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Udział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których
zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154).
W oparciu o dokument: Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik, Konstytucja dla Nauki, Ustawa
2.0, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018 (Zespół MNiSW w składzie: Aleksander
Dańda,
Bogdan
Szkup,
Bartłomiej
Banaszak,
Miłosz
Rojek,
Przemysław
Wewiór)
„Za rozdział w każdej innej monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie
ministerialnym przyznaje się 5 punktów”.
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WSTĘP
W ostatnich dwóch dekadach wśród przedsiębiorstw zaobserwować można rosnące
zainteresowanie zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social
Responsibility - CSR).
Obecnie przedsiębiorstwa obarcza się odpowiedzialnością nie tylko za zanieczyszczanie
środowiska, ale również za efekty społeczne, jak likwidacja miejsc pracy, brak poczucia
bezpieczeństwa czy różnice społeczne. Od przedsiębiorstw coraz częściej wymaga się nie tylko,
że będą dostarczać wyroby i usługi, ale też, że będą uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów
społecznych. W związku z tym, aby sprostać oczekiwaniom oraz być konkurencyjne coraz
częściej podejmują się prowadzić swoją działalność dbając o interesy ekonomiczne,
ekologiczne, a także przestrzegając etycznych zasad odpowiedzialności wobec społeczeństwa
i środowiska naturalnego.
Wśród konsumentów również stopniowo wzrasta społeczna świadomość, co powoduje
coraz większe zainteresowanie kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz
społeczną odpowiedzialnością. CSR staje się zatem przedmiotem celowego, a także
racjonalnego działania zarówno w teorii jak i praktyce funkcjonowania współczesnych
przedsiębiorstw.
Opracowanie poświęcono zagadnieniom teoretycznym oraz praktycznym z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazane zagadnienia zostały przedstawione
z szerokiej perspektywy.
Książka

przeznaczona

jest

dla

przedsiębiorców,

menedżerów,

praktyków

oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.
Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania monografii, życzymy czytelnikom
interesującej lektury, mając jednocześnie nadzieję, iż wzbogaci ona wiedzę na temat zagadnień
w niej zaprezentowanych.

Dr Anna Krzysztofek
Dr Artur Boruch
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Izabela Bagińska1

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Streszczenie: W niniejszym rozdziale przedstawione zostały najważniejsze kwestie dotyczące społecznej
odpowiedzialności biznesu. Wskazano korzyści ze stosowania dobrych praktyk z zakresu CSR. Celem badawczym
pracy była próba odpowiedzi na pytanie o miejsce, jakie zajmuje społeczna odpowiedzialność biznesu
w działalności przedsiębiorstw. W pracy wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz studium
przypadku pięciu polskich przedsiębiorstw opierających swą działalność biznesową na zachowaniach etycznych,
prospołecznych, środowiskowych czy propracowniczych.

Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu, środowisko, klient, pracownik.

Wstęp
Każde przedsiębiorstwo powinno wdrażać w swej codziennej działalności reguły dotyczące
społecznej odpowiedzialności. Oznacza to dostrzeganie roli ludzi w procesie produkcji,
dystrybucji i konsumpcji czy dbanie o środowisko naturalne. Ważne, by działania te były
podejmowane świadomie, długookresowo i by wykraczały poza podstawową działalność
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa powinny być świadome swego wpływu na społeczeństwo.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest ważnym narzędziem w procesie
zarządzania

przedsiębiorstwem.

Uwzględnienie

celów

społecznej

odpowiedzialności

w strategii przedsiębiorstwa umożliwia skuteczne zarządzanie odpowiedzialnością we
wszystkich obszarach działalności, co przyczynia się do realizacji długookresowych celów
biznesowych.
Nie istnieją żadne przepisy nakazujące uwzględnianie potrzeb lokalnej społeczności
czy większej dbałości o klientów i konsumentów. CSR staje się jednak pewnego rodzaju
„dobrym obyczajem” i co więcej, powinien być postrzegany jako strategia działania
organizacji.
Postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz przestrzeganie przez nią
zasad społecznej odpowiedzialności przyczyniają się do osiągnięcia przez nią przewagi
konkurencyjnej, poprawy wizerunku, jak również mają wpływ na zdolność pozyskiwania
i zatrzymywania pracowników czy klientów.
Celem rozdziału jest przedstawienie tych obszarów organizacji, w których jest
realizowana społeczna odpowiedzialność biznesu.

1

Mgr, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
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Istota społecznej odpowiedzialności biznesu na podstawie wybranych definicji
W literaturze przedmiotu istnieje mnogość definicji społecznej odpowiedzialności biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) to koncepcja
zarządzania polegająca na podejmowaniu takich decyzji przez kierownictwo firmy,
które prowadziłyby do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego przy równoczesnej
dbałości o własne interesy2. CSR to także dobrowolne przyjęcie przez przedsiębiorstwo
odpowiedzialności wobec wszystkich interesariuszy, która wychodzi ponad obowiązujące
prawo. Zobowiązanie to realizowane jest w celu rozwiązywania problemów społecznych, które
są niemożliwe do rozwiązania bez współpracy świata gospodarczego, unikając jednocześnie
zachowań nieetycznych3.
J.

Adamczyk

przedstawia

społeczną

odpowiedzialność

jako

zobowiązanie

do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. CSR polega na
zgodnym z prawem i zasadami etyki dążeniu do dobrobytu społecznego, uwzględniając przy
tym oczekiwania interesariuszy4. Według L. Karczewskiego społeczna odpowiedzialność
biznesu to działania przyczyniające się do dbałości o interesy własne przedsiębiorstwa, a także
o interesy społeczne. Wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności powinno zaczynać się od
koncentracji na ludziach, by później skoncentrować uwagę na środowisku naturalnym.
G. Bartkowiak podkreśla z kolei, że główną przyczyną podejmowania działań społecznie
odpowiedzialnych jest chęć poprawy wizerunku przedsiębiorstwa5. W końcu, według
J. W. Andersona społeczna odpowiedzialność to zestaw zobowiązań służący do ochrony i
wzmacniania społeczeństwa, w którym funkcjonuje organizacja6.
Kluczowe obszary CSR
Z uwagi na to, że obszary CSR można rozpatrywać w obrębie różnych grup zainteresowań,
w niniejszym rozdziale przedstawione zostały kluczowe obszary CSR wskazane w normie

D. Sładkiewicz, P. Wanicki, Istota społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kreowania wartości
przedsiębiorstwa, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 436, Wrocław 2016, s. 8.
3
J. Filek, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księgarnia Ekonomiczna,
Kraków 2013, s. 127.
4
J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2009, s. 10.
5
G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa
2011, s. 19.
6
J. W. Anderson, Jr. Social Responsibility and the Corporation, „Business Horizons”, czerwiec-lipiec 1986,
s. 22-27.
2
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ISO 260007.
W 2005 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO powołała
międzynarodową grupę roboczą ISO/TMB/WG Social Responsibility, której celem było
stworzenie międzynarodowej normy dotyczącej społecznej odpowiedzialności. W 2010 roku
prace nad normą zakończone zostały opublikowaniem ISO 2600 Guidance on social
responsibility. W Polsce norma ta doczekała się publikacji w 2012 roku (PN-ISO 26000:2012
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności)8.

Zaangażowanie
społeczne i
rozwój
społeczności
lokalnej

Prawa
człowieka

Praktyki z
zakresu pracy

organizacja
Zagadnienia
konsumenckie

Uczciwe
praktyki
organizacyjne

Środowisko

Rysunek 1. Kluczowe obszary działań w ramach CSR
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.mpit.gov.pl/media/42609/discovering_iso_
26000.pdf.

Norma ISO 26000 definiuje ład organizacyjny jako system, przez który organizacja
podejmuje i wdraża decyzje, które zmierzają do realizacji jej celów. W celu skutecznego
zarządzania organizacja powinna opracować politykę i procedury właściwe dla danego
środowiska naturalnego.
Drugim

kluczowym

obszarem

działania

CSR

są

prawa

człowieka.

Zgodnie z wytycznymi ONZ, przedsiębiorstwa są obowiązane szanować prawa człowieka.
Dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, MSP,
Warszawa 2016, s. 5.
8
M. Rojek-Nowosielska, Definicja CSR według normy ISO 26000 a praktyka gospodarcza, Ruch prawniczy,
ekonomiczny i socjologiczny, rok LXXIX, zeszyt 3, 2017, s. 2.
7
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Jest to równoznaczne z unikaniem naruszania praw człowieka oraz przeciwdziałanie
negatywnym skutkom wpływu na realizację praw człowieka, czyli podejmowanie
odpowiednich działań, by zapobiegać im. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie
praw człowieka dotyczy wszystkich przedsiębiorstw9. Dobre praktyki w tym zakresie odnoszą
się przede wszystkim do:
•

zagwarantowania pracownikom prawa do swobodnego zrzeszania się w związki
zawodowe,

•

eliminacji wszelkich form pracy przymusowej.
Najważniejszym interesariuszem trzeciego obszaru jest pracownik. Przedsiębiorstwo

powinno dążyć do zapewnienia przyjaznego środowiska w miejscu pracy. Dobre praktyki
z tego zakresu polegają na takich działaniach jak:
•

tworzenie równych szans w miejscu pracy,

•

promowanie bezpieczeństwa pracowników,

•

tworzenie jasnego systemu ocen i wynagradzania,

•

organizacja wolontariatu,

•

promowanie właściwych zachowań w miejscu pracy,

•

kierowanie

specjalnych

programów

do

określonych

grup

pracowników,

np. młodych rodziców czy osób niepełnosprawnych,
•

zapewnienie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych,

•

organizacja szkoleń i wspieranie rozwoju pracowników.
Czwarty

obszar

obejmuje

działania

na

rzecz

środowiska

naturalnego.

Społeczna odpowiedzialność w tym zakresie polega przede wszystkim na zapobieganiu
zanieczyszczeniom środowiska. Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstw odnosi się do
ograniczania negatywnych skutków swojej działalności dla środowiska, co przejawia się
w szczególności w wytwarzaniu towarów z materiałów nieszkodliwych dla środowiska,
oszczędzaniu energii, wody czy stosowaniu recyklingu. Ważną częścią tych działań powinna
być również naprawa szkód związanych z prowadzoną działalnością. Obecnie dominują
poglądy, że przedsiębiorstwo powinno ponosić odpowiedzialność za skutki swoich działań
względem środowiska.

Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Częstochowa 2014,
s. 29.
9
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Piąty obszar związany jest z etyką biznesu. Dobre praktyki z tego zakresu polegają na
przeciwdziałaniu

nieuczciwej

konkurencji,

wspieraniu

uczciwej

współpracy

czy przeciwdziałają defraudacji czy korupcji. Działania tego obszaru koncentrują się na:
•

dobrych relacjach z dostawcami,

•

edukacji rynkowej (warsztaty, konferencje),

•

dobrych relacjach z pozostałymi interesariuszami,

•

promowaniu partnerstwa.
Obszar szósty dotyczy relacji z rynkiem. Klienci to kluczowi interesariusze każdej

organizacji. Dobre praktyki w tym obszarze dotyczą:
•

zamieszczania na opakowaniach rzetelnej informacji o produkcie,

•

uczciwość wobec kontrahentów,

•

terminowe realizowanie zobowiązań wobec kontrahentów,

•

stosowania odpowiedzialnego marketingu,

•

ułatwiania klientom dostępu do usług i produktów,

•

dbanie o bezpieczeństwo konsumentów, itp.
Ostatnim obszarem jest zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Aktywność w tym zakresie związana jest z podejmowaniem różnych działań społecznych.
Dobre praktyki z tego zakresu dotyczą:
•

brania udziału w konferencjach i gremiach,

•

promocją zdrowego trybu życia,

•

wspierania projektów z dziedziny sztuki i kultury,

•

edukacji historycznej,

•

wspierania lokalnych projektów.

Studium pierwszego przypadku – Grupa Lotos
Grupa kapitałowa Lotos jest koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem,
wydobyciem i sprzedażą ropy naftowej. Misją firmy jest zrównoważony i innowacyjny rozwój
w obszarze wydobycia i przerobu węglowodorów i sprzedaży produktów najwyższej jakości.
Firma jest odpowiedzialna za wpływ, jaki jej działalność wywiera na przyszłość ludzi
i środowiska naturalnego.

9
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Tabela 1. Najważniejsze inicjatywy społeczne w Grupie Lotos
Kluczowe grupy
interesariuszy
1. Pracownicy, spółki
zależne, zakładowe
organizacje związkowe,
Rada Pracowników.
2. Otoczenie rynkowe –
partnerzy biznesowi,
wykonawcy, dostawcy,
odbiorcy, klienci,
organizacje branżowe,
konkurenci
3. Otoczenie społeczne –
społeczności lokalne,
administracja rządowa,
organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu
terytorialnego, instytuty
naukowo-badawcze, media,
środowisko przyrodnicze

Najważniejsze inicjatywy społeczne
1. Akademia bezpieczeństwa LOTOS – długofalowy projekt podjęty
w celu zapobiegania wypadkom drogowym przez dzieci,
propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze oraz edukacji
dzieci i ich rodziców.
2. Program Dobry Sąsiad – ma na celu wyrównywanie szans
społecznych poprzez działania uwzględniające dobro dzieci z rodzin
narażonych na wykluczenie.
3. Skrzydła na przyszłość – ma na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych, pomaga rozwijać umiejętności i zainteresowania
uczniom szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych zagrożonych
wykluczeniem. Jest realizowany wspólnie z Caritas Polska.
4. Ochrona bioróżnorodności Bałtyku – firma współpracuje
z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacją Morską
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz
bioróżnorodności Morza Bałtyckiego.
5. Szukamy następców Mistrza – projekt zainicjowany w 2004 r.,
ma na celu promocję skoków narciarskich wśród dzieci i młodzieży.
6. Program Stypendysta LOTOS – koncern współpracuje
z Politechniką Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
i w ramach tej współpracy funduje studentom stypendia naukowe
oraz umożliwia odbycie praktyk zawodowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: N. Ćwik, M. Grzybek, B. Saracyn (red.), 15 dobrych przykładów
społecznej odpowiedzialności biznesu, cz. II, Forum odpowiedzialnego biznesu, s. 39.

Od 2006 r. firma realizuje inicjatywę „Rozmawiamy o Lotosie”. Inicjatywa została
podjęta na podstawie audytu komunikacji wewnętrznej w Grupie Lotos, która ujawniła
potrzebę zmiany stylu komunikacji. Inicjatywa kierowana jest do ponad 5 tys. pracowników
firmy i ma charakter długofalowy. W ramach inicjatywy przyjęto następujące zasady oceny
skuteczności inicjatywy:
•

ankiety kierowane do uczestników inicjatywy,

•

bezpośrednie pytania do uczestników inicjatywy,

•

ocena poziomu uczestnictwa w interaktywnych działaniach komunikacyjnych,

•

analiza zakresu i charakteru zgłaszanych pytań.
Kluczową korzyścią wynikającą z realizacji inicjatywy jest akceptacja i zrozumienie

pracowników dla realizowanych projektów czy planowanych zmian.
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Studium drugiego przypadku – Deloitte
Detoitte Polska to grupa spółek, zatrudniająca w Polsce przeszło 1 tys. osób. Firma podejmuje
szereg działań w ramach społecznej odpowiedzialności.
Tabela 2. Najważniejsze inicjatywy społeczne w Deloitte Polska
Kluczowe grupy
interesariuszy
1.Klienci
2.Pracownicy
3.Studenci
4.Media

Najważniejsze inicjatywy społeczne
1. Działania adresowane do pracowników:
- wsparcie aktywności sportowej pracowników
- promowanie honorowego krwiodawstwo
- polityka pracownicza (równe traktowanie kobiet i mężczyzn,
szkolenia dla pracowników)
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- Fundacja 2065 im. L. A. Pragi
- Fundacja Avangarda
3. Działalność charytatywna:
- wsparcie dla dzieci z Domu Dziecka w Warszawie-Białołęce
- akcje doraźne, np. wsparcie dla powodzian
- zachęcanie pracowników do akcji charytatywnych
4. Działania adresowane do studentów – wspieranie kół naukowych,
warsztaty dla studentów
5. Działania na rzecz rozwijania CSR na rynku, np. Respect Index,
członkostwo w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, promowanie
zasad ładu korporacyjnego
6. Działania na rzecz ochrony środowiska – np. segregacja śmieci w
kuchniach,
promowanie
gaszenia
światła
w
pustych
pomieszczeniach, zbieranie zużytych baterii
7. Działania na rzecz wsparcia społeczności lokalnej –
dofinansowanie wyjazdów integracyjnych dla dzieci i młodzieży z
parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: N. Ćwik, M. Grzybek, B. Saracyn (red.), 15 dobrych przykładów
społecznej odpowiedzialności biznesu, cz. II, Forum odpowiedzialnego biznesu, s. 29.

Firma od 2011 r. realizuje inicjatywę „Kobiety w biznesie”, która jest częścią
globalnego programu Deloitte pod nazwą „Global Retention of Women” (GROW). Ma on na
celu zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, równości wynagrodzeń
i wyrównywanie szans obu płci w dostępie do rozwoju zawodowego. GROW częścią strategii
Deloitte o nazwie „Inclusion and Diversity”.
Inicjatywa jest realizowana na 3 płaszczyznach:
•

wewnątrz firmy – kierownictwo,

•

wśród studentów – dział marketingu/dział HR,

•

w otoczeniu biznesowym – dział marketingu.
11
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Do bezpośrednich korzyści, jakie realizacja inicjatywy przyniosła firmie Deloitte,
należą:
•

budowa relacji z klientami oraz pozyskanie nowych klientów,

•

pozyskanie nowych pracowników z grupy studentów,

•

wzrost efektywności i motywacji do pracy ze strony obecnych pracowników.

Studium trzeciego przypadku - Lafarge
W ramach grupy Lafarge działa Lafarge Cement SA. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest
realizowana według strategii zrównoważonego rozwoju.
Tabela 3. Najważniejsze inicjatywy społeczne w Grupie Lafarge
Kluczowe grupy
interesariuszy
1.Ekologia
2.Bezpieczeństwo
3.Pracownicy
4.Społeczności lokalne

Najważniejsze inicjatywy społeczne
1. Rekultywacja kopalń
2. Promocja bezpieczeństwa skierowane poza firmę
3. Finansowanie stypendiów naukowych
4. Organizacja aukcji charytatywnych
5. Współpraca z Habitat for Humanity
6. Pomoc powodzianom
7. Zarybianie Noteci
8. Współpraca z kołem łowieckim dotyczące rozmnażania
muflonów
9. Zaangażowanie w budowę farmy wiatrowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: N. Ćwik, M. Grzybek, B. Saracyn (red.), 15 dobrych przykładów
społecznej odpowiedzialności biznesu, cz. II, Forum odpowiedzialnego biznesu, s. 57.

W 2008 r. Grupa Lafarge stworzyła Health & Safety Excellence Club, do którego
od samego początku należy Lafarge Cement. Celem inicjatywy jest wdrożenie najlepszych
standardów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i zwiększenie świadomości pracowników.
Działania skierowane są również do innych interesariuszy: podwykonawców, rodzin
pracowników czy lokalnych społeczności i obejmują inwestycje w bezpieczeństwo, audyty,
szkolenia z pierwszej pomocy czy Akademia Bezpieczeństwa Lafarge, która polega na
współpracy z lokalnymi szkołami.
Członkowie H&S Excellence Club podlegają corocznemu audytowi, na co dzień
natomiast monitorowane jest bezpieczeństwo w poszczególnych zakładach.
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Studium czwartego przypadku – METRO GROUP
Metro Group to międzynarodowy koncern, reprezentowany w Polsce przez 4 sieci handlowe:
Makro Cash&Carry, Real, Media Markt i Saturn.
Tabela 4. Najważniejsze inicjatywy społeczne w Metro Group
Kluczowe grupy
interesariuszy
1.Zaangazowanie społeczne –
firma angażuje się w różne
projekty i inicjatywy społeczne
2.Środowisko – oszczędne
gospodarowanie zasobami
3.Pracownicy – firma oferuje
pracownikom różne
możliwości kariery i rozwoju
zawodowego, umożliwia
podnoszenie kwalifikacji
4.Łańcuch dostaw – propaguje
wysokie standardy na każdym
etapie łańcucha dostaw
5.Produkty – np. żywność
ekologiczna

Najważniejsze inicjatywy społeczne
1. Metro Edukacja – program edukacyjny skierowany do uczniów
szkół handlowych
2. Program stypendialny dla uczniów szkół handlowych
3. „Tu mieszkam, tu kupuję” – program społeczny w celu
wspierania handlu lokalnego
4. „Idealny Biznes” – organizacja bezpłatnych szkoleń
5. Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności
6. „Pij Rozważnie” – kampania społeczna na rzecz
przeciwdziałania alkoholizmowi
7. Wspieranie zakupu ryb zgodnego z zasadami zrównoważonego
rozwoju
8. Promowanie rozwoju zawodowego pracowników

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: N. Ćwik, M. Grzybek, B. Saracyn (red.), 15 dobrych przykładów
społecznej odpowiedzialności biznesu, cz. II, Forum odpowiedzialnego biznesu, s. 65.

W 2000 r. Metro Group zainicjował program Metro Edukacja. Program powstał
w odpowiedzi na analizę sytuacji w szkolnictwie. W realizację inicjatywy zaangażowane są:
•

społeczności lokalne,

•

organizacje pozarządowe,

•

24 placówki oświatowe,

•

władze publiczne,

•

placówki handlowe.
Główne korzyści płynące z inicjatywy dla poszczególnych grup to:

•

METRO GROUP – kształcenie wykwalifikowanych kadr i umacnianie wizerunku
solidnego,

odpowiedzialnego

pracodawcy,

dbającego

o

fachowość

swoich

pracowników,
•

absolwenci – nabycie praktycznych umiejętności do pracy w nowoczesnym handlu,
przez co zwiększają się ich szanse na rynku pracy,
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•

szkoły – program jest realizowany przez ok. 100 nauczycieli, którym METRO Edukacja
stwarza możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych,

•

pracownicy marketów – uczestniczą w działaniach społecznych METRO GROUP.

Studium piątego przypadku - Prologis
Prologis jest dostawcą obiektów dystrybucyjnych, działającym w Ameryce, Azji i Europie.
Misją firmy jest utrzymanie pozycji wiodącego globalnego dostawcy zrównoważonych
obiektów dystrybucyjnych.
Tabela 5. Najważniejsze inicjatywy społeczne w Prologis
Kluczowe grupy
interesariuszy
1.Pracownicy
2.Społeczności lokalne
3. Akcjonariusze
4. Partnerzy biznesowi
5. Organizacje pozarządowe

Najważniejsze inicjatywy społeczne
1.Wolontariat pracowniczy
2.Wspieranie projektów charytatywnych
3.Pomoc pokrzywdzonym w wyniku katastrof

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: N. Ćwik, M. Grzybek, B. Saracyn (red.), 15 dobrych przykładów
społecznej odpowiedzialności biznesu, cz. II, Forum odpowiedzialnego biznesu, s. 77.

Od 2010 r. firma prowadzi akcje wolontariatu pracowniczego na rzecz i we współpracy
z Fundację Synapsis, która od 1990 r. aktywnie działa na rzecz dzieci dorosłych dotkniętych
autyzmem oraz ich rodzin. Firma systematycznie pracuje nad wdrożeniem rozwiązań
systemowych, które poprawią jakość ich życia.
Powyższe przykłady pokazują, że firmy wdrażają filozofię odpowiedzialnego biznesu
do swych strategii i działań operacyjnych. Każda z przedstawionych firm stosuje zasady
odpowiedzialnego biznesu wobec pracowników, co ukazuje rangę tego zagadnienia. Świadome
przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że najważniejszą grupą interesariuszy stanowią
pracownicy. To w głównej mierze dzięki nim zadania w firmie realizowane są terminowo i na
najwyższym poziomie. Ze względu na strategiczną rolę, jaką odgrywają pracownicy, społeczna
odpowiedzialność biznesu w pierwszej kolejności powinna się przejawiać w zabezpieczaniu
interesów, realizowaniu potrzeb i spełnianiu oczekiwań tej grupy. Efektywność pracowników,
poziom ich zaangażowania i stopień integracji z firmą w dużej mierze są uzależnione od
sposobu, w jaki są traktowani10.

K. Gadomska-Lila, Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników, Management and Business
Administration Central Europe, 2/2012 (115), s. 2.
10
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Kolejną grupą interesariuszy, wobec której analizowane firmy stosują odpowiedzialny
biznes są społeczności lokalne. Dobre praktyki w tym zakresie odnoszą się do wsparcia
finansowego i rzeczowego. Zaangażowanie w zakresie sponsoringu dotyczy kultury, sportu
i edukacji. Działania dotyczące CSR wobec społeczności lokalnej dotyczą pomocy ludziom
poszkodowanym w wyniku różnych katastrof, stypendiów dla uczniów i studentów,
finansowania wyjazdów dla dzieci i młodzieży czy organizacji akcji charytatywnych.
Analizowane firmy prowadzą również aktywną politykę na rzecz ochrony środowiska.
Zadania te realizowane są poprzez stosowanie przyjaznych metod produkcji, oszczędność
energii i wody, recykling, stosowanie zrównoważonych środków transportu czy dostarczanie
jasnego raportu dotyczącego wpływu swej działalności na środowisko11. Ważną częścią tych
działań jest naprawa szkód wyrządzonych przez firmę. Ochrona środowiska powinna być
jednym z priorytetów firmy.
Zauważalne od wielu lat zainteresowanie przedsiębiorstw tematyką społecznej
odpowiedzialności biznesu skłania do odpowiedzi na pytanie o powody takich decyzji.
Czy poza potrzebą bycia społecznie odpowiedzialnym firma uzyskuje dodatkowe korzyści?
Literatura przedmiotu, a także szeroko dostępne tzw. dobre praktyki wskazują, że
przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z połączenia zaangażowania
społecznego z celami strategicznymi firmy12.
Badanie przeprowadzone w 2007 r. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce.
Wstępna analiza” potwierdza, że działania o charakterze CSR są najczęściej postrzegane jako
działania z obszaru PR przedsiębiorstwa. Działania dotyczące społecznej odpowiedzialności są
wykorzystywane do budowania zaufania oraz pozytywnego wizerunku wśród społeczności
lokalnej, w której znajduje się firma.
Zakończenie
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dziś jednym z ważniejszych elementów zarządzania
współczesnym przedsiębiorstwem. Brak działań w trym zakresie może sprawić, że firma może
być postrzegana negatywnie przez różne grupy interesariuszy.
Istotę prowadzenia działalności gospodarczej oddają słowa Miltona Friedmana:
„The business of business is business”. Głównym powodem prowadzenia działalności jest chęć
K. Olejniczak, Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną
przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego, Annual Set The Environment Protection Rocznik
Ochrona Środowiska, tom 15, 2013, s. 9.
12
A. Tylec, Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce – synteza badań,
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 97, Katowice 2016, s. 14.
11
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osiągania zysku. Coraz częściej jednak dają się zauważyć dodatkowe działania przedsiębiorcy
nakierowane na zaspokajanie różnych istotnych z punktu widzenia społecznego potrzeb.
Zasadniczą korzyścią wynikającą ze stosowania CSR jest kreowanie i umacnianie
pozytywnego wizerunku firmy, który wpływa na poprawę współpracy z partnerami
biznesowymi. To z kolei może prowadzić do zwiększenia sprzedaży i uzyskania przewagi
konkurencyjnej na rynku13.
Literatura przedmiotu pokazuje, że interesariusze firmy przychylniej patrzą na
przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Obserwacja otoczenia pozwala zauważyć,
że w przedsiębiorstwach istnieje dobrowolne nastawienie na prowadzenie biznesu
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej przedsiębiorstw realizując
swoje zadania, bierze pod uwagę interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy oczekiwania
interesariuszy. W swej działalności kieruje się natomiast z zasadami etycznymi i normami
prawnymi14.
Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być stosowana we wszystkich obszarach
funkcjonowania przedsiębiorstwa, przyczyniając się do poprawy jego konkurencyjności.
Dobre praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności powinny być postrzegane jako źródło
potencjalnych korzyści, głównie przewagi konkurencyjnej.
Społeczeństwa powinny dążyć nie tylko do wzrostu konkurencyjności, lecz także do
zwiększenia pozytywnego wkładu w społeczeństwo. Równocześnie powinny starać się
minimalizować negatywne skutki własnej działalności. Praktyka pokazuje, że nadszedł czas dla
przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN POLISH ENTERPRISES
Abstract: This chapter presents the most important issues concerning corporate social responsibility.
Benefits from the application of good CSR practices were indicated. The research goal of the study was
to answer the question about the place occupied by corporate social responsibility in business activities.
The work uses a critical analysis of the literature and a case study of five Polish companies that base
their business activity on ethical, prosocial, environmental or prophetic behaviors.
Keywords: Corporate social responsibility, environment, client, employee.
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Agnieszka Bojanowska15

GAMIFICATION OF BUILDING CUSTOMER
RELATIONSHIP IN THE E-BUSINESS
Streszczenie: Celem tego rozdziału jest ukazanie możliwości budowania relacji z klientami poprzez gamyfikację
na konkretnych przykładach oraz wstępne zaprojektowanie pewnych rozwiązań funkcjonalnych dotyczących tej
kwestii. Grywalizacja, inaczej zwana gamyfikacją, czyli metoda zastosowania narzędzi z szeroko pojętych gier do
rozwiązywania problemów biznesowych, ma co raz częściej swoje zastosowanie w e-biznesie. W rozdziale została
omówiona, w oparciu o istniejącą literaturę, tematyka gamyfikacji w odniesieniu do marketingu relacji oraz
zarządzania relacjami z klientami (CRM). Autorka niniejszego rozdziału, na podstawie obserwacji własnych,
literatury oraz doświadczenia, zwraca uwagę na możliwość wykorzystania grywalizacji do budowania relacji z
klientami w handlu elektronicznym. Wskazuje na możliwości zastosowania różnych narzędzi, które mogą
wykorzystywać zarówno duże platformy zakupowe, jak i mniejsze firmy działające w sieci. W celu zobrazowania
tej tematyki posłużyła się przykładami z handlu elektronicznego oraz z innych dziedzin, które z powodzeniem
wykorzystują grywalizację. Zaprezentowano również nowe propozycje zastosowania gamyfikacji, inspirowane
grami RPG, do budowania trwalszych relacji klient - firma. Niniejszy rozdział ukazuje również zalety i wady oraz
problemy wykorzystania gamyfikacji w e-biznesie i jej odniesienie do CSR oraz podział narzędzi gamyfikacji wg
wybranego kryterium.
Słowa kluczowe: Grywalizacja, gamyfikacja, marketing, e-business, e-commerce, klient, zarządzanie relacjami z
klientami (CRM), marketing relacyjny, gry, gry wideo, samodzielna segmentacja, segmentacja, RPG.

Introduction
Gamification is becoming more and more popular. It is estimated that the market associated
with gamification will be worth 11.1 billion USD in 202016. The widespread gamification
in contact with customers via the web is somewhat enforced by the habits and nature of the
clients themselves. Today's market situation indicates that customers expect far-reaching values
beyond the core of the product. Among the expected values should be three elements, which
can be described as 3F: fun, friends, feedback, which means entertainment, friends who have
fun together and feedback17. It should be remembered that shopping decisions are currently
made by customers who often spend their free time using various types of games, they associate
them with joy and relaxation. Even, if they are no longer active users of widely understood
games, they have certainly encountered them in childhood and this also usually results
in positive connotations. If companies want to build their brand on positive associations with
customers, there is no escape from the gamification of contacts with them. Gamification
is sometimes called a tool, a method or a wider trend.

Dr inż., Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu.
S. Cherednichenko, How to Use Gamification in Ecommerce Apps Like AliExpress,
https://www.mobindustry.net/how-to-use-gamification-in-ecommerce-apps-like-aliexpress/, (25.04.2018).
17
J. Wyrwisz, Marketingowe aspekty wykorzystania grywalizacji, "Marketing i rynek", nr 7, Warszawa 2017,
pp. 787-796.
15
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There is often erroneous marginalization of the use of elements of the game for contacts
with customers, some believe that this is quite frivolous and do not appreciate the potential
offered by this solution. Professional experts dealing with scientific and practical gamification
notice that in Poland it is still in the development phase and often there is a lack of knowledge
about such solutions18.Meanwhile, there are over 2 billion players in the world playing different
games, and their average age is 38 years19. This is not a phenomenon either marginal or reserved
for immature users of the market.
Speaking of games that predispose customers to a positive response to gamification, it
should be treated very widely. Games as entertainment have been known to humanity for a long
time. The history of chess reaches about the V-VI century AD. The creation of the first
computer games was in the 1950s. Currently, it is an extremely wide market both in terms of
assortment (starting from board games, through console games and PC games to VR games) as
well as dynamically growing and achieving huge profits. The question arises, why not use the
habits of customers to certain solutions and behaviours from the gaming world in order to build
long-term relationships with commercial clients in commercial activities. There are many
possibilities and tools that companies can use for this purpose. This paper will point to examples
that can implement both smaller and larger companies dealing in e-commerce for themselves.

The essence and concept of gamification
Dutch historian and anthropologist John Huizing described the game as "... a voluntary activity
that we deliberately separate from the" ordinary "world as" less serious "and at the same time
absorbing the player in an intense and total way. This activity is not related to the material
benefit and you can not profit from it. The game takes place in its own space, both place and
time, in accordance with established rules and in a specific order."20 This emphasis in the
definition of separation from the "ordinary" world gives players a sense of freedom and
relaxation. It allows to compensate for the stress accompanying life on a daily basis. Players
enter the imaginary world, which is governed by certain rules (usually more clearly defined
than in real life) and function in the rewards system offered by the game. The mechanisms that

I. Kozłowska, Gamifikacja - specyfika wykorzystania narzędzia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach", nr 255, Katowice 2016, pp. 37-45.
19
J. Desjardins, The History and Evolution of the Video Games Market, http://www.visualcapitalist.com/historyvideo-games-market/, (25.04.2018).
20
G. Zichermann, Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych, Helion, Gliwice
2012.
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govern this world are transferable to the business ground. Thanks to this, clients-players will
meet with known and liked solutions that give them positive emotions.
With regard to the above considerations, gamification is the combination of various
components which drive a sequence of desired mechanics to develop dynamics of interaction
behaviours with the intention of supporting key business processes21. Gamification is also
a term that defines the use of game elements to change the behaviour of people in the real
world22. The use of different types of games for solving problems has been used for quite a long
time. For example, in the military training different types of simulations are used. There are
hypotheses that games can prolong our lives, because they remove the signs of senile dementia
and improve the condition of the body23. VR simulations, which are also a method of some type
of gamification, are currently used in employee training, as well as in presenting solutions to
clients, e.g. by interior architects. Virtual reality can also be used to train employees who require
exceptional precision, such as surgeons. No wonder that gamification has found its application
in many areas of human life.
It is assumed that clients can be induced to everything, provided they do it for their own
free will. Such an assumption opens the door for the gamification of customer-company
contacts and allows us to achieve mutual benefits. Gamification primarily affects customer
engagement, and this is one of the determinants of effective customer relationship building. The
customer involved is very profitable for the company. You can immediately see that it is worth
investing in relationships with it.
The question arises how you can measure customer engagement. It can be assumed that
"engagement" is, in business terms, a close relationship between the brand and the consumer.
When considering mobile technologies and Internet networks, the strength of engagement can
be measured by the following indicators:
•

frequency of appearance,

•

frequency of interaction,

•

duration of interaction,

•

readiness for propagation,

•

evaluation24.

21

K. Werbach, D. Hunter, For the Win: How game thinking can revolutionize your business. Wharton Digital
Press 2012.
22
P. Tkaczyk, Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2012.
23
M. Złotek, Grywalizacja: wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi,
Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2017.
24
G. Zichermann, Grywalizacja...
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Of course, there are many marketing ways to attract attention and customer engagement.
Many of them also come from relationship marketing or the concept of CRM. However,
marketing and non-marketing incentives no longer have such an effective impact on the client's
decision-making process, which expects incentives for certain actions, e.g. in the way that
occurs in games25.
The mechanisms known from games find their applications successfully in marketing.
Gamification and transfer of mechanisms and solutions from games to the everyday life of
clients can be applied in such a way as to make the target group more involved, motivate it to
take specific actions, which in effect will result in loyalty and attachment to the brand
represented by the given institution26. The easiest example of using gamification in marketing
are loyalty programs, where appropriate customer behaviours are rewarded with appropriate
points and then rewards. Gamification is also used in motivating and training employees in
many corporations. An interesting area of application of gamification is the sports and
recreation industry, in which elements from games can be used to engage users to improve their
health and fitness27.

Examples of solutions in the field of gamification in e-business
E-business has been experiencing a period of continuous growth in Poland for over a decade
and this is a market which should be paid special attention if you want to build long-lasting and
profitable relationships with your clients. It is also a very competitive market, where you still
need to look for new solutions to engage customers. Such possibilities certainly give contextual
advertising, social media and whisper marketing on the web. They allow the client to be
interested, give him some offer, but they are not always enough. For this reason, many
companies operating in e-commerce are trying to use modern methods, such as gamification of
contacts with clients.
One example of the use of gamification in e-business may be the case of the Nike, which
found an attractive way to attract customers. Instead of stopping advertising to buy your
products, she created a running app. It is thanks to her that this quite ordinary sport has gained
additional colour in the eyes of customers. In this application, the runner's activity is not only
I. Czerska, Grywalizacja jako narzędzie zarządzania zaangażowaniem konsumenta, "Marketing i Zarządzanie",
nr 4(45), Łódź 2016, pp. 279–286.
26
K. Wrona, Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych, "Marketing
Instytucji Naukowych i Badawczych", nr 3(4), Warszawa 2012, pp. 233-245.
27
A. Widawska-Stanisz, Grywalizacja w zarządzaniu relacjami z klientami w usługach sportowo-rekreacyjnych,
"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
nr 39 (2), Szczecin 2015, pp. 299‒312.
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tracked, such as running time, distance travelled, but also receives additional motivation to take
on new challenges. And this is because through it you can communicate with other runners and
see their results, as well as receive training tips. An additional incentive is undoubtedly the
opportunity to share your activity in social media28.
Gamification allows you to enter into some interaction with a company that is the
nucleus for maintaining long-term relationships. Such relationships are extremely desirable in
e-commerce, where it is difficult to maintain the customer's attention and loyalty for longer.
An example of such customer involvement in the relationship with the company by
gamification can be the solution used by the Chinese AliExpress sales platform. AliExpress is
part of Chinese retail giant Alibaba. It’s extremely popular throughout the whole world, not
only in China, because AliExpress allows consumers to buy products at really low prices
directly from manufacturers, cutting out resellers. A large part of its current success is dictated
by gamification, which AliExpress uses to support their basic business model. Games in the
AliExpress app make up a whole separate section of the application. There are many different
kinds of games and tasks, so there’s always a possibility to win more coins by customer 29.
Everything a customer does in this part of the application allows you to get coins, which can
later be exchanged for discounts. The competition between clients is fostered (Figure 1),
customers also get so-called daily tasks (Figure 2) and are encouraged to play mini games
(Figure 3).

Fig.1.Boosting competition between customers - an example from the AliExpress mobile
application (source: own work)
Grywalizacja – sposób na zaangażowanie klientów, uczniów, pracowników…, https://blog.freebee.pl/
grywalizacja-sposob-zaangazowanie-klientow/, lastaccessed (25.05.2018).
29
S. Cherednichenko, How to Use Gamification in Ecommerce Apps Like AliExpress, https://www.mobindustry
.net/how-to-use-gamification-in-ecommerce-apps-like-aliexpress/, (25.04.2018).
28
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Fig.2. Daily tasks for clients - an example from the AliExpress mobile application
(source: own work)

Fig.3. Mini games for customers - an example from the AliExpress mobile application
(source: own work)
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Observing the above examples, you can consider whether gamification will always work
in e-business. On the one hand, customers are happy to engage in dialogue with the company
if they offer a form of play - a game. On the other hand, it may happen that customers, despite
using e-business services, do not have a sufficiently modern and flexible approach to business.
It can be said that gamification performs well in e-business in specific cases, and much depends
on the personality and approach of customers. Examples include marketing agencies, auction
portals, game producers, etc. In addition, it should be noted that not every form of gamification
is suitable for every business. Sometimes the nature of the industry forces even more serious
solutions (e.g. legal advice via the Internet), and gamification can then be poorly perceived
by customers.

Identification of the possibilities of using gamification in e-business
Tools for e-business
When considering the tools available in the scope of gamification, you should consider how
you can group them. It is possible to propose the division of these tools for the benefit of
customers, for those that give:
•

entertainment,

•

awards,

•

the ability to "escape" into another world,

•

a sense of winning,

•

a sense of belonging to a certain environment or group.
As it was shown in the previous part of the paper, there are many very interesting

solutions that the proposition proposes to support the building of relations with clients. An
interesting proposal may be to expand the scope of applied gamification with solutions in the
field of RPG games. Role-playing games form one of the major genres of games and exist
across all hardware platforms as well outside of the technology domain in a huge variety of
forms and formats. Role-playing oriented research has focused on culture, storytelling, game
processes as well as e.g. user interaction, play experience and character design 30. These are
solutions that have not been used in full-time relationship marketing and CRM, and can be very
effective.

30

A. Drachen, M. Copier, M. Hitchens, M. Montola, M.P. Eladhari, J. Stenros, Role-Playing Games: The State of
Knowledge, "Authors & Digital Games Research Association (DiGRA)", Tampere 2009.
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RPG (role playing games) are games that are characterized by a large player's
involvement, which is also important when building customer loyalty. They are games in which
the player enters an imaginary world in which certain scenarios are implemented. He has some
quests to do, and for their performance he receives experience points. Of course, it is commonly
known to give points to customers, but very few companies try to go a step further and offer
customers "character development" (example from the game King's Bounty Armored Princess
- figure 4) as if directly transferred from RPG games. In such a system, customers could collect
"experience" points for specific purchases and referral behaviours that indicate loyalty to the
company. These points could then be distributed in the so-called a skill tree that would allow
the clients to decide on the final shape of the reward, obtained after completing the selected
branch of the skill tree. It would allow perfect matching of customer incentive systems to their
individual needs and would provide customers with additional entertainment in dealing with
the company. Such a solution would certainly involve greater customer engagement in the
relationship with the company.

Fig. 4. A skill tree from the game King's Bounty Armored Princess (source: King's
Bounty Armored Princess Wiki, http://kingsbountyap.wikia.com/wiki/File:Skill_tree.jpg,
(26.05.2018).)
The second idea for a solution in the field of gamification, which results from RPG
games, may be self-segmentation of clients. In some RPG games (such as the Gothic saga or
the Heroes of Might and Magic series), you should choose a faction for which certain tasks will
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be performed or to which it will belong. By transferring this solution to the client-company
relationship, you can offer your customers an independent choice of the customer segment they
want to belong to.The undoubted advantage of such gamification is that the company gains
knowledge about the client's needs and plans. It is noted that this may be a solution replacing
marketing segmentation or proposed by a CRM system. Consumers are increasingly
segmenting themselves into communities, based on common characteristics, passions, interests,
or needs. Such “self-segmentation” is likely to be much more accurate and reflective of
consumers’ attributes than CRM data, since no one knows consumers — with their Rubik’s
Cube complexity of demographic, psychological, and other variables — better than they know
themselves31. So it can be easily applied to the customer-company relationship by offering
clients the right groups to which they can belong, like the factions from the game.
It may be difficult to solve proper group names, but this can often be left to the clients
themselves.
Of course, both solutions, just as in RPG games, must be properly balanced, and the
"game" principles should be clearly communicated to clients. It is worth mentioning that
balancing of this type of gamification may also help solutions used to balance entertainment in
games. In addition, customers are more likely to learn the rules governing their relationship
with the company, if they are rules presented as rules of the game. This can help avoid
misunderstandings and alleviate customer dissatisfaction and frustration.

Disadvantages of gamification in e-business and CSR impact on it
As with the implications of every new solution in the organization, and in the case of
gamification in customer relations, you can find both pros and cons. Certainly, this is not a
solution for every industry and for each customer group. There are clients who will not be
interested in such proposals from the company or even they will think that they are not serious
solutions and will not see the sense of entering into such a relationship with the
company.However, this type of customer is a client with whom it is difficult to build longlasting relationships at all, he does not engage in relations with the company. There may be a
problem with the gamification implications on the B2B market. The projects targeted at the
B2C market in this area are definitely more likely to succeed.

31

N. Wreden, The Promise of “Self-segmentation”, "Booz & Company", New York 2009.
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Theorists dealing with players' psychology notice that there are different types of players
(e.g. a winner, a social worker, a discoverer, an assassin)32. Not every type of player will be
able to build relationships with the company to the same extent. In turn, it will be difficult for
companies to recognize, at least at the beginning of the relationship, who they are dealing with.
Therefore, there is a problem with adaptation of gamification solutions to individual customer
needs.
This paper proposes solutions inspired by RPG games, however, they also have a
significant disadvantage which is that the company must first identify whether customers will
be willing to use such solutions, as they will require increased customer engagement. In
addition, the company can not rely solely on self-segmentation, because this division will not
always meet the needs of the company.
An important issue in building customer relationships through gamification is referring
to CSR (corporate social responsibility). Customers with whom relationships are built must be
fully aware of the objectives of all treatments and solutions used by companies. Sometimes this
can negatively affect the effectiveness of the proposed solutions. This can be a problem in the
process of the relationship's gamification. On the other hand, only a company that includes CSR
principles will be able to build a trust-based relationship with the client, who will not be afraid
of, for example, processing his data, including behavioral ones. The use of CSR also helps to
build an organizational culture that is CRM-friendly, and can also create an organizational
culture that favors the range of customer relations.

Summary
This article shows the possibility of building customer relationships through gamification on
specific examples and the initial design of some functional solutions regarding this issue. Thus,
the goal set in the introduction was achieved. The solutions shown may have practical
application. And the examples presented can be used by enterprises as a model to design their
own solutions in the field of the gamification of contacts with clients. The practical, marketoriented example of such an increase is the use of certain solutions from the AliExpress by the
Polish auction-sale portal.
The dynamic development of the market related to gamification combined with the
growing market of widely understood games and the constantly growing range of e-business
make it worth looking for new solutions in building customer relationships based on tools and
J. Stobiecka, P. Stobiecki, Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji – próba klasyfikacji odbiorców
komunikatu, "Handel wewnętrzny", nr 1(354), Warszawa 2014, pp. 261-271.
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methods transferred from the gaming world. Customers are more and more often involved in
relations with the company only if they are encouraged by an innovative solution and a promise
of entertainment. They are open to such solutions and often close to other marketing messages.
Certainly, the introduction of gamification to build customer relations requires from companies
to invest and it will not work in every industry, not every customer group. However, the
advantages of attracting customers with this type of solutions are clear and it is important that
every company can find in gamification something that will fit its specificity and needs. This
paper points to several examples of gamification that are used in e-business. The division of
gamification tools has also been proposed for the benefit of the client. There are also new
possibilities, inspired by RPG games, which companies can successfully use. These are selfgeneration of clients and building skill trees by clients in order to obtain optimal benefits from
contacts with the company.
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GRYWALIZACJA BUDOWANIA RELACJI Z KLIENTAMI W E-BIZNESIE
Abstract: The purpose of this article is to show the possibility of building customer relationships
through gamification on specific examples and the initial design of some functional solutions regarding
this issue. Gamification, or the method of using tools from widely understood games to solve business
problems, has more often its use in e-business. The paper discusses the subject of gamification on the
basis of existing literature, in relation to relationship marketing and customer relationship management
(CRM). The author of this paper, on the basis of her own observations, literature and experience, points
to the possibility of using gamification to build customer relationships in e-commerce. The author
indicates the possibility of using various tools that can use both large shopping platforms and smaller
companies operating on the network. In order to illustrate this topic, she used examples from ecommerce and other fields that successfully use gamification. Also presented are new proposals for the
application of gamification, inspired by RPG games, to building a more sustainable customer-company
relationship. This paper also shows the advantages and disadvantages and problems of using
gamification in e-business, its reference to CSR and the division of gamification tools according to the
selected criterion.
Keywords: Gamification, marketing, e-business, e-commerce, customer, client, customer relationship
management (CRM), relationship marketing, games, video games, Self-segmentation, segmentation,
RPG, CSR.
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Sylwia Dobrosielska33

BIZNES KORPORACYJNY
A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU
Streszczenie: Społeczna odpowiedzialność biznesu korporacyjnego to nie tylko promowanie przedsiębiorstwa
na rynku, ale także działania związane z odpowiedzialnością ekonomiczną, dobrowolną, etyczną i prawną.
W rozdziale przedstawiono pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR (ang. Corporate Social
Responsibility), przytoczono przykłady korporacji obecnych na Polskim rynku, które realizują wszystkie cztery
formy odpowiedzialności. Przedstawiono etapy wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie i analizę własnych badań na
podstawie przeprowadzonej ankiety internetowej.

Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność, biznes, korporacje, organizacje charytatywne, pomoc,
przedsiębiorstwo.

Wstęp
Wraz z polepszającą się sytuacją gospodarczą, w Polsce powstaje coraz więcej dużych
firm-korporacji. Tendencja rozwojowa odzwierciedla się również w tworzeniu i rozwijaniu się
różnego rodzaju organizacji mających na celu niesienie pomocy potrzebującym w postaci
wsparcia finansowego bądź nakładów pracy. Coraz więcej firm, nie tylko fundacji
charytatywnych włącza się w akcję społecznej odpowiedzialności biznesu, bądź też
samodzielnie rozpoczyna taką działalność.
Celem

rozdziału

jest

przedstawienie

i przeanalizowanie

pojęcia

społecznej

odpowiedzialności biznesu ze szczególnym uwzględnieniem wartości wniesionych w to
zjawisko przez korporacje. W rozdziale wyróżnione zostały również rynkowe instrumenty
Corporate Social Responsibility.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako jedna z metod umożliwiających zapewnienie
ładu korporacyjnego
Społeczna odpowiedzialność biznesu zwana CSR (ang. Corporate Social Responsibility)
to koncepcja, w której przedsiębiorstwa w trakcie tworzenia strategii uwzględniają dobro
środowiska

naturalnego,

dobro

publiczne,

dobro

pracowników

i innych

grup.

Jest to długotrwały proces polegający na zarządzaniem przede wszystkim relacjami
ze szczególnym naciskiem na rodzaj i charakter kontaktów z kontrahentami i kupującymi,
którzy mogą mieć szczególne znaczenie w działalności przedsiębiorstwa. Jedna z definicji
przedstawia społeczną odpowiedzialność biznesu jako formę zarządzania, w której charakter
wpisany jest lokalny dialog społeczny. Uwzględnienie potrzeb społeczeństwa w działalności

33

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
30

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

zwiększa konkurencyjność firmy na globalnym rynku często skutkując trwałym rozwojem
społeczno-ekonomicznym34.
W literaturze można spotkać drugie, wplatające się w definicję CSR pojęcie
społecznego zaangażowania biznesu (ang. Corporate Community Investment). Przedstawia się
je jako dostrzeżenie przez przedsiębiorstwo problemów społecznych i podejmowanie
jednoczesnych starań zlikwidowania ich. Działania te mają przynieść podobny skutek do CSR
skupiając się głównie na zwiększeniu istotności firmy na rynku poprzez podniesienie jej
wiarygodności i budowaniu pozytywnego wizerunku na międzynarodowej arenie35.
A. Proszowska w artykule pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element
polityki firmy” wyróżnia cztery rodzaje odpowiedzialności:
•

odpowiedzialność ekonomiczną,

•

odpowiedzialność dobrowolną,

•

odpowiedzialność etyczną,

•

odpowiedzialność prawną36.
Uwzględniając występowanie wszystkich czterech rodzajów odpowiedzialności

w biznesie korporacyjnym należy przedstawić każdy z nich (tabela 1).
Tabela 1. Rodzaje odpowiedzialności w biznesie korporacyjnym
Rodzaj odpowiedzialności
Odpowiedzialność
ekonomiczna

Odpowiedzialność
dobrowolna

Odpowiedzialność etyczna

Odpowiedzialność prawna

Społeczne żądania względem biznesu
- nastawienie na maksymalizację zysku
- prowadzenie odpowiedzialnej polityki dotyczącej dywidend
- minimalizowanie kosztów (produkcji, pracowniczych)
- rozważne formułowanie i podejmowanie decyzji strategicznych
- wolontariat
- czynny udział w projektach społecznych
- tworzenie i uczestniczenie w programach wspierających edukację
i społeczeństwo
- postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem
- unikanie sytuacji wskazujących na nieuczciwość przedsiębiorstwa
- postępowanie wedle zasady mówiącej, że prawo nakazuje minimum
do spełnienia, natomiast przedsiębiorstwo dąży do doskonałości
wymagając od siebie więcej niż nakazuje prawo
- przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Proszowska, Społeczna odpowiedzialność…, s. 33.

J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009, s. 170.
A. Proszowska, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy, Manageral Economic, 2007r.,
s. 32.
36
Tamże, s. 33.
34
35
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Korporacje

zazwyczaj

realizują

przedstawione

rodzaje

odpowiedzialności

kompleksowo. Ze względu na czynnik, jaki wyróżnia je spośród pozostałych przedsiębiorstwilość zatrudnianych osób i wysokość rocznych obrotów uznajemy je za największe
w klasyfikacji firm. Należy podkreślić, że tak duże przedsiębiorstwa dzięki swojemu majątkowi
mają zarówno wystarczające zasoby, jak i w praktyce okazuje się i chęci do realizowania każdej
z przedstawionych polityk odpowiedzialności37.
W 2017 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o 70860 tysiącach
przedsiębiorstw, których przychody netto ze sprzedaży wynosiły 3344079 mld zł38.
Mając na uwadze, że w Polsce 99% przedsiębiorstw to małe i średnie przedsiębiorstwa, okazuje
się, że zaledwie ok. 1% to korporacje. Nie brak jednak przykładów kampanii prowadzonych
przez korporacje w ramach CSR. Jednym z nich może być np. próba odzyskania zaufania
społecznego przez Deutsche Bank, który po kryzysie w 2008 r. i trudnej sytuacji gospodarczej
w 2009 r. wprowadził jasną politykę mierzenia wskaźników przedsiębiorstwa. Dzięki tej
modyfikacji proces kontroli i monitorowania przedsiębiorstwa jest klarowny i ma zapobiegać
kryzysowym sytuacją w przyszłości. Działania Banku przełożyły się również na umożliwienie
ubogim dzieciom dostępu do edukacji. Wprowadzono program STANDARD dzięki którem
ubogie dzieci imigrantów z Chin mają szansę na lepsze wykształcenie. Deutsche Bank
charytatywnie wspiera również inne projekty w RPA, Wietnamie i Indiach39.
Kolejnym przykładem korporacji wpisującej się w cztery przedstawione powyżej
rodzaje odpowiedzialności jest Grupa Kapitałowa Comarch posiadająca file w 23 miejscach na
świecie, w tym min. w Panamie, Luksemburgu, Chile, Ukrainie i Polsce. W Polsce pierwszą
siedzibę utworzono w Krakowie w 1991 r. Grupę Comarch wyróżnia skierowany do studentów
program stażysty, na który co roku aplikuje ok. 1500 studentów z III, IV i V roku studiów
informatycznych. Dzięki możliwości zdobycia doświadczenia w międzynarodowej korporacji
stażyści u progu kariery zawodowej zyskują drogocenne doświadczenie i perspektywy
zatrudnienia, z możliwością późniejszego awansu w szeregach firmy. W ramach programów
edukacyjnych prowadzone są kursy, szkolenia, możliwości odwiedzania siedziby Comarch
i materialne wspieranie ambitnej młodzieży poprzez np. dofinansowanie konferencji

A. Krzystofek, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako idea zrównoważonego rozwoju na przykładzie
spółki LOTOS S.A, Studia i materiały Miscellanea Oeconomicae, Rok 21, Nr 2/2017, tom II, Wydział Prawa
Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, s.228.
38
Główny Urząd Statystyczny, Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności
w 2017roku., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwaniefinansowe/podmioty-gospodarcze-wedlug-rodzajow-i-miejsc-prowadzenia-dzialalnosci-w-2017-roku,7,12.
html, dostęp 28.12.2018r.
39
https://www.db.com/poland/pl/content/odpowiedzialnosc.html, dostęp 28.12.2018r.
37
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naukowych. Grupa Comarch posiada również własny kodeks etyki zatwierdzony przez zarząd,
który ułatwia przestrzeganie sprecyzowanych zasad etycznych umożliwiając weryfikację
działań firmy. Specjaliści zatrudnieni w Grupie Comarch objęci są realną ochroną prawną
w ramach prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzegany jest również zakaz
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek i wyznanie. W ramach CSR prowadzone są
również działania na rzecz sportu. W MKS Cracovia SSA promując najstarszy w Krakowie
klub sportowy promujący wiele dyscyplin sportowych ze szczególnym wkładem w piłkę nożną
i hokej na lodzie. Warto zaznaczyć, że działania Grupy skupiają się nie tylko na wspieraniu
MKS Cracovia SSA, ale też na promowaniu sportu wśród młodzieży. Działania promujące
aktywność fizyczną skierowane są również do pracowników firmy Comarch, którym
udostępnia się bezpłatnie dostęp do wybudowanego w ich siedzibie centrum rekreacji
i sportu40.
Wymienione powyżej przykłady korporacji, które praktykują CSR w biznesie to tylko
„kropla w morzu”, której warto się przyjrzeć. Wraz z postępującą globalizacją i wzrostem
świadomości interesariuszy koncerny starają się wyróżniać we wszystkich wymienionych
wyżej dziedzinach41. Ich dobrowolne działania nakierowane na odpowiedzialność
ekonomiczną, prawna i etyczną skłaniają konkurencję do podobnych praktyk przyczyniając się
do lepszej oceny ich działań w oczach społeczeństwa.
Etapy wdrażania CSR w przedsiębiorstwie
Zanim jednak przedsiębiorstwo będzie mogło „pochwalić się” społecznymi osiągnięciami
należy przede wszystkim określić, jak rozumie się pojęcie CSR w danym środowisku.
Managerowie powinni określić interesariuszy, którzy będą zaangażowani w działalność
korporacji, na których będzie wpływać zasada wzajemnego oddziaływania. W tej części należy
uwzględnić analizę ryzyka, szans, jakie można wykorzystać i ustalić priorytety w posunięciach.
Istotne jest, by przeprowadzić rozmowy z interesariuszami dotyczące wyniku analizy
działalności przedsiębiorstwa uwzględniając w konfrontacji zarówno dobre i złe strony
projektu. Następstwem tego punktu powinno być wyznaczenie priorytetów dotyczących
zarządzania CSR w korporacji. Wstępna analiza z punktu pierwszego służy dogłębnej analizie
przeprowadzonej w punkcie czwartym dotyczącej rozbieżności interesów interesariuszy,
http://raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/raports/034423371e72144a9354e089755c815a.pdf, dostęp
28.12.2018r.
41
A. Krzysztofek, Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym wybranych interesariuszy na przykładzie spółki
KGHM Polska Miedź S.A, Studia i materiały Miscellanea Oeconomicae, Rok 20, Nr 2/2016, Wydział Prawa
Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 560.
40
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ocenie ryzyka i szans na powodzenie projektu. Na tym etapie prognozowania należy dokonać
wstępnej oceny konkurencyjności planu na rynku. Kolejnym krokiem jest ustalenie kierunku
działań i rozwoju oraz ich bieżące monitorowanie. W przypadku nie osiągnięcia
spodziewanych rezultatów należy wdrożyć działania naprawcze bądź zmienić część przyjętej
przez korporacje strategii. Etap szósty sprowadza się do ujawnienia wyników analiz.
Informacje te przekazywane są do interesariuszy i pracowników korporacji. Siódmym,
a zarazem ostatnim etapem jest wdrożenie systemu i jego kontrola poprzez min. w długoletniej
perspektywie przeprowadzanie audytów42. Cały siedmioetapowy proces przedstawia Tabela 2.
Tabela 2. Fazy wprowadzania CSR w przedsiębiorstwie
Planowanie

I: Wyznaczenie szans i możliwości stron
II: Rozmowy z interesariuszami
III: Analiza uzyskanych wyników
IV: Wstępna analiza ryzyka

Wykonanie

V: Określenie działań
VI: Poinformowanie opinii publicznej o wynikach i celach

Wykonanie i sprawdzenie
Sprawowanie kontroli

VII: Wdrożenie projektu i monitorowanie wyników
VIII: Zarządzanie, przeprowadzanie audytu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Charucka, Znaczenie społecznej odpowiedzialności…, s.42.

Badania własne
W ramach analizy tematu przeprowadzone zostały badania własne za pośrednictwem ankiety
internetowej w dniach od 01.01.2019r. do 31.01.2019r. Celem badań było uzyskanie opinii
respondentów dotyczącej zakresu świadomości istnienia społecznej odpowiedzialności
w biznesie korporacyjnym. W ankiecie zastosowano prosty losowy dobór próby.
W badaniu brała udział grupa studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. W zaproszeniu do ankiety wystosowano prośbę o udostępnienie ankiety wśród
bliskich.

O. Charucka, Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe 44_2015.
42
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Charakterystyka respondentów
W badaniu wzięło udział 40 respondentów, 67,5% respondentów stanowiły kobiety.
Najliczniejszą grupą wśród badanych stanowiła grupa wiekowa z przedziału 21-30 lat
wyznaczając 82,5% osób badanych. Szczegółowy rozkład wieku respondentów przedstawia
Tabela 3.
Tabela 3. Wiek respondentów ankiety z wyszczególnieniem danych procentowych
Grupa wiekowa

procent

Liczba

Do 20 lat

5

2

21-30 lat

82,5

33

31-40 lat

5

2

41-50 lat

2,5

1

51-60 lat

5

2

60 i więcej

5

2

Źródło: Opracowanie własne.

W badaniu poproszono, aby respondenci określili również poziom swojego
wykształcenia. 57,5% z nich posiadała ukończone wyksztalcenie wyższe, a 35% zadeklarowało
wykształcenie średnie.

3%

2% 2%

Podstawowe
Zawodowe
35%

Średnie
Wyższe

58%

Policealne

Rysunek 1. Poziom wykształcenia respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych.
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Badani określali również miejsce zamieszkania, 47,5% deklarowało wieś za, natomiast
drugą, co do liczebności grupą były osoby zamieszkujące średnie i duże miasta, tu wyniki były
takie same zarówno duże jak i małe miasta zamieszkiwało po 15% badanych osób.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Wieś

Miasto do 50 Miasto 51-100 Miasto 100-500 Miasto 501- Miasto powyżej
tys.
tys.
tys.
1mln
1 mln
Mieszkańców Mieszkańców Mieszkańców mieszkańców mieszkańców

Rysunek 2. Miejsce zamieszkania respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Analiza danych
W pierwszej części ankiety badano poziom wiedzy respondentów na temat społecznej
odpowiedzialności biznesu. Odpowiedzi prezentowały się następująco:
•

25 % badanych nie spotkała się nigdy z pojęciem społecznej odpowiedzialności
biznesu,

•

17,5% słyszało o tym, ale nie zna dokładnie znaczenia,

•

32,5% respondentów ma podstawową wiedzę z zakresu CSR,

•

22,5% orientuje się w temacie,

•

7,5% bardzo dobrze zna problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu.
Odpowiedzi nie wykazały, by znajomość pojęcia CSR była zależna od posiadanej płci,

wieku i miejsca zamieszkania. Badania wykazały, że respondenci w różnych grupach
wiekowych deklarują różną znajomość badanego zagadnienia. Bardzo dobrą znajomość
tematyki CSR przedstawiała nieskorelowana grupa, w której to 2 z 3 osób zamieszkiwało
miasto, deklarowało płeć męską, lecz różnił je poziom wykształcenia – średnie i podstawowe.
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Trzecią osobą deklarującą bardzo dobrą znajomość zagadnienia była kobieta zamieszkująca
wieś z wyższym wykształceniem. Przekrój ten pokazuje, brak koncentracji na jednym czynniku
wiodącym wśród badanej grupy.
Badanie przeprowadzono również pod kątem uwzględnienia uzyskania opinii
dotyczących podstawowych korzyści uwzględnienia CSR w biznesie. Korporacje prowadzące
działalność CSR kojarzyły się głównie z uwzględnieniem dobra społeczeństwa w działaniach
firmy. Drugą, co do liczebności odpowiedzią była dobrowolność w podejmowaniu inicjatyw
CSR.

35
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0
Integracja z
biznesowymi
celami
Seria 1

1

Restrykcyjne
Uwzględnnienie przestrzeganie Dobrowolność w
poytrzeb
przepisow prawa podejmowaniu
społeczeństwa
ponad to co
incjatywy
zakładają normy
32
1
5

Wydawanie
pieniędzy
1

Rysunek 3. Odpowiedzi badanych dotyczące cech, z jakimi kojarzy im się
przedsiębiorstwo praktykujące CSR
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Kolejnym rozpatrywanym zagadnieniem było uzyskanie informacji dotyczących
uzyskiwania korzyści w praktykowaniu CSR w biznesie. Większość badanych, co ciekawe
podzieliło się w prawie równym stopniu między uznanie za najistotniejsze ukształtowanie
dobrych, długofalowych relacji z interesariuszami, a ukształtowanie pozytywnego wizerunku
firmy. Relacja tych dwóch zagadnień wynosiła 62,5% dla ukształtowanie dobrych,
długofalowych relacji z interesariuszami i 52,5% dla ukształtowanie pozytywnego wizerunku
firmy. Oznacza to, że zarówno pozytywny wizerunek43 jak i dobre „kontakty” są uznawane
A. Krzysztofek, Społeczna odpowiedzialność w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse
Journal of Management and Finance Vol. 13, No. 3/2/2015, s. 92
43
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przez społeczeństwo za nieodłączną część biznesu korporacyjnego nacechowanego
działalnością CSR. W pytaniu otwartym dotyczącym skojarzenia na temat CSR odpowiedzi
zawiera poniższa tabela (tabela 4).
Tabela 4. Skojarzenia respondentów na temat CSR
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z dobrym wizerunkiem firmy oraz działaniem na rzecz społeczeństwa
Biznes dla społeczeństwa
Sa to dzialania podjete w celu rozwoju, wsparcia danej grupy spolecznej. Coś na zasadzie sponsoringu,
ale głównym celem nie jest sama reklama dzialanie na rzecz środowiska i ogółu społeczeństwa. Np.
LOTOS
i
jego
program
"Szukamy
następców
mistzra"
gdzie
wspierane
sa kluby sportowe i organizowane konkursy dla młodziezy
Interesem społecznym
z ustanawianiem obowiązującego prawa
z pieniędzmi
Społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzy mi się z kierowaniem przedsiębiorstwem zgodnie z prawem
oraz wspieranie oddolnych inicjatyw.
ze wszystkimi działaniami firmy zmierzającymi do poprawienia się jakości środowiska w jakim
funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz wśród społeczności
Ogólna odpowiedzialność
Z przedsiębiorstwami, które wspierają społeczność
Koncepcja, według której przedsiębiorstwo planując strategie uwzględnia jej wpływy na środowisko,
interesantów itp
Z niczym
Nic
Z odpowiedzialnoscia, wsparciem
Stosunki pracy, relacje z klientami
Z dbaniem o to, by produkt/usługa wprowadzana na rynek nie powodowała więcej szkód niż pożytku.
Z wpływem na otoczenie: środowisko naturalne, społeczności lokalne, pracowników, warunki
i zasady pracy
nie
Przedsiębiorcy przyjaźni dla społeczeństwa
Interesariusze
Nie kraść
Interes społeczny, dbanie o środowisko naturalne.
Wspólna odpowiedzialność za prowadzone firmy
Kosztami społecznymi
Z ekonomią
Tak serio to kompletnie z niczym.
Biznes tworzący warunki rozwoju dla społeczeństwa, np. miejsca pracy godziwie wynagradzane
Z pieniędzmi
Biznesmeni i przedsiębiorstwa spełniają określoną rolę w społeczeństwie
Z zasadami fair play w sferze biznesu
z dbałością o środowisko, interesariuszy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.
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W odpowiedziach na tzw. „pytania otwarte”, część respondentów podkreśla działanie
dla dobra społeczności, budowanie wizerunku firmy. Badani wykazują również przykłady CSR
w

korporacjach

min.

przytaczając

przykład

korporacji

LOTOS

i

programu

„Szukamy następców mistrza”. Część respondentów nie ma żadnych skojarzeń związanych z
CSR, część kojarzy go jedynie z pieniędzmi. Przeważają odpowiedzi związane z tematyką
ekonomiczną, sferą biznesu, środowiska i przedsiębiorstwa. Mimo dużej grupy - 25%
respondentów deklarującej brak znajomości zagadnienia, większość odpowiedzi, w tym
również i te od wspomnianej wyżej grupy nakierowanych jest na tematykę ekonomii i pokrywa
się w znacznym stopniu z przedstawiona na początku pracy definicją CSR.
Kolejnym weryfikowanym zagadnieniem było uzyskanie informacji o nastrojach
respondentów dotyczących sposobu, w jaki działają korporacje - nastawienie na
maksymalizację zysku. Duży odsetek osób – aż 72,5% stwierdziło, że korporacje prowadzą
działalność wyłącznie dla zysku. Analogicznie odsetek aż 92,5% uznał, że działania społeczne
mają wpływ na wybór przez interesariuszy firm, z którymi chcą współpracować.
Na podstawie tych dwóch w znacznym stopniu pokrywających się odpowiedzi należy
uznać, że, by zwiększyć pozytywne nastawienie wśród społeczeństwa, spółki powinny
prowadzić politykę nie tylko nastawioną na maksymalizację zysku, ale i częściej wykazywać
czasem nieświadomemu społeczeństwu ogrom powziętych przez nie działań w ramach polityki
CSR, które ocieplą ich wizerunek w oczach konsumentów.
Ankietowani uważają zdecydowaną większością, że korporacje w swoich działaniach
powinny uwzględniać dobro środowiska. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące realizowania
polityki społecznej odpowiedzialności w Polsce jedynie część respondentów uznaje,
że działania te są realizowane w naszym kraju.
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Nieliczne
12%
Tak
30%

Trudno
powiedzieć
3%

Nie
55%

Rysunek 4. Opinie respondentów na temat tego, czy korporacje realizują w Polsce
politykę społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych.

Ostatnie trzy pytania badania dotyczą możliwości pracowania w korporacji działającej
zgodnie z polityką CSR i możliwości na rynku pracy. W analizie dotyczącej poprawy sytuacji
pracowników na rynku, większość opiniodawców - 90% uznaje, że zastosowanie polityki
społecznej odpowiedzialności biznesu jest pomocne. Około 7,5 % uznaje je za nieistotne,
2,5% nie zajmuje stanowiska w tej sprawie. Zestawienie wykazuje, że większość osób
biorących udział w ankiecie wyrażało chęć podjęcia pracy w korporacji, która realizuj politykę
społecznej odpowiedzialności. „Za” opowiedziało się 87,5% - osoby, które nie chciałyby
pracować w takiej firmie, natomiast 2,5% reprezentowało stanowisko, że oprócz wspomnianej
wyżej polityki istotne dla nich było by również dobre wynagrodzenie. Ostatnie pytanie
dotyczyło możliwości praktykowania charytatywnie CSR w korporacji, w której pracowałby
dany respondent. Z wyników można wywnioskować, że 60% skłonnych by było podjąć pracę
charytatywnie, natomiast 37,5% nie wyraziłaby na to zgody, tylko jedna osoba stanowiąca
2,5% badanego zagadnienia wyraziła brak zainteresowania pracą w jakiejkolwiek korporacji.
Wnioski z badań
Z przeprowadzonego badania wynika, że większość respondentów zna, w co najmniej słabym
stopniu zagadnienie tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu. Intuicyjnie nawet Ci,
którzy niekoniecznie wiedzą, za co odpowiada CSR w korporacjach – grupa 25% badanych,
kojarzą go z dziedziną ekonomii, na podstawie połączenia pewnych gałęzi dopatrują się
zależności z środowiskiem biznesowym. Wnioski te można wysnuć na podstawie pytania
szóstego zamieszczonego w niniejszym rozdziale, w którym respondenci odpowiadają
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własnymi słowami o skojarzeniach dotyczących istnienia CSR w korporacjach. Kolejne
zapytania pokazują nastroje społeczeństwa i główne przesłanki, jakimi według nich powinny
kierować się korporacje w swoich działaniach. Z zebranych danych nasuwa się wniosek,
że choć społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce jest praktykowana, większość
społeczeństwa o tym nie wie. Oznacza to, że należy wprowadzić działania marketingowe
służące propagowaniu szlachetnej postawy korporacji. Działania te mogą ocieplić wizerunek
dużych firm. W badaniu ankietowani jednoznacznie określili główny cel działań biznesowychmaksymalizacja zysku. Przedstawienie opinii publicznej dotychczasowych osiągnięć
z pewnością zmieniłoby nastroje społeczeństwa. Warto podkreślić, że aż 60% respondentów
była by w stanie praktykować charytatywnie działania CSR będąc pracownikiem korporacji.
Managerowie powinni wykorzystać ten fakt i przekłuć wykazany w ankiecie potencjał młodych
ludzi na przyszłe działania społecznej odpowiedzialności biznesu korporacyjnego.
Zakończenie
Społeczna odpowiedzialność biznesu to niezwykle istotna forma prowadzenia firmy.
Obecnie wiele korporacji funkcjonujących zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku
dostrzega pozytywne skutki wprowadzenia tej dziedziny do swoich działań. Przytoczone
powyżej przykłady ukazują wachlarz możliwości, jakimi gospodarują największe firmy świata.
Działania nakierowane na szeroko rozumiane dobro społeczeństwa i środowiska powinny być
szczególnie docenione przez obywateli. Niestety, często z braku odpowiedniej formy przekazu,
nie do końca dobrze dobranych metod marketingowych większość obywateli nie zdaje sobie
sprawy z pozytywnych działań holdingów. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość
ankietowanych negatywnie kojarzy korporacji z maksymalizacją zysku. Rozdział ten miał na
celu wykazać, że mimo głównych założeń ekonomicznych, biznes korporacyjny spełnia istotną
rolę w życiu społecznym i może doprowadzać do poprawy sytuacji ekonomicznej
poszczególnych jednostek.
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CORPORATE BUSINESS AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
Summary: Corporate social responsibility is not only about promoting the company on the market, but
also activities related to economic, voluntary, ethical and legal responsibility. The article presents the
concept of corporate social responsibility - CSR (Corporate Social Responsibility), examples
of corporations present on the Polish market, which implement all four forms of responsibility.
The stages of implementing CSR in the company and analysis of own research based on the online
survey were presented.
Keywords: Social responsibility, business, corporations, charities, help, enterprise.
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Aneks: Ankieta
1.
•
•

Płeć
Kobieta
Mężczyzna

2.
•
•
•
•
•
•

Wiek
do 20 lat
21-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
61 lat i więcej

3.
•
•
•
•
•

Miejsce zamieszkania
Miasto do 50 tys. Mieszkańców
Miasto 51-100 tys. Mieszkańców
Miasto 100-500 tys. Mieszkańców
Miasto 501 tys. – 1 mln mieszkańców
Miasto 1,01 mln mieszkańców i więcej

4.
•
•
•
•

Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe

5.
•
•
•
•
•

Jaki jest poziom wiedzy Pana/Pani na temat pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)?
Nie mam pojęcie co to jest
Słyszałem/słyszałam coś o CSR, ale nie wiem co to jest
Mam podstawową wiedzę na temat CSR
Orientuję się w tematyce CSR
Bardzo dobrze orientuję się w problematyce CSR

6.

Z czym kojarzy Pan/Pani społeczną odpowiedzialność biznesu?

7.

Jakimi cechami powinno charakteryzować się przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne?

•
•
•
•

Integracja z biznesowymi celami
Uwzględnienie potrzeb społeczeństwa
Restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa ponad to co zakładają normy
Dobrowolność w podejmowaniu inicjatywy CSR (brak przymusu)

8.
•
•
•
•

Jakie korzyści przynoszą według Pani/Pana działania CSR w biznesie korporacyjnym?
Ukształtowanie dobrych, długofalowych relacji z interesariuszami
Zbudowanie przewagi konkurencyjnej
Ukształtowanie pozytywnego wizerunku
Pozytywne postrzeganie władz spółki
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9.
•
•

Czy działania społecznie odpowiedzialne mają wpływ na wybór firmy dla interesariuszy?
Tak
Nie

10. Czy uważa Pan/Pani, że korporacje prowadzą swoją działalność wyłącznie dla zysku?
• Tak
• Nie
11. Czy uważa Pan/Pani, że korporacje działające na terenie danej społeczności powinny ją wspierać?
• Tak
• Nie
12. Czy Pana/Pani zdaniem korporacje powinny uwzględniać dobro środowiska naturalnego w swoich
działaniach?
• Tak
• Nie
13. Czy jako klient była by Pan/Pani skłonna zapłacić więcej za produkt wiedząc że dana korporacja
realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu?
• Tak
• Nie
14.
•
•
15.
•
•

Czy według Pana/Pani korporacje w Polsce realizują politykę społecznej odpowiedzialności biznesu?
Tak
Nie
Czy działania CSR mogą mieć pozytywny wpływ na poprawę sytuacji pracowników na rynku pracy?
Tak
Nie

16. Czy był by Pan/Pani skłonna pracować w korporacji znanej z praktykowania CSR?
• Tak
• Nie
17. Czy będąc pracownikiem korporacji była by Pan/Pani skłonna praktykować działania CSR
charytatywnie?
• Tak
• Nie
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Wacław Jabłoński44

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
W KONTEKŚCIE INNOWACYJNOŚCI ZAKŁADÓW
UBEZPIECZEŃ
Streszczenie: W rozdziale, w oparciu o dostępną literaturę i opracowania naukowe, przedstawiono
istotę umowy ubezpieczenia oraz charakterystyczne cechy i innowacje usług w kontekście stosowania
normy ISO 26000 w postępowaniu społecznej odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń.
Słowa kluczowe: Innowacje, społeczna odpowiedzialność biznesu, umowa ubezpieczenia,
zakład ubezpieczeń.

Wstęp
Usługa ubezpieczeniowa definiowana jest jako wynik działania na styku między zakładem
ubezpieczeń (ubezpieczycielem) a klientem oraz wewnętrznej działalności ubezpieczyciela,
w celu spełnienia potrzeb klienta.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for
Standarization) w normie ISO 26000 przedstawiła definicję społecznej odpowiedzialności
biznesu, CSR (corporate social responsibility). Zasadniczym sposobem na przetrwanie
w warunkach silnej konkurencji jest potrzeba wyróżnienia się, która może być realizowana
poprzez tworzenie wizerunku zakładu ubezpieczeń, jako instytucji odpowiedzialnej społecznie.
Z kolei społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii zakładu ubezpieczeń,
i

wymaga

od

ubezpieczyciela

oparcia

przewagi

konkurencyjnej

na

czynnikach

niestandardowych, pozwala na wytworzenie lojalności wśród potencjalnych klientów
w stosunku do zakładu ubezpieczeń. Zaniedbywanie tych potrzeb może z kolei przyczyniać się
do sytuacji, w której klient skłoni się do skorzystania usług konkurencji. W powyższym
podejściu społeczną odpowiedzialność można zatem uznać za sposób skutecznego działania
firmy na rynku.

Istota umowy ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia należy do kategorii umów o świadczenie usług. Opierając się na
kryterium świadczenia, kodeks cywilny dzieli ubezpieczenia na majątkowe i osobowe.
Przy ubezpieczeniu majątkowym świadczenie ubezpieczyciela polega na zapłacie określonego
odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku.

Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości. Politechnika Częstochowska,
Doktorant.
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Przy ubezpieczeniu osobowym świadczenie ubezpieczeniowe polega zaś na zapłacie
umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego
w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej45.
W literaturze można spotkać się z wieloma definicjami ujmującymi ubezpieczenia
z różnych punktów widzenia. W ujęciu podmiotowym, można ubezpieczenia uznać
za wspólnotę osób zagrożonych określonymi ryzykami, które połączyły się, aby wspólnie
uczestniczyć w repartycji szkód dla tych które one dotknęły. Z uwagi na kompensacyjną rolę
ubezpieczeń, uznaje się je za urządzenie ekonomiczne pozwalające regulować stosunki
ekonomiczne i gospodarcze, zakłócane zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenia to także
instytucja prawna, rodząca określony stosunek prawny w wyniku zawartej umowy
ubezpieczenia między zainteresowaną osobą (ubezpieczającym) a zakładem ubezpieczeń
(ubezpieczycielem)46.
Ujęcie tych wszystkich aspektów w jednej definicji jest niemożliwe, tym bardziej że od
dobrze zbudowanej definicji wymaga się, aby była zwięzła i łatwo zrozumiała. Ponadto rola
i funkcje ubezpieczeń w różnych ustrojach społecznych są tak odmienne, że – zdaniem
niektórych ubezpieczeniowców – nie dadzą się ująć w jednej wspólnej definicji47.
Według art. 805 Kodeksu Cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel
zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone
świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający
zobowiązuje się zapłacić składkę.
Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:
•

przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą
wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

•

przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego
świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby
ubezpieczonej.
Sformułowanie

treści

stosunku

ubezpieczeniowego

oraz

zawarcie

umowy

ubezpieczenia byłoby niemożliwe bez udziału zakładu ubezpieczeń i ubezpieczającego

Brodecki Z. (red.), Dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, Prawo i praktyka, Wydawca
Info-Trade, Gdańsk 1996, s. 14.
46
Laskowski N., Mały leksykon ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Edytor na zlecenie Fundacji ”Bliżej Europy”,
Warszawa 1995, s. 74.
47
Banasiński A., Ubezpieczenia Gospodarcze, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996, s. 73.
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(nabywcy), jako strony umowy ubezpieczenia. Relacje między zakładem ubezpieczeń
a ubezpieczającym są relacjami formalnymi, opierają się bowiem na stosunku umownym48.
Innowacje i specyfika usług
Wymagania dotyczące usług powinny być sformułowane jasno z jednoznacznym określeniem
właściwości, które mogą być obserwowane i oceniane przez klienta. Również procesy
wykonania usługi powinny być odpowiednio określone z tym, że czynniki, które mają wpływ
na wynik usługi, nie zawsze są dostrzegane przez klienta.
Organizacja usługowa powinna mieć możność oceny wszystkich wykorzystanych
właściwości, w czym może dopomóc wykorzystanie odpowiednich wzorców.
Właściwości określające usługę lub jej wykonanie, mogą być wymierne lub
porównawcze. Szereg właściwości tylko ocenianych przez klientów, może być mierzonych
metodami zastosowanymi przez organizację usługową49.
Cztery najbardziej charakterystyczne cechy usług to50:
•

niematerialność – usługi są w większości przypadków nie związane z wytwarzaniem
dóbr materialnych;

•

różnorodność – usługi są niejednolite, niestandardowe i bardzo urozmaicone;

•

nierozdzielność – usługi są świadczone przez usługodawcę i jednocześnie
konsumowane przez klienta;

•

nietrwałość – nie ma możliwości magazynowania usług.
W przedsiębiorstwach ukierunkowanych na rozwój innowacje są niekwestionowaną

koniecznością generującą pozytywne tendencje efektywnościowe. Aby się rozwijać trzeba
odrzucić wygodnictwo, bierność i postawy zachowawcze, przyjmując ofensywny styl
działania, wymagający stałego wysiłku i gotowości do reakcji na obserwowane zachowania
klientów i konkurentów.
W ostrej walce konkurencyjnej szanse na przetrwanie i rozwój mają tylko
przedsiębiorstwa nastawione na permanentne poszukiwanie i wdrażanie zmian (innowacji).
Nie jest to tylko pusty slogan, ale strategiczna zasada wszelkiego rozwoju, zakładająca
pragmatyczne podejście do rzeczywistości51.
48
Garbiec R., Ubezpieczenia w teorii i praktyce, część II, Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne, Wydawnictwo
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, s. 69.
49
Kolman R., Tkaczyk T., Jakość usług, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz
1996, s. 54.
50
Payne A, Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s. 21.
51
Bieniok H. i zespół, Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola,
Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 200.
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Permanentne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa mogą być przez nie
wykorzystywane do wprowadzenia innowacji, a tym samym mogą przyczynić się
do zdobywania, utrzymania i wzmocnienia pozycji na rynku. Istotna jest więc informacja
o zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstwa, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym.
Otoczenie zewnętrzne wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale granice jego wpływu
nie są ściśle określone. Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na ogólne i celowe.
W przypadku otoczenia ogólnego, należy rozpatrywać następujące aspekty52:
•

ekonomiczny – określa kondycję systemu gospodarczego w jakim działa dane
przedsiębiorstwo;

•

techniczny – umożliwia korzystanie z nowoczesnej technologii informatycznej
i telekomunikacyjnej;

•

naturalny – związany z umiejscowieniem geograficznym danego przedsiębiorstwa;

•

prawno-polityczny – warunkuje istnienie przedsiębiorstwa na rynku, jak również
warunkuje możliwości jej rozwoju i współpracy;

•

międzynarodowy – jest istotny z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa, wymiany
poglądów, podnoszenia kwalifikacji (duża konkurencja).
Makrootoczenie

obejmuje

segmenty:

ekonomiczne,

polityczne,

społeczne,

technologiczne, demograficzne, prawne oraz międzynarodowe. W skład otoczenia
konkurencyjnego wchodzą wszystkie podmioty gospodarcze, które mają z przedsiębiorstwem
powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne. Samo rozróżnienie otoczenia na makrootoczenie
i otoczenie konkurencyjne ma głównie charakter metodologiczny i wymaga uwzględnienia jego
specyficznych elementów. Wyróżnienie otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa
uwidacznia elementy ze sfery zarządzania marketingowego53.
Praktyka gospodarcza dostarcza dowodów potwierdzających zdecydowaną przewagę
źródeł popytowych. Nie można jednak nie doceniać źródeł podażowych przynajmniej z dwóch
powodów. Po pierwsze, inspiracja podażowa występuje prawie zawsze przy innowacjach
przełomowych. Tylko działalność naukowo-badawcza realizowana w sposób autonomiczny,
może prowadzić do nowych odkryć, wynalazków, kreując zupełnie nowe potrzeby i kierunki
rozwoju. Rozwiązania powstające w wyniku zapotrzebowania zgłaszanego przez praktykę

Kucęba R., Sokołowski A., Inteligentne narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Kiełtyka L. (red.),
Multimedia w zarządzaniu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
2002, s. 56.
53
Jelonek D., Zastosowanie technologii multimedialnej w systemie monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa,
[w:] Kiełtyka L. (red.), Multimedia w zarządzaniu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2002, s. 35.
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zazwyczaj są zdeterminowane dotychczasowym kierunkiem rozwoju. Po drugie, innowacje
powstałe z inspiracji podażowej pobudzają całą serię innowacji pochodnych, wtórnych
(popytowych)54.
Społeczna odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń według normy ISO 26000
Zakłady ubezpieczeń to instytucje szczególnego zaufania społecznego. Jako gwarant poczucia
bezpieczeństwa i stabilizacji w działaniu gospodarstw domowych oraz podmiotów
gospodarczych funkcjonują w oparciu o rozwiązania prawne dotyczące ubezpieczeń zawarte
w kodeksie cywilnym oraz na podstawie następujących aktów prawnych:
•

ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

•

ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

•

ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych;

•

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.
Dodać do tego należy społeczną odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń, która skupia

się na odpowiedzialności wobec klientów, społeczeństwa i środowiska oraz ściśle jest związana
z normą ISO 26000. Norma ta nie jest przeznaczona do certyfikacji, ma ona jedynie na celu
ułatwienie

zakładom

ubezpieczeń

podejmowanie

i prowadzenie

działań

społecznie

odpowiedzialnych.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for
Standarization) w normie ISO 26000 przedstawiła jedną z najszerszych definicji społecznej
odpowiedzialności biznesu, CSR (corporate social responsibility).
Zgodnie z nią, norma ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące społecznej
odpowiedzialności

zdefiniowanej

jako

odpowiedzialność

organizacji

za

wpływ

podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste
i etyczne postępowanie, które55:
•

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu
społeczeństwa;

•

uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane
decyzjami lub działaniami organizacji);

Bal T. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, Zarządzanie - Marketing - Finanse, Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
1992, s. 144.
55
Norma PN-ISO 26000, Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny,
Warszawa 2012, s. 16.
54

49

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

•

jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami
postępowania;

•

jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach
podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania.
Stosowanie normy ISO 26000 do postępowania odpowiedzialnego społecznie w

organizacji, a tym samym postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej w ocenie
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, może przynieść liczne korzyści56 .
Postawa organizacji wobec społeczeństwa, w obrębie którego funkcjonuje oraz jej
wpływ na środowisko stają się zasadniczym elementem oceny wyników działalności
organizacji jako całości oraz jej zdolności do kontynuowania skutecznego działania. Sytuacja
ta w części odzwierciedla wzrastające uznanie dla potrzeby zapewnienia zdrowych
ekosystemów,

społecznej

równości

i

właściwego

poziomu

ładu

organizacyjnego.

W perspektywie długoterminowej, wszystkie działania organizacji zależą od stanu światowych
ekosystemów. Organizacje są coraz wnikliwiej obserwowane przez rozmaitych interesariuszy.
Postrzeganie

organizacji

oraz

jej

rzeczywiste

działania

w

zakresie

społecznej

odpowiedzialności mogą wpływać, między innymi na57:
•

przewagę konkurencyjną;

•

reputację organizacji;

•

zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników, konsumentów, klientów,
użytkowników;

•

utrzymanie morale, zaangażowania i wydajności pracowników;

•

opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów oraz świata finansów;

•

relacje organizacji z przedsiębiorstwami, rządami, mediami, dostawcami;
podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie której
organizacja funkcjonuje.

Instytucje ubezpieczeniowe muszą mieć świadomość tego znaczenia w efektywnym
zarządzaniu usługami. Zasadniczym sposobem na przetrwanie w warunkach silnej konkurencji
jest potrzeba wyróżnienia się, która może być realizowana poprzez tworzenie wizerunku

Buczkowski B., Dorożyński T., Kuna-Marszałek A., Serwach T., Wieloch J., Społeczna odpowiedzialność
biznesu, Studia przypadków firm międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 31.
57
Polski Komitet Normalizacyjny, Odkrywając ISO 26000, Broszura, https://www.mpit.gov.pl/media/42609/
discovering_iso_26000.pdf [dostęp z dnia 11.01.2019].
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zakładu ubezpieczeń, jako ubezpieczyciela świadczącego innowacyjne usługi oraz
odpowiedzialnego społecznie.
Zakończenie
Ze względu na zakres działalności i niematerialny charakter usług, branża ubezpieczeniowa jest
w pewnym sensie predestynowana do realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu. Zakłady ubezpieczeń w swojej działalności wspierają nowatorskie pomysły
i inicjatywy służące podniesieniu jakości życia społecznego oraz rozwoju indywidualnego.
Prowadzą programy społeczne o charakterze edukacyjnym, projekty z obszaru kultury, sztuki
i ochrony zdrowia.
Społeczna odpowiedzialność ubezpieczycieli to z własnej inicjatywy przyjmowana
strategia zarządzania pozwalająca na wzrost konkurencyjności dzięki wewnętrznym
działaniom zakładów ubezpieczeń i budowaniu relacji ze społecznościami lokalnymi. Pomimo
dobrowolności działań społecznie odpowiedzialnych, sukcesywnie są one podejmowane przez
coraz większą liczbę zakładów ubezpieczeń.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF INNOVATION OF
INSURANCE COMPANIES
Summary: In this chapter, based on available literature and scientific papers, the essence
of the insurance contract and the characteristic features and innovations of services in the context
of the application of ISO 26000 in the proceedings of social responsibility of insurance companies
are presented.
Keywords: Innovations, corporate social responsibility, insurance contrach, insurance company.
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
W MIĘDZYNARODOWEJ KORPORACJI
NA PRZYKŁADZIE FIRMY EXACT SOFTWARE
Streszczenie: Rozdział opisuje efekt wdrożenia programu CSR w firmie Exact Software.
Celem badawczym artykułu jest poznanie obecnego stanu wdrożenia programu CSR w firmie Exact
oraz jego praktycznej realizacji. W rozdziale wskazane są założenia wewnątrzfirmowego programu
społecznej odpowiedzialności, zasady otrzymywania dotacji na działalność charytatywną oraz
rozliczania działalności w ramach płatnych dni urlopowych. Przedstawione są również wybrane
inicjatywy podjęte przez pracowników firmy w ostatnich 12 miesiącach. Rozdział zawiera także wywiad
ekspercki z menedżerem CSR w firmie Exact – Olavem Provily, w którym wskazuje on cele i założenia
programu oraz kierunki rozwoju, które towarzyszyć będą dalszej realizacji programu w ramach całej
korporacji. Rozdział podsumowany jest wnioskami autorów.
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY W DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI
Jednym z największych wyzwań stojących przed ludzkością w obecnym stuleciu jest
zapewnienie trwałego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju. Potrzeby obecnych
i przyszłych pokoleń nie mogą być zaspokojone o ile nie ma poszanowania dla naturalnych
systemów i norm międzynarodowych chroniących wartości społeczne i środowiskowe.
W tym kontekście coraz częściej uznaje się, że rola sektora przedsiębiorstw ma kluczowe
znaczenie. W interesie przedsiębiorstw jako części społeczeństwa, jest wniesienie wkładu
w rozwiązywanie wspólnych problemów. Strategicznie rzecz biorąc, biznes może rozwijać się
tylko wtedy, gdy społeczności i ekosystemy, w których działają, są zdrowe60.
Najszersza definicja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (dalej CSR) dotyczy
tego, co jest - lub powinno być - relacją między globalnymi korporacjami, rządami państw
i obywatelami. Bardziej lokalnie definicja dotyczy relacji pomiędzy korporacją a lokalnym
społeczeństwem, w którym korporacja się znajduje lub w którym działa. Te działania
podejmowane przez organizację mają wpływ nie tylko wewnątrz organizacji, lecz także
na środowisko zewnętrzne. Obejmuje ono zarówno środowisko biznesowe, w którym firma
prowadzi działalność, jak i lokalne środowisko społeczne, w którym zlokalizowana jest
organizacja oraz szersze środowisko globalne61.
Dr, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.
Mgr inż., Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
60
P. Hohnen, Corporate Social Responsibility. An Implementation Guide for Business, Wyd. International Institute
for Sustainable Development, Winnipeg 2007, s. 6.
61
D. Crowther, G. Aras, Corporate social responsibility, Wyd. Ventus Publishing, Frederiksberg 2008, s. 10.
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Coraz częściej dostrzega się istotny wpływ działalności sektora prywatnego
na pracowników, klientów, społeczności, środowisko, konkurentów, partnerów biznesowych,
inwestorów, akcjonariuszy, rządy i inne. Duże korporacje mogą przyczyniać się nie tylko do
powiększania własnych zasobów, ale też do ogólnego bogactwa społeczności, biorąc pod
uwagę wpływ, jaki wywierają przy podejmowaniu decyzji na szczeblu zarówno lokalnym
jak i globalnym. Jednocześnie badania opinii publicznej w biznesie i zachowania
przedsiębiorstw wskazują na zwiększający się poziom zrozumienia związku między
odpowiedzialnym biznesem a dobrym biznesem. Również inwestorzy i rynki finansowe
zaczynają dostrzegać, że działania w zakresie CSR, które integrują troskę o strategię biznesową
i wydajność są dowodem dobrego zarządzania. Oprócz budowania zaufania wśród społeczności
lokalnej i dawania firmom przewagi w przyciąganiu dobrych klientów i pracowników,
odpowiedzialna działalność może stać się filarem do zbudowania trwałych wartości dla firmy
i jej udziałowców62.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest pojęciem bardzo szerokim
i multidyscyplinarnym. Złożoność i kompleksowość terminu przedstawiono i opublikowano w
2010 roku w Normie ISO 26000 Guidance on social responsibility63. Norma autorstwa licznych
ekspertów współpracujących z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną ISO definiuje
CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu) jako:
„Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy)
na społeczeństwo i środowisko" poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:
•

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,

•

bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy,

•

jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami
zachowania,

•

jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach64.

Organizacja realizująca proces CSR działa w sposób innowacyjny, obejmuje przywództwo
w inicjatywach dotyczących zrównoważonego rozwoju, wykazuje dbałość o środowisko,
przyjmuje na siebie społeczną odpowiedzialność za prowadzoną działalność oraz uwzględnia
potrzeby i oczekiwania potencjalnych klientów. Firma działająca zgodnie z zasadami CSR
pozyskuje lojalność oraz zaufanie klientów. Natomiast oferowane produkty i usługi są
P. Hohnen, Corporate Social Responsibility…, s. 12.
ISO 26000 została przygotowana przez grupę roboczą ISO/TMB. Norma ta została opracowana przy
wykorzystaniu podejścia wielostronnego z udziałem ekspertów z ponad 90 krajów i 40 międzynarodowych lub
szeroko zakrojonych organizacji regionalnych zaangażowanych w różne aspekty odpowiedzialności społecznej.
64
Zob. www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html.
62
63
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wybierane częściej niż te należące do przedsiębiorstwa nieangażującego się w życie społeczne.
Działania
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu kształtują również pozytywne relacje
międzyludzkie w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu65.
O EXACT SOFTWARE
Exact Software BV (dalej Exact) to holenderski producent i dostawca systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie, przeznaczonych dla księgowych i małych oraz
średnich przedsiębiorstw. Firma jest jednym z liderów w krajach Beneluxu w dziedzinie
oprogramowania ERP (ang. Enterprise Resource Planning, tł. planowanie zasobów
przedsiębiorstwa). Exact został założony w 1984 roku w Holandii, w miejscowości Delft,
gdzie do dzisiaj posiada swoją siedzibę główną. Od 1999 jest notowany na giełdzie
w Amsterdamie i posiada 21 biur zlokalizowanych na całym świecie. Firma zatrudnia około
1300 pracowników.
Polski oddział firmy - Exact Software Poland działa na polskim rynku od 1992 roku.
Od tego czasu z oprogramowania Exact skorzystało ponad 650 firm - zarówno polskich,
jak i międzynarodowych. Firma ma swoja siedzibę główną w Złotnikach, koło Poznania i biuro
regionalne w Warszawie. Zatrudnia ponad 60 wykwalifikowanych i doświadczonych
pracowników.
Bazując na światowych standardach, Exact w Polsce uwzględnia wymogi lokalnego
rynku. Firma oferuje tradycyjne systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP),
jak również aplikacje do zarządzania relacjami z klientem (CRM), systemy elektronicznego
obiegu dokumentów (Workflow). Exact udostępnia swoje rozwiązania na urządzeniach
mobilnych. System Exact Synergy dostępny jest w App Store i Android Market, skąd klienci
firmy mogą pobierać darmowe aplikacje na platformy iPhone, iPad i Android. Z produktów
Exact można korzystać za pomocą przeglądarek internetowych różnych producentów.
PROGRAM MATCHING FUNDS
Informacje podstawowe
Program Matching Fund ma za zadanie zwiększenie finalnej kwoty zbiórki
organizowanej przez pracownika lub zespół pracowników. W ten sposób firma chce docenić
ich działanie i zaangażowanie oraz zwiększyć docelowy efekt. Każdy pracownik może ubiegać
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J. Kortan, Podstawy ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 75.
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się o dotację z programu CSR Matching Fund. Warunkiem jest zbiórka funduszy przez samych
pracowników - tylko w ten sposób mogą się oni zakwalifikować do programu dotacji.
Dodatkowym obwarowaniem jest, aby docelowa organizacja charytatywna lub fundacja była
zarejestrowana w krajowym spisie ANBI (hol. Algemeen nut beogende instelling,
tł. organizacja pożytku publicznego).
Polityka programu
Maksymalna kwota dotacji zależy od liczby zaangażowanych pracowników biorących
udział w zbiórce.
Tabela 1. Maksymalne kwoty dofinansowania w programie Matching Fund na rok 2019
Liczba pracowników

Maksymalna kwota w €*

1 pracownik

500,-

2 – 15 pracowników

1 000,-

16 – 50 pracowników

2 500,-

> 50 pracowników

5 000,-

* lub ekwiwalent w innej walucie
Źródło: Opracowanie własne.

Należy zaznaczyć, że wymieniona kwota jest maksymalną kwotą dotacji. Zasadą przyjętą
w programie dotacji jest podwojenie kwoty zbiórki, lecz jedynie do maksymalnej jej kwoty
wskazanej w tabeli 1. W takim przypadku, gdy jeden pracownik w organizowanej przez siebie
indywidualnej zbiórce sam pozyska kwotę 600 euro, maksymalna dotacja od korporacji
wynieść może dodatkowe 500 euro. Tym samym łączna kwota przekazana na ustanowiony
wcześniej cel może wynieść 1 100 euro.
Pozyskania dotacji w ramach programu ograniczone jest dodatkowymi warunkami:
− tylko zatwierdzone przez CSR Managera zgłoszenia typu Matching Fund Request mogą
kwalifikować się do otrzymania dotacji,
− pracownik musi być zatrudniony w firmie Exact w momencie, gdy firma ma dokonać
płatności na określony cel wskazany w zgłoszeniu,
− dotacja będzie zrealizowana jedynie poprzez przelew bankowy na konto (tym samym
niemożliwe jest otrzymanie gotówki, w celu realizacji zbiórki),

56

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

− w momencie, gdy zostanie osiągnięty maksymalny, roczny budżet dla programy nowe
zgłoszenia nie będą rozpatrywane do końca danego roku66.
Procedura otrzymania dotacji
Podstawowym działaniem w realizacji jest założenie zlecenia w wewnętrznym systemie
Synergy – Exact na co dzień używa własnego oprogramowania CRM do realizacji
wewnątrzfirmowych zgłoszeń.
W zgłoszeniu wymagane jest zawarcie następujących informacji:
− kwota zbiórki – jest to kwota zebrana lub jeśli zbiórka trwa jeszcze w czasie, wpisywana
jest kwota oczekiwana,
− data początkowa i końcowa wydarzenia; w przypadku braku określonej daty początkowej
możliwe jest użycie daty założenia zgłoszenia,
− załączniki – dokumenty potwierdzające zebraną kwotę,
− adnotacje do zgłoszenia – w tej sekcji zawarte muszą zostać wszelkie informacje
dotyczące organizacji charytatywnej lub fundacji, do której skierowane zostaną fundusze.
Podstawowymi informacjami są nazwa i link do strony internetowej organizacji,
imię i nazwisko osoby kontaktowej po stronie organizacji, informacje o działalności danej
organizacji. Informacje te zostaną wykorzystane do weryfikacji otrzymania całości
zebranej kwoty.
Sprawozdanie
W zamian za otrzymaną darowiznę z programu Matching Fund pracownik zobowiązany
jest podzielić się zdjęciami i krótkim opisem swojej działalności z menedżerem CSR.
Realizowane jest to w formie opisu tekstowego oraz załączonych zdjęć i materiałów wideo.
Informacje te mogą zostać udostępnione w ramach wewnętrznej sieci wewnątrzfirmowej
oraz wykorzystane w roczniku CSR, który jest podsumowaniem działalności CSR na dany rok
w korporacji.
PROGRAM GIVING BACK DAYS
Informacje podstawowe
Program Giving Back Days (tł. zwracanie dni) polega na umożliwieniu pracownikowi
świadczenie działań w ramach CSR nie tylko w czasie wolnym, lecz także pod pewnymi

Komentarz autorów: Budżet ten nie jest odgórnie określony, a zależny od obecnej kondycji i możliwości
przedsiębiorstwa.
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warunkami w dniach roboczych. Wszyscy pracownicy firmy mogą wziąć 3 dni (dni robocze)
w roku kalendarzowym na wolontariat lub wsparcie wybranej przez siebie organizacji
charytatywnej, indywidualnie lub w grupach. Dni te zaliczane są jako dni pracujące, tak jak
każda wykonywana przez pracownika działalność w ramach umowy o pracę. Pracownik musi
uzyskać zgodę swojego kierownika, aby upewnić się, że jest ona zgodna z harmonogramem
działu, w którym pracuje. Pracownicy mogą być wolontariuszami poprzez programy
organizowane wewnętrznie lub zewnętrznie.
Polityka programu
W ramach programu Giving Back Days obowiązują następujące zasady:
− rekompensowane są wyłącznie dni robocze; jeśli wolontariusz pracuje w weekend
lub w niepełnym wymiarze godzin, ten dzień nie zostanie zrekompensowany,
− wniosek o dzień poświęcony na działalność charytatywną powinien zostać zatwierdzony
przez przełożonego przed planowanym dniem rozpoczęcia działania,
− trzy dni robocze w ramach programu oparte są o 40-godzinny tydzień pracy.
Jeśli pracownik pracuje w niepełnym wymiarze godzin liczba dni Giving Back Days
zostaje obliczona proporcjonalnie. Jeśli pracownik odejdzie w trakcie danego roku
z firmy, liczba dni również zostaje przeliczona proporcjonalnie do jego wymiaru czasu
pracy i okresu pracy,
− okres obliczania należnych dni w ramach programu rozpoczyna się 1 stycznia a kończy
31

grudnia

danego

roku

kalendarzowego.

Nie

jest

możliwe

przeniesienie

niewykorzystanych dni na następny rok lub przekazanie ich innej osobie.
Procedura uzyskania dni na działalność charytatywną w ramach programu
Podstawowym działaniem w celu uzyskania zgody jest założenie zlecenia
w wewnętrznym systemie Synergy. W ramach zlecenia obowiązują następujące zasady:
− pracownik składa wniosek o płatny urlop ze wskazanie odpowiedniego systemowego
rodzaju urlopu (odpowiadającemu działalności w ramach CSR),
− datą rozpoczęcia we wniosku urlopowym jest odpowiedni dzień poświęcony przez
pracownika na działalność charytatywną,
− w złożonym wniosku powinien znaleźć się tekstowy opis działalności, którą pracownik
chce podjąć w ramach Giving Back Days,
− menedżer lub bezpośredni przełożony powinien zatwierdzić złożony przez pracownika
wniosek jeszcze przed jego rozpoczęciem.
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Sprawozdanie
W zamian za otrzymane dni w ramach programu Giving Back Days pracownik
zobowiązany jest podzielić się zdjęciami i krótkim opisem swojej działalności z menedżerem
CSR. Realizowane jest to w formie opisu tekstowego oraz załączonych zdjęć i materiałów
wideo.

Informacje

te

mogą

zostać

udostępnione

w

ramach

wewnętrznej

sieci

wewnątrzfirmowej oraz wykorzystane w roczniku CSR, który jest podsumowaniem
działalności CSR na dany rok w korporacji.
WYWIAD EKSPERCKI
Wywiad przeprowadzono z menedżerem CSR – Olavem Provily w dniu 20 stycznia 2019 roku.
Pytanie 1. Co było impulsem do wdrożenia programu CSR w firmie Exact?
Odpowiedź: Przede wszystkim, powzięliśmy decyzję, że chcemy prowadzić naszą działalność
w sposób przyjazny zarówno w środowisku biznesowym, jak i lokalnym, wspierając przy tym
lokalną społeczność, której jesteśmy częścią.
Pytanie 2. Jaki jest główny cel i kierunek programu CSR w firmie Exact?
Odpowiedź: W ramach naszej wizji społecznej odpowiedzialności biznesu zamierzamy
prowadzić działalność w sposób przyjazny dla środowiska i społeczeństwa, przy jednoczesnym
utrzymaniu wzrostu i zysku dla Exact. W 2018 roku uruchomiliśmy nasz nowy, wewnętrzny
program Corporate Social Responsibility, a od lipca 2018 roku mianowaliśmy na pełny etat
menedżera ds. społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaangażowanie pracowników i klientów
to tylko niektóre z celów CSR, które w przyszłości chcemy rozwijać.
Pytanie 3. Jakie są główne problemy napotykane przez firmę lub jej pracowników
w działaniach w ramach programu CSR i jak są one rozwiązywane?
Odpowiedź: Program CSR rozpoczęliśmy latem 2018 roku. Mieliśmy przed sobą sporo
wyzwań, aby zbudować skuteczny program w ramach naszej korporacji, która posiada 21 biur
na całym świecie. Zaczęliśmy od opracowania i wdrożenia procedur w naszej codziennej
działalności. Rozpoczęliśmy od dwóch inicjatyw CSR - Giving Back Days i Matching Funds.
Na początku zależało nam na sprawnej komunikacji, wdrożyliśmy w naszym systemie
Workspace (Intranet w Synergii), aby poinformować pracowników o procedurach
i zainspirować ich do pisania historii z działań CSR swoich i swoich kolegów.
Chodzi o wzajemne inspirowanie się. Zintegrowaliśmy współpracę w naszej przestrzeni
roboczej, aby zwrócić większą uwagę na tego typu działania. Było to dla nas dużym
wyzwaniem i niewiadomą, czy pracownicy będą chcieli w takiej aktywności uczestniczyć, nie
jest to oczywiście obowiązkowe. Również kwestia przekonania członków zarządu
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do współfinansowania (w ramach wspomnianych inicjatyw) działalności charytatywnej
naszych pracowników było dla nas wyzwaniem. W mojej opinii realizacja tych wyzwań
możliwa była dzięki dobremu przygotowaniu i wskazaniu niezaprzeczalnych korzyści,
które towarzyszą tego typu działaniom.
Pytanie 4. Jakie korzyści widzi Pan (i firma Exact) z działalności w ramach CSR?
Odpowiedź: Korzyści z wprowadzenia programu CSR w firmie są wielokierunkowe.
Korzystają z tego pracownicy, bo wielu z nich to doskonali organizatorzy i po prostu dobrzy
ludzie, którzy chcą pomagać innym. A dzięki temu programowi mają taką możliwość w ramach
swojej pracy w Exact. Korzysta na tym również środowisko lokalne, całe nasze otoczenie,
bo działania naszych pracowników skierowane są głównie na wsparcie tego obszaru. Korzysta
na tym również firma, bo w ramach tych działań pracownicy integrują się między sobą i
bardziej utożsamiają z firmą. Dodatkowo w działania te angażujemy również naszych klientów,
którzy niejednokrotnie przyłączają się do tych inicjatyw i wspólnie organizujemy wiele
ciekawych wydarzeń.
Pytanie 5. Z jakimi organizacjami Exact współpracuje w ramach swoich działań CSR
i na jakich zasadach ta współpraca ma miejsce?
Odpowiedź: Wszyscy nasi pracownicy mogą spędzić 3 dni na wolontariacie lub wsparciu
wybranej

przez

siebie

organizacji

charytatywnej,

indywidualnie

lub

w

zespole.

Zachęcamy naszych klientów do udziału i prosimy ich o zgłaszanie nowych projektów do
wolontariatu lub wsparcia. Działamy razem, aby skuteczniej wywierać wpływ na nasze lokalne
społeczności. Wsparliśmy 30 fundacji, w tym Stichting Jarige Job, Foodbanks, Down Madrid,
Trash Hero's, Holenderskie Towarzystwo Onkologiczne, Movember czy Stichting Sibusiso
oraz zebraliśmy 400 mundurków szkolnych dla dzieci z Malezji, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. W Polsce wsparliśmy chociażby Fundację Pomocy Dzieci z Chorobami
Nowotworowymi, a nasi pracownicy oprócz zbiórki pieniężnej na konto Fundacji odwiedzili
również dzieci na oddziale szpitalnymi przeprowadzili dla nich warsztaty manualne z druku
komputerowego. Organizowaliśmy również w Polsce bieg uliczny – Exact Run For Life 2018
– który promował wsparcie Fundacji, a grupa naszych pracowników wzięła w nim udział. Nasz
fundusz dotacyjny w ramach działalności CSR ma na celu zachęcanie i wspieranie osobistego
zaangażowania naszych pracowników w działalność charytatywną bliską ich sercu pracownicy mogą ubiegać się o wsparcie własnej działalności fundraisingowej.

60

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Pytanie 6. Jak duże jest zainteresowanie pracowników firmy uczestnictwem
w wydarzeniach CSR?
Odpowiedź: Bardzo się cieszę, jak program został zrealizowany w 2018 roku, naszą ambicją
jest wzrost liczby dni CSR spędzonych przez naszych pracowników. Od momentu rozpoczęcia
programu zaangażowało się w niego ponad 300 pracowników, a w sumie spędziliśmy 2 500
godzin na wspieraniu naszych lokalnych społeczności. W 2019 roku skupiamy się na
różnorodności i zrównoważonym rozwoju, aby dodać te filary do naszego programu CSR. Do
tego na cały rok 2019 zarezerwowaliśmy 4 500 dni roboczych do wykorzystania na działalność
charytatywną przez naszych pracowników.
PRZYKŁADY ZORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ W ROKU 2018
Wewnętrzna strona CSR jako źródło inspiracji i aktywności

Rysunek 1. Strona CSR w wewnętrznym Intranecie dla pracowników Exact
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Portalu Pracowniczego Exact, www.employees.exact.com
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Wewnętrzna strona CSR w Intranecie firmowym Exact posiada liczne informacje
przydatne dla pracowników, którzy chcą zaangażować się w działalność charytatywną.
W poszczególnych sekcjach istnieje możliwość przeglądu dostępnych dokumentów, zgłoszenia
dnia urlopu w ramach Giving Back Days lub zgłoszenia prośby o dotację w ramach programu
Matching Fund. Centralną część strony zajmują skróty do najnowszych relacji pracowników
z organizowanych przez nich wydarzeń.
W prawej części strony znajdują się przyciski z linkami do najpopularniejszych
przedsięwzięć organizowanych w ramach firmowego CSR oraz podgląd Timeline, czyli wpisów
CSR, które wyświetlone są również na głównej stronie Extranetu, wraz z innymi firmowymi
informacjami. Wszystkie dotychczasowe wydarzenia dostępne są na podstronie Get Inspired,
gdzie istnieje możliwość zapisania się do wydarzeń już zaplanowanych przez innych
pracowników. W tabeli 2 przedstawiono fragment dokumentu zawierającego propozycje
uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez biuro w Kuala Lumpur w Malezji.
Tabela 2. Fragment dokumentu cyfrowego umożliwiające zapisanie się do wydarzenia
CSR w ramach biura Exact w Malezji
Centre

What to do

Time

Sea Turtle Research
Unit (UMT) Chagar
Hutang, Redang Island
Email:
turtle@umt.edu.my

−
−
−
−
−

Please refer to
the Activities
page.

How to
volunteer
Click here
to
volunteer

Please refer to
the Volunteer
page.

Click here
to
volunteer

Kechara Soup
Kitchen 17, Jalan
Barat, Off Jalan Imbi,
Kuala Lumpur
Email:
ksk@kechara.com
Tel: +603-2141 6046

Beach patrol
Monitoring nesting activities of turtles
Research
Recording all necessary data
Monitoring of hatchling emergence
For more information, see
http://seatru.umt.edu.my/?page_id=1527
Assist the food distribution, food surplus
pick up or kitchen duty.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu ADC Give Back Volunteering Directory, 2018.

Stichting Jarige Job Rotterdam
Inicjatywa Stitching Jarige Job polega na sortowaniu prezentów dla dzieci z ubogich rodzin.
Fundacja Jarige Job Foundation powstała w 2010 roku, zainspirowana pierwszymi urodzinami
Maasa Lloyda, syna Huiba Lloyda i Barbary Kathmann. Ze względu na liczbę przytłaczających
prezentów, które Maas otrzymał w swoje pierwsze urodziny, Huib i Barbara zastanawiali się,
jak sytuacja wygląda w ubogich rodzinach. Z ich relacji wynika, że nie podejrzewali,
że sytuacja w stosunkowo bogatym kraju jak Holandia była i jest w ich opinii dramatyczna.
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Wg szacunku Fundacji około 61 000 holenderskich dzieci nie obchodzi urodzin i nie dostaje
prezentów ze względu na biedę w ich rodzinie67.
Obecnie w opuszczonej poczcie w centrum Rotterdamu, obok Urzędu Miejskiego
znajduje się magazyn, w którym zbierane są prezenty przekazane przez ludzi, a następnie
sortowane i przesyłane do dzieci z ubogich rodzin. W środę, 23 stycznia 2019 roku grupa
pracowników Exact uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. Fragment relacji Joosta van Koot
trafnie opisuje skalę i charakter tego przedsięwzięcia: „pełni entuzjazmu ruszyliśmy do pracy
i szybko nabraliśmy tempa. Pudełka po kartonie były rozpakowywane i sortowane.
Byłem pod wrażeniem prezentów, które podarowali mi ludzie, którzy je ofiarowali. Od
samochodów-zabawek, dinozaurów, układanek, lalek do gier i książek. Niewiarygodna
różnorodność. Szybko okazało się, że wiele dzieci będzie bardzo zadowolonych z otrzymania
tych prezentów w swoje urodziny. To sprawiło, że była to bardzo wdzięczna i namacalna
działalność wolontariacka”.

Rysunek 2. Pracownicy Exact w trakcie inicjatywy Stitching Jarige Job
w lutym 2019 roku
Źródło: CSR Workspace, www.employees.exact.com

ADC Give Back DeCode camp
15 i 16 grudnia 2018 roku grupa pracowników z oddziału w Kuala Lumpur koordynował obóz
kodowania „DeCode” w szkole dla uchodźców Mon w Jalan Pudu, w Kuala Lumpur.
Obóz kodowania, do którego dołączyło 20 uczniów z mniejszości etnicznej Mon z Myanmaru,
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był również wypadkową współpracy malezyjskiego oddziału Exact z takimi organizacjami jak
Women Who Code KL (WWCKL) i Rails Girls KL. Podczas dwudniowych zajęć uczniowie
byli prowadzeni przez nauczyciela, a także mentorów z WWCKL i Rails Girls KL. Dzięki
nauce obsługiwania języka kodowego Scratch dzieci nauczyły się używać bloków kodujących
pierwszego dnia, a drugiego dnia opracowały własną interaktywną grę. Fragment relacji Joon
Hoong Lee opisuje: „radość z tego, że dzieci nauczyły się kodowania i bawiły się używając
bloków kodowania do tworzenia powtarzających się zabawnych dźwięków i postaci o
bezsensownych ruchach, naprawdę wywołała uśmiech na naszych twarzach i sprawiła, że
poczuliśmy się wdzięczni za to, że mogliśmy być częścią tej inicjatywy. Mamy nadzieję, że rok
2019 będzie dla nas punktem wyjścia do zainicjowania czegoś większego, co będzie miało
większy wpływ na dzieci w niekorzystnej sytuacji poprzez możliwości nauki i rozwoju
umiejętności”.

Rysunek 3. DeCode Camp w Kuala Lumpur, grudzień 2018
Źródło: CSR Workspace, www.employees.exact.com

Exact Run For Life
19 sierpnia 2018 roku odbyła się w Żerkowie impreza sportowo-charytatywna „Exact Run For
Life”. Wespół z lokalnymi organizacjami, między innymi Stowarzyszeniem Fair Play oraz
Mundurowym Klubem Motorowym RP, a także Urzędem Miasta Żerkowa pracownicy Exact
zorganizowali 10-kilometrowy bieg oraz marsz nordic walking. Rodzinny charakter imprezy
miał zwrócić uwagę na dwa cele: zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną oraz pomoc dzieciom
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z chorobami nowotworowymi. Zorganizowana zbiórka pozwoliła wspomóc konto Fundacji
Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi, a zebrana kwota została podwojona, przy
wykorzystaniu programu Matching Fund, który funkcjonuje w ramach działalności CSR firmy
Exact.

Rysunek 4. Exact Run For Life 2018
Źródło: CSR Workspace, www.employees.exact.com

Podsumowanie
Jak wskazuje J. Adamczyk działania podejmowane przez firmy w ramach społecznej
odpowiedzialności biznesu przyjmują różnorodną postać, jednak zbieżnym mianownikiem
staje się dbałość o człowieka oraz środowisko, w którym żyje. Aby było to możliwe, dane
przedsiębiorstwo musi zaangażować w realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu wszystkie swoje komórki organizacyjne – począwszy od kadr, przez dział finansów i
księgowości, działy produkcyjne, skończywszy na marketingu i dziale sprzedaży68.
Exact wprowadzając do swojej działalności program CSR potwierdza trend, że społeczna
odpowiedzialność staje się powoli nie tyle innowacją w działalności danego przedsiębiorstwa,
ale jego normą. Przy czym niezwykle ważne staje się zaangażowanie już nie tylko firmy jako
całości, czy też działu odpowiedzialnego za CSR, lecz także pojedynczego pracownika - jako
elementu składającego się na całość organizmu firmy. Obecny program CSR wdrożony w
firmie Exact daje możliwość pojedynczej jednostce na zainspirowanie i zorganizowanie
aktywności, która przerodzić się może w inicjatywę, w której udział weźmie szerokie grono
współpracowników, partnerów biznesowych oraz lokalna społeczność. Odpowiednie programy
wsparcia pozwalają pracownikowi wykorzystać na tą działalność dni robocze, a efekt zbiórki
pieniężnej zwiększyć poprzez dotację od firmy. Można zaobserwować, iż takie wsparcie jawnie
68

J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, wyd. PWE, Warszawa 2009, s. 15.
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przyczynia się do poprawy tak zwanego work-life balance, które objawia się harmonią
pomiędzy realizacją życia prywatnego i zawodowego69. Działalność społeczna pracowników
często wychodzi bowiem poza granice pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie nawiązywania
nowych znajomości i przyjaźni w ramach akcji charytatywnych, łącząc zarówno jej uczestnika
jak i odbiorcę. Można to uznać za szczególną wartość dodaną całego programu CSR w
korporacji Exact Software.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AN INTERNATIONAL
CORPORATION BASED ON THE EXAMPLE OF EXACT SOFTWARE

Summary: The article describes the effect of implementing the CSR program at Exact Software. The aim of the
article is to take a look about the current status of CSR program implementation in Exact and its practical
realization. The article indicates the assumptions of the corporate social responsibility program, the principles of
receiving grants for charity activities and accounting for activities within the framework of paid holiday days. It
also presents selected initiatives taken by the company's employees in the last 12 months. The article includes an
expert interview with the CSR manager at Exact - Olav Provily. The article is summarized by the authors'
conclusions.
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Kornelia Kulesza70, Kornelia Kola71

OCZEKIWANIA RÓZNYCH POKOLEŃ PRACOWNIKÓW
JAKO PRZESŁANKA DO WDROŻENIA
ZARZĄDZANIA WIEKIEM W ORGANIZACJI
Streszczenie: Badania oraz obserwacje ekspertów rynku pracy pokazują, iż każde pokolenie
pracowników ma inne priorytety zawodowe oraz oczekiwania względem zatrudniających ich
przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę, że potrzeby pracowników w różnym wieku zasadniczo się od siebie
różnią, nie ma jednego, uniwersalnego podejścia do potrzeb i oczekiwań przedstawicieli wszystkich
pokoleń. Autorki koncentrują się na problematyce przemian demograficznych w kontekście wyzwań,
jakie generują one dla współczesnych organizacji. Celem badawczym jest wskazanie, jakie czynniki
mają wpływ na zadowolenie z pracy przedstawicieli różnych grup wiekowych i jakie są ich oczekiwania
wobec pracodawców. Dane zostały opracowane na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych.
Rozdział powstał na podstawie literatury krajowej i zagranicznej oraz badań ilościowych
przeprowadzonych przez Autorki niniejszej publikacji.
Słowa kluczowe: Zarządzanie wiekiem, zarządzanie multigeneracyjne, zarządzanie różnorodnością
pokoleniową, zarządzanie pokoleniami.

Wstęp
Obecnie, coraz częściej podkreśla się wagę problemów demograficznych, z którymi borykają
się gospodarki państw europejskich. Jednym z nich jest starzenie się społeczeństwa,
występujące w większości krajów wysokorozwiniętych. Polska również doświadcza tego
problemu72. Jak przewidują eksperci, w Polsce w 2050 roku odsetek osób w wieku 65 lat
lub więcej wyniesie 32,7%, czyli ponad dwa razy więcej niż w roku 2014. Konsekwencją tego
zjawiska będzie ogromna dysproporcja między osobami młodymi a tymi w podeszłym wieku73.
Sytuacja może być niebezpieczna dla państwa, dla którego zagwarantowanie godziwego życia
dla seniorów przy obecnie ustalonym wieku emerytalnym stanowi wyzwanie 74. Sytuacja ta
również wpływa na podaż pracowników na rynku pracy. W niełatwym położeniu znajdą się
pracodawcy, którzy z powodu zbyt małej liczby osób w wieku produkcyjnym, zmuszeni będą
zatrudniać również osoby starsze. Co więcej, nie mogąc pozwolić sobie na odejście
doświadczonych pracowników, pracodawcy będą zmuszeni do poszukiwania rozwiązań,
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które pozwolą dostosować stanowisko i warunki pracy poszczególnego pracownika do jego
wieku i posiadanych możliwości.
W konsekwencji, w przedsiębiorstwach będą pracować przedstawiciele aż pięciu
pokoleń (Baby Boomers, X, Y, Z, Gen Alpha versus Gen A). Będzie to stanowiło spore
wyzwanie dla organizacji, ponieważ przedstawiciele tych generacji często znacząco się różnią.
Różnice pokoleniowe mogą spotęgować ryzyko nieporozumień wśród pracowników, ponieważ
często starsi pracownicy czują się zagrożeni ze strony młodszych. Menedżerowie powinni
kreować politykę zarządzania zasobami ludzkimi w swoich organizacjach tak, aby różnice
występujące między pracownikami nie stanowiły bariery, ale potencjał, który należy
wykorzystać75. Koncepcją, która staje się w tym w tym kontekście pomocna jest zarządzanie
różnorodnością, a konkretniej jedna z jej składowych, czyli zarządzania wiekiem.
Działania dotyczące zarządzania wiekiem są częścią koncepcji zarządzania, jaką jest Społeczna
Odpowiedzialność Biznesu (CSR). Według J. Gotówko, CSR oznacza „podejmowanie przez
daną organizację zagadnień społecznych i udziału w rozwiązywaniu problemów występujących
w społeczeństwie”76. Jedną z zasad istotnych w koncepcji społecznie odpowiedzialnego
przedsiębiorstwa
społeczeństwa)

jest
co

ma

zaspokajanie
swoje

potrzeb

przełożenie

społeczeństwa
na

etyczne

(sprostanie
podejście

do

potrzebom
biznesu77.

Zarządzanie wiekiem dotyczy obu tych aspektów. W interesie społeczeństwa (polskiego) jest
zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych. Z powodu zachodzących w Polsce zmian
demograficznych istnieje zagrożenie niedoboru podaży siły roboczej oraz występowania
problemów z finansowaniem emerytur. Zastosowanie się do zasad koncepcji zarządzania
wiekiem przez przedsiębiorstwa sprawia, iż nie marginalizuje się żadnej grupy wiekowej,
co więcej pokazuje się, że pracownik w każdym wieku jest tak samo ważny dla
przedsiębiorstwa78.
Potrzeby pracodawców i pracowników. Zbieżność czy konflikt interesów?
Dla przedsiębiorstwa jednym z kluczowych czynników sukcesu jest satysfakcja pracowników,
dlatego ważne jest monitorowanie poziomu satysfakcji pracowników z wykonywanej przez
nich pracy. Aby zbadać stopień satysfakcji zatrudnionych, należy wiedzieć jakie czynniki

B. Hysa, Zarządzanie Różnorodnością pokoleniową, [w:] Zeszyty Naukowe "Organizacja i Zarządzanie" z. 97,
Politechnika Śląska, Katowice2016.
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75

68

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

wpływają na jego poziom. Na owe czynniki można oddziaływać, a co za tym idzie sukcesywnie
podnosić stopień zadowolenia z pracy79.
Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań pracowniczych jest z perspektywy pracodawcy
bardzo istotne. Dzięki temu organizacje są w stanie zachęcić swoich pracowników
do większego zaangażowania w pracę, poprzez dobór odpowiednich pakietów motywacyjnych
mogących oddziaływać na zachowania zatrudnionych. Ponadto, znając założenia dotyczące
motywowania do pracy przedstawicieli poszczególnych pokoleń pracowników, organizacje są
w stanie zyskać lojalność pracowników i zachęcić ich do identyfikowania się z organizacją.
Pokolenie to grupa ludzi ukształtowanych przez te same przeżycia i doświadczenia80.
Poszczególne pokolenia różni nie tylko podejście do życia i własnej kariery. Należy zwrócić
uwagę na cechy warunkujące przynależność do danego pokolenia. Podejmując się
charakterystyki reprezentantów generacji, należy uwzględnić kontekst historyczny, w jakim
dorastali. Wpływa on zarówno na ich światopogląd, jak i pośrednio na wyznawane przez nie
wartości oraz oczekiwania wobec większości aspektów życia81. Określenie kontekstu
historycznego jest związane z wydarzeniami mającymi wpływ na całe społeczeństwo w okresie
dojrzewania przedstawicieli danego pokolenia oraz dostępną w danym okresie technologią
informacyjną. Poniższa tabelka pokazuje w jakich latach urodzili się reprezentanci pokoleń
występujących na polskim rynku pracy.
Tabela 3. Podział pokoleń, ze względu na rok urodzenia
Pokolenie

Pokolenie BB

Pokolenie X Pokolenie Y

Pokolenie Z

Rok urodzenia
Wiek w roku 2018r.
(w latach)

1946-1969

1970-1979

1980-1990

1991-2000

49-72

39-48

28-38

18l-27

Źródło: Opracowanie własne na podstawie K. J. Lain, Job Interviews For Dummies (4th ed.). Hoboken:
John Willey & Sons, Inc., 2011.

Zdaniem I. Warwas i J. Wiktorowicz, każda z generacji zwraca uwagę na inne aspekty
pracy. Przedstawiciele pokolenia BB zwracają uwagę na wynagrodzenie finansowe,
zapewnienie odpowiedniej atmosfery w przedsiębiorstwie, wynagradzanie za kompetencje
i za lojalność oraz przywiązują dużą wagę do respektowania hierarchii82.

M. Kaczyńska, K. Kałuziak, A. Wojciechowska, Satysfakcja z pracy jako czynnik wpływający na efektywność
pracy [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju,
red. K. Pujer, Exante, Wrocław 2016, s. 67.
80
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Przedstawiciele generacji X zwracają uwagę na wynagradzanie, głównie finansowe,
za rezultaty oraz kompetencje pracownika, bardziej niż reprezentacji następującego
po X pokolenia, które koncentruje się na wynikach i swobodzie w miejscu pracy,
a wynagrodzenie finansowe nie jest najważniejszym instrumentem motywacyjnym.
Pracodawca powinien zabiegać o jego lojalność poprzez zapewnienie odpowiedniej atmosfery
w przedsiębiorstwie oraz szans rozwoju, ponieważ statystycznego przedstawiciela
pokolenia Y w organizacji może zatrzymać przywiązanie do innych pracowników oraz szeroko
pojęte możliwości rozwoju. Przedstawiciele najmłodszej generacji występującej na rynku pracy
zwracają uwagę na regularną informację zwrotną od swojego przełożonego, oczekują instrukcji
wykonania zadań, poleceń, przypominania o celach i obowiązkach. Zależy im na dużej
swobodzie w miejscu pracy a wynagradzani powinni być na podstawie osiąganych wyników 83.
Ponadto, oczekiwania pracowników z różnych grup wiekowych względem miejsca pracy
są porównywalne dla poszczególnych generacji. Jednak waga przypisywana każdemu
z czynników jest odmienna. Na ogół, dla osób młodych, rozwój zawodowy jest kluczowy,
jednak w miarę upływu czasu wzrastają ich potrzeby konsumpcyjne, przez co zaczynają na
pierwszym miejscu stawiać wysokie wynagrodzenie, które będzie w stanie zapewnić im
dostatnie życie. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia, stawiają w pracy na dopasowanie
swojego stanowiska pracy do predyspozycji i motywacji.84 Najważniejsze oczekiwania
pracowników względem ich miejsca pracy unaocznia poniższa tabela (w kolejności od
najbardziej istotnych do mniej istotnych z punktu widzenia przedstawiciela danej grupy
wiekowej).
Tabela 4. Oczekiwania pracowników względem ich miejsca pracy
Ogółem

Osoby poniżej 30 r.ż.

Dopasowanie
stanowiska pracy do
predyspozycji i
motywacji
Płaca powyżej średniej
krajowej
Możliwość zdobycia
nowych umiejętności i
wiedzy

Możliwość zdobycia
nowych umiejętności i
wiedzy

83
84

Osoby w wieku
30 – 50 lat
Płaca powyżej średniej
krajowej

Elastyczna praca

Szanse awansu
zawodowego
Dopasowanie
stanowiska do
predyspozycji i
motywacji

Praca w domu

Tamże.
I. Warwas, J. Wiktorowicz, op. cit./ dz. cyt., s. 100.
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Osoby w wieku 50+
Dopasowanie
stanowiska do
predyspozycji
i motywacji
Szanse awansu
zawodowego
Programy emerytalne
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Szanse awansu
zawodowego

Elastyczna praca

Dopasowanie
stanowiska do
predyspozycji i
motywacji
Szanse awansu
zawodowego

Możliwość zdobycia
nowych umiejętności i
wiedzy

Płaca powyżej średniej
krajowej

Elastyczna praca

Możliwość zdobycia
nowych umiejętności i
wiedzy

Źródło: Watson Wyatt, European Strategic Reward Survey (za:) P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar
kapitału własnego w firmie, Poltext, Warszawa 2005, s. 62.

Zarządzanie międzypokoleniowe, multigeneracyjne, w Polsce nazywane często
zarządzaniem wiekiem polega na kreowaniu środowiska pracy przyjaznego pracownikom
w różnym wieku znajdującym się na różnych etapach życia zawodowego oraz stanowiskach,
odpowiadającego ich indywidualnym potrzebom Korzyści z zarządzania wiekiem można
wymienić bardzo wiele, za najważniejsze z nich uznano:
•

czerpanie zysku z różnorodności przedstawicieli wielu pokoleń, ich kompetencji oraz
utrzymanie kapitału intelektualnego organizacji na wysokim poziomie, podniesienie
poziomu kreatywności w organizacji;

•

podniesienie efektywności wszystkich pracowników;

•

zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją, rotacją i kształceniem pracowników;

•

wzrost innowacyjności organizacji;

•

skuteczniejsza realizacja celów;

•

lepsze dopasowanie do warunków rynkowych i potrzeb klientów85.

Różnice w oczekiwaniach wobec pracodawców i bezpośrednich przełożonych między
pokoleniami Baby Boomers, X, Y oraz Z w świetle przeprowadzonych badań ankietowych
Celem przeprowadzonych badań ilościowych było zaobserwowanie różnic oczekiwań wobec
pracodawców i bezpośrednich przełożonych między pokoleniami Baby Boomers, X, Y oraz Z.
Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2018 roku przy wykorzystaniu
kwestionariusza ankietowego udostępnionego poprzez usługi firmy Google (metoda CAWI).
Objęto nim 181 osób w wieku od 17 do 72 lat, z czego 62% stanowiły kobiety (112 osób).
Największą grupę ankietowanych stanowili studenci (34%), 33% osób ukończyło studia
wyższe na poziomie licencjatu (60 osób), 23% osób ukończyło studia wyższe drugiego stopnia
(42 osoby), pozostałe osoby posiadały wykształcenie gimnazjalne, policealne, pomaturalne lub

P. Woszczyk, I. Warwas , Od zarządzania wiekiem do zarządzania międzypokoleniowego…, [w:] Pokolenia co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 44.
85
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zawodowe (odpowiednio 2%, 3%, 4%, 1%). Większość z respondentów żyje w mieście
powyżej 500 tys. Mieszkańców (45 %), 19% żyje w mieście od 100 tys. do 500 tys.
mieszkańców, 13% w mieście do 100 tys. mieszkańców, a pozostała część, czyli 19% osób,
żyje na wsi. Większość ankietowanych 36 % obecnie pracuje i nie szuka pracy (36 % osób).
40 osób pracuje i szuka pracy (22%) oraz 20 osób pracowało i szuka pracy. Osób, które
pracowały, ale obecnie nie szukają pracy jest 13%. Pozostałe osoby nigdy nie pracowały i na
razie nie szukają pracy, nigdy nie pracowały, ale szukają pracy albo studiują i czasami pracują
dorywczo (odpowiednio 4%, 2%, 1%).
Kwestionariusz został podzielony na trzy części:
1) badanie oczekiwań wobec pracodawców (16 pytań jednokrotnego wyboru),
2) badanie oczekiwań wobec bezpośrednich przełożonych (14 pytań jednokrotnego
wyboru),
3) metryczkę (pytania o rok urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz
status na rynku pracy).
Odpowiedzi na wszystkie pytania zostały przedstawione na skali Likerta. Ankietowani mieli za
zadanie wskazać poziom zgodności poszczególnych stwierdzeń z własnymi przekonaniami.
Wybór był pięciostopniowy, gdzie liczba 1 oznaczała „nie zgadzam się”, 2 – „raczej się nie
zgadzam”, 3 – „nie mam zdania”, 4 - „raczej się zgadzam”, 5 - „zdecydowanie się zgadzam”.
Wyniki badania wyglądają następująco:
Tabela 5. Wyniki przeprowadzonych badań ilościowych
Stwierdzenie dotyczące pracodawców
Duży zakres odpowiedzialności za powierzone zadania
Duży zakres samodzielności w pracy
Atrakcyjność wynagrodzenia
Wysokość wynagrodzenia
Zapewnienie transportu pracowniczego
Czas dojazdu do pracy (odległość od miejsca zamieszkania)
Wartości firmy zbliżone do wyznawanych przeze mnie wartości
Własność kapitału - polski/zagraniczny
Stabilność zatrudnienia
Opinia rodziny/znajomych o pracodawcy
Odpowiednie warunki pracy (zapewnienie miejsca pracy i niezbędnych
narzędzi)
Możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w przeszłości
Możliwość dofinansowania procesu kształcenia
Możliwość awansu w hierarchii firmy
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
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Średnia arytmetyczna
odpowiedzi
BB
X
Y
Z
3,64
4,27
4,07
4,23
3,98
2,29
2,40
2,56
4,65
4,16
3,51
4,21
4,56
3,86
3,95
4,13
2,16
3,73
3,72
3,97
3,85
4,31
4,09
4,13
3,47
4,59
4,42
4,59
2,53
3,53
3,40
3,74
4,36
3,55
3,30
3,51
2,96
4,51
4,42
4,56
4,69

4,02

3,81

4,03

4,27
3,91
4,51
4,31

4,49
3,27
3,41
4,00

4,42
3,35
3,11
3,91

4,38
3,64
3,62
3,97
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Możliwość uczenia od współpracowników
Stwierdzenie dotyczące oczekiwań wobec bezpośrednich przełożonych

4,51
4,71
4,53
4,85
Średnia arytmetyczna
odpowiedzi
BB
X
Y
Z
4,25
4,67
4,47
4,77

Relacje w zespole i miejscu pracy są ważne
Możliwość wpływania na całe przedsiębiorstwo (zdanie pracowników i
3,87
2,37
2,40
ich pomysły są brane pod uwagę)
Poczucie sensu wykonywanej pracy
4,65
4,31
4,23
Elastyczny czas pracy
3,98
4,49
4,37
Przełożony mogący pełnić rolę autorytetu
3,98
4,59
4,32
Możliwość nabycia nowych umiejętności
4,51
4,18
4,16
Nagradzanie za efekty i jakość wykonywanej pracy
4,29
3,61
3,67
Ograniczenie powtarzalnych/rutynowych obowiązków do minimum
3,49
4,18
4,21
Możliwość pracy w grupie/zespole
3,02
4,57
4,44
Wsparcie ze strony firmy w trudnych sytuacjach
3,80
4,63
4,51
Określony plan/ścieżka kariery
3,84
2,78
2,93
Jasno sprecyzowany sposób realizacji zadań
4,55
4,02
3,89
Dobra atmosfera w miejscu pracy
4,78
4,37
4,46
Jasne komunikaty ze strony pracodawcy (dobra komunikacja,
3,93
4,04
3,82
"prowadzenie za rękę osób bez inicjatywy")
Oznaczenia: BB – pokolenie Baby Boomers, X – pokolenie X, Y – pokolenie Y, Z – pokolenie Z
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

2,69
4,49
4,59
4,62
4,44
3,95
4,26
4,54
4,59
3,28
4,13
4,44
3,77

Jak wynika z powyższych wartości, w większości pytań, odpowiedzi poszczególnych
pokoleń znacznie się różniły. Najczęściej jednak to średnia arytmetyczna odpowiedzi
przedstawicieli pokolenia Baby Boomers jest zdecydowanie wyższa lub niższa niż średnia
odpowiedzi pokoleń X, Y i Z. Tak jest na przykład w przypadku odpowiedzi na pytanie
dotyczące możliwości pracy w grupie lub zespole – różnica pomiędzy średnią wartością
odpowiedzi pokolenia Baby Boomers a wartością u reszty badanych pokoleń wyniosła od 1,42
(porównując do pokolenia Y) do 1,55 (przyrównując do pokolenia X).
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5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
BB

X

Y

Z

Wykres 1. Średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytanie o wagę możliwości pracy
w zespole, grupie według poszczególnych pokoleń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wynika z tego, że pracownicy pokolenia BB nie zabiegają bardzo o pracę w zespole
i mogą również pracować indywidualnie. W przypadku pokoleń X, Y, Z jest inaczej. Wolą one
pracę zespołową i o taką zabiegają, gdy podejmują pracę. Dla pracodawców oznacza to, że gdy
mają zlecić pracę indywidualną, to z większym prawdopodobieństwem, przedstawiciel
pokolenia BB będzie z faktu jej otrzymania zadowolony (a co za tym idzie, będzie się do niej
bardziej przykładał) niż przedstawiciele pozostałych pokoleń.
Innym przykładem, który ukazuje, iż pokolenie Baby Boomers przykłada do niektórych
czynników związanych z atrakcyjnością pracy, zdecydowanie mniej uwagi niż pokolenia X, Y
oraz Z jest dominanta odpowiedzi na pytanie o ważność dla ankietowanego, aby wartości firmy
były zbliżone do wyznawanych przez niego wartości. Tutaj różnica pomiędzy uśrednionymi
odpowiedziami generacji Baby Boomers a X, Y, Z wynosi około 1 punkt.
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Wykres 2. Średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytanie jak ważne jest czy wartości
wyznawane przez przedsiębiorstwo są tożsame z wartościami pracownika
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Oznacza to dla przedsiębiorstw, że w momencie, gdy zatrudniają osoby z pokoleń
X, Y, Z, to muszą pamiętać, aby działania firmy nie były sprzeczne z przekonaniami
pracowników (w mniejszym stopniu niż przy zatrudnianiu BB). Często może się to wiązać z
utrzymywaniem odpowiedniej atmosfery panującą w firmie, angażowaniem się w wolontariat
pracowniczy czy chociażby etycznym podejściem do reklamy firmy.
Okazuje się jednak również, że jak wynika z niektórych odpowiedzi, są czynniki,
do których to właśnie generacja „Baby Boomers” przywiązuje większą wagę, na przykład
w pytaniu o możliwość awansu w hierarchii czy o duży zakres samodzielnej pracy.
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Wykres 3. Średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytanie o wagę możliwość awansu
w hierarchii według poszczególnych pokoleń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Powyższe wyniki świadczą o tym, że w przypadku pokolenia BB, warto zapewnić
możliwość awansu pionowego (na przykład informując o możliwości awansu już przy
rekrutacji). Dla przedstawicieli tej generacji bardzo ważny jest oficjalnie widoczny rozwój w
firmie oraz posiadanie coraz szerszych uprawnień decyzyjnych. Warto w przyszłości zbadać
jaką według poszczególnych pokoleń ma wagę możliwość awansu w poziomie.
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Wykres 4. Średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytanie o możliwości posiadania dużego
zakresu samodzielnej pracy według poszczególnych pokoleń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wykres 5. Średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytanie o wagę posiadania dużego
zakresu odpowiedzialności za powierzone zadania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Wykres 4 pokazuje to, że pokolenie BB w dużej mierze woli wykonywać samodzielnie
zadania. Łączy się to z podobną preferencją dotyczącej odpowiedzialności za wykonaną pracę
(średnia odpowiedzi na pytanie o duży zakres samodzielnej pracy wynosi 3,98, a o duży zakres
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samodzielności - 3,64). Wśród pokoleń X, Y, Z jest inaczej. Wolą one być „prowadzone za
rękę”, ale za to być w większym stopniu odpowiedzialni za swoje zadania. Wynika z tego dla
pracodawcy, że musi większą wagę przywiązywać do regularnego kontrolowania oraz
precyzyjnego wyznaczania zadań dla osób z generacji X, Y, Z. Z drugiej
Istnieją jednak również elementy pracy, do których wszystkie pokolenia mają zasadniczo
podobne podejście.
Przedstawiciele wszystkich czterech generacji oczekują w tym samym stopniu jasnych
komunikatów od pracodawcy. Pokazuje to, że menadżer musi zawsze pamiętać, aby nie
konstruować swoich poleceń w sposób zawiły, niezależnie od pokolenia, do którego swoją
wypowiedź kieruje.
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Wykres 6. Średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytanie o wagę otrzymywania jasnych
komunikatów od pracodawcy według poszczególnych pokoleń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Również w prawie takim samym odczuciu, dla każdego z pokoleń, ważne jest poczucie
sensu wykonywanej pracy. W dodatku, oprócz tego, że wyniki czterech pokoleń są na
podobnym poziomie, to średnia arytmetyczna odpowiedzi nie spada poniżej 4, czyli jest to
bardzo ważny element pracy dla każdego pokolenia.
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Wykres 7. Średnia arytmetyczna odpowiedzi na pytanie o wagę poczucia sensu
wykonywalnej pracy według poszczególnych pokoleń
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Oznacza to, że pracodawca powinien pamiętać o systematycznym podkreślaniu celi
wykonywanej przez podwładnych pracy (celi dla firmy i celi dla pracownika). Warto też,
aby zadbał o odpowiednią motywację, dopasowaną do poszczególnych pracowników.
Zakończenie
Różnorodność w miejscu pracy jest faktem a jednym ze sposobów na pielęgnowanie
jej i czerpanie z niej korzyści jest indywidualizacja podejścia organizacji do rozwoju kariery86.
Odejście od hierarchii i liniowości do konstruowania ról i zadań, zamiast stanowisk pracy,
sprawiło, że organizacja jest w stanie szybciej reagować na zmieniające się potrzeby
pracowników, które determinują ich gotowość do dalszej pracy na rzecz określonego
pracodawcy. Aby zastosować zasady indywidualizacji karier, należy zwrócić uwagę nie tylko
na fazę rozwoju, w której znajduje się zatrudniony, ale na czas i miejsce pracy, formę
zatrudnienia i wynagrodzenia, zakres realizowanych zadań i obowiązków oraz ról pełnionych
w przedsiębiorstwie. Pracownicy powinni samodzielnie kształtować swoje indywidualne
kariery, wybierając najkorzystniejsze dla nich możliwości rozwoju w organizacji87.
Efekty

badań

ilościowych

przeprowadzonych

na

podstawie

autorskiego

kwestionariusza są jedynie wstępem do dalszych badań i analiz, które powinny zostać

A. Miś, Indywidualizacja karier w organizacji, [w:] Zarządzanie – t.3, Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania nr 39, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
87
P. Woszczyk, Różnorodny rozwój i ścieżki kariery w organizacji, [w:] Pokolenia - co się zmienia? Kompendium
zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 144.
86
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przeprowadzone, aby pozwolić pracodawcom na spojrzenie na potrzeby zatrudnianych
pracowników z zupełnie nowej perspektywy.
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EXPECTATIONS OF DIFFERENT EMPLOYEE GENERATIONS AS A REASON TO AGE
MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN A ORGANIZATION
Summary: Experts’ research and observations of labor market show that each generation of
employees has different professional priorities and expectations towards the enterprises that employ
them. Considering that the needs of employees of different ages are fundamentally different, there is
no single, universal approach to the needs and expectations of representatives of all generations. The
authors focus on the problems of demographic changes in the context of the challenges it generates for
modern organizations. The research goal is to indicate what factors affect the satisfaction of the work
of representatives of various age groups and what their expectations towards employers are. The data
was prepared on the basis of quantitative research. The article was created on the basis of domestic
and foreign literature as well as quantitative research carried out by the authors of this publication.
Keywords: Age management, multigenerational management, generational diversity management,
generational management.
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Ewelina Kurowska88

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAŁYCH
PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY HOTELARSKIEJ
WOBEC GOŚCI HOTELOWYCH
Streszczenie: W rozdziale o charakterze teoriopoznawczym przybliżono pojęcie oraz wybrane obszary
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zaprezentowano i scharakteryzowano małe
przedsiębiorstwo hotelarskie, przedstawiono pojęcie i typy gościa hotelowego oraz przedstawiono
działania społecznie odpowiedzialne małego przedsiębiorstwa hotelarskiego w procesie obsługi gościa.
Celem opracowania jest identyfikacja przejawów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
występujących w małym przedsiębiorstwie hotelarskim wobec gości hotelowych. Wyciągnięte wnioski
pozwalają stwierdzić, iż realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w małych
przedsiębiorstwach hotelarskich może mieć pozytywny wpływ na wizerunek hotelu, budowanie
zaufania i lojalności wśród gości oraz pomagać w walce konkurencyjnej. Szczególną rolę odgrywa
realizacja koncepcji wobec gości hotelowych, którzy jak ukazano są kluczowymi interesariuszami
małego przedsiębiorstwa hotelarskiego.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, hotel, małe przedsiębiorstwo.

Wstęp
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest istotnym elementem funkcjonowania
organizacji. W literaturze odnaleźć można wiele opracowań związanych ze społeczną
odpowiedzialnością przedsiębiorstw, szczególnie tych dużych, znacznie mniej dotyczących
małych organizacji. Podobną lukę zidentyfikować można w obszarze społecznej
odpowiedzialności małych przedsiębiorstw z branży hotelarskiej wobec gości hotelowych.
Hotel jest przedsiębiorstwem, którego działalność jest skierowana na obsługę
i zaspokojenie potrzeb gości. Małe przedsiębiorstwo turystyczne konkurując z dużymi hotelami
powinno prowadzić działalność w sposób jak najbardziej przejrzysty i odpowiedzialny,
wykorzystując specyfikę działalności i docierając do gości dzięki opinii obiektu
odpowiedzialnego i nastawionego na potrzeby gościa. Prowadzenie takiej działalności będzie
możliwe dzięki realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
Małe przedsiębiorstwa hotelarskie dzięki swoim specyficznym cechom mogą wykorzystać
koncepcję społecznej odpowiedzialności dla zbudowania trwałych relacji z gośćmi będącymi
kluczowym elementem ich działalności.
W tym miejscu warto zapytać: jakie przejawy społecznej odpowiedzialności wobec
gościa można zidentyfikować w małych przedsiębiorstwach z branży hotelarskiej?
Doktorantka, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
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Celem rozdziału jest identyfikacja przejawów społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw występujących w małym przedsiębiorstwie hotelarskim, wobec gości
hotelowych.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - istota oraz obszary
Społeczna odpowiedzialność w literaturze przedmiotu definiowana jest na wiele sposobów.
Można wskazać na definicje podkreślające aspekty moralne i etyczne, koncentrujące się na
ekonomicznych korzyściach lub te, które biorą pod uwagę przede wszystkim aspekty społeczne
oraz relacje organizacji z otoczeniem. Przykładem definicji, która kładzie nacisk na aspekty
moralne jest definicja Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju, według której
społeczna odpowiedzialność jest etycznym zachowaniem przedsiębiorstwa w stosunku
do społeczeństwa, polegającym na stałym zaangażowaniu biznesu, aby postępować etycznie
i przyczyniać się do ekonomicznego rozwoju, z równoczesnym ulepszaniem życia
pracowników i ich rodzin, a także lokalnej społeczności i całego przedsiębiorstwa89.
Zgodnie z autorami, dla których społeczne odpowiedzialność przedsiębiorstwa powinna
koncentrować

się

na

aspektach

ekonomicznych,

podstawowa

odpowiedzialność

przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa dotyczy wypracowania zysku oraz wzrostu.
Przedsiębiorstwo powinno powiększać zdolność posiadanych zasobów do tworzenia bogactwa,
przez to powiększać bogactwo społeczeństwa. Jest to podstawowa odpowiedzialność
przedsiębiorstwa, także względem społeczeństwa i jest ona nie do odrzucenia90.
Koncentrując się na aspektach społecznych oraz relacjach organizacji z otoczeniem,
społeczna odpowiedzialność jest zobowiązaniem biznesu „do przyczyniania się do
zrównoważonego rozwoju przy współpracy zatrudnionych, ich rodzin, lokalnych społeczności
oraz całego społeczeństwa, zmierzającej do poprawy jakości życia, co służy zarówno
biznesowi, jak i rozwojowi społecznemu”91. W literaturze napotkać można również definicje
uwzględniające wszystkie aspekty społecznej odpowiedzialności, które definiują ją, jako
„ekonomiczne, prawne, etyczne oraz filantropijne zobowiązanie przedsiębiorstwa względem

A. Sokołowska, W. Topczewski, Wykorzystanie wiedzy i umiejętności agenta ubezpieczeniowego w świetle
społecznej odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, Współczesne zarządzanie nr 2/2010, s. 152,
za: J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008,
s. 19.
90
P. Drucker, Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Kraków 1998, s. 413.
91
J. Filek, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności
gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kraków 2006, s. 5.
89
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wewnętrznych i zewnętrznych grup społecznych oraz jest przedmiotem celowego, racjonalnego
i zinstytucjonalizowanego działania, które może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej"92.
Dla potrzeb dalszego opracowania, które koncentruje się na kluczowych
interesariuszach małego przedsiębiorstwa hotelarskiego, jakimi są goście przyjęto, iż społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw oznacza "odpowiedzialność organizacji za wpływ jej
decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewniana poprzez przejrzyste i etyczne
postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia
społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem
i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz jest zintegrowane z działaniami
organizacji i praktykowane w jej relacjach"93.
Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne powinno postępować odpowiedzialnie
we wszystkich kluczowych obszarach społecznej odpowiedzialności. Należą do nich94:
1. Ład organizacyjny - jest najistotniejszym czynnikiem umożliwiającym organizacji
wzięcie odpowiedzialności za wpływ jej decyzji i działań oraz zintegrowanie społecznej
odpowiedzialności z funkcjonowaniem całej organizacji i jej relacji. Obszar ten jest
środkiem zwiększającym zdolność organizacji do postępowania w sposób społecznie
odpowiedzialny w odniesieniu do pozostałych kluczowych obszarów.
2. Prawa Człowieka - Organizacja jest zobowiązana do przestrzegania praw człowieka,
także w obrębie swojej sfery oddziaływania. Warto, aby organizacje rozważyły
możliwość wspierania edukacji w zakresie praw człowieka w celu propagowania
wiedzy o prawach człowieka, które mają wpływ na te kwestie.
3. Praktyki/Aspekty Pracownicze - Tworzenie miejsc pracy, jak również wynagrodzenie
wypłacane za wykonaną pracę należą do najważniejszych dziedzin gospodarczych
i społecznych, do których organizacja wnosi swój wkład Praktyki z zakresu pracy
znacząco wpływają na poszanowanie prawa oraz na poczucie sprawiedliwości
w społeczeństwie.
4. Środowisko - Odpowiedzialność w odniesieniu do środowiska jest koniecznym
warunkiem przetrwania i pomyślności gatunku ludzkiego. Dlatego jest to tak ważny
aspekt społecznej odpowiedzialności. Kwestie związane ze środowiskiem są ściśle
powiązane

z

innymi

głównymi

obszarami

i

zagadnieniami

społecznej

A. Sokołowska, Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja-ocena-kierunki
doskonalenia., Seria: Monografie i Opracowania nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 39.
93
PN-ISO 26000:2012, Warszawa 2012, s. 16.
94
PN-ISO 26000:2012, Warszawa 2012, s. 34-74.
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odpowiedzialności. Edukacja środowiskowa i budowa kompetencji to fundament
promowania rozwoju zrównoważonych społeczeństw i stylu życia.
5. Uczciwe / dobre praktyki - dotyczą sposobu, w jaki organizacja wykorzystuje swoje
relacje z innymi organizacjami w dążeniu do pozytywnych rezultatów. Pozytywne
rezultaty i wyniki można osiągać poprzez zapewnienie przywództwa i szersze
promowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w całej sferze oddziaływania
organizacji.
6. Kwestie związane z klientami/ konsumentami - dotyczą, między innymi,
sprawiedliwych praktyk marketingowych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
zrównoważonej konsumpcji, rozstrzygania i rozwiązywania sporów, ochrony danych
i prywatności, dostępu do produktów i usług o zasadniczym znaczeniu, uwzględniania
potrzeb konsumentów oraz edukacji.
7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej - zaleca się, aby relacje
ze społecznościami, w których działają przedsiębiorstwa opierały się na zaangażowaniu
społecznym przyczyniającym się do rozwoju społeczności lokalnej.
Ze względu na kwestie poruszane w niniejszym opracowaniu oraz fakt, iż dla
omawianego podmiotu, jakim są małe przedsiębiorstwa hotelarskie, klienci/ goście są kluczowi
w jego funkcjonowaniu warto nieco więcej uwagi poświęcić jednemu z wymienionych
obszarów społecznej odpowiedzialności, jakim są kwestie związane z klientami/
konsumentami. W tym obszarze wyróżnić można kluczowe zagadnienia, które realizować
powinna społecznie odpowiedzialna organizacja95:
•

Uczciwy marketing, informacje oraz kontraktowe praktyki - prawdziwe i obiektywne
informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów oznaczają przekazywanie
zrozumiałych dla klientów informacji o produktach i usługach. Pozwala to
na podejmowanie przez klientów świadomych decyzji zakupowych oraz porównywanie
charakterystyki różnych produktów i usług. Nieuczciwy, niepełny, wprowadzający
w błąd marketing oraz informacje mogą spowodować zakup produktów i usług,
które nie spełnią potrzeb klientów, a nawet stworzą dla nich zagrożenie.
Może to także spowodować spadek zaufania konsumentów do organizacji.

•

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów - opiera się na dostarczaniu
produktów i usług bezpiecznych i nieniosących ze sobą ryzyka wyrządzenia szkody
podczas użytkowania lub konsumpcji. Ochrona obejmować powinna zarówno

95

PN-ISO 26000:2012, Warszawa 2012, s. 65-74.
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zamierzone użycie, jak i to niewłaściwe, a możliwe do przewidzenia. Wpływ produktów
i usług na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów może wpływać na reputację firmy.
Produkty i usługi powinny być bezpieczne, bez względu na to, czy wymagania
dotyczące bezpieczeństwa zostały przewidziane w obowiązującym prawie.
•

Obsługa klienta, wsparcie i rozwiązywanie sporów - to mechanizmy stosowane w celu
zaspokajania potrzeb konsumentów po zakupieniu produktów lub skorzystaniu z usług.
Dostawcy produktów i usług mogą zwiększyć zadowolenie klienta i ograniczyć liczbę
reklamacji, oferując produkty i usługi wysokiej jakości. Organizacja powinna udzielać
informacji o prawie do zwrotu lub zadośćuczynieniu.

•

Ochrona danych i prywatności konsumenta - celem jest zabezpieczenie praw
konsumenta do prywatności poprzez ograniczenie rodzajów gromadzonych informacji
oraz sposobów ich pozyskiwania, wykorzystywania i zabezpieczenia. Organizacje
mogą zachować wiarygodność oraz budować zaufanie klientów, stosując rygorystyczne
systemy

pozyskiwania,

wykorzystywania

i

ochrony

danych

konsumentów

oraz przestrzegając przepisów prawa.
•

Dostęp do podstawowych produktów i usług - w miejscach, gdzie państwo mimo
obowiązku nie umożliwia zaspokojenia podstawowych potrzeb, organizacja może
wnieść swój wkład w pomoc społeczeństwu w tym zakresie.

•

Zrównoważona konsumpcja - rola organizacji w zrównoważonej konsumpcji wiąże się
z oferowanymi produktami i usługami, ich cyklem życia oraz łańcuchem wartości,
a także z charakterem dostarczonych informacji. Istotną rolę w zrównoważonym
rozwoju odgrywają konsumenci, którzy dokonując wyborów i podejmując decyzje
zakupowe, biorą pod uwagę czynniki etyczne, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
W tym celu niezbędne im są rzetelne informacje udzielane przez organizację.

•

Edukacja i świadomość - organizacje powinny uczestniczyć w inicjatywach
w dziedzinie edukacji i podnoszenia świadomości konsumentów, którzy dzięki nim
uzyskają właściwe informacje i świadomość swoich praw i obowiązków. W przypadku,
gdy pomiędzy organizacją a konsumentem istnieje oficjalna umowa, organizacja
powinna upewnić się, czy konsument jest należycie poinformowany o wszystkich
obowiązujących prawach i obowiązkach. Celem jest także podnoszenie świadomości
wpływu wyborów konsumenckich na innych oraz na zrównoważony rozwój.
Organizacje społecznie odpowiedzialnie postępują odpowiedzialnie w każdym obszarze

działalności. Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności ma na celu utrzymanie

85

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

odpowiednich relacji z wszystkimi interesariuszami i wynika przede wszystkim z postaw
i wartości właścicieli i kadry zarządzającej. Efektem może być zwiększenie zaufania wśród
interesariuszy, poprawa wizerunku i lepsza pozycja w walce konkurencyjnej. Koncepcja
społecznej odpowiedzialności ze względu na swoją uniwersalność może być realizowana
zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach, bez względu na branżę i przedmiot
działalności.
Małe przedsiębiorstwo hotelarskie i gość hotelowy
W gospodarce rynkowej funkcjonują organizacje zróżnicowane pod względem wielu
czynników, np. wielkości, przedmiotu działalności czy wieku. Istotny element gospodarki
stanowią małe przedsiębiorstwa, pełniące szereg funkcji społecznych oraz gospodarczych.
Za małe przedsiębiorstwo biorąc pod uwagę kryteria ilościowe - za małego przedsiębiorcę
uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym: 1) zatrudniał średniorocznie
mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i
usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 7 milionów
EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku
obrotowego

nie

przekroczyła

równowartości

w

złotych

5

milionów

EURO96.

Małe przedsiębiorstwa funkcjonują w każdej branży, także w turystyce. Duża liczba małych
przedsiębiorstw w turystyce to hotele. Hotel jest obiektem "posiadającym co najmniej 10 pokoi,
w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący szeroki zakres usług
związanych z pobytem klientów”97. Małe przedsiębiorstwo hotelarskie musi, więc jednocześnie
spełniać kryteria obydwu przedstawionych definicji, zarówno małego przedsiębiorstwa,
jak i hotelu. Do cech charakteryzujących małe przedsiębiorstwa, także hotelarskie, zaliczyć
można: szybką reakcję na zmieniające się wymagania rynku, brak nadmiernej biurokracji,
możliwość

wykorzystywania

okazji

gospodarczych,

szybki

przepływ

informacji,

wykorzystanie uprzywilejowanych warunków i wsparcia, szybka reakcja na nowe potrzeby
i preferencje klientów. Małe przedsiębiorstwo hotelarskie mogą konkurować z dużymi
obiektami w branży wykorzystując wymienione cechy oraz kładąc szczególny nacisk
na zdobycie i utrzymanie kluczowych interesariuszy, jakimi są goście hotelowi.
Gość hotelowy to osoba, która zatrzymuje się w hotelu i zawiera umowę hotelową lub
wnosi rzeczy do hotelu, przez co można domniemywać, że zamierza taką umowę zawrzeć.
USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178,
z późn. zm.), Art. 54.
97
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, 822, z 2015 r. poz.
390, 1164) , Art. 36.
96
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Gościem hotelowym jest również osoba, która jest zakwaterowana w hotelu
na podstawie obowiązku publicznego98.
Wyróżnić można następujący podział gości hotelowych99:
•

Goście indywidualni - zagraniczni i krajowi, którzy przyjeżdżają na wypoczynek korzystają z pełnego zakresu usług;

•

Goście indywidualni - odbywający podróże służbowe - w hotelu przebywają oni
krótko, ale często. Najczęściej korzystają jedynie z noclegu ze śniadaniem
i parkingu;

•

Klienci konferencyjni - korzystają oni najczęściej z noclegu z pełnym wyżywieniem
i sali konferencyjnej;

•

Grupy pobytowe - korzystają z noclegu ze śniadaniem i obiadokolacji;

•

Goście przejezdni - korzystający najczęściej z jednego noclegu i posiłku
w restauracji. Hotel wybrali przypadkowo i jest on jedynie przystankiem w dalszej
podróży.

Gości hotelowych można rozróżnić także według ich oczekiwań. Zgodnie z tym
podziałem wyróżnia się następujących klientów hotelu100:
•

Podróżujący po raz pierwszy w życiu - są to goście, którzy oczekują perfekcji
i doskonałości, angażują się w podróż emocjonalnie i wymagają dużego
zaangażowania ze strony hotelu, a ich oczekiwania są bardzo duże.

•

Główny odbiorca - hotelarz musi zająć się praktycznie wszystkim, co jest związane
z pobytem i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Istotne dla gościa jest
przedstawienie miejscowych zwyczajów, potraw, informacji o regionie i atrakcjach.

•

Odwiedzający ponownie - oczekiwania gościa są mniejsze. Dotyczą najczęściej
poczucia bezpieczeństwa, odpowiedniego komfortu i oferty niekłopotliwej
w najlepszej cenie.

•

Odbiorca elitarny - często szuka oferty na długi pobyt, a jego zainteresowanie
przyciąga oferta usług dodatkowych hotelu. Oczekuje indywidualnego traktowania.

•

Aspirujący indywidualista - gość z nieco mniejszymi oczekiwaniami niż odbiorca
elitarny, poszukuje często pakietów ze względu na brak pewności swoich wyborów.

•

Poszukiwacz okazji - ten typ gościa koncentruje się na szerokiej ofercie hotelu
i dobrej cenie, natomiast ma niewielkie oczekiwania, co do wyposażenia.
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•

Elitarny poszukiwacz okazji - wyszukuje ofert wyjazdów długotrwałych i elitarnych,
za które jest w stanie dużo zapłacić w zamian za indywidualne traktowanie,
dopieszczanie i doglądanie.

•

Pewny indywidualista - lubi niezależne podróże, przez co wyszukuje ofert w niskich
cenach, nie pakietowych. Oczekuje nieingerowania, pomocy jedynie wtedy, gdy jej
oczekuje i konkretnych odpowiedzi na zadane pytania.

Podstawowym celem działalności obiektu jest zapewnienie obsługi gościa hotelowego
i świadczenie usług związanych z jego pobytem. Chcąc zatrzymać gościa i utrzymać z nim
odpowiednie relacje należy dołożyć wszelkich starań w całym procesie obsługi.
Często wymaga to od hotelu prowadzenia działań wykraczających ponad minimalne wymogi
związane z przepisami prawa i regulacjami związanymi z kategoryzacją obiektów
noclegowych.
Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa hotelarskiego wobec gościa
Obsługa gościa hotelowego powinna odbywać się w taki sposób, aby ten był przekonany,
że pracownicy i właściciel zawsze działają w dobrej wierze oraz mają na celu wyłącznie jego
dobro.
Oczekiwania gościa hotelowego nie zawsze są równoznaczne z ofertą, którą otrzymał.
Bywa, że gość hotelowy wymaga znacznie więcej niż wynika to z zawartej umowy.
Hotel nie jest zobowiązany do spełnienia wszystkich oczekiwań gościa, natomiast powinien
postępować zgodnie z przepisami prawa, zasadami uczciwości i realizować obowiązki
w sposób rzetelny i odpowiedzialny. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być
widoczna na każdym etapie procesu obsługi gościa.
Proces obsługi gościa można podzielić na trzy etapy: przed transakcją, w trakcie
transakcji (pobytu), po transakcji. Każdy z tych etapów powinien być realizowany w sposób
zgodny z prawem, ale również w przedsiębiorstwie, które pretenduje do bycia społecznie
odpowiedzialnym, powinien być zgodny z koncepcją społecznej odpowiedzialności.
Do elementów przedtransakcyjnych zaliczamy: pisemne sformułowanie oferty,
popularyzowanie przygotowanej oferty, procedury, instrukcje, szkolenia z zakresu obsługi
klienta, elastyczność systemu obsługi klienta, zaplecze techniczne, logistyczne, informacja
o ofercie, zapewnienie różnorodności świadczonych usług dodatkowych, rezerwacja usług.
Pisemne sformułowanie oferty powinno się odbywać z uwzględnieniem przepisów prawa
i z odpowiednią skrupulatnością. Oferta powinna być jasna, zrozumiała dla gościa i nie
zawierać ukrytych elementów. Promowanie oferty również powinno uwzględniać wszystkie jej
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elementy bez ukrywania niewygodnych dla hotelu i niekorzystnych dla gościa składowych,
a uwypuklania tych najbardziej zachęcających. Istotne, aby warunki oferty były elastyczne
i możliwe do modyfikowania tak, aby gość nie miał poczucia, że jest postawiony pod ścianą.
Przed transakcją hotel powinien zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne i logistyczne,
aby stworzona oferta mogła zostać w pełni zrealizowana. Nie powinno być to zapewniane
i modyfikowane doraźnie w trakcie realizacji w celu uniknięcia kosztów i w momencie,
gdy klient zauważa niedociągnięcia. Gość jeszcze przed transakcją powinien otrzymać pełne
potwierdzenie rezerwacji wybranej oferty z wszelkimi informacjami o niej. Powinien otrzymać
wszystkie warunki związane z zawarciem umowy jak i możliwościami odstąpienia.
Ewentualne niekorzystne warunki anulowania czy kary związane z niedotrzymaniem umowy
nie powinny być zatajane do momentu zawarcia umowy, natomiast być przedstawione przed
ostateczną decyzją przyszłego gościa. Istotne jest także, aby przed przyjęciem gości
przygotować odpowiednio obiekt pod względem bezpieczeństwa. Warto w tym celu
zastosować

środki

bezpieczeństwa

wyższe

niż

te

wymagane

przez

przepisy.

Odpowiedzialnością wobec gościa będzie również na tym etapie zagwarantowanie najlepszej
jakości produktów do realizacji usług, zamiast stosowania produktów zastępczych o gorszej
jakości, czego gość może nie zauważyć, ale pracownicy i zarządzający będą świadomi.
Elementami transakcji są: zgodność usługi z ofertą, różnorodność usług dodatkowych,
prezentacja oferty usługowej, czas obsługi, dogodny dostęp do świadczonych usług, formy
i sposób rozliczania. Jest to kluczowy etap w procesie obsługi gościa z uwagi na fakt, iż
wywiera on największy wpływ na zadowolenie gościa i jego opinię o hotelu. Od tego etapu w
znacznym stopniu zależą również elementy potransakcyjne. Na tym etapie hotel powinien
spełnić wszystkie złożone wcześniej obietnice, wywiązać się z umowy, a nawet podjąć szersze
działania w celu usatysfakcjonowania gościa. Hotel powinien zapewnić zgodność
świadczonych usług z ofertą, a także zapewnić różnorodność usług dodatkowych tak, aby gość
otrzymał szansę na spełnienie swoich potrzeb związanych z wypoczynkiem. Hotel powinien
pamiętać, że od jego postawy zależy samopoczucie gościa, który powierza mu swój istotny czas
wypoczynku. Czas obsługi gościa powinien być dostosowany do jego potrzeb,
a nie ograniczony do niezbędnego minimum. Wyrazem szacunku jest traktowanie każdego
gościa w sposób indywidualny oraz traktowanie każdego gościa tak samo. Na tym etapie istotne
jest nie tylko wykonanie usługi, ale także postępowanie etyczne. Jeśli nie jest możliwe w pełni
zagwarantowanie danej usługi odpowiedzialnym będzie przekazanie takiej informacji gościowi
i próba wynagrodzenia mu pojawiających się niedociągnięć. Obiekt nie powinien czekać,
aż gość sam zgłosi problem lub liczyć, że go nie zauważy. Usługi powinny być również
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świadczone w założonej w ofercie formie. Nie powinny zostać "zubożone" nawet w przypadku,
gdy gość nie może tego zauważyć. Do usług dodatkowych, z których gość korzysta podczas
pobytu nie powinny być naliczane również ukryte koszty w celu pokrycia np. nałożonych w
ofercie rabatów lub nieuwzględnionych w pierwszym etapie kosztów. W małym hotelu warto
wykorzystać to, że gość ma kontakt praktycznie z każdym pracownikiem, a także właścicielem.
Jego odpowiednie przyjęcie, przedstawienie się i przywitanie przez właściciela pozwoli
gościowi poczuć atmosferę obiektu. W małym obiekcie pracownicy mają możliwość
poświęcenia większej ilości czasu dla pojedynczego gościa, poświęcając go chociażby
na krótką rozmowę. Często taka rozmowa i wysłuchanie gościa potrafią sprawić, że nie zwróci
on uwagi na ewentualne braki. Również w małym obiekcie łatwiejsze jest zadbanie o stałych
gości. Krokiem w kierunku tego rodzaju gości będzie przywitanie gościa dając mu wyraźnie do
zrozumienia, że się go pamięta i skrócenie czasu zameldowania.
Elementy po transakcji to: załatwianie reklamacji, odpowiedzialność odszkodowawcza,
rozwiewanie obaw po zakupie czy programy lojalnościowe. Ten ostatni etap w dużej mierze
zależy od postawy etycznej zarządzających i pracowników. Na tym etapie mogą się oni jedynie
kierować przepisami, umową oraz regulaminami lub robić coś więcej. W przypadku reklamacji
hotel może zrobić krok w kierunku gościa lub robić wszystko, aby reklamacji nie uwzględnić
i nie ponieść kosztów oraz konsekwencji. Społecznie odpowiedzialny hotel powinien jednak
pochylić się nad każdą reklamacją gościa i rozpatrzyć ją obiektywnie. Warto uwzględnić
roszczenia gościa nawet, jeśli ma się wątpliwości. Takie zachowanie pozwala na utrzymanie
pozytywnego wrażenia i zachęca gościa do powrotu, mimo iż miał pewne zastrzeżenia.
W przypadku reklamacji hotel powinien dążyć do satysfakcji gościa nawet, jeśli wiąże się to
z pewnymi ustępstwami. Warto, aby rozwiać u gościa wątpliwości, które nie zakończyły się
jeszcze reklamacją. Należy uczciwie przeanalizować transakcję tak, aby gość w pełni czuł,
że otrzymał wszystkie niezbędne dane i nie miał obaw, że coś zostało niedopełnione.
Stosowanie programów lojalnościowych również świadczy o odpowiedzialności obiektu
wobec gościa. Daje mu poczucie, że dla hotelu liczy się jego lojalność i przywiązanie.
Dzięki takiemu gestowi gość chętniej wraca do obiektu, a nawet jest gotowy zachęcić innych
i polecać hotel. Istotny w małym przedsiębiorstwie jest fakt, iż czas rozpatrywania wszelkich
zażaleń i reklamacji może zostać skrócony do minimum. W małym przedsiębiorstwie
nie istnieją bardzo rozbudowane struktury i procedury. Wszelkie sprawy rozpatrywane są przez
dział recepcji wraz z właścicielem. Wartością dodaną byłby bezpośredni kontakt z gościem
samego właściciela w celu wysłuchania i rozwiązania problemu. Gość dzięki takiemu
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rozwiązaniu poczułby, że jego problem jest istotny i mógłby skłonić się do odwiedzenia obiektu
ponownie.
Zakończenie
W sytuacji, gdy małe przedsiębiorstwa hotelarskie odczuwają coraz większą presję
konkurencyjną zarówno ze strony podmiotów podobnej wielkości jak i w przeważającym
stopniu, ze strony dużych przedsiębiorstw, umiejętność wykorzystywania specyfiki
funkcjonowania jest kluczem do przetrwania i rozwoju. W obliczu nasilonej konkurencji małe
hotele muszą wychodzić naprzeciw gościom, w czym istotną rolę odgrywa realizacja zasad
i instrumentarium społecznej odpowiedzialności. Jest to klucz do sukcesu wynikający ze
wzrostu zainteresowania samą koncepcją, jak i wzrostu świadomości wśród gości.
Kluczowym elementem w realizacji zasad społecznej odpowiedzialności w hotelu jest
świadomość właściciela oraz jego własny system wartości. To właściciel małego hotelu jest
osobą stanowiącą o jego kierunkach funkcjonowania i to od postawy właściciela wobec gości
zależy w dalszym etapie postawa pracowników. Istotne jest, aby zarówno właściciel jak
i pracownicy byli świadomi przewagi, jaką daje bycie hotelem społecznie odpowiedzialnym w
opinii i świadomości gości.
W opracowaniu zidentyfikowane zostały przejawy społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw występujących w małym przedsiębiorstwie hotelarskim wobec gości
hotelowych. Do zidentyfikowanych przejawów należą między innymi przestrzeganie w każdej
dziedzinie działalności przepisów prawa, utrzymywanie najwyższej możliwej jakości usług,
zapewnienie pełnej obsługi potransakcyjnej, także w procesach reklamacyjnych i wiele innych.
Przedstawione powyżej przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw są jedynie
zarzewiem dyskusji nad ich identyfikacją oraz realizacją w praktyce i bezsprzecznie wymagają
prowadzenia dalszych prac badawczych.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF SMALL COMPANIES FROM THE HOTEL INDUSTRY
TOWARDS HOTEL GUESTS
Summary: The epistemological article presents the concept and selected areas of the corporate social
responsibility, presents and characterizes a small hotel company, presents the definition and types of a
hotel guest and presents the social responsibility activities of a small hotel company in the process of
guest service. The aim of the article is to identify symptoms of corporate social responsibility in a small
hotel company towards hotel guests. The conclusions allow us to say that the implementation of the
concept of social responsibility in small hotel companies can have a positive impact on the hotel's image,
building trust and loyalty of guests as well as help in the competition. A special part plays the
implementation of the concept towards hotel guests, who, as it has been shown, are the most important
stakeholders in a small hotel company.
Keywords: Corporate social responsibility, hotel, small company.
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Konrad Kwaśniewski101

ANALIZA POTENCJAŁU INWESTOWANIA W SPÓŁKI CSR
NA PODSTAWIE BADANIA EFEKTYWNOŚCI
INFORMACYJNEJ INDEKSU GIEŁDOWEGO RESPECT
Streszczenie: Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu (Corporate Social Responsibility) w
Polsce stopniowo zyskuje na znaczeniu. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w roku
2009 powstał indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie, tj. Respect Index. Indeksy
przesiębiorstw CSR, przyciągają inwestorów długoterminowych, ale nowatorskość (w Polsce) Respectu
może również potencjalnie przyciągać spekulantów i inwestorów krótkoterminowych. Celem
niniejszego rozdziału, jest zbadanie czy narzędzia oparte jedynie o cenę oraz wolumen (np. analiza
techniczna), wykorzystywane zazwyczaj przez inwestorów krótkoterminowych, mogą być
wystarczające, aby osiągać w sposób konsekwentny ponadprzeciętne zyski inwestując w Respect Index.
Autor dokonał tego poprzez badanie efektywności informacyjnej indeksu Respect w okresie 2009-2019,
za pomocą narzędzi statystycznych - testów autokorelacji oraz testu serii.
Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, hipoteza rynków efektywnych, badanie
efektywności giełdy w formie słabej, Respect Index

1. Wstęp
Na gruncie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego z roku 2008 roku i kluczowej,
szkodliwej roli jaką w nim odegrały przedsiębiorstwa, a także ogólnej odczuwalności
negatywnych efektów zewnętrznych, które wywiera działalność gospodarcza prywatnych
podmiotów na społeczeństwie (np. w postaci degradacji środowiska naturalnego),
zakwestionowane

zostały

praktyki

prowadzenia

biznesu

przez

przedsiębiorców.

W świadomości społeczeństwa pojawiły się zagadnienia dotyczące etycznych zachowań w
biznesie, odpowiedzialności przedsiębiorstw przed społeczeństwem oraz roli komercyjnych
podmiotów prywatnych w działalności prospołecznej.
Te tendencje doprowadziły do powstania koncepcji CSR, czyli odpowiedzialności
społecznej biznesu – dobrowolnego zaangażowania podmiotów gospodarczych w działania
społeczne, ekologiczne, stosowanie się do zasad etycznego postępowania i właściwe relacje
z otoczeniem.
Na bazie CSR, powstała koncepcja SRI, czyli giełdowa jej odmiana, polegająca na
inwestowaniu

w

papiery

wartościowe

spółek

odpowiedzialnych

społecznie.

W roku 2009 powstał polski indeks giełdowy "Respect Index", który notuje właśnie spółki
przodujące w działaniach odpowiedzialnych społecznie.
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Zdaniem autora, dostrzegalny jest dualny charakter indeksu Respect, który z jednej
strony skupiając bezpieczne, odpowiedzialne społecznie spółki, przyciąga inwestorów
inwestujących długoterminowo oraz poszukujących inwestycji o niższym ryzyku, z drugiej zaś
ma charakter nowatorski w Europie Środkowo-Wschodniej i istnieje od stosunkowo
niedawana, co może skłaniać poszukujących krótkoterminowych zysków spekulantów,
oczekujących ponadprzeciętnych zysków.
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy inwestorzy krótkoterminowi,
stosujący narzędzia oparte o mały zasób informacji (ceny oraz wolumen), mogą potencjalnie
osiągać ponadprzeciętne zyski, inwestując w indeks giełdowy Respect. Zostanie to dokonane
poprzez zbadanie hipotezy o efektywności informacyjnej rynku w formie słabej za pomocą
narzędzi statystycznych.
2. Przegląd literatury naukowej, dotyczącej koncepcji CSR oraz hipotezy rynków
efektywnych informacyjnie
2.1. CSR
Zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa w zakresie etycznego prowadzenia biznesu służy
implementacja w przedsiębiorstwach koncepcji CSR (Corporate Social Reposibility).
Ten termin, wypracowany na gruncie nauk o zarządzaniu, oznacza odpowiednie prowadzenie
biznesu,

czyli takie, które uwzględnia potrzeby otoczenia, działalność pozytywną

dla społeczeństwa, ochronę środowiska oraz właściwe relacje z interesariuszami.
W literaturze można znaleźć wiele definicji tego, czym jest CSR. Zdaniem Zbiegienia-Maciąga
„społeczna odpowiedzialność firmy oznacza, iż jest ona moralnie odpowiedzialna
i zobowiązana do rozliczania się przed prawem i społeczeństwem ze swej działalności.
Odpowiedzialna jest przed: właścicielami, pracownikami, akcjonariuszami, klientami,
wierzycielami, bankami, ruchami ekologicznymi, dostawcami, kooperantami, administracją
państwową”102. Żemigała uważa, że „koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
oznacza określoną wrażliwość na sprawy otoczenia zewnętrznego (wrażliwość społeczna,
ekologiczna), zdolność do utrzymania równowagi między interesami klientów, pracowników
i akcjonariuszy, a także świadczenia pewnych usług na rzecz społeczności lokalnej”103.
W Zielonej Księdze z roku 2001, CSR jest zdefiniowane następująco: „idea w ramach której
firmy dobrowolnie wbudowują kwestie społeczne i środowiskowe w swoje działania biznesowe

102
103

L. Zbiegeń-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, CiM, Warszawa 1997, s. 48-49.
M. Żemigała, Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, s. 99.
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oraz w relacje ze swoimi grupami zainteresowanych”104. Mnogość definicji wynika
z interdyscyplinarnego wymiaru tego pojęcia, które korzysta z osiągnięć wielu nauk: ekonomii,
nauk o zarządzaniu, psychologii czy filozofii.
Wylistowanie cech odpowiedzialnego przedsiębiorcy można znaleźć w dziełach
R. Spaemanna, który zjawisko CSR sprowadził do pięciu następujących zadań:
1. „Eliminowanie lub osłabianie sprzeczności interesów wynikającej z diastazy celu
obiektywnego i subiektywnego.
2. Zabezpieczanie satysfakcji pracowników z wykonywanej przez nich pracy.
3. Dbanie o dobro własnego społeczeństwa.
4. Uchronienie środowiska przyrodniczego przed zniszczeniem i pozostawienie go w
takim stanie przyszłym pokoleniom, aby było możliwe dalsze, godne człowieka życie.
5. Zadbanie o dobro ludzkości”105.
Za protoplastę CSR uważa się A. Carnegie'go, który w roku 1899 w swojej książce
Ewangelia bogactwa, wskazywał, w jaki sposób powinien postępować etyczny przedsiębiorca.
Współczesna idea CSR ma swoje korzenie w koncepcjach zarządzania stworzonych w latach
sześćdziesiątych XIX wieku w Zjednoczonym Królestwie oraz Stanach Zjednoczonych, jedną
z pierwszych publikacji z tej dziedziny jest książka H. Bowena Socian Responsibilities
of a Businessman, gdzie po raz pierwszy wskazano potrzebę odpowiedniego prowadzenia
działalności gospodarczej – taką, która uwzględnia potrzeby otoczenia danego podmiotu106.
CSR pojawiło się w Polsce po raz pierwszy w związku z transformacją gospodarczą w latach
90107.
2.2. Respect Index
Współcześnie, na szczególną uwagę wśród polskich osiągnięć w dziedzinie CSR należy
istnienie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie indeksu giełdowego Respect Index,
którego badanie jest zasadniczym przedmiotem niniejszego rozdziału. Indeks ten jest
wyrażeniem idei SRI (Social Responsible Investing), czyli aplikacji idei CSR do inwestowania

Promocja europejskiego projektu dla społecznej odpowiedzialności biznesu. Komisja Europejska. Zielona
Księga, 2001, s 6.
105
J. Filek, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa[w:] W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller
(red.), Etyka biznesu i gospodarki i zarządzania,Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno–Ekonomicznej, Łódź
1999, s. 118.
106
M. Żychlewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich
przedsiębiorstw, „Współczesne problemy ekonomiczne”, nr. 11, 2015, s. 281-282.
107
R. Walkowiak, K. Krukowski (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do
elastycznych form pracy, Olsztyn, 2009, s. 10.
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na rynkach giełdowych, oznacza lokowanie kapitału w takie przedsiębiorstwa, które prowadzą
swoją działalność zgodnie z CSR108.
Głównym celem powstania indeksu, było stworzenie syntetycznego, rzetelnego
oraz praktycznego narzędzia opartego o GRI oraz standard ISO 26000, a jednocześnie
dostosowanego

do

polskich

realiów

gospodarczych,

które

dokonywałoby

oceny

odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Do celów pobocznych tego
przedsięwzięcia, można zaliczyć zachęcenie inwestorów typu SRI do wejścia na polską giełdę
oraz dostarczenie przedsiębiorstwom bodźca, skłaniającego do działalności odpowiedzialnej
społecznie109.
Respect Index został uruchomiony 19 listopada 2019 roku, na GPW. Jest to pierwszy
indeks SRI w Europie Środkowo-Wschodniej i w jego skład wchodzi obecnie ponad 20 spółek.
Metodologia

tego

indeksu

została

opracowana

wspólnie

przez

GPW,

Forbes,

Kulczyk Investments oraz Deloitte. Spółki wchodzące w skład tego indeksu powinny być
pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, którego implementacja w danej spółce była
weryfikowana poprzez badanie audytowe.
Indeks charakteryzuje się następującymi cechami:
•

indeks jest indeksem dochodowym,

•

liczba uczestników jest zmienna,

•

aktualizacja indeksu odbywa się w okresach półrocznych.
Uczestnictwo spółek w indeksie jest dobrowolne i polega na zgłoszeniu danej spółki

za pomocą wypełnionej ankiety i zadeklarowania gotowości do udzielenia dodatkowych
informacji autoryzowanemu audytorowi (Deloitte). Weryfikacja spółek przed przystąpieniem
do Respect Index przebiega trójetapowo. Pierwszy oraz drugi etap polegają na wyłonieniu
spółek, które są atrakcyjne (płynne) inwestycyjnie oraz przestrzegają wysokich standardów
w dziedzinie Corporate Governance oraz relacji inwestorskich. Trzeci etap ma postać ankiety
przygotowanych na bazie, dostosowanych do polskich realiów, międzynarodowych standardów
raportowania Global Reporting Initiative (GRI). Weryfikacji podlegają obszary ekonomicznej,
społecznej i środowiskowej działalności firm110.

A. Krzysztofek, Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną, Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 48/2013, 2013, s. 8.
109
J. Dymowski, Respect Index – oczekiwania, doświadczenia badawcze i kierunki ewolucji dotyczące pierwszego
w indeksu zrównoważonego rozwoju notowanego na GPW w Warszawie, Społeczna odpowiedzialność organizacji,
Wrocław 2011, s. 14.
110
A. Krzysztofek, Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną, Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 48/2013, 2013, s. 8.
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2.3. Korzyści dla spółek giełdowych płynnące z uczestnictwa w Respect Index
Dla przedsiębiorstw, które działają zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu
i przynależą do indeksu typu SRI, mogą płynąć następujące korzyści:
•

zainteresowanie inwestorów – przedsiębiorstwo działające zgodnie z ideą CSR,
może charakteryzować się niższym ryzykiem oraz zapewniać długoterminowe wysokie
stopy zwrotu co skłania inwestorów do zakupu akcji takich spółek,

•

zainteresowanie kontrahentów i partnerów biznesowych – dobry wizerunek
i przejrzystość prowadzą do większego zaufania, a tym samym skłania do współpracy
ze spółkami odpowiedzialnymi społecznie,

•

wzrost konkurencyjności spółki giełdowej – spółki CSR budują przewagę
konkurencyjną zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym,

•

wzmocnienie kultury organizacyjnej firmy – spółki odpowiedzialne społecznie, budują
przejrzyste relacje, które są oparte na zaufaniu oraz odpowiedzialności,

•

budowanie zadowolenia z pracy oraz lojalności pracowników – CSR to także element
pozafinansowego

motywowania

pracowników,

w

związku

z

tym,

spółki

odpowiedzialne społecznie wdrażają rozmaite projekty, które zwiększają satysfakcję
i poczucie przynależności wśród pracowników, jak np. kodeksy etyczne, pomoc
pracownikom

posiadającym

dzieci,

tworzenie

miejsc

pracy

dla

osób

niepełnosprawnych,
•

budowanie lojalności klientów – wzrastająca społecznie świadomość dotycząca
wizerunku, etyki biznesu oraz tendencje proekologiczne, skłaniają konsumentów do
poszukiwania produktów pochodzących od odpowiedzialnych społecznie producentów,

•

kształtowanie dobrych kontaktów ze społecznością lokalną – spółka działająca zgodnie
z ideami CSR zachowuje dobre stosunki z lokalnymi władzami oraz ludnością,
co ma znaczenie przy rozszerzaniu działalności (unikanie barier) jak i przy rekrutacji
pracowników111.

2.4. Teoria rynków efektywnych w kontekście indeksów spółek odpowiedzialnych
społecznie
W związku z rosnącym znaczeniem CSR w prowadzeniu działalności gospodarczej
oraz stosunkowej nowatorskości indeksu Respect Index, powinien odznaczać się on

A. Krzysztofek, Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpowiedzialną, Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 48/2013, 2013, s. 9.
111
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szczególnym zainteresowaniem inwestorów, szczególnie tych inwestorów, którzy są
zainteresowani stabilnym zarobkiem oraz inwestorów typu SRI.
Jednocześnie nowatorskość tego indeksu oraz stosunkowo krótki czas istnienia,
może powodować podejrzenia o braku stabilności cen i skłaniać do zadawania pytań na temat
tego czy ceny na tym rynku rzeczywiście odzwierciedlają dostępne informacje o spółkach.
Pytania te są szczególnie ważne dla inwestorów, gdyż dyktują one wybór narzędzi analizy
instrumentów finansowych (narzędzi inwestycyjnych), które należy wykorzystywać przy
podejmowaniu decyzji na rynkach.
Teoria rynków efektywnych informacyjnie, która została sformułowana w latach 60.
XX wieku, przez amerykańskiego ekonomistę Eugeniusza Famę zakłada brak możliwości
osiągania ponadprzeciętnych zysków w przypadku, gdy ceny na rynku odzwierciedlają ogół
dostępnych informacji na temat przedmiotu obrotu na tym rynku112. Hipoteza rynków
efektywnych posiada trzy odmiany - słabą, półsilną oraz silną.
Wnioski płynące z hipotezy rynków efektywnych posiadają rzeczywiste zastosowanie
na rynku finansowym, które mogą być cenne również w kontekście analizy indeksów typu SRI.
Głównym celem inwestorów jest cel zarobkowy. Na rynku finansowym, osiąganiu zysków
służy zastosowanie strategii inwestycyjnych. Inwestorzy przy konstruowaniu aktywnych
strategii inwestycyjnych (czyli takich, które mają na celu osiągnięcie ponadprzeciętnych
zysków) korzystają z metod analizy akcji. Te metody wykorzystują różne zakresy informacji,
np. analiza techniczna korzysta tylko z informacji o wolumenie i cenie, a analiza
fundamentalna, wykorzystuje szerszy zakres informacji np. o otoczeniu gospodarczym.
Przydatność badań efektywności informacyjnej rynków, polega na wskazaniu, który rodzaj
metod powinni dobierać inwestorzy na danym rynku113.
2.5. Formy efektywności informacyjnej rynków
Charakter informacji, które docierają do inwestorów jest istotny, bowiem nie są to jednolite
informacje. Można je podzielić na trzy grupy: informacje o przeszłej cenie i wolumenie,
wszystkie

informacje

o

charakterze

publicznym

oraz

informacje

prywatne.

Ten podział informacji, pozwala wyróżnić trzy rodzaje efektywności rynku.
Efektywność w sensie słabym oznacza odzwierciedlenie w cenach bieżących,
wszystkich informacji o notowaniach z przeszłości. Jej spełnienie niekoniecznie oznacza
jednak pełnej przewidywalności, oznacza jedynie, że wykorzystanie wyłącznie historycznych
J. Czekaj, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, 2014.
113
K. Kwaśniewski, Badanie hipotezy o informacyjnej efektywności rynku w formie słabej za pomocą narzędzi
statystycznych na przykladzie indeksu giełdowego SENSEX, [praca niepublikowana], 2018, s. 7.
112
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informacji nie pozwala na osiąganie zysków ponadprzeciętnych w długim okresie.
W przypadku wystąpienia efektywności słabej na rynku, narzędzia analizy technicznej, stają
się bezużyteczne.
Efektywność w sensie półsilnym ma miejsce, jeżeli w cenach rynkowych jest
odzwierciedlona całość informacji publicznie dostępnych na temat spółek giełdy, a więc jawne
raporty o stanach firm, strategie, plany, polityka dywidendy itp., a także informacje
o charakterze ogólnym, takie jak zmiany stóp procentowych lub polityki monetarnej - mają one
wpływ na cały rynek. Analiza fundamentalna w takich warunkach, nie jest w stanie zapewnić
nadzwyczajnych zysków w długim okresie, ponieważ rynek już wycenił akcje na podstawie
danych fundamentalnych.
Efektywność w sensie silnym ma najbardziej rygorystyczny charakter, według niej ceny
odzwierciedlają pełny zbiór informacji, zarówno publicznie dostępnej oraz niepublicznej,
takiej jak np. raporty wewnętrzne firm. Ta koncepcja wyklucza możliwość uzyskania
nadzwyczajnych zysków poprzez drogą, specjalistyczną wiedzę, a praca maklerów
i menadżerów funduszy inwestycyjnych traci sens114.
Badania E. Famy wskazywały na prawdziwość hipotezy o słabej efektywności rynku
oraz półsilnej, brak za to dowodów na efektywność o charakterze silnym. Ze względu na mocno
restrykcyjne założenia, od początku wątpiono w możliwość istnienia takiego rynku
(por. Niederhoffer, Osborne, 1966)115. Dalsze badania w tym zakresie prowadzili Grossman
i Stiglitz (1980). Wskazali w nich, iż rynek efektywny w sensie silnym jest konstrukcją
teoretyczną,

a inwestorzy

działają

na

dostępnym

podzbiorze

pełnej

informacji.

Rynek nieefektywny to taki, na którym dostępny jest podzbiór informacji, którego posiadanie
pozwala osiągnąć zyski większe niż koszt krańcowy jego uzyskania116.
3. Badanie efektywności informacyjnej indeksu Respect w formie słabej
Wspomniane wcześniej cechy indeksu giełdowego Respect z jednej strony przemawiają
za tym, że jest to prawdopodobnie indeks o stosunkowo dużej tzw. efektywności informacyjnej,
potencjalni zainteresowani inwestowaniem w spółki CSR zwykle poszukują ze względu
na charakter tych indeksów stabilnych, mało ryzykownych stóp zwrotu i są nastawieni

K. Kwaśniewski, Badanie hipotezy o informacyjnej efektywności rynku w formie słabej za pomocą narzędzi
statystycznych na przykladzie indeksu giełdowego SENSEX, [praca niepublikowana], 2018, s. 29-30.
115
V. Niederhoffer, M.F.M. Osborne, Market making and reversal on the stock exchange, Journal of the American
Statistical Association, 61(316), 1966, s. 897-916.
116
S.J. Grossman, J.E. Stiglitz, On the Impossibility of Informatonally Efficient Markets, The American Economic
Review, 85(5), 1980, s. 1088-1105.
114
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na inwestowanie długoterminowe, a więc bliższe im jest stosowanie narzędzi analizy
fundamentalnej. Z drugiej strony, nie wolno zapominać o krótkim czasie istnienia indeksu
Respect, czy w ogóle krótkim czasie istnienia w Polsce koncepcji CSR. Biorąc pod uwagę
mniejszą dojrzałość rynku giełdowego w Polsce niż w krajach zachodnich, nowy, mniej znany
indeks giełdowy może być przedmiotem zainteresowania nastawionych na wysokie stopy
zwrotu spekulantów oraz inwestorów krótkoterminowych, którzy zazwyczaj opierają się
o metody analizy technicznej.
Autorowi niniejszej pracy bardziej ciekawym wydaje się zagadnienie badania
efektywności informacyjnej w formie słabej i poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy spółki
CSR mogą być także przedmiotem zainteresowania spekulantów na rynku. W pracy pominięte
zostanie badanie efektywności informacyjnej w formie silnej ze względu na wysoką
kontrowersyjność tego rodzaju badań.
3.1. Metody badania efektywności informacyjnej rynków w formie słabej
Do dwóch najpopularniejszych grup metod testowania czy rynek jest efektywny w formie
słabej, należą metody statystyczne testujące hipotezę błądzenia losowego oraz metody oparte
o analizę techniczną, których istotą jest budowanie aktywnych strategii inwestycyjnych,
lepszych niż strategia „kup i trzymaj”. Do bardziej nowatorskich grup należą metody oparte
o teorię chaosu deterministycznego wypracowaną na gruncie nauk fizycznych117.
Omawiając badanie hipotezy o efektywności informacyjnej, należy dokonać pewnego
uściślenia odnośnie samego znaczenia określenia „badanie efektywności”. Nie jest możliwe
jednoznacznie dowieść, iż rynek jest efektywny. Można jedynie powiedzieć, że na podstawie
przeprowadzonych badań nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o jego efektywności.
Brak odrzucenia tej hipotezy, jednakże nie jest stwierdzeniem efektywności, bowiem może
istnieć niewypróbowana, inna metoda badawcza, która podważy efektywność badanego rynku.
Warto też zwrócić uwagę na dynamiczny charakter szeregów czasowych – brak podstaw do
odrzucenia hipotezy o efektywności rynków, nie oznacza, że w przyszłych obserwacjach nie
zaczną pojawiać się anomalie rynkowe.
W niniejszej pracy zdecydowano się na metody, które poszukują zjawiska losowości
w szeregu czasowym. Główną zaletą tych metod w stosunku do poszukiwania skutecznej
strategii inwestycyjnej jest częściowe wyeliminowanie subiektywności będącej immanentną
cechą metod bazujących na np. analizie technicznej. Zdaniem autora jednak, obiektywizm

M. Ciołek, Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji, CeDeWu, 2015, s. 42-46; J. Łyko (red), Wybrane
modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, 2013, s. 121-122.
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metod statystycznych oraz dodatkowo ich popularność w badaniu efektywności informacyjnej,
a także siła założeń (założenie o błądzeniu losowym jest silniejsze niż założenie o efektywności
słabej)118 są wystarczającymi zaletami, aby wykorzystać te metody do badania efektywności
informacyjnej rynków.
Do wybranych, na potrzeby niniejszego badania, metod należą:
•

statystyka Q Boxa-Ljunga,

•

test serii.
Ideą przyświecającą doborowi konkretnych metod było ich zróżnicowanie oraz

wzajemne uzupełnianie, tak aby dostarczyć jak najwięcej informacji o analizowanym szeregu
czasowym. Test Boxa-Ljunga bazujący na badaniu autokorelacji ma zaletę w postaci dużej
porównywalności wynikającej z szerokiego wykorzystania w literaturze. Autokorelacja jest
istotna dla inwestorów, ponieważ jest podstawą konstrukcji narzędzi służących inwestowaniu,
np. w modeli klasy ARMA. Test serii jest w przeciwieństwie do Q-statystyki testem
nieparametrycznym, co czyni go odpornym na zmiany wariancji, nie powiela on również
informacji zawartych w Q-statystyce, albowiem nie bazuje na autokorelacji119.
3.1.1. Testy autokorelacji
W literaturze można spotkać wiele różnych metod badania autokorelacji w szeregach
czasowych, takich jak chociażby: autokorelacja cząstkowa, test LM, test Breuscha–Godfreya,
test Boxa–Pierce’a. W praktyce najpopularniejszy jest test Boxa-Ljunga120, który będzie
wykorzystany w niniejszej pracy. Testy autokorelacji badają, czy przyrosty cen akcji są ze sobą
skorelowane, czyli zależne w sposób liniowy. Autokorelacja jest znacząca dla efektywności
rynków, ponieważ w sytuacji gdyby istniała silna autokorelacja szeregów stóp zwrotu, można
by ze znaczącym prawdopodobieństwem, prognozować krótkoterminowo stopy zwrotu.
Brak autokorelacji pierwszego rzędu nie oznacza automatycznie braku autokorelacji
wyższych rzędów, do stwierdzenia braku zależności wymagane jest badanie autokorelacji
kolejnych rzędów. Dla zbyt małej przyjętej liczby badanych współczynników autokorelacji,
można nie zauważyć istotnych autokorelacji wyższych rzędów, z kolei dla zbyt dużej liczby

K. Jajuga (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 38-41.
119
D. Papla, Związki pomiędzy zmianami poziomu efektywności informacyjnej i wielkością spółek na GPW w
Warszawie, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2003, s. 283 – 292; K. Kwaśniewski, Badanie hipotezy o
informacyjnej efektywności rynku w formie słabej za pomocą narzędzi statystycznych na przykładzie indeksu
giełdowego SENSEX, [praca niepublikowana], 2018, s. 37-68.
120
M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, 2016, s. 30-33.
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przyjętych współczynników, moc testu może zmniejszyć się ze względu na nieznaczne
korelacje wyższych rzędów121. Hipotezy badane przez ten test mają następującą postać122:
H0: ∀ρj = 0,
H1: Ǝρj ≠ 0.
Statystyka Boxa-Ljunga wyraża się następującym wzorem:
𝜌 2

𝑗
𝑄′ = 𝑇(𝑇 + 2) ∑ℎ𝑗=1 𝑇−𝑗
,

gdzie:
T - liczba obserwacji (długość szeregu czasowego),
ρj - współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy wartościami w szeregu czasowym z okresu t
i t-j, są to współczynniki autokorelacji rzędu j,
j - rząd autokorelacji, który jest testowany.
h - łączna liczba rządów autokorelacji, które są testowane
Statystyka Boxa-Ljunga posiada rozkład zbieżny do rozkładu χ2 o

h stopniach

swobody. Gdy wartość empiryczna statystyki Q' przekroczy wartość teoretyczną z rozkładu
chi-kwadrat przy danym poziomie istotności i stopniach swobody, następuje odrzucenie
hipotezy H0123.
3.1.2. Test serii
Jest to test badający losowość danych. Seria jest definiowana na rynku finansowym jako
sekwencję zmian cen o tym samym znaku i dowolnej długości, po której następuje zmiana
w kierunku przeciwnym. Długością serii nazywamy liczbę obserwacji tego samego typu
występujących po sobie. Można zaobserwować na rynku trzy rodzaje serii – dodatnie, ujemne
oraz równe zeru124. Istotą testu serii jest porównanie frakcji serii z rozkładem, jakiemu
podlegałyby serie w przypadku błądzenia losowego (szereg o właściwościach białego
szumu)125. W dużej próbie powinno być możliwe zaobserwowanie podobnej liczby sekwencji
dodatnich oraz ujemnych, a także podobnej liczby zmian znaków (z dodatnich na ujemne i na
odwrót)126. Do testowania serii wykorzystuje się kilka możliwych podejść, są to np.
K. Jajuga (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 38-41.
122
M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, 2016, s. 30-33.
123
K. Kwaśniewski, Badanie hipotezy o informacyjnej efektywności rynku w formie słabej za pomocą narzędzi
statystycznych na przykładzie indeksu giełdowego SENSEX, [praca niepublikowana], 2018,
s. 38-39.
124
K. Jajuga (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 38-41.
125
J. Czekaj, M. Woś. J. Żarnowski, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 71-77.
126
S. Buczek, Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistosć, Szkoła Głowna Handlowa Oficyna
Wydawnicza, 2005, s. 24-29.
121
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test Walda-Wolfowitza oraz test znaków127. Badanie losowości danych może być osiągnięte
na trzy sposoby: porównanie oczekiwanej łącznej liczby serii z faktycznie osiągniętą,
oczekiwanej liczby serii jednego typu z faktycznie zaobserwowaną oraz oczekiwanej długości
serii z długością występującą rzeczywiście128. W niniejszej pracy testy serii zostaną
zilustrowane pierwszym z wymienionych sposobów.
Aby zbadać losowość stóp zwrotu, można zdefiniować hipotezy w następujący
sposób129:
H0: stopy zwrotu są generowane przez biały szum,
H1: stopy zwrotu nie są generowane przez biały szum.
Do zbadania losowości stóp wzrostu, najpierw trzeba zdefiniować zmienne r*t oraz ht.
Załóżmy, że r*t jest równe 1, 0, -1 jeżeli stopa zwrotu rt jest kolejno większa, równa, mniejsza
od zera. Załóżmy, że ht równa się 0, jeżeli r*t = r*t+1 oraz równa się 1 w przypadku przeciwnym,
co oznacza iż ht=1 zaczyna nową serię. Łączną liczbę serii można określić za pomocą wzoru130:
𝐻 = 1 + ∑𝑛−1
𝑡=1 ℎ𝑡 ,
gdzie: n - długość szeregu poddawanego badaniu.
Wartość H obliczona powyżej stanowi warunkową realizację zmiennej losowej Ĥ,
której średnia oraz wariancja jest niezbędna do przeprowadzenia testu serii. Średnią i wariancje
można obliczyć z poniższych wzorów:
𝐸(Ĥ) = 𝑛 + 1 −

∑3𝑗=1 𝑛𝑗2
𝑛

;𝑉𝑎𝑟(Ĥ) =

∑3𝑗=1 𝑛𝑗2 (∑3𝑗=1 𝑛𝑗2 +𝑛+𝑛2 )−2𝑛 ∑3𝑗=1 𝑛𝑗3 −𝑛3
𝑛3 −𝑛

.

Dla dużej liczby obserwacji zmienna losowa Ĥ posiada w przybliżeniu asymptotyczny
rozkład normalny N(0,1)131. Z tego względu można wykorzystać sprawdzian testu serii K,
wyrażany wzorem:
𝐾=

𝐻−𝐸(Ĥ)
√𝑉𝑎𝑟(Ĥ)

.

M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE, 2016, s. 30-33.
J. Czekaj, M. Woś. J. Żarnowski, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 71-77.
129
D. Papla, Związki pomiędzy zmianami poziomu efektywności informacyjnej i wielkością spółek na GPW w
Warszawie, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2003, s. 283 – 292.
130
K. Jajuga (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 38-41.
131
Tamże.
127
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Hipotezę H0 należy odrzucić, jeżeli wartość bezwzględna statystyki K jest większa
od wartości krytycznej dla zadanego poziomu istotności. Przyjmuje się także, że K<0 oznacza
przeważanie trendów w szeregu, zaś K>0 proces powracania do średniej132.
3.2. Wybór próby oraz wyniki
W badaniu autor postanowił wybrać okres trwający od rozpoczęcia notowań indeksu RESPECT
w roku 2009 (19.11.2009) do stycznia roku 2019 (24.01.2019). Badany zakres wynosi łącznie
2294 obserwacji. Źródłem danych jest portal www.stooq.pl. Taki dobór danych pozwala zbadać
największą dostępną na moment badania ilość informacji.
Dzienne obserwacje cen posłużyły do stworzenia szeregu dziennych logarytmicznych
stóp zwrotu. Właściwości tego szeregu będą następnie testowane wybranymi wcześniej testami
statystycznymi. Obliczenia są oparte o ceny zamknięcia z danego dnia.
Wyniki testu Boxa-Ljunga (Q) dla logarytmicznych stóp zwrotu zostały przedstawione
w Tabeli 1. Testy zostały przeprowadzone dla rzędów opóźnień k=1, 2, ..., 10. Pogrubioną
czcionką zostały zaznaczone wyniki istotne statystycznie (dla α = 5%). Tabela zawiera również
p-wartość (czyli graniczny poziom istotności - minimalny przy którym dochodzi do odrzucenia
hipotezy zerowej)133. Tabela 1 zawiera też wartości autokorelacji danego rzędu (ACF) oraz
autokorelacji cząstkowej (PACF)

Tabela 1. Wyniki testu Boxa-Ljunga
k

RESPECT
ACF

PCAF

Q

p-wartość

1

0.0701

0.0701

11.2719

[0.001]

2

-0.0530

-0.0582

17.7346

[0.000]

3

-0.0317

-0.0238

20.0375

[0.000]

4

-0.0302

-0.0294

22.1298

[0.000]

5

-0.0295

-0.0286

24.1349

[0.000]

6

-0.0077

-0.0077

24.2724

[0.000]

7

0.0390

0.0356

27.7662

[0.000]

8

-0.0171

-0.0260

28.4391

[0.000]

9

-0.0180

-0.0131

29.1895

[0.001]

10

0.0162

0.0170

29.7955

[0.001]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczeń wykonanych w programie Gretl.

Tamże; K. Kwaśniewski, Badanie hipotezy o informacyjnej efektywności rynku w formie słabej za pomocą
narzędzi statystycznych na przykładzie indeksu giełdowego SENSEX, [praca niepublikowana], 2018,
s. 41-43.
133
A.D. Aczel (red), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 270-274.
132

104

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Wartość Q-statystyki dla wszystkich analizowanych rzędów opóźnień są istotne
statystycznie, co pozwala odrzucić hipotezę H0 o losowości szeregu czasowego, a tym samym
efektywności rynków. Pozostaje jeszcze kwestia użyteczności tej informacji w budowie
strategii inwestycyjnej. Pomimo statystycznej istotności badanych współczynników,
charakteryzują się one raczej niskim poziomem autokorelacji, a więc niską użytecznością żaden z nich nie przekracza +/-10% (podobną wartość graniczną przyjęto w pracy Jamróża oraz
Kilona na temat efektywności rynku kontraktów terminowych w Polsce)134.
Wyniki testu serii dla logarytmicznych stóp zwrotu zostały przedstawione w Tabeli 2.
Do tego testu założono rozkład N (1147.5, 23.9374). Pogrubioną czcionką zostały zaznaczone
wyniki istotne statystycznie (dla α = 5%). Tabela 2 oprócz Z-statystyki zawiera również
p-wartość.

Tabela 2. Wyniki testu serii
Indeks

Z-statystyka

p-wartość

RESPECT

-0.0208878

0.983335

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczeń wykonanych w programie Gretl.

Wartość testu serii dla indeksu Respect otrzymana wartość nie pozwala odrzucić
hipotezy H0 dla zadanego poziomu istotności. Oznacza to, że zachowanie tego indeksu
w badanym okresie wykazuje zachowanie losowe, co wskazuje na efektywność informacyjną
rynku.
Zakończenie
Spodziewanym kierunkiem rozwoju indeksu Respect jak i rynku giełdowego w Polsce w ogóle
jest zmierzanie ku wyższej efektywności informacyjnej, co wiąże się z szerszym dostępem
do edukacji ekonomicznej oraz zwiększającą się stabilnością gospodarki.
Wyniki otrzymane podczas badania, nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie
o efektywność informacyjną indeksu giełdowego Respect. Testy autokorelacji zdają się ją
potwierdzać, z kolei testy serii, zaprzeczają jej. Warto zwrócić uwagę, na fakt, że występujące
autokorelacje, choć istotne statystycznie, to nie są zbyt wysokie, co oznacza, że w nikły sposób,
przekładają się one na możliwość prognozowania indeksu, a tym samym osiąganie w długim

P. Jamróż, J. Kilon, Nie(efektywność) informacyjna giełdowego rynku kontraktów terminowych w Polsce,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 862, 2015, s. 193-204.
134
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okresie ponadprzeciętnych zysków, a inwestorzy z kolei muszą sięgać po bardziej
wyrafinowane narzędzia niż analiza techniczna.
Indeks giełdowy Respect mimo stosunkowo krótkiego czasu istnienia i pionierskiego
charakteru w Europie Środkowo-Wschodniej, zachowuje się podobnie do rynków dojrzałych,
co sugeruje wysoki profesjonalizm inwestorów typu SRI, również w Polsce.
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ANALYSIS OF THE POTENTIAL INVESTMENT IN A CSR COMPANY BASED ON
THE INFORMATION EFFICIENCY OF THE STOCK EXCHANGE RESPECT
INDEX
Summary: The concept of corporate social responsibility is increasingly important in polish economy.
On Warsaw Stock Exchange, 2009 marked beginning of Respect Index, which prices include only
companies which implemented idea of corporate social responsibility. Indices of CSR complanies,
usually attract long-term investors, however novelity (by Polish standards) of Respect Index may also
attract speculants and short-term investors. The aim of this article is to investigate, if trading
disciplines based solely on prices and volumens (such as technical analysis), which are usually used by
short-term investors, may suffice to achieve constant, higher than average gains on the Respect Index.
Author have done this by testing informational efficiency of Respect Index between 2009-2019, by
statistical tools, such as autocorrelation tests and series tests.
Keywords: CSR, Respect Index.
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚC BIZNESU A POZIOM
MOTYWACJI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA
XYZ DZIAŁAJĄCEGO W BRANŻY ODIEŻOWEJ
Streszczenie: Przedmiotem rozdziału jest odniesienie się do koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu, gdyż podnoszenie wzrostu wartości przedsiębiorstwa odbywa się przy udziale kapitału
ludzkiego, który należy odpowiedni sposób motywować do dalszej pracy. Dla potrzeb niniejszego
rozdziału zastosowano metodę badawczą w postaci sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem ankiety.
Metoda ta pozwala na otrzymanie informacji za pomocą pytań do wybranych osób za pośrednictwem
kwestionariusza ankiety.
Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Wprowadzenie
Podstawą założonej koncepcji społecznej odpowiedzialności CSR (od ang. Corporate Social
Responsibility) jest przekonanie, że powinna ona przyczyniać się do wzrostu wartości
przedsiębiorstwa poprzez tworzenie wspólnej wartości. Zaś motywowanie pracowników jest
jednym z wielu współczesnych zadań jakie stoją przed kadrą kierowniczą danego
przedsiębiorstwa. Jest to więc proces celowego, jak również i świadomego oddziaływania na
postępowania ludzi poprzez stworzenie środków oraz możliwości realizacji ich systemów
wartości, jak i oczekiwań dla osiągnięcia celów motywujących. Motywowanie powinno
odbywać się w oparciu o skutecznie funkcjonujący w danej jednostce system motywacyjny.
System ten jest to celowo tworzony układ różnych narzędzi pobudzania stanowiący zespół
działań, które zachęcają pracownika do angażowania się w swoją pracę, ale i dający mu
satysfakcję.
Przedmiotem rozdziału jest odniesienie się do koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu, gdyż podnoszenie wzrostu wartości przedsiębiorstwa odbywa się przy udziale kapitału
ludzkiego, który należy odpowiedni sposób motywować do dalszej pracy.
Dla potrzeb niniejszego rozdziału zastosowano metodę badawczą w postaci sondażu
diagnostycznego, z zastosowaniem ankiety. Metoda ta pozwala na otrzymanie informacji
za pomocą pytań do wybranych osób za pośrednictwem kwestionariusza ankiety.
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Dr, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR - istota
Niektórzy autorzy136 piszą wprost, że „CSR może być czymś więcej niż narażaniem się na
dodatkowe koszty, obowiązkiem czy dobrym uczynkiem – może być źródłem szans, innowacji
i przewagi konkurencyjnej”. Jeżeli zatem – piszą dalej ci sami autorzy – potraktować
odpowiedzialność społeczną biznesu strategicznie, może się ona stać źródłem istotnego postępu
społecznego, ponieważ firma inwestuje pewną część swoich zasobów, swoją wiedzę
i umiejętności w działania przynoszące społeczeństwu korzyść. Ale cytowani autorzy
zatrzymują się w połowie drogi, gdyż nie dodają, że CSR raz wprowadzone do firmy, zaczyna
w coraz silniejszym stopniu zmieniać jej długofalową strategię, uwzględniając współpracę z
różnymi interesariuszami jako podstawę tworzenia wartości przedsiębiorstwa, a nie tylko
wartości dla społeczeństwa dyskusję publiczną na temat CSR na łamach „The Economist”
ekonomista tego tygodnika pisał tam następująco: „Większość tego, co niesie ze sobą idea
społecznej odpowiedzialności biznesu, jest w zasadzie iluzoryczna, co oznacza, że zmniejsza
zarówno zyski, jak i społeczny dobrobyt137”. Trzeba przyznać, że jeżeli przedsiębiorstwo
rzeczywiście podejmuje takie działania, które prowadzą zarówno do obniżenia rentowności,
jak i do zmniejszenia społecznego dobrobytu, to wtedy mamy do czynienia raczej ze społeczną
nieodpowiedzialnością biznesu. I nie ma to nic wspólnego z CSR138.
Trzeba czasu, wytrwałości i wiary, że droga do sukcesu wcale nie musi wiązać się
z działaniami niecnymi. Odpowiedzialny i etyczny biznes to podejście strategiczne,
długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych
tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy
i społeczności, w której działa firma. Jej odpowiedzialność oznacza zwiększone inwestycje
w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, interesariuszami.
Takie postrzeganie działalności biznesowej jest tendencją światową. W obecnym świecie
bardzo często spotkać można się ze stwierdzeniem, że etyka w biznesie staje się już
zapomnianym czynnikiem. Stawiamy na zupełnie inne wartości, przestajemy zwracać uwagę
na to, że inne osoby także w pewien sposób pragną podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać
wiedzę, pokonywać szczeble kariery. Niejednokrotnie etyka biznesu zostaje wyparta
działaniem na rzecz walki o własne dobro i rozwój, a także korzyści materialne, jakie stają się
największą zdobyczą niejednego przedsiębiorcy. Wielu z nas postanowiło w którymś
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M.E. Porter, M.R. Kramer, The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility,
“Harvard Business Review”, December 2006, s. 76-92.
137
C. Crook, The good company, “The Economist”, Jan. 20th 2005.
138
I. Kuraszko, B. Rok, Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna, Ekonomia społeczna 7/2007,
s. 7.
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momencie postawić na indywidualny rozwój i własny biznes. Etyka biznesowa to nie tylko
szacunek dla siebie nawzajem, to pewnego rodzaju motywacja, umiejętność słusznego
i prawego zarazem zarządzania zasobami ludzkimi, to także płaca zgodna z ilością
wykonywanej pracy. Podsumowując etyka biznesu – jest dziedziną, która zajmuje się analizą
ekonomiczną oraz refleksją nad etycznym wymiarem biznesu139.
Kwestia motywacji w koncepcji odpowiedzialności społecznej biznesu
Motywacja najczęściej rozumiana jest jako ogół motywów, zaś sam motyw jako przyczyna,
dla której człowiek zachowuje się w określony sposób140. Definicji, które dotyczą motywacji
w literaturze jest wiele. Motywacja jest definiowana jako stan gotowości człowieka do podjęcia
jakiegoś działania, rozumie się przez to, że np. jedni ludzie mają większą motywacje do pracy
a inni do uprawiania sportu141. Motywacja w teorii zarządzania zaś jest czynnikiem
wyznaczającym poziom, kierunek, ale też trwałość wysiłków, które są podejmowane
w pracy142.
Motywacja do pracy może mieć różny charakter. Z jednej strony pracownik znajduje
motywacje w pracy, która spełnia jego oczekiwania, zaspokaja jego potrzeby oraz daje
perspektywy. Z drugiej zaś strony ludzi można motywować, m.in. przez płace, awanse czy
pochwały. Motywacje te można podzielić na143:
•

Motywacja wewnętrzna, polega na tym, że bodźce pojawiają się samoczynnie,
powodują one, że ludzie poruszają się w określonym kierunku albo zachowują się
w określony sposób. Do bodźców takich można zaliczyć m.in.: odpowiedzialność,
swoboda działania, możliwość wykorzystania i rozwoju umiejętności czy możliwość
awansu.

•

Motywacja zewnętrzna, która związana jest z karami (np. wstrzymanie płacy, krytyka,)
i nagrodami (np. podwyżka pensji, awans).
Motywację można pobudzić na dwa sposoby144:

•

Motywacja pozytywna, czyli tworzenie lepszych warunków realizacji celów
pracownika.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Etyka_biznesu (data dostępu 04.02.2019).
M. Mazur, Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, Nauki Społeczne
SCIENCES 2 (8), 2013, s.157.
141
M. Kostera, S. Kownacki, A. Szumski, Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwa, kultura
organizacyjna, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrkowski, Zarządzanie: teoria i praktyka, Warszawa 2007, s. 315-316.
142
J. R. Schermerhorn, Zarządzanie – kluczowe koncepcje, Warszawa 2008, s. 259.
143
M. Mazur, Motywowanie pracowników…, s. 159.
144
Tamże.
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•

Motywacja negatywna, czyli zagrażanie temu, co zostało już osiągnięte przez
pracownika.

Miejsce motywowania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Najważniejszą rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji odgrywa motywacja,
która powinna być ukształtowana w formie systemu motywacyjnego. Każda organizacja
powinna zatem posiadać taki system, ponieważ usprawnia on wszystkie działania, które mają
za zadanie podnoszenie efektywności funkcjonowania na konkurencyjnym rynku145.
Motywację określają dwa czynniki, tj. kierunek i natężenie. Kierunek oznacza cel,
do którego się zmierza, natomiast natężenie kształtowane jest przez siłę, wielkość, jak
i intensywność, z jaką się działa. Siłę można mierzyć tym, w jakim stopniu kontroluje ona
zachowania lub zdolność do opierania się pokusom, wielkość natężenia z kolei rozmiarem
wyniku, który jest potrzebny do tego, aby osiągnięty rezultat był wyższy od oczekiwanego 146.
Należy pamiętać, żeby proces motywacji odbywał się na podstawie uporządkowanych
etapów, ze względu na fakt, że motywacja jest jednym z ważniejszych czynników, które
decydują o efektywności danej organizacji. W związku z tym należy uwzględniać takie
elementy procesu jak147:
•

Możliwości i ocena zaspokajania potrzeb

•

Dobór odpowiednich nagród i kar

•

Umiejętność określania konkretnych działać i ich efektów.

Czynniki te mają duży wpływ na wykonywaną pracę pracowników, ale głównie
przyczyniają się do odnoszenia sukcesów i porażek, dlatego niezbędne jest ich umiejętne
stosowanie w procesie motywacji148.
Motywacja jest to proces psychicznej regulacji. Zależy więc od niego kierunek ludzkich
czynności, jak i ilości energii, jaką na realizację danego kierunku człowiek gotów jest się
poświęcić. Podsumowując motywacją jest to wewnętrzny proces, który warunkuje dążenie do
osiągnięcia określonych celów.

B. Kuklis, Skuteczność zasad motywowania i zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie pracowników
Poczty Polskiej, www.wspia.eu/file/20350/15-KUKLIS+BEATA.pdf (online:17-02-2017).
146
J. Berny, M.A. Leśniewski, P.Górski, Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza
teoretyczna problemu, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach seria:
Administracja i Zarządzanie, 2012, nr. 92, s. 85.
147
Tamże, s. 86.
148
E. Baranowska E., Motywacja i jej zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Suwałki 2007, s. 54.
145
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Sposoby (zasady) skutecznego motywowania
Umiejętność motywowania pracownika do pracy świadczy o wysokich kwalifikacjach
kierownictwa, jak również o dobrych zasadach polityki płacowej i kadrowej, wdrożonych przez
odpowiednie systemy motywacji149. W opracowanych zakładowych systemach motywacji
mogą zostać zastosowane podstawowe zasady skutecznego motywowania przedstawione
w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zasady skutecznego motywowania
Zasady skutecznego

Opis

motywowania

✓ zasada bodźców
materialnych
i niematerialnych

✓ zasada zróżnicowania

✓ zasada prostoty i
przejrzystości systemu
motywacyjnego
✓ zasada szybkości
stosowania bodźców
✓ zasada stosowania
odpowiedniej wielkości

- bodźce materialne są to świadczenia, które otrzymywane są
przez pracownika w formie materialnej (m.in. płaca, dodatki,
premia, nagrody, deputaty, dofinansowania), zaś bodźce
niematerialne to m.in. pochwały, awanse, wyróżnienia,
nagany, opinie, zapewnienie odpowiednich warunków pracy,
prawidłowy podział zadań czy zwiększenie atrakcyjności
pracy
- dostosowywanie bodźców do potrzeb zarówno pracownika,
ale też przedsiębiorstwa, kryteria wynagrodzeń należy oprzeć
na systemie norm oraz wartości, które uznane są przez
pracowników
- system motywowania powinien być prosty, jak i zrozumiały
dla pracowników. Pracownicy łatwiej akceptują system o
prostej konstrukcji i jasnych zasadach, ze względu na to, że
wiedzą czego mogą się spodziewać po wykonaniu zadania, a
także znają sankcje w przypadku ich niewykonania
- zasada ta zakłada, że każda pochwała, jak
i nagroda działa najskuteczniej, jeżeli odstęp czasu pomiędzy
nagradzanym działaniem, a otrzymaniem nagrody jest krótki
- w myśl tej zasady należy zwiększyć także zarobki,
by zwiększyć wysiłek pracowników w wykonywane zadanie

bodźca
✓ zasada proporcjonalności
✓ zasada konsekwencji w
stosowaniu bodźców

- nagroda za określoną pracę powinna być proporcjonalna do
ponoszonych nakładów oraz uzyskanych efektów
- ma na celu uniknięcie sytuacji, w której za jedno osiągnięcie
pracownik jest nagradzany/karany, a za inne już nie, jest
ważne, aby jeden czyn nie był jednocześnie nagradzany i
karany;

J. Bieńskowska, Poszukiwanie metod skutecznego motywowania pracowników, ACTA UNIVERSITATIS
LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 234, 2010, s.399
149
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✓ zasada motywowania
pozytywnego

✓ zasada uwzględniania
motywu samourzeczywistnienia
✓ zasada kompleksowości
i systemowości
✓ zasada umowy prawnej

- pozytywna motywacja do pracy jest bardziej skuteczna niż
karanie, w związku z tym nagrodę powinien otrzymać tylko
ten pracownik, który ze względu na wielkość wkładu pracy
bądź osiągnięte wyniki jest do tego uprawniony, przy czym nie
należy karać pracownika za brak efektów
- zasada stosowana w zależności od cech pracy, ponieważ dla
pracownika równie ważnym wynagrodzeniem może być
poczucie wartości, użyteczności czy ważności, im zajęcie jest
bardziej skomplikowane i odpowiedzialne, tym pracownik
uzyskuje większe możliwości samo-urzeczywistnienia się, co
może motywować bardziej niż pieniądze
skuteczna motywacja powinna obejmować cały kompleks
oddziaływań, które są dostosowane do oczekiwań
pracowników
polega na akceptacji przepisów systemu wynagradzania przez
pracowników i pracodawcę

Źródło: B. Kuklis, Skuteczność zasad motywowania i zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie
pracowników Poczty Polskiej, www.wspia.eu/file/20350/15-KUKLIS+BEATA.pdf (online:17-01-2019),
s.135-137.

W motywacji występują często takie zjawiska, jak chęć, zamiar, pragnienie, życzenie
i inne takie, które mają jedną wspólną cechę, jaką jest dążenie do osiągnięcia określonego celu.
Dążenie to może być świadome mniej lub też bardziej sprecyzowane. Motywacja jest siłą, która
popycha do działania, ale również ukierunkowuje je. Stanowi ona również wewnętrzny proces,
którego zadaniem jest aktywizacja jednostki do czynu. Dodatkowo proces motywacyjny składa
się z zespołu pojedynczych motywów150.
Narzędzie i instrumenty motywacyjne
Analiza systemu motywacyjnego wymaga podczas badań zgromadzenia informacji na temat
stosowanych rozwiązaniach w danej firmie. Do podstawowych źródeł informacji
o systemie motywacyjnym zalicza się przede wszystkim zakładowe układy zbiorowe pracy lub
też regulaminy wynagradzania, ale również wyniki badania opinii pracowników
przedsiębiorstwa. Zebrane informacje na podstawie takich badań są pomocne w ustaleniu
funkcji, które spełnia system motywacyjny, jak i pomaga w zidentyfikowaniu stosowanych
w

150

przedsiębiorstwie

narzędzi

motywacyjnych.

Analiza

systemu

M. Gitling, Człowiek w organizacji: ludzie, struktury, organizacje, Warszawa, 2013, s. 61.
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przeprowadzona może być na poziomie całego przedsiębiorstwa, wybranych jednostek,
określonych grup pracowniczych, stanowisk pracy lub też poszczególnych pracowników 151.
Badane przedsiębiorstwo XYZ działa na rynku już od ponad 20 lat w branży
odzieżowej. Specjalizuje się głównie w tworzeniu, produkcji oraz sprzedaży odzieży sportowej,
jak również akcesoriów dla konsumentów oraz dla sportu zawodowego.
Jest to polskie przedsiębiorstwo, które na samym początku swojej działalności działało
w postaci hurtowni, dopiero później rozpoczęła się detaliczna sprzedaż. Obecnie w Polsce
istnieje kilkaset stacjonarnych sklepów. Zaś w stworzoną przez przedsiębiorstwo XYZ markę
wiodącą można spotkać w dwudziestu kilku krajach europejskich.
Przedsiębiorstwo XYZ współpracuje m.in. z Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim
Komitetem Paraolimpijskim, jak również ze Związkami Sportowymi.
Dla potrzeb niniejszego rozdziału zastosowano metodę badawczą w postaci sondażu
diagnostycznego, z zastosowaniem ankiety. Metoda ta pozwala na otrzymanie informacji za
pomocą pytań do wybranych osób za pośrednictwem kwestionariusza ankiety.
Poniżej w tabeli nr 2 przedstawiono notę respondentów objętych badaniem ankietowym
dotyczącą przejrzystości systemu wynagradzania według płci, wykształcenia i stażu pracy.
Tabela 2. Przejrzystość systemu wynagradzania dla pracowników w przedsiębiorstwie
XYZ z podziałem na wiek, płeć, wykształcenie i staż pracy
TAK
liczba osób
Płeć

Wiek

Wykształcenie

Staż pracy

Kobieta

NIE
[%]

liczba osób

[%]

25

76%

8

24%

9

43%

12

57%

20-30

19

59%

13

41%

30-40

14

70%

6

30%

40-50

1

50%

1

50%

6
15
13
20

55%
58%
76%
53%

5
11
4
18

45%
42%
24%
47%

9

90%

1

10%

5

83%

1

17%

Mężczyzna

Średnie
Niepełne wyższe lic.
Wyższe mgr
<2 lata
2-5 lat
> 5 lat

Źródło: Opracowanie własne.

M. Tyrańska, Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego, Zeszyty Naukowe UEK, 2013,
915, s.34
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Wśród ankietowanych największą próbą badawczą objęte zostały kobiety w przedziale
wiekowym od 30-40 roku życia.
Na podstawie powyższej tabeli nasuwa się wniosek, że mniejszy problem z poznaniem
systemu wynagrodzeń mają kobiety. Dla 76% ogółu kobiet system ten jest jasny i przejrzysty,
zaś dla 57% ogółu mężczyzn sprawia on problemy.
Dla 70% osób w wieku 30-40 lat zasady wynagradzania są jasne, 69% osób w wieku od
20-30 lat wiedzą na czym polega system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie XYZ. Powyżej 30
roku życia w ankiecie wzięły 2 osoby, dlatego na podstawie tych danych nie można wysunąć
żadnych ogólnych wniosków.
Zauważyć również można, że wraz z większym wykształceniem rośnie również odsetek
osób, dla których system wynagradzania jest przejrzysty i zrozumiały. Odsetek osób
z wykształceniem średnim, dla których są znane zasady wynagrodzeń wynosi 55% ogółu
posiadających takie wykształcenie, dla osób z niepełnym wykształceniem wyższym - 58%
ogółu osób z takim wykształceniem oraz dla osób z wyższym wykształceniem odsetek wynosi
76% ogółu badanych posiadających wykształcenie wyższe pełne.

inne (jakie?)
karnety na basen, siłownię
opłacane przez firmę wczasy
ubezpieczenia na życie
samochody służbowe
telefony komórkowe
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Wykres 1. Najefektywniejsze pozapłacowe środki motywacyjne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Jak wynika z powyższego wykresu w przedsiębiorstwie XYZ stosowanych jest wiele
środków

motywacyjnych

pozapłacowych.

Zdaniem

pracowników

najbardziej

charakterystyczne są karnety na basen i siłownie (30% ogółu wszystkich pracowników),
ubezpieczenie na życie (26% ogółu pracowników) oraz inne metody (24% ogółu badanych).
Do innych metod pozapłacowych najczęściej wymieniane były: opieka zdrowotna i imprezy
okolicznościowe. Rzadziej motywatorem do pracy według pracowników są opłacane przez
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firmę wczasy (13% ogółu badanych), telefony komórkowo-służbowe (6% ogółu badanych), jak
również samochody służbowe (2% ogółu badanych).
Dla kobiet najbardziej efektywnym czynnikiem motywacyjny pozapłacowym są
elementy inne niż wymienione w ankiecie, najczęściej wymieniana przez kobiety była opieka
zdrowotna (36% ogółu badanych kobiet) oraz ubezpieczenie na życie (27% ogółu kobiet).
Mężczyźni z kolei do skutecznych form motywacji innej niż wynagrodzenie zaliczają karnety
na basen i siłownię (38% ogółu mężczyzn) oraz ubezpieczenie na życie (24% ogółu mężczyzn).
Elementy systemu motywacyjnego, które najbardziej wpływają na mobilizację
pracowników do pracy zamieszczone zostały poniżej na wykresie.

Poszerzenie zakresu odpowiedzialności
Przydzielenie trudniejszych zadań
Dobra atmosfera w pracy
Wyrazy uznania ze strony przełożonego
Dobre relacje między przełożonymi a…
Nagrody materialne
Kulturalne traktowanie przez…
Wysokość płac
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Wykres 2. Elementy systemu motywacyjnego wpływającego na mobilizację do pracy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań.

Według ankietowanych osób 57% ogółu badanych pracowników uważa, że najbardziej
efektywnym elementem systemu motywacyjnego jest wysokość płac oraz zdaniem 48% ogóły
ankietowanych nagrody materialne.

Składniki pozapłacowe zdaniem ankietowanych

w mniejszym stopniu wpływają na mobilizację do pracy:
•

dobra atmosfera pracy,

•

dobre relacje na płaszczyźnie przełożony – podwładny,

•

przydzielanie trudniejszych zadań,

•

wyrazy uznania ze strony przełożonego,

•

poszerzenie zakresu odpowiedzialności,

•

kulturalne traktowanie przez współpracowników.
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Podsumowanie
Motywacja dla wielu pracowników kojarzy się niemalże z samym wynagrodzeniem. Ludzie
pracują po to, aby zarobić pieniądze, które niezbędne są do funkcjonowania, dlatego płaca jest
najistotniejszym elementem w wyborze pracy czy stanowiska.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że na pracowników bardziej
mobilizująco wpływają czynniki płacowe. Czynniki poza płacowe są dodatkiem, który
powoduje, że praca staje się rozwojowa i ciekawsza.
Przedsiębiorstwo XYZ powinno więcej uwagi poświęcić na przybliżenie swoim
pracownikom zasad wynagradzania, ze względu na jego wagę. Należy postarać się, aby dla
wszystkich pracowników warunki wynagrodzenia były jasne i przejrzyste. Ściśle związana
z wynagrodzeniem jest premia, która dla pracowników również stanowi ważny element
motywacyjny. Skuteczność systemu motywacyjnego można ocenić dobrze. Jednak nie wszyscy
pracownicy uważają go za efektywny. W związku z tym, nasuwa się myśl, że badany system
motywacji został skonstruowany na niejasnych i niezrozumiałych dla pracowników zasadach,
co prowadzi do wniosku, że powinien on zostać przebudowany.
Efektywny system motywacyjny dla pracowników jest jednym z najważniejszych
elementów, które decydują o skuteczności pracy w każdej organizacji. Współczesne firmy
często wykorzystują przestarzałe narzędzia motywowania, jak i nieumiejętnie łączą je
z wynikami pracy pracowników. W efekcie pociąga to za sobą niezadowolenie pracowników,
a co z kolei wpływa niekorzystnie na wykonywaną pracę, jak również na atmosferę oraz relacje
w pracy, co w konsekwencji na niższe wyniki pracy. W związku z powyższym firmy powinny
dużą wagę przykładać do odpowiedniego kształtowania systemu motywacyjnego, który
skutkuje lepszą motywacją, jak również lepszymi wynikami pracy. Prawidłowy dobór narzędzi
motywowania, dopasowany do rodzaju wykonywanych zadań i systemów wartości
pracowników, w znacznej części może zadecydować o sukcesie organizacji oraz o wartości
społecznej przedsiębiorstwa. Reasumując społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza
zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem
przedsiębiorstwa, co niesie za sobą dobrobyt społeczny.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE LEVEL OF MOTIVATION ON THE
EXAMPLE XYZ OPERATING IN INDUSTRY DEFAULT
Summary: The basis of the assumed concept of corporate social responsibility (CSR) is the belief that
it should contribute to the growth of the company's value by creating a shared value. The subject of the
article is to refer to the concept of corporate social responsibility, as the increase in the value of an
enterprise takes place with the participation of human capital, which should be motivated in a suitable
way for further work. For the purpose of this article, a research method was used in the form of a
diagnostic survey, using a questionnaire. This method allows you to receive information by means of
questions to selected people via a questionnaire.
Keywords: CSR, motivation.
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Julita Mazurkiewicz152

CSR VS BHR. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
A PRAWA CZŁOWIEKA W ŚWIECIE
KORPORACJI I BIZNESU
Streszczenie: Celem niniejszego rozdziału jest wykazanie, czym są prawa człowieka w biznesie, a co
należy rozumieć pod pojęciem społecznej odpowiedzialności w biznesie, wskazanie różnic pomiędzy
tymi pojęciami oraz ich punktów zbieżnych. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki analizie
koncepcji praw człowieka w biznesie na podstawie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw
człowieka, oraz zestawienie wyników tej analizy z zakresem definicji CSR.
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, biznes i prawa człowieka, BHR,
Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka.

Wstęp
Pojęcie społecznej odpowiedzialności w biznesie (corporate social responsibility, CSR) jest
coraz częściej używane, od wielu lat wyraźnie akcentowane, a obecnie dobrze rozpoznawalne
i zakorzenione w przestrzeni publicznej. Rozumienie tego pojęcia przez przedsiębiorców bywa
co prawda różne i niestety nie zawsze jest właściwe (pojęcie to zresztą nie jest do końca
jednoznaczne), niewątpliwie jednak rodzi ono pewne kierunkowe skojarzenia związane
chociażby z organizacją akcji charytatywnych, eventów, happeningów a także innych
przedsięwzięć, których zasadniczych celem jest rozbudzanie ludzkiej wrażliwości
w teoretycznie zdehumanizowanej tkance korporacji. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli chodzi
o biznes i prawa człowieka (business and human rights, BHR) – pojęcie na rodzimym gruncie
znacznie świeższe, szczególnie w masowym obrocie, dotychczas stosowane raczej w wąskim
gronie specjalistów z branży. Zarówno w przypadku BHR, jak i CSR mamy do czynienia
z terminami o zbliżonej wartości aksjologicznej. W konsekwencji – czemu nie sposób się
dziwić – oba pojęcia notorycznie są mylone lub jedno częściowo utożsamiane jest z drugim.
Być może wynika to z faktu, że zarówno CSR, jak i BHR oparte są na wspólnym założeniu, że
gospodarka rynkowa mimo swej wolnej natury powinna działać w sposób odpowiedzialny
i perspektywiczny, zaś aktywni na rynku przedsiębiorcy jako szeroko rozumiany „biznes”
powinni – oprócz funkcji podstawowej i oczywistej tj. generowania zysków – realizować
założenia społeczne i wspierać inicjatywy, których celem jest budowanie więzi i relacji
międzyludzkich w ramach organizmu korporacyjnego. Mimo oczywistych płaszczyzn
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wspólnych, biorąc pod uwagę różnice pomiędzy powyższymi doktrynami, błędem jest
uznawanie ich za tożsame. Opracowanie niniejsze ma na celu wskazanie istotnych rozbieżności
pomiędzy tymi dziedzinami, przy oczywistym poszanowaniu faktu, iż cele i wartości, którym
hołdują, są bardzo zbliżone.
Wskazanie na różnice w ramach dziedzin sobie tak bliskich rozpocząć należy od
zwięzłego przedstawienia genealogii obydwu terminów i próby ich zwięzłego zdefiniowania,
w szczególności przez pryzmat koncepcji praw człowieka w biznesie wyłaniającej się
z kluczowego dokumentu z zakresu BHR tj. Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw
człowieka153 („Wytyczne”). Analiza obecnego stanu prawnego w zakresie CSR i BHR,
oraz tendencji ich dotychczasowego rozwoju, ułatwi precyzyjne zidentyfikowanie
podstawowych różnic jak i płaszczyzn wspólnych dla obu tych kierunków, jak również
umożliwi sformułowanie postulatów mogących wzmocnić i ugruntować te doktryny
w przyszłości.
Czym jest społeczna odpowiedzialność w biznesie?
Jak łatwo się domyśleć, dotychczas nie została sformułowana ogólnie obowiązująca definicja
CSR mająca uniwersalne zastosowanie. W przeciwieństwie, definicji CSR jest bardzo wiele.
Niemniej jednak najtrafniejszą definicją wydaje się być stwierdzenie, iż CSR stanowi w istocie
termin-parasol (umbrella term) dla rozważań dotyczących odpowiedzialności biznesu i jego
roli w społeczeństwie154.
Niektórzy

upatrują

źródeł

CSR

we

wzniosłym

filozoficznym

założeniu,

że konsekwencją otrzymania przez człowieka wolności jest jego odpowiedzialność za
dokonane czyny155, jednak doktryna CSR w jej obecnym kształcie wyrosła na gruncie analizy
roli biznesu po II Wojnie Światowej. Wywodzi się ona z wizji etycznych korporacji,
postrzegających swoją rolę społeczną nie tylko i wyłącznie przez pryzmat interesów swoich
udziałowców czy pracowników156. Pierwszą książką, która kompleksowo opisywała społeczną
odpowiedzialność biznesu była książka „Social Responsibilities of the Businessman”

Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights),
dostępne on-line na https://www.miir.gov.pl/media/45079/Wytyczne_ONZ.pdf (11.01.2019).
154
A. Scherer, A. Palazzo, Toward a political conception of political responsibility: Business and society seen
from Habermasian perspective Academy of Management Review 32/4, 1096-112.
155
J. Filek (2002), O wolności i odpowiedzialności przedmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
156
A. Ramasastry, Corporate Social Responsibility versus Business and Human Rights: Bridging the gap between
responsibility and accountability, Legal Studies Research Paper No. 2015-39, 14 J. Hum. Rts. 237-59 (2015).
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R. Bowena, wydana w 1953 roku157. R. Bowen – nazywany słusznie „ojcem CSR” – wyraźnie
postulował w niej jako pierwszy, że biznes powinien realizować korzystne społecznie cele.
Historycznie CSR skupiała się na tzw. woluntaryzmie korporacyjnym i oczekiwaniu
wobec pracodawcy, by wychodząc poza zaszeregowanie w produkcyjnej, nakierunkowanej na
profit roli korporacji, angażował się w działania pożyteczne i przydatne dla społeczeństwa.
Doktryna CSR nakazuje tym samym korporacjom przyjęcie odpowiedzialności za ich wpływ
na zjawiska i mechanizmy społeczne, a także świadomość i zadowolenie większego organizmu
społecznego. Biznes powinien angażować się w takie działania chociażby z jednej oczywistej
przyczyny, a mianowicie dlatego, że ich efekty są w długoterminowej perspektywie w sposób
wymierny korzystne dla samego biznesu, również dzięki budowaniu relacji na płaszczyźnie
innej niż ograniczająca się do określonych efektów gospodarczych. Niewątpliwą istotnie
lansowaną rolą CSR miało być wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz uzyskanie
korzyści w zakresie zarządzanie ryzykiem, optymalizacji kosztów, dostępu do finansowania,
a także relacji z rynkiem, zarządzania zasobami ludzkimi czy innowacyjności.
Uzasadnienie podejmowania działalności z zakresu CSR było więc utylitarne,
pozbawione odniesienia do systemu wartości cechującego niemal każdą debatę na temat praw
człowieka. Tym, co bardzo mocno podkreślali zaangażowani w CSR, była dobrowolność
podejmowanych działań, wynikająca z dobrej woli przedsiębiorstw oraz ich indywidualnej
decyzji w tym zakresie, nie zaś wynikająca z aktów prawnie wiążących czy obowiązków
nałożonych przez Państwo158. Na etapie początkowym prowadziło to niestety do dość
wybiórczego podejścia do koncepcji praw człowieka, gdyż w braku jasnych wytycznych w tym
zakresie, decyzja o tym, których praw człowieka (pracownika) przestrzegać, leżała wyłącznie
po stronie pracodawcy159. Co więcej, należy zaznaczyć, że z punktu widzenia historycznego,
prawa człowieka nigdy nie stanowiły kluczowego konceptu w doktrynie CSR160. Co więcej,
kodeksy etyki i dokumenty wyrażające strategię CSR często unikały nawet odniesień do praw
człowieka. Jeżeli w ogóle prawa człowieka pojawiały się w dyskursie CSR, to w kontekście
praw pracowniczych lub przepisów antydyskryminacyjnych.
W miarę upływu lat koncepcja CSR mocno ewoluowała, by dojrzeć w obecnej dobie do
znacznie pełniejszego kształtu. Przestrzeganie praw człowieka w biznesie jest bardzo ważnym
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elementem CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Wynika to wprost z dokumentów
Unii Europejskiej, takich jak Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 25.11.2011 „Odnowiona
strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”
(„Komunikat”) 161.
W Komunikacie Komisja Europejska określiła CSR jako „odpowiedzialność
przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Stanowiło to prawdziwie rewolucyjną zmianę
w stosunku do poprzednich definicji, kiedy CSR określany był wyraźnie jako zobowiązania
dobrowolne, wykraczające poza wymogi prawne162. W opinii KE, warunkiem wstępnym do
przyjęcia zasad CSR jest poszanowanie obowiązującego prawa, zaś odpowiedzialność za
wpływ na środowisko oraz społeczeństwo ma na celu maksymalizację wartości dla
interesariuszy oraz minimalizację negatywnych skutków oddziaływania163. Uzasadnienie
działalności w obszarze CSR zachowuje zatem elementy utylitarności. Zgodnie z treścią
Komunikatu, „CSR obejmuje co najmniej prawa człowieka, praktyki związane z pracą i
zatrudnieniem (takie jak szkolenia, różnorodność, równość płci oraz zdrowie i dobre
samopoczucie pracowników), kwestie środowiskowe (takie jak różnorodność biologiczna,
zmiana klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami, ocena cyklu życia oraz zapobieganie
zanieczyszczeniu), a także zwalczanie przekupstwa i korupcji. Zaangażowanie oraz rozwój na
szczeblu lokalnym, integracja osób niepełnosprawnych, interesy konsumentów, w tym
prywatność, wchodzą również w zakres programu CSR. (…)164.”
Coraz istotniejszą pozycję praw człowieka da się dostrzec również w licznych
standardach dotyczących CSR, takich jak norma ISO 26000 dotycząca odpowiedzialności
społecznej165 czy Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Definicje CSR
zawarte w tych dokumentach są zbliżone do definicji zawartej w Komunikacie.
Zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO 26000,
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Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów z dnia 25.11.2011 „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (COM (2011) 681.
165
ISO 26000 Guidance on social responsibility, polska wersja normy (PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące
społecznej odpowiedzialności), jako efekt prac Komitetu Technicznego KT 305 ds. Społecznej
Odpowiedzialności, dostępna on-line https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000.
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społeczna odpowiedzialność jest rozumiana jako odpowiedzialność organizacji za wpływ
podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnianą przez przejrzyste
i etyczne postępowanie, które: (i) przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia
i dobrobytu społeczeństwa; (ii) uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup,
które są zainteresowane decyzjami

lub

działaniami

organizacji)

(iv) jest

zgodne

z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
(v) jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach, które dotyczą
działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływań166. Co ciekawe,
w Wytycznych dla przedsiębiorstw wielonarodowych OECD nie posługuje się w ogóle
terminem CSR, ze względu na jego powszechne kojarzenie z działalnością filantropijną,
charytatywną i sponsoringową. W dokumentach OECD występuje termin „odpowiedzialne
prowadzenie działalności biznesowej” i jednym z głównych elementów tego podejścia jest
właśnie poszanowanie praw człowieka. Określenie „CSR” nie pojawia się również
w Wytycznych, jak już wspomniano, w kluczowym dokumencie w doktrynie BHR.
Czym są prawa człowieka w biznesie?
Uwagę zwraca teoria, że prawa człowieka w biznesie są w pewnym sensie odpowiedzią na
swego rodzaju porażkę CSR, w zakresie, w jakim doktryna ta nie sprostała stawianym przed
nią wyzwaniom i w jaki sposób zaczęła funkcjonować w praktyce167.
Istotną, wysuwającą się tutaj na pierwszy plan różnicą jest zatem fakt, iż dyskusja
dotycząca praw człowieka w biznesie nigdy nie koncentrowała się wobec centralnego
zagadnienia CSR, tj. ustalenia, w jaki sposób biznes może przyczynić się do promocji
i przestrzegania praw człowieka168.
Prawa człowieka w biznesie (BHR) dążyć mają do realizacji podstawowego postulatu,
zgodnie z którym biznes odpowiedzialny ma być za spowodowane przez siebie naruszenia praw
człowieka. Punktem wyjścia jest zatem swego rodzaju wymiar kompensacyjny i prewencyjny,
nie zaś – jak w przypadku CSR – utylitarny i kształtujący świadomość społeczną. Zakres
odpowiedzialności

za

ewentualne

naruszenia

wynikać

z

powszechnie

uznanych

międzynarodowych traktatów, stanowiących razem tzw. Międzynarodową Kartę Praw

166

Idem.
Anita Ramasastry, Corporate Social Responsibility……
168
David Bilchitz, The Ruggie Framework: an adequate rubric for corporate human rights obligations? Dostępne
on-line http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1394367 (17.01.2019).
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Człowieka169. Prawa człowieka w biznesie skupiają się na wynikających z Karty prawach
jednostki (czy też grupy jednostek), jako podstawie do przysługujących im środków zaradczych
oraz naprawczych. Prawa człowieka w biznesie nie ograniczają swojego zainteresowania do
sektora prywatnego. Adresatem postulatów doktryny jest również państwo, którego rola jest
kluczowa w zapewnieniu odpowiedzialności biznesu za spowodowane naruszenia praw
człowieka. Prawa człowieka w biznesie bardziej niż przyjęte przez spółki polityki, kodeksy
etyki czy kodeksy dobrych praktyk, interesuje faktyczne przestrzeganie przez przedsiębiorstwa
podstawowych praw człowieka zawartych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka,
a w szczególności ich odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie.
Podobnie jak CSR, dziedzina BHR również znacznie ewoluowała na przestrzeni
ostatnich lat, choć jest to doktryna nieco „młodsza”, szczególnie traktowana jako odrębna
dyscyplina. Aktualnie rozwija się ona niezwykle dynamicznie, zarówno w praktyce oraz jako
przedmiot badań naukowych. Ponadto, trwają prace nad wiążącym traktatem dotyczącym tej
dziedziny.

Historia BHR
Do krzyżowania się obydwu dziedzin dochodziło już wielokrotnie. W latach 70-tych CSR miała
swój udział w badaniach dotyczących roli międzynarodowych korporacji w krajach
rozwijających się. W związku z tym, stykała się z tematami związanymi z ochroną praw
człowieka, głównie na gruncie przepisów antydyskryminacyjnych i uregulowań wynikających
z prawa pracy. Już wówczas rozważano kwestię podmiotowości korporacji w prawie
międzynarodowym, co dało podwaliny pod doktrynę BHR170.
Za prekursorskie w stosunku do aktualnych wytycznych w dziedzinie biznesu i praw
człowieka można uznać dwa dokumenty: Zasady Sullivana dla amerykańskich korporacji
działających w RPA, oraz Zasady McBride’a171. Zasady Sullivana zawierały przepisy
antydyskryminacyjne i zostały przyjęte w latach 80-tych, pod koniec ery apartheidu, przez
ponad 150 międzynarodowych korporacji172. Zasady McBride’a zostały uchwalone w latach

W skład Międzynarodowej Karty Praw Człowieka wchodzą: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948),
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966 r.) oraz Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966 r.), Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności (1950 r.), oraz w Międzynarodowym Kodeksie Pracy, na który składają się konwencje MOP określające
międzynarodowe standardy pracy.
170
Anita Ramasastry, Corporate Social Responsibility…
171
Zastąpionych następnie przez Ogólne Zasady Sullivana (The Global Sullivan Principles on Social
Responsibility (1999), dostępne na stronie http://www.globalsullivanprinciples.org/principles/htm.
172
Maciej Żenkiewicz, „Najważniejsze inicjatywy prawne i standardy w dziedzinie odpowiedzialności korporacji
międzynarodowych za naruszenia praw człowieka”, w Studia Iuridica Toruniensia, tom IX, str. 125.
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80-tych dla korporacji amerykańskich oraz dotyczyły zakazu dyskryminacji w pracy katolików
w Irlandii Północnej. Zasady McBride’a zostały następnie przyjęte przez pozostałe firmy
działające na terenie Irlandii Północnej173.
Wraz z postępującą globalizacją, zagadnienie biznesu i praw człowieka stało się
integralną częścią polityki międzynarodowej. Do opinii publicznej dotarły informacje na temat
skandali z udziałem takich firm jak Nike (ujawnienie warunków pracy w fabrykach
produkujących buty tej marki), Union Carbide (w 1984 r. co najmniej 3000 osób straciło życie,
a dziesiątki tysięcy doznało poważnego uszczerbku na zdrowiu na skutek katastrofy
przemysłowej w fabryce pestycydów w Bhopal w Indiach)
(katastrofa

ekologiczna

w

delcie

Nigru

spowodowana

174

, czy Royal Dutch Shell

przez

wycieki

ropy

z

niedoinwestowanych rurociągów, egzekucja Kena Saro Wiwy, nigeryjskiego obrońcy praw
człowieka, który protestował przeciwko powodowaniu tych zanieczyszczeń)

175

. Skala

naruszeń praw człowieka była na tyle ogromna, że zaczęto sobie zdawać sprawę, jak wielki jest
(lub może być) wpływ przedsiębiorstw na prawa człowieka, oraz że przedsiębiorstwa powinny
być odpowiedzialne za spowodowane przez siebie naruszenia praw człowieka (przykładowo,
ofiarom katastrofy w Bhopal nigdy nie wypłacono zadośćuczynienia). Ruch BHR nie był
jednak jeszcze niczym spójnym, opierał się na pojedynczych inicjatywach podejmowanych po
upublicznieniu kolejnych naruszeń praw człowieka spowodowanych przez międzynarodowe
korporacje. Brakowało ogólnych regulacji dotyczących odpowiedzialności w tym zakresie.
Zaczęły powstawać pierwsze publikacje na ten temat, tematyką tą zaczęła się zajmować
również ONZ.
W rezultacie, pod koniec lat 90-tych naukowcy obwieścili powstanie nowej dziedziny
badawczej w zakresie praw człowieka – biznesu i prawa człowieka. To niezwykle istotne, że
biznes i prawa człowieka wywodzi się z nauki o prawach człowieka – a nie z doktryny etyki
biznesu czy CSR176. Ta genealogia BHR wyznaczyła główny cel doktryny: uczynić biznes
odpowiedzialnym za przestrzeganie praw człowieka. CSR może pomóc w osiągnięciu tego celu
poprzez promocję praw człowieka, natomiast z pewnością nie zastąpi postulatów ruchu BHR,
gdyż sfera odpowiedzialności oraz rozliczalności leży poza jej spektrum zainteresowania.

173

Idem.
Grażyna Raszkowska, Społecznie odpowiedzialne koncerny łamią prawa człowieka, „Rzeczpospolita” z
21.11.2010, dostępne on-lin e na https://www.rp.pl/artykul/566804-Spoleczne-odpowiedzialne-koncerny-lamiaprawa-czlowieka.html (29.01.2019).
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Idem.
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Pierwszą inicjatywą zmierzającą do zaadresowania odpowiedzialności korporacyjnej
w szerszym zakresie była organizacja UN Global Compact Network, której powstanie zostało
zainicjowane przez Sekretarza Generalnego ONZ Koffi Ananna na szczycie ekonomicznym w
Davos w styczniu 1999 roku177. UN Global Compact ze swoimi dziesięcioma zasadami
wymaga od spółek, by działały zgodnie z Międzynarodową Kartą Praw Człowieka. Zgodnie z
pierwszymi dwiema zasadami, firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę
międzynarodowo uznanych praw człowieka (zasada pierwsza) oraz eliminować wszelkie
przypadki łamania praw człowieka przez firmę (zasada druga) 178. W ten sposób powstał nowy
standard w dziedzinie ochrony praw człowieka, z punktem odniesienia w międzynarodowych
regulacjach składających się na Międzynarodową Kartę Praw Człowieka. Właśnie z tego
powodu UN Global Compact Network wpisuję się w historię ruchu BHR – poprzez stworzenie
standardu w dziedzinie praw człowieka, które powinny być respektowane przez
przedsiębiorstwa w toku ich działalności. Inicjatywa ta stanowi przykład interakcji pomiędzy
regulacjami CSR a BHR179.
Inicjatywą ONZ w zakresie BHR były Normy dotyczące korporacji międzynarodowych
i innych przedsiębiorstw (Norms on Transnational Corporations and Other Business
Enterprises)180. Inicjatywa miała na celu narzucenie przedsiębiorstwom (w sposób
bezpośredni, z mocy prawa międzynarodowego) analogicznych obowiązków w zakresie praw
człowieka, jakie wzięły na siebie państwa, ratyfikując traktaty międzynarodowe z dziedziny
ochrony praw człowieka181. Normy nie zyskały jednak powszechnej aprobaty (a w zasadzie
spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem – zostały ocenione jako bardzo radykalne zarówno
przez państwa, jak i przez przedsiębiorców), być może poza aktywistami broniącymi praw
człowieka.
Kolejnym przełomem rozwoju dziedziny BHR było wyznaczenie Johna Ruggie’go na
Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Jego
nazwiska nie może zabraknąć w żadnej publikacji dotyczącej biznesu i praw człowieka.
Efektem jego prac było przyjęcie w 2011 roku Wytycznych. Przyjęcie Wytycznych okazało
się prawdziwym przełomem oraz impulsem do rozwoju tej dziedziny. Państwa zobowiązały się
do przestrzegania Wytycznych poprzez wdrażanie Krajowych Planów Działania.

Maciej Żenkiewicz, Najważniejsze inicjatywy prawne i standardy…
10 Zasad United Nations Compact Network, dostępne on-line na http://ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/
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Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to
Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).
181
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Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka
Wysoki Komisarz ONZ ds. praw człowieka Zeid Ra’ad al—Hussein określił Wytyczne mianem
„globalnego miarodajnego standardu, stanowiącego plan kroków, które wszystkie państwa
i firmy powinny podjąć, aby zapewnić poszanowanie praw człowieka” 182. Wytyczne stanowią
kluczowy dokument w zakresie BHR, oraz zawierają najistotniejsze założenia tej doktryny.
Celem Wytycznych jest „podniesienie standardów i poprawa praktyk dotyczących praw
człowieka w kontekście biznesu, tak by osiągnąć wymierne rezultaty dla dobra osób
i społeczności dotkniętych tymi problemami i przyczyniać się tym samym do rozwoju
globalizacji w wymiarze społecznym – zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju” 183.
Wytyczne nie tworzą nowych zobowiązań w ramach prawa międzynarodowego,
ale koncentrują się na objaśnieniu tego, co wynika z aktualnie obowiązujących standardów
i praktyk dla państw i przedsiębiorstw. Wytycznych jest trzydzieści jeden, każdej z nich
towarzyszy komentarz, objaśniający szerzej jej kontekst i znaczenie184.
Wytyczne opierają się na trzech różnych – wzajemnie się uzupełniających – filarach.
Filar pierwszy dotyczy obowiązku państwa do zapewnienia ochrony przed naruszeniami praw
człowieka, również przez biznes. Filar drugi to obowiązek przedsiębiorców do poszanowania
praw człowieka w toku swojej działalności gospodarczej. Filar trzeci dotyczy obowiązku
zapewnienia, zarówno przez państwo, jak i przez przedsiębiorców, konkretnych i skutecznych
środków naprawczych oraz zaradczych w przypadku dokonanych naruszeń.
Po wejściu w życie Wytycznych, UE zaczęła promować ich wdrażanie w Państwach
Członkowskich. Wytyczne stanowią aktualnie międzynarodowy standard. Korzystają z niego
takie instytucje międzynarodowe jak Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO czy
OECD, przy opracowywaniu własnych inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności
biznesu. Większość państw członkowskich UE (w tym Polska) przyjęła również Krajowe Plany
Działania, zmierzające do implementacji Wytycznych na szczeblu lokalnym.
Filar pierwszy - rola państwa w Wytycznych ONZ
Wytyczne ONZ stawiają Państwo w centralnym miejscu, jeżeli chodzi o zapewnienie
przestrzegania praw człowieka. Zgodnie z Wytyczną numer 1: „Państwa mają obowiązek
zapewnić ochronę przed naruszaniem praw człowieka przez strony trzecie, w tym
przedsiębiorstwa, na swoim terytorium i/lub na obszarze objętym ich jurysdykcją. Wymaga to

Anita Ramasastry, Corporate Social Responsibility…
Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka, Wstęp.
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Idem.
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podejmowania odpowiednich kroków w celu zapobiegania takim naruszeniom, ich
rozpoznawania, karania oraz zadośćuczynienia za nie, poprzez prowadzenie skutecznej
polityki, działania ustawodawcze, regulacje i praktykę orzeczniczą”185. W szczególności,
obowiązek Państwa obejmuje 1) egzekwowanie przepisów, których celem jest zobowiązanie
przedsiębiorstw do poszanowania praw człowieka oraz dokonywanie okresowej oceny ich
adekwatności; (2) zagwarantowanie, by inne przepisy i polityki regulujące tworzenie i bieżącą
działalność przedsiębiorstw, takie jak prawo korporacyjne, nie ograniczały poszanowania praw
człowieka przez przedsiębiorstwa, lecz by je umożliwiały; (3) dostarczenie przedsiębiorstwom
skutecznych wytycznych na temat tego, jak szanować prawa człowieka we wszystkich ich
działaniach oraz (4) zachęcanie, a tam, gdzie jest to właściwe, wymaganie, by przedsiębiorstwa
informowały o tym, w jaki sposób odnoszą się do kwestii wpływu ich działalności na realizację
praw człowieka186.
Konieczność zapewnienia przez Państwo ochrony praw człowieka wynika z roli
państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego, na mocy tego prawa zobowiązanego do
szanowania, chronienia i realizowania praw człowieka przysługujących osobom znajdującym
się na ich terytorium i/lub w obrębie ich jurysdykcji. Obejmuje to także obowiązek ochrony
przed naruszaniem praw człowieka przez strony trzecie, również przez przedsiębiorstwa.
Filar drugi – obowiązki przedsiębiorstw
Obowiązek przedsiębiorców do poszanowania praw człowieka jest drugim filarem, na którym
opierają się Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. Zgodnie z Wytycznymi,
przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą powinni
powstrzymywać się od naruszeń praw człowieka oraz naprawić konsekwencje tych naruszeń,
które spowodowali.
Wytyczne bardzo szeroko definiują sposoby, poprzez które przedsiębiorstwo może
doprowadzić do naruszenia praw człowieka, również jako przyczynienie się do naruszenia praw
człowieka, bezpośrednio przez swoją działalność lub pośrednio przez działanie stron trzeciej
(np. swojego partnera biznesowego). Wytyczne wskazują również na kategorię bycia
powiązanym z naruszeniem praw człowieka, które jest bezpośrednio spowodowane przez inny
podmiot, z którym przedsiębiorstwo utrzymuje relacje gospodarcze.
Odpowiedzialność korporacyjna do przestrzegania praw człowieka odnosi się do
powszechnie rozpoznawanych oraz akceptowanych praw człowieka. Jako minimum w tym
185
186

Wytyczne ONZ dotyczące Biznesu i Praw Człowieka, Wytyczna nr 1.
Ibidem, Wytyczna nr 3.
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zakresie należy traktować prawa wyrażone w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka.
W

rozumieniu

operacyjnym,

poszanowanie

praw

człowieka

oznacza

również,

że przedsiębiorstwa muszą wiedzieć oraz mogą powiedzieć, czy przestrzegają praw
człowieka187. Uzyskanie tej wiedzy będzie możliwe po przyjęciu odpowiednich polityk oraz
wdrożeniu procesów odpowiednich do skali oraz rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwa
działalności gospodarczej. Oprócz przyjęcia polityki deklarującej wolę przestrzegania praw
człowieka (co można scharakteryzować jako działanie CSR), Wytyczne zalecają a wręcz
nakazują przeprowadzenie due diligence w zakresie praw człowieka, które pozwoli na
zidentyfikowanie, zapobieżenie oraz finalnie naprawę skutków naruszeń praw człowieka
spowodowanych przez przedsiębiorstwo. Due diligence w zakresie praw człowieka to
innowacja wprowadzoną przez Wytyczne, oraz centralny punkt drugiego filaru Wytycznych.
Zgodnie z Wytyczną nr 17, na proces due diligence w zakresie praw człowieka składają się
następujące cztery główne elementy: (1) ocena stopnia przestrzegania praw człowieka w
działalności przedsiębiorstwa; (2) na podstawie tej analizy, zapewnienie zgodności działalności
przedsiębiorstwa ze standardami w zakresie praw człowieka (3) ocena efektywności
wprowadzonych rozwiązań; oraz (4) komunikacja w jaki sposób traktowane są naruszenia praw
człowieka.
Jedyne przygotowane do tej pory tłumaczenie Wytycznych posługuje się pojęciem
„należyta staranność”. Jednocześnie jednak wydaje się, że sformułowanie „due diligence” jest
już na tyle zadomowione w Polsce, że powinno się posługiwać raczej właśnie tym pojęciem,
bez koniecznosci tłumaczenia, w dodatku w nie do końca trafny sposób. Odniesienie się do
„należytej staranności” może sugerować, że chodzi o określoną postawę życiową, tudzież
stosunek do kwestii przestrzegania przez firmy praw człowieka. Tymczasem chodzi tu o realną
czynność, badanie statusu przestrzegania w firmie praw człowieka, przeprowadzenie badania
analogicznego do innych działań z zakresu kontroli sfery compliance danego przedsiębiorstwa.
Przeprowadzenie due diligence nie powinno jednakze kończyć aktywności spółki w sferze
badania zgodności procedur i aktywności w odniesieniu do BHR. Proces ten powinien być
cyklicznie powtarzany w ramach tzw. continous improvment, a wszelkie zidentyfikowane
w

toku

przeprowadzonej

analizy

naruszenia

powinny

zostać

zidentyfikowane

i wyeliminowane. Due diligence w zakresie praw człowieka ma być centralnym elementem
zarządzania spółką w odniesieniu do ryzyka związanego z prawami człowieka, nie zaś
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działaniem niszowym dla działu CSR ani problemem, który można rozwiązać za pomocą
filantropii, czy działań charytatywnych.
Filar trzeci – dostęp do środków zaradczych
Trzecim filarem, na którym opierają się Wytyczne ONZ, jest dostęp do środków zaradczych.
Komentarz do Wytycznej 25 mówi, że: „Jeśli państwa nie podejmują odpowiednich kroków w
celu zbadania, ukarania i naprawienia naruszeń praw człowieka związanych z działalnością
biznesową, kiedy mają one miejsce, obowiązek państwa ochrony praw człowieka może okazać
się słaby lub nawet nic nieznaczący.” Obowiązkiem państwa w zakresie trzeciego filaru jest
zatem zapewnienie jak najszerszego i jak najpełniejszego dostępu do środków
zaradczych/odwoławczych,

poprzez

odpowiednie

środki

i

mechanizmy

sądowe,

administracyjne, legislacyjne i inne. Wytyczne formułują również obowiązki przedsiębiorstw
w zakresie zapewnienia dostępu do środków zaradczych. Odpowiedzialnością spółek jest
zapewnienie pozasądowych mechanizmów w tym zakresie, funkcjonujących w ramach
organizacji przedsiębiorstwa. Obowiązek ten jest szczególnie istotny w krajach rozwijających
się, gdzie lokalne realia w zasadzie uniemożliwiają ofiarom naruszeń na dostęp do
sprawiedliwości.
Ponieważ Wytyczne stanowią aktualną artykulację teorii BHR, przedstawiona powyżej
analiza ich treści pozwala na ukazanie różnic pomiędzy doktryną BHR a sferą CSR.
Różnice pomiędzy prawami człowieka w biznesie a społeczną odpowiedzialnością biznesu
Pewne różnice pomiędzy prawami człowieka a odpowiedzialnością społeczną biznesu zostały
już wskazane – lub per se stały się widoczne – w poprzedniej części niniejszego opracowania.
Niewątpliwie jednak podstawowa różnica tkwi w tym, że prawa człowieka w biznesie dotyczą
wyraźnie zarysowanego zobowiązania w zakresie przestrzeganie praw człowieka zarówno
przez przedsiębiorców, jak i przez państwo, podczas gdy CSR skupia się na odpowiedzialnych
zachowaniach biznesu z perspektywy społecznej oraz promocji takich zachowań.
Tym, co również odróżnia BHR od CSR, jest również centralna rola państwa.
W Wytycznych ONZ państwo postawione jest w roli centralnego podmiotu, z racji
sprawowanej władzy oraz możliwości wywierania wpływu na gospodarkę poprzez wachlarz
środków o zróżnicowanym charakterze – wiążącym i niewiążącym. Celem jest oczywiście
zapewnienie poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa, które na terytorium danego
państwa prowadzą działalność gospodarczą, które działają pod prawem tego państwa lub są
z nim w inny sposób związane. Podejmowanie działań nakierunkowanych na ochronę praw
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człowieka – a w przypadku naruszenia tych praw – zapewnienia poszkodowanym skutecznych
środków naprawczych, jest podstawowym obowiązkiem państwa. Społeczna odpowiedzialność
biznesu dotyczy wprost odpowiedzialności przedsiębiorców – na dodatek w praktyce tych
większych, jako mających większy wpływ na całe środowisko biznesowe. Przykładowo,
Komunikat

Komisji

Europejskiej

jest

skierowany przede

wszystkim

do

dużych

przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 1000 osób. Jak stwierdza Komisja Europejska,
„dla większości małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności mikroprzedsiębiorstw,
mechanizm CSR prawdopodobnie pozostanie nieformalny i intuicyjny188”. Z tej perspektywy
jest rzeczą oczywistą, iż realizacja celów CSR będzie możliwa przede wszystkim przez większe
przedsiębiorstwa, podczas gdy zobowiązania wynikające z BHR spoczywać będą na
wszystkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich rozmiar –
co zresztą wyraźnie stwierdzają same Wytyczne. Dodać jedynie należy, że może być to jedyny
kierunek, który sprawi, iż wzniosłe idee mają szansę zaistnieć ponad teorią, poprzez zwrócenie
na tę problematykę uwagi szerszego grona międzynarodowej społeczności korporacyjnej.
Rolą państwa w zakresie CSR jest skłanianie przedsiębiorców prowadzenia biznesu w
sposób społecznie odpowiedzialny. Jak stwierdza Komisja w Komunikacie: „Organy publiczne
powinny odgrywać rolę pomocniczą, poprzez inteligentny zestaw dobrowolnych rozwiązań
strategicznych oraz, w razie potrzeby, uzupełniające regulacje, aby na przykład promować
przejrzystość, tworzyć zachęty rynkowe dla odpowiedzialnej postawy przedsiębiorstw i
zapewniać odpowiedzialność korporacyjną.” W doktrynie BHR rola państwa wykracza daleko
poza promocję.
Zgodnie z doktryną BHR, prawa człowieka powinny być uwzględniane w każdym
aspekcie działalności biznesu i na każdym poziomie, na którym jednostka jest w biznes jest
zaangażowana. Dla CSR prawa człowieka mogą stanowić obszar działania, a ostateczna
decyzja, co do konkretnego rodzaju działań w tym obszarze należy w każdym przypadku do
przedsiębiorstwa. Ponadto, choć Unia Europejska nie charakteryzuje już działalności CSR jako
dobrowolnej, z pewnością nie istnieje przymus do podejmowania aktywności w tym zakresie.
Wytyczne ONZ nie pozostawiają przedsiębiorcom żadnego wyboru, jeżeli chodzi o obowiązek
przestrzegania praw człowieka: jest on bezwzględny oraz dotyczy wszystkich praw człowieka
uwzględnionych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka.
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Najważniejszą różnicą wydaje się być jednak to, że podczas gdy doktryna CSR
koncentruje się na wskazywaniu pozytywnych obowiązków przedsiębiorców w kontekście ich
roli w społeczeństwie, doktryna BHR postuluje powstrzymanie się od wyrządzania krzywdy w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym punktem odniesienia powinny
być międzynarodowe standardy (zawarte w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka), a nie
lokalne regulacje, oraz zapewnienie poszkodowanemu dostępu do odpowiednich środków
zaradczych i naprawczych. Absolutnie centralnym pojęciem dla BHR jest odpowiedzialność za
dokonane naruszenia, koncept zupełnie nieobecny w CSR, która w swą nazwę wpisaną ma
„odpowiedzialność” jako najwyższe jak się wydaje pryncypium.
Istnieją poglądy, że prawa człowieka rozmijają się niejako ze społeczną
odpowiedzialnością w biznesie, właśnie z powodu odmiennego postrzegania sfery
odpowiedzialności. Powoduje to jednocześnie, że regulacje dotyczące praw człowieka w
biznesie ewoluują w stronę prawnie wiążących instrumentów.189
CSR oraz BHR stanowią odrębne pojęcia, natomiast wydaje się, że najtrafniejszym
określeniem na relację pomiędzy nimi jest przenikanie się. Najlepszym dowodem na to jest
umiejscowienie BHR w strategii CSR Unii Europejskiej.
W wielokrotnie już wspominanym Komunikacie z 2011 roku Komisja Europejska
określiła prawa człowieka jako „coraz bardziej znaczący aspekt CSR”.190 Niewątpliwie treści
zawarte w Komunikacie wydają się przyczyniają się do konwergencji obydwu dyscyplin.
Wydaje się zatem, iż CSR w rozumieniu prawa UE obejmuje BHR, lub inaczej, że BHR staje
się elementem CSR. Liczne inicjatywy podjęte w oparciu o strategię UE w dziedzinie CSR
pozwalają wierzyć, że ta konwergencja spowodować może liczne synergie. Przykładem takiej
synergii stanowią przepisy dotyczące sprawozdawczości. Zgodnie z treścią Wytycznych ONZ,
poprzez odpowiednie ustawodawstwo państwa mogą regulować, w jaki sposób przedsiębiorcy
angażują się w CSR oraz zalecają przyjęcie ustawodawstwa wprowadzającego raportowanie
odnośnie due diligence w zakresie praw człowieka. Dążąc do realizacji tego postulatu, Unia
Europejska przyjęła Dyrektywę z 2014 roku dotycząca ujawniania danych pozafinansowych.
Zgodnie z dyrektywą, w Polsce ok. 300 spółek, a na terenie całej UE ok. 6000 firm będzie
zobowiązanych od 2018 roku do składania osobnych oświadczeń w zakresie pięciu obszarów
związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ten obowiązek dotyczy kwestii
Anita Ramasastry, Corporate Social Responsibility…
Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów z dnia 25.11.2011 „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca
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społecznych, środowiskowych, praw pracowniczych, poszanowania praw człowieka
i przeciwdziałania korupcji, przy w raporcie dotyczącym praw człowieka nie chodzi
o informacje typu CSR dotyczących działalności filantropijnej, a więc o informacje, jak firma
wydaje osiągnięty zysk, lecz o informacje o tym, czy i jak firma w procesie generowania zysku
na co dzień zapewnia poszanowanie praw człowieka.

Podsumowanie
Powyższe rozważania pozwalają na dostrzeżenie zarówno wyraźnych różnic pomiędzy
społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz doktryną określaną jako biznes i prawa człowieka,
jak i istotnych podobieństw tych dziedzin. Sednem CSR wciąż pozostaje działalność
prospołeczna przedsiębiorstw, co do zasady oparta na zasadzie dobrowolności, przy czym
promowanie idei BHR jest rozumiane jako element takiej właśnie działalności. Płaszczyzny
wspólne obu nurtów są zatem bardzo jaskrawie widoczne i niezaprzeczalne. Perspektywa BHR
jest natomiast o tyle odmienna, iż głównym celem jest powstrzymanie biznesu od powodowania
lub przyczyniania się do naruszeń praw człowieka, oraz zapewnienie ofiarom naruszeń
skutecznej metody dochodzenia sprawiedliwości191. Choć Wytyczne zawierają pewne
wskazania odnośnie promocji idei praw człowieka przez państwo (a więc zdawać by się mogło
elementv CSR) to w istotą tej doktryny jest uczynienie biznesu odpowiedzialnym oraz
rozliczenie go z dokonanych naruszeń praw człowieka.
Jeżeli chodzi o postulaty na przyszłość, być może powinny one stanowić odpowiedź na
bieżącą krytykę dotyczącą obydwu rozważanych dziedzin. Wytycznym zarzuca się, że oprócz
negatywnego obowiązku ze strony biznesu do poszanowania praw człowieka, powinny
obejmować również obowiązek pozytywny dla przedsiębiorców w postaci promocji
przestrzegania praw człowieka – a zatem obowiązek analogiczny do samego jądra doktryny
CSR, z tym, że z innym podmiotem odpowiedzialnym za jego wykonanie192. Przyczyną tego
obowiązku jest globalizacja, rozmiar oraz skala działania przedsiębiorstw w dzisiejszych
czasach, w których niektóre korporacje dysponują większą siłą niż niektóre państwa. W
przypadkach, kiedy przedsiębiorstwa posiadają wpływ na działania państwa, powinny ten
wpływ wykorzystać w celu promocji działań związanych z wprowadzeniem określonych
standardów prowadzenia działalności gospodarczej. Na obecnym etapie są to jednak jedynie
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postulaty na przyszłość, jeżeli chodzi o doktrynę BHR, koncentrującą się aktualnie na
negatywnych obowiązkach ze strony spółek.
Jeżeli chodzi o postulaty na przyszłość dla CSR, pojawiają się głosy, że działania w tej
sferze również powinny podlegać jurydyzacji, a rola przedsiębiorstw powinna wykraczać
ponad sferę przestrzegania podstawowych obowiązków dotyczących poszanowania praw
człowieka. Chodzi tu o nie tylko o skuteczną promocję tej idei, ale również o obowiązek
aktywnego działania w sferze ochrony praw człowieka. Niektórzy sugerują, że taka regulacja
powinna się znaleźć w nowym traktacie dotyczącym biznesu i praw człowieka i postulat ten
należy uznać za słuszny, szczególnie że w zakresie tym w stosunku do obydwu omówionych
wyżej dziedzin jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
Odpowiedzialność – słowo, wartość, instytucja. To niewątpliwie najistotniejsza
płaszczyzna wspólna CSR oraz BHR. W pierwszym przypadku postrzegana jako cel sam w
sobie w kontekście funkcjonowania w społeczeństwie w drugim zaś, jako sankcja będąca
konsekwencją złamania obowiązujących zasad gry. W obu przypadkach natomiast, istotne
spoiwo w wymiarze psychologicznym, socjologicznym i prawnym. Łącznik pomiędzy tym, co
jeszcze dekady temu mogło wydawać się jedynie mrzonką, a co obecnie ma szansę budować
zupełnie nową jakość, podwyższać poprzeczki i wprowadzać relacje społeczne, pracownicze i
korporacyjne w nowy, nie do końca odkryty jeszcze, niezmiernie ciekawy wymiar.
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CSR VS BHR. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AGAINST HUMAN RIGHTS
IN THE WORLD OF BUSINESS AND CORPORATIONS
Summary: The purpose of this article is to present definitions and main principles regarding business
and human rights, and corporate social responsibility, indicating the differences between these concepts
as well as their points of intersection. This purpose will be achieved mainly by analysis of United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, and compairing the results of this analysis
with the scope of CSR.
Keywords: Corporate social responsibility, CSR, business and human rights, BHR, UN Guiding
Principles on Business and Human Rights, UNGPs.
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Ewa Sikora-Chołody193

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W ŚWIETLE
TEORII SYSTEMÓW I SPOŁECZEŃSTWA SIECI –
PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO SYSTEMY OTWARTE
NA SWOJE OTOCZENIE
Streszczenie: Celem rozdziału jest analiza koncepcji CSR w świetle teorii systemowych i tez
paradygmatu sieci. Spojrzenie na przedsiębiorstwo jako system otwarty powoduje pewne problemy
analityczne, biorąc pod uwagę dominację teorii społeczeństwa sieci, w które wpisuje się CSR.
W rozdziale podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób koncepcja systemowa odnajduje się
w opisie współczesnych przedsiębiorstw i z jakimi nowymi narzędziami analitycznymi przychodzi nam
z pomocą paradygmat sieci.
Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, system otwarty, sieci społeczne, kapitał
relacyjny.

Wstęp
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR)
to koncepcja, która z jednej strony wymaga podejścia systemowego w aspekcie odpowiedzi na
potrzeby otoczenia w rozumieniu teorii systemowej, a z drugiej wprowadzenia pewnych
modyfikacji z gruntu logiki budowania sieci społecznych (strategia CSR polega na budowaniu
kapitału relacyjnego z klientem i jego potrzebami). Jednak tak ujęta jednostka analizy natrafia
na problem eksploatacyjny w postaci otwarcia systemu jakim jest przedsiębiorstwo biznesowe.
Niniejszy rozdział jest próbą uporządkowania sposobu analizy przedsiębiorstwa z perspektywy
teorii systemowej oraz ukazania problemów jakie na swej drodze napotyka badacz tak ujętego
zjawiska.
Opisywanie zjawisk społecznych w postaci systemów ma swojego sojusznika
w rozbudowanej tradycji teorii systemów. Jedną z najwybitniejszych jest teoria systemów
społecznych Niklasa Luhmanna, którą należy odczytywać jako pewną formę metateorii
społeczeństwa, dzięki czemu poszczególne podsystemy społeczne (gospodarka) i określony typ
systemu (organizacja/przedsiębiorstwo) mogą być analizowane na gruncie założeń o systemie
autopojetycznym. W celu pełnego zrozumienia tez systemowych nieodzowna jest analiza teorii
wypracowanych na gruncie innych nauk niż socjologia, a które niosą ze sobą ważne implikacje
teoretyczne tego typu myślenia.
Teoria Niklasa Luhmanna jest szczegółową teorią społeczną wpisującą się w program
193
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koncepcji systemowej wypracowanej przez Ludwiga von Bertalanffy’ego. Wiedeński biolog
zauważył konieczność stworzenia takiego paradygmatu, który mógłby w swej uniwersalnej
formie zawrzeć w sobie osiągnięcia różnych nauk, takich jak matematyka, psychologia,
socjologia, biologia, chemia. Nowa dyscyplina o nazwie ogólna teoria systemów ma na celu
sformułowanie zasad, które można by odnieść do systemów w ogóle, bez względu czy będą to
systemy organiczne w biologii, czy też systemy społeczne w socjologii.194
L. von Bertalanffy zauważył występowanie izomorfizmów (podobieństw strukturalnych)
w różnych dziedzinach wiedzy. Tłumaczył to istnieniem takich właściwości systemu ogólnego,
które są uzasadnianie na kanwie różnych nauk przyrodniczych, humanistycznych,
historycznych, itp. Pewne zasady matematyczne można z powodzeniem stosować do
tłumaczenia zjawisk przyrodniczych, chemicznych, jak również ekonomicznych. Jest to
konsekwencja tego, iż każdy obiekt naukowy można traktować jako system, a co za tym idzie
również można stosować wobec niego te same założenia i prawa.195
Ogólna teoria systemów jest nauką, która pozwala na integrację nauk przyrodniczych
i społecznych, które wydają się być bardzo dalekimi od siebie dyscyplinami naukowymi.
Możliwe staje się to jednak dzięki wprowadzeniu założeń wypracowanych przez nową
dyscyplinę L. von Bertalanffy’ego, której zasady mogą być zastosowane do badania
organizmów żywych w sensie biologicznym, jak również wszelkich relacji, które odbywają się
w społeczeństwie ludzkim. Celem ogólnej teorii systemów jest również dążenie do jedności
nauki, dzięki której możliwa stanie się współpraca i integracja w edukacji naukowej.196
Ogólna teoria systemów zajmuje się systemem rozumianym tu jako zbiór elementów, które
pozostają ze sobą ze wzajemnych relacjach. Jest to definicja bardzo niejasna i nieostra, jednakże
pozwala ona na rozciągnięcie przedmiotu zainteresowania na niemal wszystkie dziedziny
nauki, które traktują o systemach. Możliwe jest tu podejście matematyczne, pozwalające opisać
przedmiot zainteresowania za pomocą równań różniczkowych, jednak sam L. von Bertalanffy
uważa, że nie jest to jedyna ani najogólniejsza metoda badania systemów.197
Definicja systemu według L. von Bertalanffy’ego zawiera w sobie opis właściwości
systemu. Zespół elementów jest w tej koncepcji badany według relacji między nimi.
Specyficzne zależności elementów stanowią konstytutywne cechy systemu i aby je zbadać,
należy znać nie tylko cechy i właściwości poszczególnych części, ale również zachodzące
między nimi oddziaływania. Nie można zbadać systemu, nie odwołując się do właściwości
L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, Warszawa 1984, s. 62.
Ibid., s. 64.
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powiązań jego części ani też na podstawie właściwości części rozpatrywanych oddzielnie.198
L. von Bertalanffy opisał cechy systemu, takie jak:

• Całościowość – zmiana jakiegokolwiek elementu systemu wpływa na zmianę całego
systemu;

• Addytywność – każdy element systemu jest zależny tylko od siebie;
• Progresywna mechanizacja – system przechodzi z całościowości w addytywność, przy
czym traci zdolności regulacyjne;

• Centralizacja – zmiana części przewodniej;
• Hierarchiczność systemów – elementy systemu same są systemami, jak również sam
system całościowy jest elementem innego systemu.199
Nie ma wątpliwości, że wypracowana przez N. Luhmanna koncepcja systemów
społecznych jest szczegółową teorią wpisującą się w paradygmat systemowy L. von
Bertalanffy’ego. Społeczeństwo jest traktowane jako system otwarty, którego różnicowanie się
polega na ciągłym powtarzaniu różnicy między nim a jego środowiskiem. Z kolei system staje
się sam dla siebie środowiskiem w celu tworzenia wyspecjalizowanych podsystemów.
Wypracowana przez L. von Bertalanffy’ego teoria systemów sugeruje dwa sposoby opisu:
wewnętrzny i zewnętrzny. Opis wewnętrzny przedstawia zmienność układu systemu w czasie
i może być przedstawiony dzięki równaniom różniczkowym. Opis zewnętrzny natomiast
ukazuje powiązania systemu z otoczeniem oraz związane z tym procesy wymiany informacji
za pomocą pojęć wejścia i wyjścia.200
W teorii N. Luhmanna obecny jest opis zewnętrzny, czyli analiza związku między
stanem początkowym (wejście) i końcowym (wyjście), co jest wyjaśniane za pomocą opisu
wymiany informacji, czyli dzięki określeniu relacji systemu z jego środowiskiem. Jednakże tu
N. Luhmann posuwa dalej swą analizę systemową, włączając do niej pojęcie autopojetyczności
systemu, czyli samoreprodukcji środków komunikacyjnych wewnątrz samego systemu.
Niklas Luhmann w swej koncepcji systemów społecznych wprowadza pojęcie systemu
otwartego na swe środowisko, co ma być pewnym przejściem od schematu całość-części do
analizy system-środowisko. Sam twierdzi, że systemy zamknięte są tylko pewnymi wyjątkami,
dla których środowisko nie ma żadnego znaczenia, bądź też relacja systemu ze środowiskiem
odbywa się tylko za pomocą wyspecjalizowanych kanałów. N. Luhmann podkreśla, że teoria

Ibid., s. 85.
Ibid., s. 98-107.
200
Z. Gomółka, Elementy ogólnej teorii systemów, Szczecin 1999, s. 16.
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systemów zajmuje się tylko systemami otwartymi. Za system uważa on formę rozróżnienia
między system a otoczeniem, nie zaś pewien typ obiektów. Pojęcie systemu posiada dwie
elementarne strony: system i otoczenie. Tylko te obydwie strony mogą tworzyć pewne
rozróżnienie między sobą. N. Luhmann podkreśla fakt, że nie sam system jest tu ważne, ale
również samo istnienie otoczenia, które jest konieczne do stworzenia różnicy, czyli de facto
stanowi warunek konieczny użycia pojęcia system. N. Luhmann uważa za bezsprzeczną tezę,
że systemy istnieją. Występują różnego rodzaju systemy, m.in. systemy mechaniczne,
organiczne, psychiczne i społeczne. Wszystkie te typy posiadają cechy wspólne wynikające z
ich systemowej natury, jednakże występują pewne różnice jakościowe. Na przykład systemy
psychiczne są systemami percepcji, natomiast systemy społeczne to systemy komunikacji
i tylko nimi zajmuje się socjologia. Przejście do analizy system-środowisko jest pewnym
nowego rodzaju paradygmatem w naukach społecznych. Systemy różnicują się dzięki
postrzeganiu różnicy między nimi a ich otoczeniem, a następnie wewnętrzne różnicowanie
przebiega dokładnie w ten sam sposób, czyli powstające podsystemy określają swą różnicę
wobec systemu, z którego się wyłaniają, jako swoje otoczenie. Operacja różnicowania się
polega na powtarzaniu rozróżnień system-środowisko oraz konstytuowaniu się podsystemów
w ten sam sposób jak system całościowy. Wszelkie analizy funkcjonalne sprowadzają się tu do
analizy różnicy system-środowisko. Systemy odwołując się do różnicy ze swym środowiskiem
mogą orientować się na funkcjonalne odpowiedniki wewnętrznych operacji utrzymania stanu
równowagi, bądź też do reakcji adaptacyjnych do zmieniający się stanów środowiska.
W teorii systemowej punktem wyjścia jest różnica system-środowisko. Systemy nie
mogą istnieć w izolacji od swego otoczenia, gdyż dzięki niemu mogą konstytuować
i utrzymywać swoje istnienie. Jest to możliwe dzięki ciągłym operacjom rozróżnienia między
systemem a jego środowiskiem. Ważną rolę pełnią tu granice systemu, gdyż to właśnie one
mogą regulować tę różnicę. Funkcją granic systemu jest utrzymanie systemu, ponieważ dzięki
nim możliwe są operacje autoreferencyjne, które pozwalają reprodukować sam system oraz
podtrzymywać różnice systemu wobec otoczenia. Dzięki rozróżnieniu system-środowisko
również samo otoczenie/środowisko systemu może uzyskać swą jednorodność. Jednakże
środowisko nie można traktować jako systemu, gdyż nie posiada ono granic, a jest otoczone
otwartymi horyzontami, nie może być tu mowa o jakichkolwiek operacjach autorefleksyjnych.
Przypisanie czegoś środowisku jest tylko operacją systemu, a samo środowisko jest dla każdego
systemu inne, gdyż każdy system wyodrębnia ze środowiska tylko siebie.
Operacje rozróżnień między systemem i środowiskiem wraz ze wzrostem liczby
elementów systemu natrafia na pewien próg. Nie każdą część można powiązać z inną w każdym
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czasie z inną. N. Luhmann używa do opisu tego zjawiska pojęcia złożoności, przez które
rozumie zbiór elementów, w którym nie każdy z elementów może być powiązany ze wszystkimi
innymi, występuje tu ograniczenie tworzenia związków. Jest to charakterystyczne dla wyższych
systemów, dla których złożoność staje się przesłanką do swojego samoodtworzania się.
Złożoność wymusza na systemie operacje selekcji, to znaczy wybór takich elementów, które
będą mogły zmniejszyć ryzyko, przygodność. System stoi przed wielkim wyborem spośród
wielu możliwych opcji i właśnie ten wybór ma przyczynić się do jego przetrwania. Ponieważ
środowisko zawsze jest bardziej złożone niż system, konieczne stają się operacje redukcji
złożoności. Wachlarz możliwych decyzji rozwija się wraz z funkcjonalnym zróżnicowaniem
społeczeństwa oraz wyróżnianiem się nowych możliwości. Współczesne społeczeństwo staje
się coraz bardziej złożone z powodu wyodrębniania się coraz większej liczby podsystemów,
co prowadzi do problemów z dostosowywaniem działań poszczególnych części. Życie w tak
złożonym systemie cechuje się ryzykiem i niepewnością, gdyż aktorzy muszą dokonywać coraz
częstszych wyborów, a co za tym idzie mogą spotkać ich coraz większe i częstsze
rozczarowania wynikające z ich decyzji. Ważną rzeczą jest więc sprawne funkcjonowanie
systemu poprzez sprawne współdziałanie podsystemów i operacji redukcji złożoności.
Według N. Luhmanna operacje te to komunikacja systemu, która działa
wyodrębniająco: z konieczności jest związana ze środowiskiem za sprawą pozyskiwania energii
i informacji, lecz dzięki selekcji elementów sensownych pozwala zredukować niepewność
i ryzyko, pozwala zredukować złożoność. Związek komunikacji ze środowiskiem widoczny
jest również w tym, że komunikacja zazwyczaj dotyczy innego systemu znajdującego się
w środowisku, jakkolwiek również może dotyczyć samego systemu. Ważną kwestią jest tu
typowość treści komunikacji w danym systemie, gdyż produkując swe własne kody system
ogranicza się do treści charakterystycznych dla siebie , np. w systemie nauki są treści związane
z poznaniem, w systemie gospodarki z wypłacalnością, itd.
W teorii Niklasa Luhmanna wielką rolę odgrywa komunikacja. Właśnie to za jej sprawą
systemy mogą odpowiednio funkcjonować, jak również jest fundamentem wszelkiej interakcji
systemu złożonego. O komunikacji można mówić wtedy, gdy zmiana pewnego układu
A odpowiada zmianie innego układu B, przy czym każdy z nich może w inny sposób określić
swój stan.201 Tak rozumiane zjawisko komunikacji włączone do teorii systemów złożonych
wyklucza starsze funkcjonalne myślenie na temat systemu jako całości składającej się
z elementów i ich wzajemnych relacji. W teorii systemów złożonych komunikacja implikuje
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pewną selekcję elementów, za którą to sprawą dochodzi do redukcji złożoności. System,
posługując się komunikacją, wybiera tylko te elementy, które mają zdolność do
komunikowania. N. Luhmann odrzuca metaforę komunikacji jako przenoszenia pewnej
informacji od nadawcy do odbiorcy. Ukazuje to dwumiejscowy charakter procesu komunikacji.
Jednakże N. Luhmann wprowadza inne rozumienie tego procesu mówiąc, że komunikacja jest
trzymiejscowym procesem selekcji. Komunikacja, będąc realizacją procesu selekcji, tworzy
własny horyzont, z którego wybiera to, co już zostało wybrane, będąc już informacją.
Treść informacji jest już samo wyborem i zostaje przekazywane do wiadomości.
Sam selektywny charakter informacji jest momentem komunikacji, ponieważ ze względu na
nią rozbudzona może zostać uwaga drugiej strony procesu komunikacyjnego. Informacja jest
więc wyborem z pewnego zbioru możliwości. Następnie selekcja dokonuje się poprzez
wybranie działania, które będzie zawierało przekaz informacji. Ostatnim etapem jest
oczekiwanie rezultatu jaki przyniesie proces komunikacyjny. Komunikacja zachodzi tylko
wtedy, gdy te trzy selekcje zostaną ze sobą połączone w jedność. Musi powstać pewna całość
składająca się z rozróżnienia informacji, zapośredniczenia i jej zrozumienia – to jest właśnie
komunikacja.202
Komunikacja konstytuuje systemy jako autoreferencyjne, to znaczy odnoszące się do
samych siebie. Autoreferencja możliwa staje się tylko, gdy istnieją jakby dwa procesory, które
przetwarzają informacje, przy czym odnoszą się one do siebie wzajemnie i za wzajemnym
pośrednictwem.203 Nie można tu mówić o pewnych stałych elementach czy relacjach, gdyż to
właśnie one są reprodukowane poprzez autoreferencję systemu. Elementem składowym są tu
raczej pewne selektywne operacje komunikacji. Komunikacja możliwa jest tylko jako proces
autoreferencyjny. Musi mieć tu miejsce zrozumienie, które zakłada kontynuację procesu
komunikowania. Kolejne działanie komunikacyjne dowodzi tego, że pierwsze zostało
zrozumiane. Każda kolejna komunikacja opiera się na nawiązaniu do tej pierwszej i nie ma tu
znaczenia, w jak dużym stopniu dana informacja koresponduje z tą pierwszą. Rozumienie
komunikacji wyjściowej może jednak nie odnieść sukcesu, co jest reperkusją do refleksji nad
komunikacją komunikacji.204 Każde działanie komunikacyjne kontroluje swą zrozumiałość
w odniesieniu do działania wyjściowego, dzięki któremu możliwe staje się zrozumienie
dalszych komunikacji. Bez tego procesu dalsze komunikowanie mogło by nie dojść do skutku
bądź przyniosłoby nieoczekiwane rezultaty. Autoreferencja komunikacji polega więc na
N. Luhmann, Pojęcie społeczeństwa, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, red. A. Jasińska-Kania,
L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Scholar, 2006, s. 418.
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ciągłym odnoszeniu się do siebie elementów komunikacji, czyli do rozumienia wcześniejszych
działań komunikacyjnych. Nie chodzi tu jednak o zrozumienie w sensie porozumienia poprzez
komunikację. Komunikacja, która nie stworzyła porozumienia nadal jest komunikacją i jako
taka dalej się utrzymuje. Jak również nieudana komunikacja nadal jest komunikacją, ponieważ
jest ona nieudana nie z powodu swojego przebiegu, lecz z innych przyczyn, które nie leżą
w toczeniu się danego procesu komunikacyjnego.205
Kodowanie jest nieodłączną częścią komunikacji jako procesu przekazu informacji.
Operacja ta zakłada stosowanie pewnych form pozwalających spełniać te funkcje. Jedną
z takich form jest język. Zdarzenia można podzielić na kodowane, które przybierają postać
informacji, jak również na niekodowane, które są odbierane jako zakłócenia.206 Kody są
formami symboli, które umożliwiają spostrzeżenie działań innych aktorów procesu
komunikacyjnego. Kody posiadają pewne charakterystyczne dla nich właściwości i cechy:

• Kody pozwalają zredukować złożoność środowiska poprzez wybór jednej
z alternatywnych opcji;

• Kody są dwójkowe – każdy kod zawiera już w sobie własną sprzeczność dialektyczną,
np. „to jest ładne” zawiera już w sobie to, że coś może być brzydkie;

• Zawierając w sobie opozycyjne określenie, kody ukazują możliwość działania
odwrotnego, np. odrób lekcje domowe zawiera w sobie możliwość nie uczynienia tego
polecenia.207
Dzięki kodom system może stworzyć dla siebie dodatkowo opozycyjne ujęcia wszelkich
rzeczy i zjawisk, które mogą być komunikowane. Komunikacja porządkuje środowisko
poprzez redukcję jego kompleksowości za pomocą kodów oraz implikuje możliwość
spostrzeżenia alternatywnych opcji i sposobów działania.
Kody komunikacji wraz ze wzrostem złożoności funkcjonalnej systemu porządkują
każdy podsystem w swoiste, odrębne środki komunikacji, które odpowiadają tylko
przypisanemu systemowi funkcjonalnemu. Specyficzne dla każdego podsystemu środki
komunikacji porządkują jego wewnętrzne reakcje, jak również relacje wobec środowiska.
Środki te N. Luhmann nazywa mediami lub symbolicznie zgeneralizowanymi mediami
komunikacji, które przedstawiają selekcję i motywację do działania jako jedność, jako coś,
co
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M. Fleischer, Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 162.
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społeczeństwa.208 Dla systemu gospodarki takim medium jest pieniądz, który koordynuje
funkcjonowanie organizacji ekonomicznych oraz interakcje pomiędzy podmiotami gospodarki.
Podobnie rzecz ma się w innych systemach: w systemie polityki środkiem komunikacji jest
władza, w nauce – prawda, w prawie – legalność, itd.
W koncepcji N. Luhmanna te zgeneralizowane media komunikacji pełnią bardzo ważną
rolę jeśli idzie o ewolucję systemu społecznego, powstawanie jego zróżnicowanych
funkcjonalnie podsystemów. Każdy system funkcjonalny społeczeństwa nie może zaistnieć,
jeśli nie wytworzy swojego specyficznego kodu komunikacji, dzięki któremu możliwa staje się
jego kontrola i utrzymanie sprawności funkcjonalnej. Zgeneralizowane środki komunikacji
pozwalają zaistnieć i podtrzymywać swe istnienie systemom, ponieważ redukują one
kompleksowość środowiska poprzez redukcję form działania w danym systemie, np. władza
jako środek polityki ogranicza możliwość innych działań na polu politycznym. Poszczególne
kody nadają również pewną elastyczność swym systemom, ponieważ pociągając za sobą
możliwość alternatywy rozszerzają pole do wyboru działania, np. władza pociąga za sobą
alternatywę nie poddawania się woli rządzącego, opozycję.209 Poza tym kody poszczególnych
systemów funkcjonalnych nie są „przetłumaczalne” na kody innych systemów, co powoduje,
że są one raczej środkami komunikacji wewnętrznej danego systemu. To, co dociera do danego
systemu funkcjonalnego od innego w postaci obcego kodu, jest tylko szumem wywodzącym
się ze środowiska.210 Tak więc sygnał odebrany ze środowiska systemu jest dla niego tylko
nieprzekładalnym bodźcem, a nie informacją, która posiadałaby dla niego jakiekolwiek
znaczenie.
W teorii systemów społecznych N. Luhmann opisuje system gospodarki jako system,
który przesuwa w czasie podjęcie decyzji o zaspokojeniu danych potrzeb wraz z gwarancją,
że zużytkowany czas pozwoli na lepsze zaspokojenie tychże potrzeb w przyszłości.211
Gospodarka polega na produkcji dóbr i usług oraz na ich dystrybucji w społeczeństwie.
System gospodarki pełni funkcję zaspokajania podstawowych oraz wtórnych potrzeb, które
muszą zostać zaspokojone, w celu prawidłowego funkcjonowania systemu społeczeństwa.
N. Luhmann postrzega, że nowoczesna gospodarka orientuje się na przyszłość, to znaczy,
że działalność ekonomiczna jednostek i organizacji gospodarczych ma na celu stworzenie
bezpiecznej i bezproblemowej przyszłości, nie zaś zaspokojenie teraźniejszych potrzeb.
Gospodarkę jako autopojetyczny system wyróżnia racjonalność działania. Występuje tu
N. Luhmann, Systemy społeczne..., op. cit., s. 152.
J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004, s. 74.
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szczególny sposób problematyzacji wymiaru czasowego, co pozwala na odroczenie
zaspokojenia potrzeb w czasie i jednoczesne uzyskanie satysfakcji w przyszłości. Jest to jedna
z podstawowych zasad gospodarki kapitalistycznej – zysk z inwestycji jawi się jako ciągłość
płatniczych możliwości w czasie. Autopojetyczność systemu gospodarki stanowi ciągła
produkcja i konsumpcja dóbr oraz ich ciągła reprodukcja w przyszłości, co jest podstawą
wszelkich ekonomicznych operacji. Wymiar materialny, który zdaje się być podstawą struktury
ekonomicznej, jest wtórny wobec wymiaru czasowego, gdyż zaspokojenie przyszłych potrzeb
jest traktowane jako problem tu i teraz, co wynika z idei ograniczoności.212
System gospodarki w toku ewolucji społeczno-kulturowej zdobywa coraz większy
stopień autonomii systemowej, co jest związane z ewolucyjnym różnicowaniem się
społeczeństwa.

W

społeczeństwach

niezróżnicowanych,

tradycyjnych

zaspokajanie

teraźniejszych potrzeb było związane z małą ilością sposobów, które ograniczały się do
magazynowania dóbr i rozdziału ich między członkami społeczności bądź też handlu
wymiennego z innymi społeczeństwami.213 Innym sposobem zaspokajania potrzeb są
zawierane umowy o wsparciu i pomocy pomiędzy jednostkami, rodami i wioskami. Jednakże
te wszystkie mechanizmy cechują się niskim stopniem autonomii, gdyż związane są z rolami
i elementami, które występują na polu politycznym, wspólnotowym, rodzinnym i religijnym.
Brak tu jednak odrębnych ról i organizacji, które są wyspecjalizowanymi organami, a których
celem

jest

zaspokajanie

potrzeb

społeczeństwa.

Kodem

komunikacji

jest

tu

posiadanie/nieposiadanie dóbr. Wprowadzenie zróżnicowania działań ekonomicznych nadaje
większą elastyczność i kompleksowość wypełniania celów ekonomicznych. N. Luhmann
pierwsze takie zróżnicowanie widzi w powstaniu rynku. Pojawia się kod pieniężny płaci/nie
płaci.214
Rynek pełni rolę miejsca, gdzie występuje rozróżnienie ról na sprzedających towary
i kupujących. Ta instytucja rynkowa pełni bardzo ważne funkcje:
•

Ustanawianie wartości danych dóbr;

•

Ustalanie tych wartości podług cech dóbr, niwelowanie znaczenia innych znaczeń,
takich jak religijne, polityczne, itp. oraz tradycyjnych relacji opierających się na
posiadanym statusie społecznym, pełnieniu pewnych ról społecznych, normach
i moralnych zobowiązaniach;

•

Stworzenie specyficznego środka komunikacji systemu gospodarki – pieniądza.

Ibid., s. 195.
Ibid., s. 197.
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To wyliczenie funkcji rynku odwołuje się w pewnej mierze do koncepcji Georga
Simmela, który w swej rozprawie Filozofia pieniądza opisał proces zastępowania kryteriów
etycznych, logicznych i estetycznych oceny wartości dobra przez kryterium monetarne, czyli
wytworzenie pieniądza jako środka ustalania wartości.215 Posobnie dla N. Luhmanna rynek
powoduje różnicowanie się ról ekonomicznych, które zostają odizolowane od innych ról
pełnionych w społeczeństwie oraz stworzenie pieniądza jako swoistego środka komunikacji
systemu gospodarki.
Współczesna forma gospodarki w rozumieniu N. Luhmanna polega na operacjach, które
dokonują się poprzez płatności za pomocą środka, jakim jest pieniądz. Operacje takie implikują
w sobie dwie cechy: odbiorca ma możliwość dokonywania kolejnych płatności, natomiast
płacący już tej możliwości nie ma. Gospodarka to wszystkie operacje, które odbywają się za
pośrednictwem płatności pieniężnych bez względu, czy pieniądz jest angażowany
bezpośrednio, czy pośrednio, kto używa pieniądza i czyje potrzeby zostają zaspokajane. Każda
operacja odnosząca się do pieniądza zawsze będzie istotna z punktu systemu gospodarki.
Podstawą takich operacji gospodarczych jest cena towaru, jak również zawiera się w nich
wartość samego pieniądza.216 System współczesnej gospodarki opiera się na formie
monetarnej, która wygląda inaczej niż jej wcześniejsze formy, ponieważ gospodarka stała się
autonomicznym systemem. Na przykład w czasach średniowiecznych towarem mogło być
wybawienie, specjalne odpuszczenie grzechów, itp. Współcześnie gospodarka oddzieliła się od
konotacji religijnych i innych, dzięki czemu może funkcjonować jako autonomiczny system
funkcjonalny.217 W nowoczesnej gospodarce rynkowej występuje brak obecności pieniądza
fizycznego, który jest zastępowany jego wirtualną formą, ta zaś uosabia się w operacjach
finansowych w postaci płatności. Mechanizm autopojetyczności systemu gospodarki jest
właśnie podtrzymywany przez działania komunikacji w formie płatności, które umożliwiają
dalsze zapłaty i komunikację z różnymi podmiotami, dzięki czemu możliwe staje się
wchodzenie w nowe stosunki społeczne.218 N. Luhmann określa płatność jako formę społecznej
komunikacji, która jest realizowana w systemie gospodarki poprzez medium pieniądza.219
Pieniądz, jako medium systemu gospodarki, odgrywa inną rolę niż inne środki
komunikacji systemów funkcjonalnych. Nie redukuje on bowiem kompleksowości środowiska,
natomiast
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wykorzystania, ponieważ pozwala on na nabywanie lub sprzedawanie różnych dóbr i usług.
Otwiera w ten sposób nowe możliwości jego wykorzystania: wyboru towaru bądź wybranie
któregoś ze sprzedawców danego dobra. Uniwersalne korzystanie z pieniądza polega na jego
stosowaniu niezależnie od rodzaju zwartości towaru: mogą być to również dobra niepodzielne,
dla których w warunkach wymiany ciężko jest znaleźć ekwiwalent zamienny.220 Pieniądz
pozwala na dalsze wewnętrzne różnicowanie się systemu gospodarki.
Następną cechą pieniądza jako medium gospodarki jest jego zdolność do załamywania
wymiaru czasowego środowiska. Jako uniwersalny środek komunikacji jest możliwy do
skorzystania w każdym momencie. Posiadający pieniądze ma możliwość ich zużytkowania
w każdej przyszłej chwili bez względu, czy będzie miało to miejsce zaraz, czy za dziesięć lat.
Przyszłość staje się nieistotna, gdy patrzymy na nią przez pryzmat pieniądza. Teraźniejszość
zostaje ustalona wobec tego, co zostanie zrobione przez użycie pieniądza w przyszłości. Ważne
jest tu, aby ten monetarny środek był uznawany jako powszechny środek wymiany oraz aby
pieniądz nie podlegał zbytniej inflacji w czasie.221
Pieniądz jako środek komunikacji cechuje refleksyjność. Jako przedmiot refleksji
podlega on dyskusji na temat jego użytkowania: kupno bądź sprzedaż, decyzja o inwestycji.
Pieniądz może stać się również środkiem do zwiększenia jego posiadania. Może stać się on
przedmiotem dyskusji etycznych o jego znaczeniu w działalności jednostek. Cechy pieniądza,
takie jak przenoszenie kompleksowości, załamywanie czasu, refleksyjność, powoduje, że staje
się on coraz bardziej dominującym środkiem komunikacji w społeczeństwach nowoczesnych,
wysoce złożonych.222 Gospodarka staje się znaczącym systemem społecznym pośród
wszystkich innych, gdyż te ostatnie muszą sprostać wzrostowi kompleksowości systemu
ekonomicznego. System gospodarki tworząc tak efektywny środek komunikacji, jakim jest
pieniądz, jest w dalszym ciągu w stanie go ulepszać.223 Dzięki temu widoczna staje się
przewaga ewolucyjna tego systemu nad innymi. Przykładem może być tu wzrost znaczenia
gospodarki w znaczeniu obecności społecznej, a regresja znaczenia religii jako systemu
społecznego. Wyjaśnieniem takiego stanu społeczeństwa nowoczesnego jest wyraźnie większa
korzyść komunikacyjna, którą posiada pieniądz nad wiarą. Kolejnym przykładem może być
relacja między systemem gospodarki a polityką. System polityki interweniując w rynek
przekłada na swój kod dany problem ekonomiczny jako swój własny. Gospodarka
N. Luhmann, Systemy społeczne..., op. cit., s. 429.
N. Luhmann, The Differentiation..., op. cit., s. 207.
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w porównaniu w systemem polityki jest systemem bardziej złożonym i autonomiczny, bardziej
wyróżnia się ze środowiska. Procesy gospodarcze są narażone na większe ryzyko, a co za tym
idzie, stanowią wyższą kompleksowość środowiska dla systemu polityki.224
Gospodarka mając swą podstawę opartą o płatności za pomocą pieniądza jest systemem
zamknięto - autoreferencyjnym. W celu jego utrzymania operacje płatności muszą być stale
motywowane. Mechanizm ten wymaga obecności ruchu przeciwnego do płatności pieniężnych,
czyli obiegu dóbr i różnych wielkości monetarnych. Wynika z tego, że operacje gospodarcze są
zawsze skierowane na zewnątrz, w stronę środowiska, czyli innych towarów, potrzeb i działań.
Nowoczesna gospodarka kapitalistyczna jest doskonałym przykładem systemu otwartego,
a zarazem zamkniętego. Występuje tu przymusowe sprzężenie między autoreferencyjnymi
i zewnątrzreferencyjnymi odniesieniami do sensu, co z kolei wymaga występowania
szczególnych warunków strukturalnych w każdej operacji gospodarczej. 225
Wzrost złożoności wewnątrz systemu gospodarki eskaluje ryzyko wiążące się z
działaniami ekonomicznymi jednostek. Każda działalność obarczona jest niepewnością
zaspokojenia swych potrzeb czy też uzyskania oczekiwanego zysku. To ryzyko powoduje
powstanie pewnych mechanizmów, których celem jest zminimalizowanie niepewności działań
wewnątrz systemu gospodarki. N. Luhmann jako najważniejszy czynnik zmniejszenia ryzyka
wymienia wewnętrzne zróżnicowanie systemu ekonomii. Jest to strukturalny podział na
gospodarstwa domowe, firmy i rynki.226 Zróżnicowanie to polega na zmiennym charakterze
tych jednostek i ich różnym funkcjonowaniu w systemie gospodarki. Gospodarstwa domowe
są jednolite strukturalnie, są pierwotnymi konsumentami towarów rynkowych. Są one
zorientowane na konsumpcję. Firmy są jednostkami produkcyjnymi, występują różne ich
rodzaje. Są one włączone w produkcję dóbr i usług. Rynki natomiast nie są jednostkami
systemu gospodarki, lecz pełnią rolę zbioru, układu procesów, dzięki którym możliwa staje się
dystrybucja dóbr. Występują różne ich typy ze względu na rodzaj towaru i reguły wymiany dóbr
danego typu. To wewnętrzne zróżnicowanie systemu gospodarki powoduje redukcję
kompleksowości, jakkolwiek prowadzi do zwiększenia elastyczności, ponieważ każda z tych
trzech jednostek/części może wprowadzać nowe działania ekonomiczne niezależnie od działań
innych jednostek gospodarki.
Jak w takim razie jednostki gospodarcze, czyli przede wszystkim przedsiębiorstwa
wprowadzają w strategię swojej działalności koncepcję CSR, która ukierunkowana jest na
A. Lompart, Socjologiczne podejście do ekonomii w teoriach Talcotta Parsonsa, Niklasa Luhmanna i Pierre’a
Bourdieu, „Studia socjologiczne” 2007, nr 1 (184), s. 63.
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zgoła inne cele aniżeli pomnażanie zysku, dystrybucję dóbr ekonomicznych poprzez medium
pieniądza? Odpowiedzi należy szukać w przejściu sposobu myślenia o funkcjonowaniu biznesu
z systemowego do sieciowego, które wskazuje na lepsze narzędzia redukcji kompleksowości
środowiska, jak również na lepszą analizę przedsiębiorstwa w sieci relacji z podmiotami innymi
aniżeli te gospodarcze.
Nowy paradygmat sieciowy pozwala w dużym stopniu zaobserwować zmiany, które
zachodzą w powstawaniu i ciągłym rozwoju nowych form społecznych. Mówiąc o nowym
typie społeczeństwa, nie można oczywiście mieć na myśli całkiem nowej jakości.
Zmianie podlega ogląd fenomenów społecznych, w tym samego społeczeństwa jako takiego.
Upowszechnienie sieciowych form organizacyjnych, jak również wdrażanie nowych metod
w analizie badawczej, jak i również w praktycznym zarządzaniu, jest wynikiem
zaobserwowania wielości zalet, czym charakteryzuje się podejście sieciowe.
Już sama definicja systemu dostarcza nam pewnych uwag, co do podobieństw
z koncepcją sieci. System definiuje się jako pewną całość, która składa się z konkretnych
elementów oddziaływujących na siebie nawzajem. Ważną uwagą przy tej definicji jest to,
iż system jest zakładany jako całość pierwotna w stosunku do jego części. Przy tych pierwszych
uwagach co do istoty systemu wyraźnie zauważyć można pewne podobieństwo do sieci – otóż
sieć jako taka również rozpatrywana jest jako całość połączonych ze sobą elementów. Jednakże
tu pierwotność zostaje oddana części sieci. Bez połączeń sieć nie istnieje. Co więcej, w sieci,
w odróżnieniu od systemu, analizie nie podlegają części składowe, lecz własności ich
powiązań, wzajemnych relacji, które de facto tworzą sieć. Idąc dalej w analizie systemu,
dostrzec można jej uporządkowaną strukturę, która przede wszystkim odnosi się
do zaobserwowania przez system różnicy pomiędzy jego elementami a elementami należącymi
do otoczenia. Części strukturalne systemu cechują się pewną powtarzalnością swoich działań,
dzięki czemu system może zachowywać się przewidywalnie, a co za tym idzie jest całością
uporządkowaną. Co prawda występuje pewien margines chaosu wewnątrz każdego systemu
i jest on analizowany pod pojęciem entropii, jednakże do danej analizy ten termin nie jest
kwestią istotną. W odróżnieniu od systemu sieć nie posiada sztywnej struktury, gdzie każdy
element jest uporządkowany, zachowuje jednak pewien stopień uporządkowania, a to dzięki
kryterium wymiany informacji i tworzenia innowacji, które sieć rozpatruje pod względem
przydatności poszczególnych węzłów i relacji.
Pomimo wyżej wymienionych różnic pomiędzy systemem a siecią, samą sieć możemy
rozpatrywać z kategoriach systemowych. Analizie takiej będzie podlegać struktura sieci,
w której, jak ma to miejsce w systemie, najważniejszą rolę odgrywają powiązania
149
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poszczególnych elementów danej całości. Społeczeństwo rozpatrywane w kategoriach
systemowych jest systemem złożonym z pozycji społecznych 227, które porządkują życie
społeczne. Poszczególne pozycje tworzą sieć relacji, która de facto stanowi podstawę analizy
sieciowej.
Niemniej słabością perspektywy systemowej jest sztywność wyjściowego modelu
systemu, jakim się posługuje. Często zarzuca się temu podejściu, że jest pozaempiryczne,
gdyż modelowy system, nawet gdy odzwierciedla dane zjawisko społeczne, to jest on
przyjmowany na podstawie definicji, rzadko zaś na podstawie weryfikacji empirycznej.
Perspektywa sieci odsuwa te uwagi na bok, będąc metodą w pełni dopasowaną do badanej sfery
społecznej, ukazując wszelkie relacje znajdujące się w studiowanej sieci. To rzeczywistość
społeczna tworzy sieć, która zostaje opisana w kategoriach naukowych.
W analizie sieciowej centralnym pojęciem jest kategoria sieci. Termin sieci należy
rozumieć jako główne narzędzie w badaniu typu relacji i połączeń, które znajdują swoje miejsce
w strukturze sieciowej. Należy zauważyć, iż podejście sieciowe będzie nadal używało terminu
struktura czy też system, jednak będą to wyrażenia o nowym zabarwieniu zgodne z logiką sieci.
Te konotacje systemowe z analizą sieci wynikają wprost z założeń matematycznych
i fizycznych teorii sieciowych, w których każdy algorytm musiał być dostosowany do
właściwości badanego systemu, badanej całości.
Zauważyć należy, że każda definicja sieci, pomimo ich wielkiej różnorodności,
wskazuje zawsze na pewne podstawowe elementy, którymi są węzły, relacje i przepływy.
Według Charlesa Kadushina sieć można rozumieć jako pewien układ relacyjny, który składa
się z obiektów (węzłów) i mapy lub opisu relacji, które zachodzą pomiędzy tymi węzłami228.
Wyraźnie widoczne są tu dwa elementy składające się na sieć: węzły i relacje. Można przyjąć,
że każda sieć składa się właśnie w tych dwóch elementów229, a przepływy są częścią tego
układu relacji. Węzły w sieci mogą być różnie scharakteryzowane, gdyż mogą to być i
poszczególne jednostki, jak również grupy społeczne, czy instytucje społeczne. Niemniej to nie
opis poszczególnych elementów, jak ma to miejsce w analizie systemowej, ale charakter
i jakość łączących ich więzi jest domeną podejścia sieciowego. Charakterystykę relacji oddają
nam cechy pola przepływów, w którym dana zależność zachodzi i gdzie ma miejsce wymiana
i dystrybucja informacji.
Por. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2005, s. 89-110.
C. Kadushin, Networks and Small Groups. Strucutre and Dynamics, eJournal of Anthropological and Related
Sciences: Vol. 1: No.1, Article 5, 2005.
229
K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią,
PWN, Warszawa 2001, s. 17.
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W społecznej teorii sieciowej relacje społeczne są badane w kategoriach węzłów i ich
połączeń, które ustrukturyzowane są w postaci sieci230. Badaniu podlegają relacje pomiędzy
poszczególnymi aktorami społecznymi, co uwidacznia się w układzie ich powiązań w sieci.
W perspektywie systemowej układ społeczny analizowany był również pod względem jego
elementów i ich wzajemnych powiązań, jednakże charakter części był podporządkowany
opisowi systemu jako całości. W analizie sieciowej prym wiedzie opis struktury relacji,
gdzie to połączenia stają się główną jednostką badawczą, spychając problematykę właściwości
węzłów na plan dalszy. Analizując cechy danego społeczeństwa, to właśnie charakter relacji
w nim dominujących ukazuje jego właściwości i charakterystykę. System społeczny jest
wynikiem danego układu sieciowego, który tworzy ramy strukturalne społeczeństwa.
Koncepcję CSR należy właśnie rozumieć poprzez włączenie w myślenie strategiczne o
zarządzaniu przedsiębiorstwem paradygmatu sieciowości. Przedsiębiorstwo jako system
zorientowany celowo zostaje zastąpiony koncepcją przedsiębiorstwa jako węzła w sieci, który
jest ukierunkowany na relacje, a nie jedynie na zysk finansowy. Nie idzie tu o całkowite
odwrócenie się od koncepcji systemowej, gdyż każdy system ma czas do przystosowania się w
warunkach zmieniającego się środowiska – współcześnie do form społeczeństwa sieci. Stopień
adaptacji przedsiębiorstwa posiada element pozytywny, co bezpośrednio przekłada się na fakt
posiadania umiejętności ciągłego uczenia się.
Nowe podejście do przedsiębiorstwa oparte jest na założeniu, że organizacje
gospodarcze funkcjonują w sieci działań permanentnie uwikłanych w relacjach zwrotnych ze
swoim środowisku w danym polu organizacyjnym231. Taka wizja analizy przedstawiona została
m.in. w modelu teoretycznym M. J. Hatcha, w którym przedsiębiorstwo opisywane jest jako
wspólny twór technologii, struktury społecznej, kultury i struktury fizycznej zanurzonych
w otoczeniu, które jest wspólnie tworzone232.
Specyficznymi cechami nowych warunków są cechy kształtujące nową ekonomię,
wśród

których

wymienić

należy:

procesy

globalizacji,

ciągłe

zmiany

otoczenia

organizacyjnego, upowszechnienie poprzez rewolucję teleinformatyczną narzędzi do
komunikacji elektronicznej, nastawienie organizacji do ciągłej reorganizacji struktur
(sieciowych), rola informacji jako kapitału. Te zmiany są odczytywane zarówno w atmosferze
optymizmu, ale również i pesymizmu, czego najlepszym przykładem stał się obraz
C. Haythornthwaite, Social Network Analysis: An approach and technique for the study of information
Exchange, Library and Information Science Research, nr 18, 1996, s. 323.
231
B. Czarniawskia, Trochę inna teoria organizacji. Organizacja jako konstrukcja sieci działań, Poltext, Warszawa
2010, s. 29.
232
M. J. Hatch, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002, s. 43-59.
230
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powiększających się przepaści pomiędzy bogatymi jednostkami i tymi marginalizowanymi.
Można stwierdzić, że koncepcja neoliberalizmu napotkała na swojej drodze rozwoju kwestie
etyczne, które są rezultatami nieokiełznanych postępów technologii i globalizacji.
Taka sytuacja powoduje przekształcenie tradycyjnego ujęcia przedsiębiorstwa jako jednostkę
znajdującą się w środowisku wyłącznie gospodarczym i która nastawiona jest tylko na zysk,
na ujęcie nowoczesne, które dodatkowo analizuje jednostki gospodarcze jako węzły w sieci
społeczne, i które mają wpływ na problemy natury moralnej. Niemniej włączenie w otoczenie
ekonomiczne elementów etycznych nie nastręcza przedsiębiorstwom jako systemom problemu
w ich zrozumieniu, gdyż nadal są one traktowane jako elementy generujące zysk. Stąd należy
zauważyć, że racjonalizm ekonomiczny wciąż jest najważniejszą koncepcją w tworzeniu
strategii działalności przedsiębiorstwa – to usieciowienie podmiotów gospodarczych stworzyło
możliwość rozszerzenia systemu wartości na całe społeczeństwo. Jednostki biznesu, które
zostały powiązane w sieci zależności globalnych, otrzymały więzy nowego rodzaju – są to
więzy społeczne, oparte na przedsięwzięciach adaptacyjnych w odniesieniu do turbulentnego
otoczenia. Obowiązek ciągłego monitorowania zmian zmusza przedsiębiorstwa do budowania
trwałych relacji z otoczeniem społecznym jako narzędzia odnoszenia swoich struktur
i działalności do ciągłych zmian społecznych. Kapitałem organizacji ekonomicznej staje się nie
tylko kapitał finansowy, ale również i ten wynikający z relacji z podmiotami społecznymi, czyli
kapitał relacyjny, będący podstawową wartością CSR.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE LIGHT OF SYSTEMS THEORY AND
SOCIETY OF NETWORKS - ENTERPRISES AS OPEN SYSTEMS FOR THEIR
SURROUNDINGS
Summary: The aim of the article is to analyze the concept of CSR in the light of systemic theories and
the network paradigm. A look at the company as an open system causes some analytical problems, given
the dominance of the theory of the public network, which is part of CSR. The article is an attempt to
answer how the systemic concept is found in the description of modern enterprises and with which new
analytical tools comes to us with the help of the network paradigm.
Keywords: CSR, corporate social responsibility, open system, social networks, relational capital.
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Łukasz Smolarek233

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE (CCI CORPORATE
COMMUNITY INVOLVMENT) A STRATEGIA SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
– STUDIUM PRZYPADKU
Streszczenie: Celem rozdziału jest analiza związku pomiędzy zaangażowaniem społecznym
(CCI – corporate community involvment) a strategią społecznej odpowiedzialności (CSR – corporate
social responsibility) wybranych przedsiębiorstw. Niniejszy rozdział to próba odpowiedzi na pytania:
czy działania z zakresu zaangażowania społecznego są wynikiem zarządzania i realizacji strategii
odpowiedzialności społecznej czy przejawem działań incydentalnych i fragmentarycznych,
ograniczonych do budowania wizerunkowych relacji z interesariuszami, które nie mają bezpośrednich
powiązań ze sposobem realizacji założeń strategicznych? Metodą badawczą jest analiza treści stron
internetowych (ang. desk research) oraz publicznie dostępnych raportów społecznych CSR, dwóch
wybranych przedsiębiorstw tj. Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Aquanet SA. W oparciu o analizę i
na jej podstawie, doszedłem do wniosku, że istnieje widoczny związek pomiędzy działaniami z zakresu
zaangażowania społecznego a strategii społecznej odpowiedzialności każdego z badanych przypadków,
co pozwala sądzić, że zaangażowanie społeczne jest elementem zarządzania strategią społecznej
odpowiedzialności tych przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność, zaangażowanie społecznie, strategia CSR.

Wstęp
Zapoczątkowana w Polsce w latach 80. XX wieku transformacja systemowa, przyczyniła się
do trwałych zmian w sferze ustrojowej, gospodarczej i społecznej. Stworzenie wolnego rynku
opartego na własności prywatnej oraz zmiany mentalności społecznej zmieniły oblicze polskich
przedsiębiorstw. Wzrost świadomości obywatelskiej, zamożności nowych klas społecznych,
zmiany całych systemów komunikacji społecznej z językiem i parajęzykiem na czele nie
pozostają bez wpływu na kształt współczesnych przedsiębiorstw. Tak w Europie jak i na
świecie trwa debata nad rolą przedsiębiorstwa w życiu społeczno-gospodarczym. Dyskusja
toczy się również w Polsce. Jednym z ważnych jej obszarów jest społeczne zaangażowanie
przedsiębiorstw. Dziś, konsument nowej ery szukający autentyczności, podkreślający
indywidualność, niezależny i dobrze poinformowany234, jest zwierciadłem prawdy
i autentyczności intencji podejmowanych działań. Świadczą o tym wyniki badania „The New
Sustainability Regeneration. Innovation Group” przeprowadzonego w USA, Chinach, Wielkiej
Brytanii i Australii pokazują, że 90% ankietowanych uważa, że firmy powinny wziąć

233
234

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
D. Levis, D. Bridger, The Soul of the New Consumer, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
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odpowiedzialność za losy planety i jej mieszkańców. Z kolei 83% woli wybrać markę, która
jest odpowiedzialna, lecz nie wie, jak to sprawdzić, a 86% uważa, że nie ma wystarczająco
informacji o produktach i ich wpływie na środowisko235. Rosnące oczekiwania interesariuszy,
stanowiących każdą grupę osób lub indywidualne osoby, które wywierają wpływ na osiąganie
celów przedsiębiorstwa lub które podlegają oddziaływaniu ze strony organizacji osiągających
swoje cele236, nie są pozbawione biernemu przypatrywaniu ze strony przedsiębiorstw. W Polsce
przybywa praktyk z zakresu odpowiedzialności społecznej. W 2017 roku do raportu
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” przedsiębiorstwa zgłosiły
1190 dobrych praktyk – 639 nowych i 551 długoletnich, co stanowiło odpowiednio o 39%
i 32% więcej praktyk niż w roku 2016237. I choć rośnie liczba praktyk także z zakresu
zaangażowania społecznego, co może być przejawem rosnącej liczby powiązań ze strategią
odpowiedzialności społecznej, to wciąż trwa debata nad ich rolą zarządczą, a w konsekwencji
ewentualnym charakterem tychże powiązań. Równolegle toczy się także istotne dyskusje nad
rolą jaką przedsiębiorstwa pełnią w kształtowaniu postaw społecznych i wpływie na
rozwiązywanie problemów społecznych.
Mając na uwadze powyższe zauważam lukę związaną z wciąż stosunkowo niewielką
liczbą opracowań, prezentujących pogłębione analizy dotyczące związku pomiędzy
zaangażowaniem społecznym a strategią społecznej odpowiedzialności, co stanowi cel
niniejszego rozdziału. Metodą badawczą jest analiza treści stron internetowych, raportów
społecznej odpowiedzialności (CSR), publicznie dostępnych strategii zaangażowania i strategii
społecznej odpowiedzialności dwóch wybranych spółek tj.: Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz
Aquanet SA. W badaniu poddano analizie następujące kwestie: funkcjonowanie strony
internetowych pod katem komunikacji zaangażowania społecznego i strategii społecznej
odpowiedzialności, aktywność informacyjna działań w tym zakresie oraz spójność
komunikacyjna programów i projektów zaangażowania społecznego w stosunku do
komunikacji

strategii

społecznej

odpowiedzialności,

długofalowość

i

adekwatność

zaangażowania społecznego w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej każdej
z nich. Pierwsza spółka, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., to największy prywatny pracodawca
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w Wielkopolsce i największa w Polsce fabryka samochodów użytkowych238, zaś druga Aquanet
SA, to największa w Wielkopolsce spółka świadcząca usługi wodociągowo-kanalizacyjne239.
Rozdział jest próbą odpowiedzi na następujące pytania badawcze: czy istnieje związek
pomiędzy strategią społecznej odpowiedzialności a podejmowaniem działań z zakresu
zaangażowania społecznego?
Istota zaangażowania społecznego i CSR
Jedną z kluczowych zmian pierwszej dekady XXI wieku są wartości w biznesie.
Jednym z symptomów tej zmiany są opinie pracowników z tak zwanego pokolenia Y-grek,
stanowiącego dziś blisko 40% osób w wieku produkcyjnym, dla których społeczna
odpowiedzialność biznesu jest ważna (25% z nich)240. Nie pozostając obojętnymi na te zmiany,
przedsiębiorstwa podejmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
I choć termin ten definiuje się i odmieniania na różne sposoby241, co wynika także, a może
przede wszystkim z dynamiki rozwoju i ewolucji koncepcji na przestrzeni od drugiej połowy
poprzedniego stulecia do dziś, to istnieją wyraźne krystalizujące się wspólne cechy i elementy.
I tak, CSR traktowany jest jako element przemyślanej strategii działania przedsiębiorstwa,
zinstytucjonalizowany i zracjonalizowany, który może stać się nowym źródłem przewagi
konkurencyjnej242, a także można go rozumieć jako ekonomiczne, prawne, etyczne oraz
filantropijne zobowiązanie przedsiębiorstwa względem wewnętrznych i zewnętrznych grup
społecznych (i jednostek), ponadto może ona być przedmiotem celowego, racjonalnego
i zinstytucjonalizowanego działania, które może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej 243.
Skoro mowa o przemyślanej strategii działania przedsiębiorstwa i zobowiązaniu wobec
grup i jednostek społecznych, ewolucja roli przedsiębiorstwa jako obywatela staje się coraz
bardziej istotna. Tę istotę zauważa tez Komisja Europejska przypisując CSR strategiczny
charakter. Maksymalizacja zysku w myśl Fridmanowskiego modelu organizacji ewoluuje
Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Raport Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes, Poznań 2016,
http://volkswagen-poznan.pl/sites/default/files/2018-08/Zrownowazony_rozwoj_i_odpowiedzialny_biznes_
broszura.pdf, dostęp 29.01.2019.
239
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w kierunku hybrydy na rzecz odpowiedzialności za społeczne i gospodarcze wpływy w całym
łańcuchu wartości. Jednym z takich wpływów jest obszar zaangażowania społecznego.
Już w XIX wieku, Theodore Roosevelt, amerykański prezydent i laureat Pokojowej Nagrody
Nobla, uważał że ludzie bogaci, którzy pieniądze nie robią po to, by służyć ludzkości, są
wrogami gatunku ludzkiego244, zaś Andrew Carnegie podkreślał, że człowiek, który umiera
bogaty, umiera w niesławie245. Głównym spostrzeżeniem, płynącym z ich rozumienia roli
przedsiębiorstwa była więc społeczna redystrybucja dóbr. Współcześnie może ona przybierać
różnorodne formy aktywności, zawsze jednak dotyczy udziału w rozwiązywaniu problemów
społecznych246. Istotą jest więc świadome zaangażowanie społeczne (CCI – corporate
community ivolvment). World Economic Forum określa je jako wkład, który przedsiębiorstwo
jako obywatel wnosi poprzez swoją działalność, inwestycje społeczne, programy charytatywne
i zaangażowanie w reformy publiczne247. Obserwacja zmian jakie zachodzą we współczesnym
funkcjonowaniu przedsiębiorstw, pozwala przypuszczać, że jednym z przejawów społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa jest koncepcja zaangażowania społecznego (CCI corporate community involvement).
Społeczne

zaangażowanie

jest

jednym

z

siedmiu

obszarów

społecznie

odpowiedzialnego działania według normy ISO 26000, która to norma nie jest normą systemu
zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów248.
Na istotny aspekt społecznego zaangażowania zwraca również uwagę Komisja Europejska,
która zauważa, że aby realizować koncepcje CSR, przedsiębiorstwa powinny dysponować
mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych, związanych
z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową
strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami249. Tego typu sposób rozumienia
roli przedsiębiorstwa rodzi potrzebę integracji kwestii społecznych, a także wynikających dla
i z tych kwestii problemów oraz szans, ze strategią biznesową przy aktywnym współudziale

K. Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945, wyd. 3, Warszawa
1999, s. 179.
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s. 191.
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interesariuszy. Przyjmując więc, że podstawowa strategia biznesowa części przedsiębiorstw
oparta jest o idee zrównoważonego rozwoju, który wykorzystuje wiele mechanizmów,
instrumentów i metod w celu osiągnięcia zrównoważonego stanu gospodarek i społeczeństw
w warunkach, jakie określa ekosystem250, a którego jednym z elementów jest CSR definiowany
jako koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej, której elementy są dobrowolnie
i świadomie wkomponowywane w strategię jednostki251, to wyłania się przestrzeń dla
możliwego związku pomiędzy zaangażowaniem społecznym a strategią odpowiedzialności
społecznej.
Zaangażowanie

społeczne

jako

integralna

część

strategii

CSR,

dotyczy

odpowiedzialności przedsiębiorstwa za wpływy jakie wywiera na otocznie lokalne,
uwzględniając przy tym oczekiwania jednostek i grup interesariuszy, a także zarządzając tym
wpływem. W praktyce związek pomiędzy zaangażowaniem społecznym a strategią społecznej
odpowiedzialności jest kluczowy dla jej efektywnej realizacji. Trudno bowiem sądzić, że brak
pomiaru efektywności dystrybucji środków finansowych, ewaluacji projektów społecznych,
rezultatów i efektów tak w krótkim jak i długim horyzoncie czasu będzie wspierał zadania
i cele strategiczne. Bez świadomego zarządzania i raportowania kluczowych wskaźników
efektywności zaangażowania społecznego, działania te przybiorą postać incydentalnych
aktywności, u podstaw których leży kształtowanie wizerunku i doraźne potrzeby PR
(ang. public relations). Jeśli mowa o efektywności zaangażowania społecznego to jednym ze
sposobów jego pomiaru jest model London Benchmarking Group (LBG). W praktyce ten
standard mierzenia i raportowania skuteczności zaangażowania społecznego firm składa się
z trzech kluczowych elementów: 1) Wkład (inputs), czyli co angażujemy?, 2) Rezultaty
(outputs), czyli co się stało?, 3) Efekty (impacts), czyli co zmieniliśmy?252. Umiejętność
zarządzania zarówno wkładem, rezultatami jak i efektami pozwala budować skuteczne
programy zaangażowania społecznego, co jest ważnym czynnikiem realizacji strategii
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Skoro mowa o związku pomiędzy tymi
zagadnieniami, warto podkreślić rolę efektywności jako czynnika spajającego te dwa elementy.
Skoro bowiem strategia jest esencją, podstawą sukcesu firmy, którą trzeba żmudnie

L. Woźniak, Możliwe kierunki rozwoju ekoinnowacyjności – poziom globalny, wspólnotowy i kraju, w:
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wypracować, wdrożyć w praktyce i udoskonalić w miarę tego, jak się starzeje253
to zaangażowanie społeczne także powinno być wypracowywane, wdrażane i udoskonalane w
długim horyzoncie czasowym. Takie bowiem podejście przyczynia się do poprawy organizacji
obdarowywanych, co w konsekwencji może prowadzić do tworzenia i wdrażania wspólnych
innowacji i podnoszenia zarówno wartości społecznej, jak i ekonomicznej obu podmiotów254.
Praktyka zaangażowania społecznego i CSR – studia przypadków
Archie Carroll uważa, że społeczna odpowiedzialność biznesu obejmuje ekonomiczne, prawne,
etyczne i uznaniowe oczekiwania, jakie społeczeństwo ma wobec organizacji w danym
okresie255. Rozumienie roli odpowiedzialności przedsiębiorstwa wyrażone jest również przez
pryzmat jego strategii odpowiedzialności wynikających z niej założeń i celów strategicznych.
Dla głębszego zrozumienia metodologicznych odniesień i sposobów interpretacji literatury
przedmiotu, prezentuję dwa studia przypadków. Podejścia przedsiębiorstw do realizacji
strategii społecznej odpowiedzialności i co istotne, wynikających z ich zapisów kierunków
zaangażowania społecznego, pozwolą zrozumieć obraz oraz perspektywę przyjętej roli jako
organizacji odpowiedzialnych i świadomych swojego wpływu na otoczenie lokalne.
Pozwolą również dostrzec związek pomiędzy zaangażowaniem społecznym a strategią
społecznej odpowiedzialności każdego z nich.
Przypadek I - Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. to największy prywatny pracodawca w Wielkopolsce
i największa w Polsce fabryka samochodów użytkowych. Kryteria analizy to treść strategii
odpowiedzialności społecznej pod kątem związku z zaangażowaniem społecznym spółki.
W grudniu 2014 roku spółka przyjęła do realizacji strategię zrównoważonego rozwoju.
Jak czytamy w dokumencie strategicznym, osiągnięcie założonych celów strategicznych nie
jest możliwe w oderwaniu od wartości, jakie spółka zawsze reprezentowała. W długofalowej
perspektywie liczy się bowiem tworzenie jak najlepszych warunków współpracy ze wszystkim
interesariuszami: pracownikami, dostawcami, środowiskiem naukowym, władzami lokalnymi,
klientami czy najbliższym sąsiedztwem256. Zapisy strategii zrównoważonego rozwoju znajdują
K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 32–33.
J. Nogieć, Działania społecznej odpowiedzialności biznesu skierowane do różnych grup odbiorców. Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 1(33)/2013, s. 51.
255
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Review” 1979, 4 (4), s. 500.
256
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swoje odzwierciedlenie w strategii odpowiedzialności społecznej, w której to spółka skupiła się
na takich filarach jak: odpowiedzialność za pracowników, odpowiedzialność za środowisko
naturalne, odpowiedzialność za edukację techniczną przyszłych pokoleń, odpowiedzialne
inwestycje oraz dialog sąsiedzki257. To co łączy te dokumenty strategiczne to odpowiedzialna
współpraca ze wszystkimi interesariuszami. Wydaję się więc, że na najwyższym poziomie
zarządczym spółka przywiązuje dużą wagę do sposobu w jaki sposób prowadzi swój biznes
i jak rozumie pojęcie odpowiedzialności społecznej. Co więcej, analizując stronę internetową
spółki oraz dostępne raporty i dokumenty CSR istnieje związek wprost pomiędzy strategią
odpowiedzialności społecznej a zaangażowaniem społecznym. Wyrażono go w priorytetach
zaangażowania społecznego Volkswagen Poznań na lata 2016-2020, gdzie dbałość o dobre
relacje z sąsiadami zakładów produkcyjnych jest na stałe wpisana w strategię działalności
spółki. Jak czytam w jego preambule dokumentu: „chcemy być aktywnym uczestnikiem życia
lokalnych społeczności i wspólnie z mieszkańcami dbać o lepszą przyszłość i warunki rozwoju.
Chcemy wspierać projekty ważne dla Wielkopolan i zgodne z naszą filozofią działania. Jednym
z narzędzi realizacji naszych założeń jest określenie oraz stosowanie priorytetów
zaangażowania społecznego. W tym celu wyznaczyliśmy kluczowe obszary, które będziemy
wspierać”258. Z punktu widzenia semantyki słownej i priorytetów komunikacyjnych zauważa
się jednak pewną nieścisłość i niekonsekwencję. Z jednej bowiem strony celem podstawowym
zaangażowania społecznego jest edukacja techniczna, z drugiej natomiast integracja sąsiedzka
jest tak elementem strategii społecznej odpowiedzialności, jak też elementem priorytetów
zaangażowania społecznego.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Raport Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes, Poznań 2016,
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2017.pdf, dostęp 29.01.2019.
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Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Priorytety Zaangażowania Społecznego na lata 2016-2020, s.1
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Cel podstawowy
EDUKACJA
TECHNICZNA
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sąsiedzka
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młodzieży

Bezpieczeństwo
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rozwiązania
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w miastach

Flota reprezentacyjna
(jako wsparcie przy organizacji projektu)

Rysunek 1. Priorytety zaangażowania społecznego Volkswagen Poznań na lata 2016-2020.
Pomijając ten fakt, analiza daje podstawy do twierdzenia, że istnieje widoczny związek
pomiędzy zaangażowaniem społecznym a strategią odpowiedzialności społecznej. Działania
z zakresu zaangażowania społecznego są elementem strategii. Wytyczne dotyczące
udzielanego wsparcia i włączania się w społeczne inicjatywy posiadają znamiona systemu
zarządczego. Są bowiem określenie terytorialne, jest jasno określony beneficjant wsparcia,
kryteria wyboru wsparcia konkretnych projektów, charakter wsparcia, wyjaśnienie pojęć,
zasady odmowy wsparcia, zobowiązania Volkswagen Poznań oraz osoby kontaktowe.
Zaangażowanie społeczne wyrażone jest również w postaci publicznego raportowania
nakładów, efektów i rezultatów w ramach kluczowych wskaźników efektywności co pozwala
stwierdzić, że jest to świadomie zaplanowana filozofia realizacji strategii CSR.
Przypadek II – Aquanet SA
Aquanet SA, to największa w Wielkopolsce spółka świadcząca usługi wodociągowokanalizacyjne. Zasadniczym celem analizy jest związek pomiędzy zaangażowaniem
społecznym a strategią odpowiedzialności społecznej spółki. W 2017 roku spółka przyjęła
strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu na lata 2017-2022. Strategia
została opracowana przez pracowników przy współudziale interesariuszy i wyznacza priorytety
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funkcjonowania na rynku, w obszarze miejsca pracy, dbałości o środowisko naturalne
i kwestiach związanych z zaangażowaniem społecznym. Dokument ma również na celu
wspieranie osiągania celów biznesowych i budowanie wartości marki Aquanet SA259.
Analiza strony internetowej oraz trzech raportów CSR z lat 2015-2017 wskazują priorytety w
obszarze zaangażowania społecznego, które wynikają wprost z przyjętej strategii
zrównoważonego rozwoju i CSR. Głównym kierunkiem zaangażowania społecznego jest
szeroko pojęta edukacja w obszarach bliskich podstawowej działalności spółki tj.:
1) edukowanie i rozwój świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia wody w życiu,
2) aktywne partnerstwo w działaniach podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych i
regionu oraz 3) podejmowanie i wspieranie działań charytatywnych.

Czego dotyczy obszar
kluczowy?

Jak definiujemy obszar kluczowy?

Pomagamy wykluczonym w
trudnych sytuacjach życiowych

Wspieramy finansowo organizacje pozarządowe, które
realizują działania na rzecz: zdrowia i zdrowego stylu życia,
sportu i aktywności fizycznej, budowy więzi
międzypokoleniowych, edukacji i budowy świadomości
ekologicznej oraz ochrony przyrody

Edukujemy ekologicznie
społeczności lokalne

Kształtujemy postawy i budujemy świadomość ekologiczną
dzieci, młodzieży, studentów i seniorów

3

Kształtujemy postawy naszych
odbiorców usług

Budujemy i kształtujemy podstawy konsumenckie w
szczególności dotyczące racjonalizacji użytkowania wody
oraz ograniczania zanieczyszczenia ścieków

4

Rozwijamy i wspieramy pasje
naszych pracowników

Stwarzamy naszym pracownikom warunki, dzięki którym
mogą aplikować i pozyskiwać środki finansowe (granty) na
realizację projektów społecznych

5

Pomagamy finansowano naszym
Klientom

Dopłacamy do rachunków za wodę i ścieki naszym
potrzebującym Klientom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej

Wspieramy kulturę i sztukę

Umożliwiamy społecznościom lokalnym i mieszkańcom
regionu uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych

1

2

6

Rysunek 2. Mapa zaangażowania społecznego Aquanet SA

259

Aquanet SA, http://csr.aquanet.pl/nasza-strategia, dostęp 31.0.1.2019.
162

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Działania mają charakter masowy i nieodpłatny. Aktywności kierowane są do i na rzecz
mieszkańców regionu, co spółka o wielkopolskiej tożsamości, uważa za swój obowiązek.
Strategia określa kierunki, uszczegóławia je zaś mapa zaangażowania społecznego. Składająca
się z 6 filarów mapa, powstała po to, żeby w jasny sposób komunikować w jakie
przedsięwzięcia angażuje się spółka i komu chce nieść pomoc260. Praktyki spółki Aquanet SA
rozwijają i kontynuują myśl H. Bowena, który w już w 1953 r. podjął się próby definiowania
CSR. Miało to miejsce w artykule Socian Responsibilities of the Businessman, w której to autor
zauważa potrzebę i zobowiązanie przedsiębiorstwa do prowadzenia polityki z uwzględnieniem
potrzeb otoczenia firmy i wartości społecznej261. Co istotne, strategiczna korelacja
i współzależność mapy zaangażowania społecznego wpisuje się w rozumienie CSR jako nowej
koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej, której elementy są dobrowolnie i świadomie
wkomponowywane w strategię jednostki262. Warto zauważyć, że praktyka firmy wpisuje się
również w społeczne rozumienie odpowiedzialności społecznej, definiowane szerzej jako
działanie prospołeczne, nastawione na podejmowanie lub wspieranie ważnych społecznie
inicjatyw, udzielanie pomocy, czynienie dobra innym podmiotom gospodarczym, instytucjom,
społeczności, niezależnie od przyjętej perspektywy czasowej oczekiwania na korzyści 263.

Synteza przypadku I i II
Rozpatrując i analizując przykłady obu firm, istotne jest rozumienie kontekstu lokalności.
Pomimo globalnego zasięgu, który wyraża spółka Volkswagen Poznań, umiejscowienie
geograficzne oraz wieloletnia obecność w wielkopolskim, a konkretniej poznańskim
krajobrazie gospodarczym, stanowi oś zaangażowania społecznego spółek. Z jednej strony,
każda z nich definiuje swoje cele na poziomie strategicznym i zarządczym, uwzględniając
elementy zaangażowania społecznego jako ważną składową realizacji wizji zrównoważonego
rozwoju. Z drugiej zaś, precyzuje wytyczne organizacyjne i administracyjne dotyczące
realizacji programów i projektów społecznych w odrębnych dokumentach. Takie podejście ma
zapewne na celu przybliżenie beneficjentom, organizacjom pozarządowym lokalnym
aktywistom, jednostkom społeczno-kulturalnym pełniejsze zrozumienie intencji. Ma zapewne
Raport Społecznej Odpowiedzialności Aquanet 2017, s. 54, http://csr.aquanet.pl/images/files/Katalog_CSR_
Aquanet_2017.pdf, dostęp 31.01.2019.
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H. Bowen, The Social Responsibilities of Buisnessman, Harper, New York 1953, s. 6.
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E. Mazur-Wierzbicka, CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności,
Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012, s. 15.
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G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa
2011, s. 20.
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na celu zmianę języka komunikacji na język przejrzysty i zrozumiały dla każdego.
Definiowanie zakresu wsparcia i lokalności wydaje się być słusznym kierunkiem.
Trudno bowiem oczekiwać zaangażowania społecznego w terenach odległych oraz
niezwiązanych z podstawową działalnością spółek. Omówione czynniki wraz z ich charakterem
powiązań, wydają się wystarczające dla potwierdzenia związku pomiędzy założeniami
strategicznymi a działaniami społecznymi.

Podsumowanie
Resumując należy podkreślić, że zarówno strategia społecznej odpowiedzialności jak
zaangażowanie społeczne, by być spójne oraz by związek pomiędzy jednym a drugim był
istotny, wyraźny i trwały muszą podlegać tym samym mechanizmom zarządczym
tj.: planowaniu, kształtowaniu, organizowaniu działań, które mogą, a niejednokrotnie powinny
przybierać

formą

zinstytucjonalizowaną

i

zracjonalizowaną.

Związek

pomiędzy

zaangażowaniem społecznym a strategią będzie tym silniejszy im mocniej opierać się będzie
na systemie zarządzania wraz z jasno określonym sposobem pomiaru efektywności działań.
Ważny wniosek płynący z niniejszych rozważań to istotna rola interesariuszy jako podmiotów,
które należy i warto włączać do definiowania planów strategicznych oraz kierunków
zaangażowania społecznego. Ich zmapowanie, a także określenie siły ich wpływu, wydaję się
jednym z kluczowych czynników pozwalających budować rozwiązania adekwatne do potrzeb
oraz oczekiwań zainteresowanych jednostek i grup. Nie bez znaczenia są tu również sposoby
i jezyk komunikacji. Forma budowy przekazów strategicznych wraz z kierunkami
zaangażowania społecznego m.in. ułatwia odbiorcom zrozumienie, minimalizuje dysonans
poznawczy i zachęca nowe grona odbiorców do włączenia się w realizowane działania.
Należy wnioskować, że prezentowane przykłady prezentują podejście proaktywne
i długofalowe. Podmioty te rozumieją swoją rolę w społeczności lokalnej, nie odcinają się od
lokalnej tożsamości i obecności, a raczej, w miarę możliwości finansowych, organizacyjnych
i instytucjonalnych, je wspierają. Istotne jest, dla rozwoju idei społecznej odpowiedzialności,
aby jasno definiować związki pomiędzy aktywnością społeczną a wymiarem strategicznym,
wspierać je zarządczo i instytucjonalnie, regularnie poddawać jakościowej i ilościowej
ewaluacji, a także w sposób odpowiedzialny, prosty i transparentny komunikować wewnątrz
i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
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CCI CORPORATE COMMUNITY INVOLVMENT AND CSR STRATEGY – CASE STUDY
Summary: The aim of this article is to analyse relationship between Corporate Community Investment
(CCI) and CSR strategies of two selected companies. The article tries to answer the question: wheter
activities in the field of Corporate Community Investment are the result of management and
implementation of CSR strategies or the manifestation of incidental and fragmentary activities, limited
to building image relations with stakeholders that do not have direct links with the manner of
implementing the strategic assumptions? Website content analysis and CSR reports were the method of
research. To reach the goal two large Polish companies were chosen: Volkswagen Poznań Sp. z o.o. and
Aquanet SA. The conclusion from the research shows that there is a relationship between Corporate
Community Investment (CCI) and CSR strategies. However to relationship was permenent he must be
subject to the same management mechanisms, ie: planning, shaping, and organizing activities that can,
and often should take the form of an institutionalized and rationalized one.
Keywords: corporate Community Investment (CCI), CSR strategy, social commitment
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Anna Sosin264, Anna Horyza265

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – ANALIZA
TRENDÓW I WYZWAŃ NA PRZYKŁADZIE PKN ORLEN
Streszczenie: Celem niniejszej pracy badawczej jest porównanie treści teoretycznych dotyczących
zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu do praktycznych jego zastosowań na płaszczyźnie
polskiego rynku gospodarczego. Przykładem mającym odzwierciedlić zależności między teoretycznymi
treściami zawartymi w standardach SA8000 i AA1000, a wdrożeniem w życie założonych przepisów
prawnych, jest tutaj status i formy działania firmy PKN Orlen.
Cała praca zostanie podzielona na dwa rozdziały, z czego jeden będzie stanowił rozszerzoną
definicję pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu. Zagłębimy się w jej szczegółowe zasady,
odpowiemy na pytanie, do jakich wartości to pojęcie nawiązuje i dlaczego jest tak ważne w obecnych
działaniach biznesowych. Podejmiemy również refleksję nad korzyściami wynikającymi z wdrożenia
CSR w życie, przyjrzymy się oddziaływaniu na życie lokalnych społeczności oraz instytucji
zajmujących się pomaganiem innym. Drugi rozdział będzie oparty na realnych przykładach
wykorzystania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Spróbujemy wyjaskrawić wszystkie
najważniejsze inwestycje marki PKN Orlen na przestrzeni ostatnich lat, skupimy się na ocenie tych prac,
odpowiemy na pytanie, czy wyodrębnione przedmioty wspomnianych działań rzeczywiście wpisują się
w założenia teoretyczne CSR. Będzie nas również interesować dostępność źródeł na ten temat;
sprawdzimy, czy łatwo dotrzeć do interesujących nas informacji oraz czy PKN Orlen udostępnia
publicznie dokumenty na ten temat osobom postronnym, przykładowo na swojej stronie internetowej.
W rozważaniach na wybrany temat wykorzystamy kilka metod interpretacji. Pierwszą z nich
będzie metoda obserwacyjna, skupiająca się na zapisywaniu informacji źródłowych, podchodząca do
analizowanego tematu w sposób ogólny i teoretyczny – ta metoda będzie dominowała właściwie w
pierwszym rozdziale. Kolejne to monograficzna i tzw. indywidualnych przypadków – obie związane są
właściwie z interpretacją treści teoretycznych w oparciu o analizę konkretnej jednostki badawczej –
osoby, grupy lub firmy. Dzięki tym narzędziom interpretacyjnym będziemy w stanie odnieść
wyjaskrawione treści pierwszego rozdziału do drugiego i uzupełnić całość refleksji o hipotezę, czy PKN
Orlen rzeczywiście jest marką, która uczciwie i rzetelnie wprowadza w swoje działania społeczną
odpowiedzialność biznesu.
Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu, strategia CSR, wizerunek, strategia
przedsiębiorstwa.

Wstęp teoretyczny
CSR to skrót od wyrażenia Corporate Social Responsibility, pochodzącego z języka
angielskiego,

oznaczający

całokształt

zachowań

składających

się

na

tworzenie

odpowiedzialności społecznej firmy. Jest to ogólno pojęta koncepcja, której zamierzeniem jest
budowanie strategii firmy opartej na społecznych interesach, a także na ochronie środowiska.
Kolejnym działaniem opierającym się na odpowiedzialności społecznej firmy jest
utrzymywanie

głębokich

stosunków

przedsiębiorczych

i

konsumenckich

z

tzw.

interesariuszami, czyli podmiotami interesującymi się działaniami firmy, chcącymi
264
265

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
167

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

nawiązywać z nią wszelkiego rodzaju kontakty biznesowe266. Charakter interesariuszy dzielimy
na: strategiczny – tutaj podmioty, o których mowa, są czynnie zaangażowane w działanie firmy,
mają wpływ na organizację pracy, wszelkiego rodzaju interesów i przedsięwzięć finansowych,
oraz zarządzający – w tym profilu omawiane podmioty nie biorą czynnego udziału
w wyznaczonych zadaniach firmy, ale ich rezultaty pośrednio na nie wpływają.
Ich zainteresowanie nawet w projektach niebezpośrednich jest stałe – gdyż wpływa także na
ich istotę i funkcjonowanie267. Do interesariuszy należą między innymi, takie grupy jak:
konkretne społeczności, pojedynczy obywatele, organizacje o charakterze pozarządowym,
organizacje rządowe oraz tzw. sektor prywatny. Poprzez współpracę z tymi podmiotami,
ogólny cel zysku zostaje skierowany w stronę całościowego interesu wszystkich
zainteresowanych, nie tylko na potrzeby finansowe i maksymalizację rezultatów konkretnej
firmy.
Główną

wytyczną

w

definiowaniu

interesującego

nas

zagadnienia

jest

odpowiedzialność – nie tylko za interesy wewnętrzne firmy, ale za korelację na poziomie
społecznym, zainteresowanie się sprawami obywatelskimi, inwestowanie w zasoby ludzkie.
Priorytetem jest tutaj także działanie biznesowe w oparciu o ogólnie przyjęte zasady ochrony
środowiska naturalnego, w obecnych czasach niezwykle ważnego. Wydatki związane
z działalnością tych filarów życia społecznego nie traktuje się jako koszt, a raczej dalekosiężną
inwestycję, mogącą przynieść korzyści zarówno materialne, jak i niematerialne samej firmie
i interesariuszom.
Warto przybliżyć poglądy zwolenników, jak i przeciwników wdrożenia wszystkich
zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej propagatorzy akcentują przede wszystkim to,
że firma działająca w zgodzie z CSR, staje się dobrym przykładem dla innych, jeśli dba
o środowisko naturalne, ogranicza krystalizowanie zanieczyszczeń, racjonalnie korzysta
z zasobów naturalnych, bez narażenia właśnie środowiska naturalnego na straty.
Kolejnym argumentem jest to, że każdą firmę budują przede wszystkim ludzie, którzy powinni
być traktowani jako pełnoprawni obywatele, mający swoje przywileje, jak i obowiązki wobec
innych. Zadaniem każdego obywatela, czy też jednostki, jest również dbanie o środowisko,
przynajmniej w okolicy, w której mieszka, pracuje i funkcjonuje na co dzień.
Całokształt działań na rzecz ochrony przyrody to także dobra reklama dla samej firmy, gdyż w
K. M. Amaeshi, A. Crane, Stakeholder engagement: A mechanism for sustainable aviation, [w:] „Corporate
Social Responsibility and Environmental Management”, 2006, nr 13(5).
267
M. Stachowiak-Kudła, Wartościowanie decyzji publicznych metodą konsultacji z interesariuszami, [w:] Prawo
administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, [red.] B. Opaliński, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego,
Warszawa 2014.
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dobie propagowania wartości ochrony zasobów naturalnych, tego rodzaju charakter działań,
wpływa pozytywnie na postrzeganie firmy i jej pracowników – mowa tu o konkretnej reputacji
wpływającej na przyszłościowe inwestycje, dających nadzieję, na dalszy rozwój.
Prowadzenie działań z zakresu społecznej działalności biznesowej to także modyfikacje
na poziomie wewnątrz – firmowym: pracownicy odczuwają, że właściciel i zarząd firmy
traktuje ich podmiotowo, a nie przedmiotowo, że mogą być pełnowartościowym filarem
rozwoju firmy, czują satysfakcję z wykonywanej pracy oraz dochodzi do zwiększenia się
motywacji pracowniczej. Innymi słowy, podwładni wdrażają innowacyjne pomysły, dzielą się
swoimi spostrzeżeniami, wykonują swoją pracę sumiennie i należycie – to wszystko staje się
działaniem sygnalizującym potrzebę zwrócenia się tworów inwestycyjnych w stronę człowieka
i w rezultacie firma na tym korzysta.
Wdrożenie w działanie inwestycji opartych na polityce społecznej i środowiskowej
pomaga obniżyć wszelakie koszty, związane między innymi z: opłatami energetycznymi
i wodnymi. Innymi słowy, firma działając na rzecz tych dwóch profili państwowych może
zaoszczędzić środki kapitału w postaci wszelkiego rodzaju zniżek i ulg.
Kolejnym plusem aktywnej, społecznej odpowiedzialności biznesu jest potencjalne
otwarcie firmy na nowych, ambitnych, utalentowanych pracowników, którzy będą czuli,
że ich zaangażowanie i talent biznesowy będzie doceniony na różne sposoby268.
Kontrargumenty przeciwników wyglądają natomiast następująco – firma, która nie
skupia się na budowaniu wewnętrznych zysków znajduje się na pozycji straconej, a sama idea
firmy podupada. Kolejna kwestia obija się o to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
czy w najbliższej przyszłości nie dojdzie do wszelkiego rodzaju konfliktów interesów, między
działaniami firmy a założeniami współpracy interesariuszy – ta „wielka niewiadoma” bywa
przez przeciwników właściwie najważniejszym argumentem w dyskusji. Lepiej jest
skoncentrować się na własnych interesach, mając przynajmniej pewność, że na tym etapie nie
dojdzie do zgrzytów i niedomówień. Kolejna sfera negacji wartości społecznej
odpowiedzialności biznesu opiera się na tym, że nie każda firma jest przygotowana do
prowadzenia inwestycji i programów obywatelskich lub środowiskowych – do tego potrzebne
jest ogromne zaplecze wiedzy w tym zakresie, prawdopodobna staje się również konieczność
zatrudnienia w tej dziedzinie specjalistów, bądź odbycia odpowiednich konsultacji, co generuje
kolejne koszty.

M. Daszkiewicz, Budowanie relacji z otoczeniem – biznes wobec społecznej odpowiedzialności, [w:] Wybrane
aspekty zarządzania, [red.] M. Przybyła, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2009.
268
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Ostatnim argumentem przeciwników jest to, że niektóre firmy i podmioty działalności
gospodarczej, wdrażają omawianą przez nas politykę pro - środowiskową i pro - obywatelską
w celu kształtowania fałszywego wizerunku, który ma zostać gwałtownie ocieplony.
W praktyce jednak fałsz w działaniach ma swoje racje bytu – gdyż działania wewnątrz firmy
całkowicie negują obraną formę działań społecznych. Innymi słowy, to że firma afiszuje się ze
ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, nie oznacza, że w praktyce się do niej odpowiednio
stosuje269.
Jak widać, każda ze stron ma swoje silne, uargumentowane rozważania, jednak nie do
nas należy ocena tych poglądów i opinii. Zostały one przytoczone w celu szerszego spojrzenia
na interesujący nas temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Innym celem przywołania
tych treści jest dopełnienie całościowej definicji pojęcia, aby można wykrystalizować całość
tego procederu funkcjonowania firm na rynku.
Aby usprawnić funkcjonowanie pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu,
wprowadzono tzw. standardy, mające regulować pracę firm w określonych segmentach,
pomagające w zrozumieniu samego pojęcia i pozwalające według wytycznych prowadzić
określone działania biznesowe. Standardy te kontrolują wydajność zarządzeń w sektorach
odpowiedzialności społecznej, obywatelskiej i środowiskowej. W ich zakres wchodzą gotowe
do użycia narzędzia i techniki, pomagające utrzymywać kontrolę nad pracami270.
Mowa tu o: standardach SA 8000 i AA 1000271, o których poniżej powiemy sobie więcej.
Pierwszy ze wspomnianych standardów, tzw. SA 8000, został stworzony przez
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w 1998 roku. Opiera się na wykreowanych w
tamtym czasie ogólnie pojętych prawach człowieka i prawach pracownika, dlatego też
bezpośrednio dotyczy tych obszarów funkcjonowania firm na rynku 272. Pracownik jest tutaj
podmiotem głównym rozważań i przywołany wyżej standard opisuje: na czym polega etyczne
i równe traktowanie pracownika, jaka jest odpowiedzialność pracownika ze wykonywane
czynności, oraz jakie stosunki i relacje powinny zaistnieć między podwładnym a kierującym
działaniami biznesowymi. Ogólnym założeniem jest próba ujednolicenia charakteru pracy
obywateli, bez względu na państwo, tradycję i kulturę, z apelem o szanowanie podstawowych
potrzeb każdego człowieka. Regulacje te dotyczą takich kwestii jak: praca osób nieletnich,
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przymusowa praca, działania dyscyplinarne, wolność wypowiadania własnych przekonań
i poglądów, kwestie wynagrodzeniowe i premiowe, możliwość zrzeszania się pracowników,
określone godziny pracy pracowników, zachowanie standardów bezpieczeństwa w warunkach
pracy273.
Zgodnie z formułą standardu SA 800, obowiązkami każdego pracodawcy jest:
wykreowanie statutu polityki społecznej. Zawarte w nim muszą być cele, założenia działań
i kolejno udostępnione wszystkim interesariuszom. Z pośród pracowników zarządzających
powinien zostać wybrany jeden podmiot kontrolujący wprowadzenie powyżej zreferowanych
zasad pracy. Może on pełnić funkcję pełnomocnika i przedstawiciela w interesach.
Wszystkie działania na rzecz standardu SA 800 powinny być na bieżąco dokumentowane, aby
można było śledzić wszelakie procesy działania firmy na rzecz pracowników.
Ważnym punktem są szkolenia i programy uzupełniające wiedzę w danym zakresie,
organizowane okresowo. Do zadań firmy kierującej się wyżej wspomnianym standardem
należy też kontrola działań współdziałających firm zewnętrznych oraz podwykonawców
w zakresie dbania o prawa pracownicze274.
Kolejnym standardem regulującym politykę społecznej odpowiedzialności biznesu jest
tzw. norma AA 1000, która odnosi się do zagadnień dbania o interesy społeczne, tak samo jak
w przypadku SA 800. Ta norma została stworzona w 1999 roku przez specjalnie do tego
powołany Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności. Sporządzony dokument,
oprócz regulowania działań wewnątrz firmy, zajmuje się ułatwianiem i normalizowaniem
relacji na rynku – interesują go zagadnienie społeczne, ale w kontekście szerszym,
okołorynkowym właśnie. Podniesiona zostaje również w treściach tej nomy odpowiedzialność
za działania, nie tylko te bezpośrednie, pochodzące z decyzji wewnętrznych, ale także za cały
szereg czynności, wykonywanych przez inne podmioty gospodarcze, które wpływają na
funkcjonowanie firmy. Innymi słowy, odpowiedzialność ta usadawia się dosłownie na
wszystkich działaniach współpracujących ze sobą kontrahentów. Wszelkie aktywności
rynkowe są śledzone i kontrolowane z zewnątrz, właśnie z pomocą normy AA 1000,
która pomaga wystawić opinie o podmiotach gospodarczych. Ocenę zachowań rynkowych
prowadzi zawsze struktura zewnętrzna, nie związana bezpośrednio z daną firmą, aby mogła być
ona uznana za obiektywną i rzetelną275.

Social Accountability International (SAI),[na:] www.sa-intl.org, data i godzina dostępu: 5.02.2019, godz. 22.00.
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W skład opisywanej normy wchodzą kolejno: zasada odpowiedzialności – odnosząca
się, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do szeroko pojętych działań wewnętrznych firmy,
jak i zewnętrznych, z. uczestnictwa, z. wiarygodności, z. dostępności, z. ciągłej poprawy,
z. porównywalności, z. zapewnienia jakości usług, z. istotności, z. zrozumiałości, z. zupełności,
z. regularności i z. kompleksowości276. Wszystkie te zasady są jednakowo ważne
i o kompleksowej społecznej odpowiedzialności biznesu mówimy jedynie, jeśli każda z nich
jest szanowana, propagowana i aktywnie wprowadzana.
Na ten moment, w dobie współczesnych działań biznesowych, wiele firm propaguje
wszelkiego rodzaju działania społeczne i na rzecz ochrony środowiska – nie dość, że wpływa
to na budowanie dobrej opinii o marce i buduje solidną reputację, to z pewnością przynosi
wymierne korzyści dla wszystkich – nie tylko kierujących i zarządzających, ale także dla
samych, jednostkowych pracowników, którzy czują, że ich obecność i działania w firmie są
ważne, otacza ich aura wzajemnego szacunku i krystalizuje się perspektywa dalszego rozwoju
w przestrzeni pracy. Wdrożenie polityki CSR to także pomysł na zawiązywanie dalekosiężnej
współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, które również działają na rzecz wyłożonych
powyżej postulatów. XXI wiek przynosi zmiany w świadomości biznesowej, które opierają się
przede wszystkim na filarach dbania o siebie nawzajem. Wyodrębnienie własnych interesów
nad interesy innych, odcięcie się od akcentowania treści praw pracowniczych i tych,
dotyczących dbania o środowisko naturalne, jednoznacznie skazuje konkretną firmę na pasmo
porażek, ukazuje braki w kompetencjach zarządzających, daje do zrozumienia, że są oni
nastawieni wyłącznie na osobisty zysk.
W tym miejscu warto jeszcze spojrzeć na historię kreowania się zagadnienia społecznej
odpowiedzialności biznesu. Jej zaczątki miały miejsce już w XIX wieku, w Stanach
Zjednoczonych. Okres ten nazywamy „erą przedsiębiorców”, co oznaczało w praktyce
powstawanie na szeroką skalę inwestycji i firm. Wielu poważnych i bogatych przedsiębiorców
w tamtym czasie nie przejmowało się polityką pracowniczą i pomocową. Prawie każdy stawiał
na swoje dobra i interesy, nie zważając na konsekwencje swoich działań dla innych – mowa tu
między innymi o Andrew Carnegie, Johnie Rockefellerze, Korneliuszu Vanderblidzie.
Ich działania nie dość, że nie miały nic wspólnego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu,
to jeszcze oscylowały na granicy prawa – liczne oszustwa, wyłudzenia, przestępstwa
podatkowe, były w ich firmach elementami stałymi. Ten całokształt niepoprawnych zachowań

276

Social Accountability International…
172

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BINESU. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

biznesowych zmusił urzędników do opracowania konkretnych zasad funkcjonowania firm na
rynku, aby móc kontrolować i trzymać „rękę na pulsie” wszystkich dalekosiężnych inwestycji.
Kolejny etap kształcenia się dzisiejszych zasad CSR miał miejsce w pierwszej połowie
XX wieku, w tak zwanych „czasach wielkiego kryzysu”. Doszło do spisania norm działania
podmiotów gospodarczych, w oparciu o program reform ekonomicznych autorstwa
ówczesnego

prezydenta

Stanów

Zjednoczonych,

czyli

Franklina

Roosevelta.

Definicja „nowego ładu” jest właściwie bardzo szeroka, jednak można ją rozwinąć jako ogół
zasad ekonomiczno – społeczno – biznesowych, które miały być stosowane w praktyce przez
wszelkie podmioty inwestycyjne. W zagadnieniu polityki prospołecznej zaczęły funkcjonować
takie kategorie jak: płaca minimalna, ubezpieczenia i emerytury. Także już wtedy zaczęły
powstawać pakiety socjalne dla pracowników, co wielu inwestorom i właścicielom się nie
podobało. Pracownicy otrzymali prawo zrzeszania się oraz tworzenia związków zawodowych,
dbających o ich własne interesy. Korzyścią dla interesów firmy było to, że jeśli przestrzegała
ona praw pracowniczych i podpisywała odpowiednie umowy z organami państwa, miała ona
pierwszeństwo w przetargach i zamówieniach publicznych 277. W tym samym czasie zaczęły
powstawać rysy polityki na rzecz ochrony środowiska. Dzięki zatrudnieniu w ramach robót
publicznych bezrobotnych, doszło do uporządkowania terenów zielonych na wielu obszarach
i powstawania farm.
Trzecim, ostatni etapem kształtowania się społecznej odpowiedzialności biznesu, były
lata sześćdziesiąte XX wieku. Jej rozwój i krystalizowane norm jest jednak w dalszym ciągu
procesem niezamkniętym i w zależności od potrzeb może dojść do kolejnych przeobrażeń
i reformacji wcześniej opisanych standardów, bądź tworzenia nowych, lepszych, bardziej
innowacyjnych statutów278. Przykładem tego staje się, w odniesieniu do rzeczywistości
polskiej, tzw. Respect Index, stworzony w 2009 roku, który obejmuje podmioty całej
Europy Środkowej. Dokument ten zawiera wykaz spółek propagujących treści CSR – mowa tu
o instytucjach Giełdy Papierów Wartościowych. Aby dostać się do tego wykazu trzeba przejść
szereg kontroli, które wykazują stosunek spółki do kwestii praw pracowniczych, społecznych
i środowiskowych. Znalezienie się w Respect Index gwarantuje respekt, poszanowanie oraz
opinię o nowoczesnym i świadomym podejściu do prowadzenia biznesu.
Wydaje się, że największymi wyzwaniami dzisiejszej społecznej odpowiedzialności
biznesu jest dalsze, czynne uświadamianie korzyści płynących z tego profilu prowadzenia
277
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polityki działalności gospodarczej. Organizacje rządowe powinny wychodzić z zewnętrzną
inicjatywą szkoleń i konferencji, zapraszać potencjalnych zainteresowanych, edukować oraz
prosto i rzetelnie krystalizować zyski programu CSR. Kolejna kwestia zasadza się na
szczegółowych, dalszych działaniach na rzecz środowiska – jak wiadomo, XXI wiek przynosi
nam nowe wyzwania w tym zakresie i to właśnie nieprawidłowa działalność ludzka wymusza
ustanawianie nowych postulatów pro – ekologicznych. Znów zatem powtarza się zasada
uświadamiania i nauki nowych postaw biznesowych.
Dalsze wspieranie firm, które już w statusie swojej działalności odnoszą się do zasad
społecznej odpowiedzialności biznesu, także przyniesie nowe pokłady motywacji do działania
i wdrażania nowych pomysłów. Ułatwienie kontaktu z firmami zagranicznymi, próby
nawiązania współpracy, będą odpowiednią formą wsparcia dla tych podmiotów, przynoszącą
odpowiednie korzyści, również finansowe.
Konkretne dalsze wyzwania dla podmiotów gospodarczych to: w zakresie dbania
o środowisko naturalne – ograniczanie emisji spalin i gazów, odpowiednie zarządzanie
ściekami i odpadami, próby ograniczenia zużycia prądu i wody, w zakresie polityki społecznej
– stawianie na różnorodne jednostki w zespole pracowniczym, ułatwianie pogodzenia kariery
zawodowej z życiem rodzinnym, wsparcie zdrowotne i socjalne, w zakresie polityki osób
starszych i seniorów – przeprowadzanie badań z zakresu potrzeb starszych pokoleń w danej
społeczności, programy pozwalające na kontynuowanie działań zawodowych seniorów.
Wymienione postulaty są jedynie przykładowymi formami działań w ramach CSR.
Studium przypadku: opis spółki PKN Orlen odnośnie zasad CSR
Na stronie internetowej Grupy Orlen odnajdujemy zakładkę, która będzie nas interesować
w kwestii rozwiązań CSR wdrożonych właśnie przez tę markę. Artykuł zamieszczony na tej
stronie nosi tytuł Odpowiedzialny biznes i szczegółowo opracowuje treści związane
z przedmiotem naszych rozważań279. Załączniki, jakie tu odnajdziemy to: raport zintegrowany
PKN Orlen na rok 2017, strategię CSR na lata 2015 – 2017, Raport Odpowiedzialnego Biznesu
z 2013 roku, Raport Środowiskowy z 2013 roku oraz artykuł zatytułowany Dobre praktyki CSR.
Każdej z tych treści przyjrzymy się i spróbujemy wykrystalizować wnioski w odniesieniu do
ogólnych rozważań pojęciowych, zawartych w pierwszym rozdziale.

Szczegółowe
informacje,
zapis
dokumentów
i
statutów
znajduje
się
na
stronie:
https://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Strony/default.aspx, data i godzina dostępu: 6.02.2019, godz.
9.30.
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We wstępie do treści dokumentów, zaznaczone jest, że Grupa Orlen stawia na szeroko
rozumianą wrażliwość społeczną, interesuje się spawami swoich pracowników, dba o standardy
relacji z partnerami biznesowymi, nawiązuje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz
ma na uwadze dobro środowiska naturalnego. Dyrektor generalny, Daniel Obajtek, w raporcie
zintegrowanym na rok 2017 podkreśla istotę potrzeb interesariuszy marki, odnosi się do
ogromnej świadomości znaczenia całego koncernu dla wielu zewnętrznych firm.
Rok 2017 przyniósł dla Grupy Orlen mnóstwo zmian i modyfikacji i nowych przedsięwzięć,
które miały być kontynuowane w oparciu przede wszystkim o prawa człowieka i pracownika –
mowa tu o przejęciu Grupy Lotos, ingerowaniu w rozwój elektryki pozyskiwanych
z odnawialnych źródeł energii. Obajtek podkreśla, że każdy filar pracowniczy jest
zdeterminowany i pełen motywacji do wdrożenia nowych działań, w oparciu nie tylko o własne
interesy, ale także o te, które dotyczą powiązanych z nimi społeczności, grup obywatelskich,
wspomnianych wcześniej organizacji pozarządowych. Ich działania mają być dalekosiężne
i kompleksowe.
Grupa Orlen w kontekście działań pro – obywatelskich została nagrodzona tytułami:
Top Employer Polska, Transparentna Spółka Roku i The World’s Most Ethical Company.
Kolejną aktywnością społeczną stało się założenie Fundacji Orlen „Dar Serca”, która wspiera
Rodzinne Domy Dziecka oraz programy stypendialne dla uczniów gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych. Wykreowała bardzo ambitny program „Mistrzowie Chemii” w ramach
organizacji stypendialnej, która wspiera wybitne umysły ścisłe – dba o ich dalszą drogę
edukacyjną, sponsoruje zakup pomocy naukowych, sponsoruje pobyt w internatach
z wyżywieniem.
Kolejnymi działaniami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu były:
a) w 1999 r. – program pomocowy dla jednostek straży pożarnej, czynny udział w
programie Odpowiedzialność i Troska;
b) w 2000 r. – wsparcie działalności Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół’;
c) w 2004 r. – utworzenie Fundacji „Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”;
d) w 2005 r. – włączenie w statut firmy Kodeksu Etycznego PKN Orlen;
e) w 2006 r. – wyodrębnienie funkcji Rzecznika ds. Etyki, utworzenie kampanii „Orlen.
Bezpieczne drogi”;
f) w 2007 r. – akcje pomocowe dla rodzinnych domów dziecka;
g) w 2008 r. – podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy;
h) w 2009 r. – Grupa Orlen została zaklasyfikowana do RESPECT Index;
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i) w 2010 r. – rozpoczęły się prace nad programem podjęcia szerokich inwestycji
energetyczno – ekologicznych i programem stypendialnym dla uczniów z powiatu
płockiego;
j) w 2011 r. – uruchomienie nowej inwestycji o podłożu ekologicznym w Zakładzie
Produkcyjnym w Płocku, podpisanie Deklaracji przystąpienia do Kodeksu
Odpowiedzialnego Biznesu;
k) W 2012 r. – stworzenie programu informatycznego, kontrolującego emisję CO2,
założenie na portalu społecznościowym fanpage „Niesamowici ludzie” o charakterze
społecznym i obywatelskim;
l) W 2013 r. – organizacja plebiscytu „Polacy z werwą”, wdrożenie programu
stypendialnego dla uczniów uzdolnionych sportowo, zamieszkujących w rodzinnych
domach dziecka, uczestnictwo w programie „Wkręć się w pomaganie”, który
propagował działania takie jak: zbiórka plastikowych zakrętek, działania na rzecz
Responsible Care280.
Zakończenie
Podsumowując wartość działań Grupy Orlen na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu
należy przyznać, że ich zaangażowanie w sprawy charytatywne, fundacyjne, pracownicze i
około – środowiskowe jest bardzo duże. Niestety na stronie internetowej brakuje informacji
dotyczących działań po roku 2013, w niektórych artykułach odnajdujemy wyłącznie odnośniki
do sytuacji z roku 2017. Na raport odnośnie roku 2018 będziemy zapewnie musieli jeszcze
poczekać, jednak warto będzie się tym informacjom przyjrzeć. Cieszy niezmiernie fakt, że
ogromne koncerny biznesowe stawiają przede wszystkim na rozwój każdego poszczególnego
pracownika, wyciągają rękę do osób potrzebujących pomocy finansowej – mowa tu przede
wszystkim o dzieciach z rodzinnych domów dziecka oraz uczniach wybitnie uzdolnionych
sportowo i naukowo, którzy jednak bez potrzebnego wsparcia materialnego, być może nigdy
nie

mogliby

spełnić

swoich

marzeń

zawodowych.

Rozwój

technologii

i informatyki pozwala nam na sukcesywne wdrażanie programów kontrolujących
i monitorujących zasięg zanieczyszczenia powietrza i racjonalnego wykorzystywania zasobów
naturalnych. Grupa Orlen jak widać, wpisuje się idealnie w teorię o nowoczesności,
innowacyjności, empatyczności działań biznesowych. Miejmy nadzieję, że będą one dalej
kontynuowane na tak szeroką skalę, jak do tej pory.
Wszystkie inicjatywy społeczne i ekonomiczne zostały spisane w oparciu o całościowy raport społecznej
odpowiedzialności biznesu PKN Orlen, znajdujący się na ich oficjalnej stronie internetowej.
280
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THE EXAMPLE OF PKN ORLEN
Summary: The aim of this research work is to compare the theoretical content regarding the
phenomenon of corporate social responsibility to its practical applications at the level of the Polish
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Anna Zarębska281

ŚWIADOMA ORGANIZACJA JAKO NAJWYŻSZY
PRZEJAW ORGANIZACJI ODPOWIEDZIALNEJ
SPOŁECZNIE – ZAŁOŻENIA, MODEL, IMPLIKACJE DLA
PRAKTYKI
Streszczenie: Rozdział prezentuje nowatorskie podejście do odpowiedzialności społecznej, osadzając
ją głównie w odpowiedzialności indywidualnej poszczególnych członków organizacji, na której to
budowany jest model biznesowy firmy. Holistyczne ujęcie przedstawione w opracowaniu wynika nie
tylko z jego interdyscyplinarnego charakteru (zarządzanie, filozofia, psychologia, socjologia),
ale przede wszystkim z całościowego ujęcia rzeczywistości w wymiarze zarówno materialnym,
jak i energetycznym (fizyka kwantowa, dynamika równań nieliniowych).
Słowa kluczowe: Świadoma organizacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, indywidualna
odpowiedzialność duchowa.

Wstęp
Organizacje coraz mocniej poszukują rozwiązań, gwarantujących im prawidłowy rozwój
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Coraz częściej koncepcje nastawione
na bezwzględne konkurowanie zastępowane są rozwiązaniami opartymi o społeczną
odpowiedzialność biznesu. W wielu jednak przypadkach koncepcja CSR jest bliższa zarządom
czy właścicielom, niż pracownikom (są wyłącznie jej realizatorami), a niejednokrotnie też CSR
stanowi kolejne narzędzie marketingowe, którego celem ma być poprawa wizerunku firmy.
Jeśli spojrzeć na ewolucję koncepcji zarządzania od zarządzania tradycyjnego, poprzez
rozwiązania oparte na stosunkach współdziałania, potem rozwój zasobów ludzkich i wreszcie
świadomy biznes282, można zauważyć, że koncepcje i modele zarządzania są bezpośrednio
powiązane z ewolucją globalnego poziomu świadomości ludzi. Dlatego identyfikując kolejny
etap w rozwoju ludzkiej świadomości, jaki ma miejsce współcześnie można wskazać
rozwiązanie biznesowe, które stanowi alternatywę dla tradycyjnie rozumianego CSR.
Z drugiej strony rzeczywistość nie ma wyłącznie charakteru materialnego, jak do tej
pory przyjmowano. Dotyczy to więc także zarządzania. Ten rewolucyjny zwrot stanowi klucz
do prawidłowego rozumienia procesów i mechanizmów sprawczych we wszechświecie, także
w organizacjach. Przełom w rozumowaniu na ten temat został zapoczątkowany już sto lat temu
przez Alberta Einsteina283, jednak dopiero współcześnie wydaje się, że nowy paradygmat

Prof. nadzw. dr hab. inż., Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Zob. np. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2018.
283
Twórca szczególnej teorii względności i autor wynikającej z niej równoważności masy i energii (materii i
energii). Zob. Wikipedia 2018. https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein (dostęp 08.01.2018).
281
282
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zaczyna być taktowany poważnie i pozwala połączyć to, co materialne, z tym
co pozamaterialne (energetyczne). Nauka (do tej pory skupiona na opisywaniu materii)
i duchowość (dla której zarezerwowano obszar pozamaterialny) zaczynają mówić jednym
głosem i znajdują ujście w przełomowych koncepcjach dających podwaliny pod nowe
rozumienie rzeczywistości, także naukowej. Fenomen ten pojawia się równolegle właściwie we
wszystkich wiodących dyscyplinach naukowych (fizyka kwantowa, biologia molekularna,
chemia, matematyka). Dla pozostałych dyscyplin (w tym zarządzania) oznacza to diametralne
przeformułowanie właściwie wszystkich fundamentalnych koncepcji i teorii, tak, by wreszcie
prawidłowo wspierały rozwiązania praktyczne (w tym m.in. CSR, zarządzanie ludźmi,
wdrażanie strategii, itd.).
1. Od ery preagrarnej do ery świadomości – kontekst świadomej organizacji
Era świadomości jest naturalną konsekwencją rozwoju człowieka na przestrzeni dziejów.
Może wydawać się, że z punktu organizacji nie ma to żadnego znaczenia, jednak, by pojąć sens
i kierunki rozwoju organizacji, konieczne jest dostrzeżenie szerszego kontekstu, jakim jest cały
proces ewolucji ludzkiej świadomości. Organizacje to przecież twory ludzkie.
Jeśli przyjrzeć się całej ewolucji człowieka, można zauważyć, że ludzka świadomość
jest mechanizmem napędzającym rozwój ludzkości jako takiej. A jej rozwój następuje poprzez
krytyczne momenty wymagające radykalnej zmiany w postrzeganiu rzeczywistości. Do tej pory
opisywano to zjawisko raczej w kontekście przejawów określonego poziomu świadomości.
Przykładem jest choćby koncepcja Alvina Tofflera, która wyróżnia etap preagrarny
(oparty o zbieractwo, myślistwo i koczowniczy tryb życia), agrarny (związany z wynalezieniem
koła, osiadłym trybem życia i rozwojem rolnictwa), industrialny (związany z rozwojem
przemysłowym) i postindustrialny (oparty na wiedzy i technologiach informacyjnych)284.
Wydaje się natomiast, że znacznie trafniejsze jest skupienie się na samej istocie
świadomości i związanym z nią systemem wartości. Bo to on warunkuje jej przejawy w
rzeczywistości materialnej. Pokazuje pewien kontekst i daje szerszą perspektywę rozumienia.
Jednym z pierwszych autów koncepcji ewolucji świadomości (tzw. Spiral Dynamics),
a konkretnie poziomów wartości był Clare Graves285. Teorię tę rozwinęli następnie Don Beck

Toffler A., Trzecia fala, pierwsze wydanie pełne: PIW, Warszawa 1997 oraz Toffler A., Szok przyszłości,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
285
Twórca teorii poziomów wartości Gravesa zwanej później „Spiral Dynamics". Graves C.W., The Never Ending
Quest, ECLET Publishing, 2005.
284
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oraz Chris Cowan286. Niezależnie o poziomach świadomości (w swojej Teorii Integralnej) pisał
Ken Wilber287. W efekcie powstała koncepcja Zintegrowanej Dynamiki Spiralnej
(Spiral Dynamics Integral)288, które autorem jest Don Beck. Teorię tę rozwinął następnie
Frederic Laloux289. We wszystkich tych podejściach przewija się wspólna myśl: kluczowym
czynnikiem stymulującym rozwój świadomości są zmieniające się warunki życia na naszej
planecie, a ludzie chcąc dostosować się do zmian tworzą rozwiązania i systemy pojęciowe,
dzięki którym mogą sobie lepiej radzić zapewniając sobie przetrwanie i dalszy rozwój.
Każdy kolejny poziom zawiera w sobie i przekracza wszystkie poprzednie poziomy290.
Z energetycznego punktu widzenia oznacza to dostęp do nowych, wyższych pól świadomości,
a z praktycznego punktu widzenia oznacza większą moc sprawczą, nowe możliwości i dalszy
rozwój.
W odniesieniu do systemu pojęciowego człowieka każdy poziom świadomości
ma związek z systemem podstawowych wartości i odwzorowuje zbiorą inteligencję
na konkretnym etapie. Co więcej, te podstawowe wartości można odnieść zarówno do całych
kultur (narodów), ale także organizacji czy wreszcie pojedynczych ludzi. Wartości te związane
się z określonymi wzorcami atraktorowymi (wzorcami zachowań przypisanymi do danego pola
świadomości)291, które manifestują się następnie w konkretnych działaniach, zwyczajami czy
praktykami. Dla uproszczenia oznaczane są one określonymi nazwami kolorów.
Tabela 1 prezentuje autorskie opracowania mapy poziomów świadomości uwzględniające
wiodące koncepcje/modele zarządzania oraz ich związek z określonymi polami atraktorowymi
i ich poziomem energetycznym.
Pomimo ewolucyjnego następstwa poszczególnych etapów i związanych z nimi
poziomów świadomości człowieka, współcześnie na świecie nadal jeszcze można
zaobserwować występowanie każdego z poniższych poziomów świadomości w różnych
przejawach ludzkiego organizowania.

286

Beck D., Covan C.; Beck, Integral Leadership in the Real World, sl. 8,9, 2006,
http://integralleadershipcollaborative.com/fe/16961-integral-leadership-in-the-real-world-don-beck.
(dostęp
17.05.2018).
287
Wilber K., Spektrum świadomości, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2009.
288
Więcej zob. np. http://spiraldynamicsintegral.nl/ (dostęp 08.01.2019).
289
Laloux F., Pracować inaczej, Studio Emka, Warszawa 2014.
290
Jest to zgodne z holograficzną koncepcją rzeczywistości. Zob. Wilber K. Integralna teoria wszystkiego.
Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości, Zysk i S-ka, Warszawa, 2006.
291
Szczegółowy opis pól i wzorców atraktorowych zob. Hawkins D.R., Siła czy moc, Wydawnictwo Virgo,
Warszawa 2016 oraz Gleick J., Chaos. Narodziny nowej nauki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2018.
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Tabela 1. Mapy poziomów świadomości człowieka
L.p.

Poziom
energetyczny
292

Główny
wzorzec
atraktorowy

Kolor

Początek

Nadrzędne wartości

Współczesny
przykład
organizacji

Indywidualne: Moc
człowieka poprzez
rozwój świadomości i
duchowej
odpowiedzialności
indywidualnej
Wspólnotowe:
Globalny ład i odnowa
światowa

Świadome
organizacje

9.

500 i wyżej

Miłość,
Radość,
Pokój

Złoty

Koniec
2012

8.

400

Rozsądek

Biały

Ok. 1970

7.

350

Akceptacja

Niebieski/
Indygo

Ok 1950

6.

250

Neutralność

Zielony

Ok 1850

5.

200

Odwaga

Żółty

Ok 1000
r ne

Indywidualne: Sukces
i autonomia jednostki

4.

175 i poniżej

Złość, Duma

Pomarańcz
owy

Ok 4000
pne

3.

125 i poniżej

Pożądanie

Czerwony

Ok 7000
pne

2.

100 i poniżej

Strach

Purpurowy

1.

50 i niżej

Apatia

Wspólnotowe:
Stabilność społeczna i
realizacja życiowych
celów
Indywidualne: Siła
ego i działanie na rzecz
własnych interesów
Wspólnotowe:
Bezpieczeństwo i
ochrona wspólnoty
Indywidualne:
Przetrwanie jednostki

Indywidualne: Jakość
życia i
odpowiedzialność
Wspólnotowe:
Harmonia wspólnoty i
równość ludzi

Ok
50 000
pne
Brązowy
Ok
100 000
pne
Źródło: Opracowanie własne.

Globalne
organizacje CSR,
Turkusowe
organizacje
Odpowiedzialny
biznes
indywidualny
Spółdzielnie
pracy, pierwsze
organizacje
zarządzane w
oparciu o kulturę
organizacyjną i
uwzględniające
interesariuszy –
początek CSR
Firmy i korporacje
oparte na
rywalizacji
Agencje rządowe,
szkoły publiczne,
instytucje religijne
i wojskowe
Gangi, mafia

Pierwotne
społeczności
plemienne
Prymitywne
plemiona
kanibalistyczne

Z punktu widzenia CSR interesujące będą poziomy od zielonego do złotego.
Przy czym poziom złoty dotyczy świadomych organizacji293.
Poziom zielony swe początki datuje w XVIII wieku, w czasach utylitaryzmu
i wyborów pomiędzy osiąganiem zysku, a moralnością. Pojawia się tutaj zasada użyteczności.
Kalibracja poziomów energetycznych zgodna z opracowaniem Hawkins D.R., Przekraczanie poziomów
świadomości, Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2012.
293
Ze względów objętościowy tekstu tylko te zostaną omówione w niniejszym opracowaniu. Więcej na temat
poziomów świadomości zob. np. F. Laloux, Pracować…, 2014 oraz Zarębska A., Zarządzanie w erze świadomości
(opracowanie książkowe – w druku), 2019.
292
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Zgodnie z nią tylko taka działalność jest słuszna, jeśli powoduje – dla społeczeństwa – więcej
efektów korzystnych niż szkodliwych. Prekursorem był tu Adam Smith, zwolennik
leseferyzmu i tzw. prawa niewidzialnej ręki, czyli samoregulującego mechanizmu równowagi
ogólnogospodarczej na konkurencyjnym rynku294.
Koncepcja „niewidzialnej ręki rynku” przeszłą próbę na przełomie XIX i XX wieku,
w dobie rozrostu wielkich korporacji przemysłowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych
(rozdrobniony akcjonariat, zarządzane nie przez właścicieli, ale kontraktowych menedżerów).
Reprezentowały one powrót do niższego – żółtego poziomu świadomości społecznej
(związanej z nieuczciwą konkurencją, praktykami monopolistycznymi i ogólnie rozumianymi
zachowaniami antyspołecznymi). Nadużycia te doprowadziły w konsekwencji do przejścia
na kolejny – niebieski – poziom świadomości (odpowiedzialny biznes indywidualny),
by dwadzieścia lat później ewoluować do poziomu białego i globalnych organizacji CSR.
Wtedy też ukształtował się konsens co do istoty odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.
Jak w kolejnych dekadach dowiedli ekonomiści Joseph Stiglitz, George Akerlof
i Michael Spence295, jednostronne maksymalizowanie zysku przez korporacje nie
maksymalizuje wcale efektywności gospodarki ani ogólnego dobrobytu społecznego296
ponieważ rynek nie jest doskonały, co wywołuje efekty zewnętrzne (określane jako
konsekwencje działań jednostek lub przedsiębiorstw). Zaś sam mechanizm rynkowy zbyt mało
przyczynia się do takich działań, jak na przykład badania naukowe, a w zbyt dużym stopniu do
innych, jak np. zanieczyszczenie środowiska. W efekcie uznano, że aby gospodarka osiągała
efektywność, przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę wpływ swoich działań na zatrudnionych
przez siebie pracowników, środowisko naturalne i na społeczności, w których funkcjonują.
Tak zaczął manifestować się biały poziom świadomości (powszechność organizacji
stosujących CSR, tzw. „turkusowe organizacje”297)
Jednak współcześnie równolegle z rozwojem samoświadomości ludzi i mocno
zaawansowanych

rozwiązań

biznesowych

następuje

zupełnie

nowe

zjawisko,

które w zasadniczy sposób zmienia widzenie rzeczywistości. Jest nim łączenie się wymiaru
Wg Smitha człowiek działając z pobudek egoistycznych jest bardziej skłonny popierać interesy społeczne niż
faktycznie im służyć. Dlatego kluczowe jest uświadamianie ludzi i pokazywanie im, jakie korzyści osobiste mogą
odnieść popierając interesy ogółu.
295
Amerykańscy ekonomiści, laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (2001).
296
Jest to całkowicie zbieżne z teorią fizyki kwantowej mówiącej o powiązaniu wszystkiego ze wszystkim na
poziomie energetycznym, ale również założeniami wielu doktryn duchowych i religijnych (np. buddyzmu
„działanie dla dobra wszystkich istot żyjących”, czy chrześcijaństwa „nie robieniu drugiemu co tobie niemiłe”,
itd.).
297
Turkusowa organizacja opiera się o trzy główne zasady: samo-zarządzanie, ewolucyjny cel oraz dążenie do
pełni. Więcej zob. F. Laloux, Pracować…, 2014 oraz Jeznach A., Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania –
dziennik budowy turkusowej firmy, Difin, Warszawa 2017.
294
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materialnego i duchowego. Coraz większa część społeczeństwa upatruje sukces w rozwoju
wartości indywidualnych związanych z duchową odpowiedzialnością indywidualną, która
prowadzi do wzrostu indywidualnej mocy człowieka298. Tym samym przekłada się także na
poziomie materialnym na sprawczość organizacji. Tutaj plasują się tzw. świadome organizacje.
Żeby właściwie zrozumieć ich założenia, należy jednak uwzględnić holistyczną naturę
wszechświata.
2. Holistyczna natura rzeczywistości – realia funkcjonowania (nie tylko) świadomej
organizacji
Mówiąc o wpływie działań organizacji na otoczenie i otoczenia na organizacji należy
prawidłowo i w pełni dostrzec rzeczywistą dualistyczną naturę rzeczywistości. Osadzenie
działań wyłącznie w sferze materii, z pominięciem sfery pozamaterialnej prowadzi do błędnych
wniosków i nieskutecznych działań w praktyce. W naukach o zarządzaniu daje się zauważyć
silnie odczuwalny kryzys, który wynika z nieprzystawalności dotychczasowych teorii
i paradygmatów do rzeczywistości299. Podobnie piszą Bauman i inni300. Aktualnie do
podobnych wniosków dochodzi spora część badaczy i praktyków nie tylko zarządzania301.
Pomimo tak zaawansowanych współczesnych koncepcji, narzędzi i modeli biznesowych,
licznych firm konsultingowych, elitarnych szkół biznesu, duża część firm nadal boryka się
z potężnymi problemami zaważanymi z wdrażaniem zmian, motywowaniem pracowników,
wypaleniem zawodowym zatrudnionych, niską identyfikacją z celami firmy i generalnie
realizacją ustanowionych strategii działania.
Dzieje się tak, ponieważ uwzględniając wyłącznie materialny wymiar organizacji nie
ma możliwości dostrzec prawidłowo związków przyczynowo-skutkowych, a tym bardziej
wdrożyć skuteczne rozwiązania. O tym, że materią rządzi energia pisał już Einstein302.

Należy bardzo wyraźnie oddzielić moc człowieka (płynącą z serca i związaną z wysokimi standardami
etycznymi) od siły człowieka (zwykłej sprawczości płynącej jednak z egoistycznych pobudek – a więc z założenia
skierowanej przeciwko innym). Więcej na ten temat zob. Hawkins S., Siła…, Warszawa 2016.
299
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli
przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010, s. 19.
300
Bauman Z., Bauman I., Kociatkiewicz J., Kostera M., Zarządzanie w płynnej nowoczesności, PWN, Warszawa
2018.
301
Zob. np. wyczerpujące opracowanie na temat zmiany paradygmatów bazowych (animizm, politeizm,
monoteizm, deizm, darwinizm, neodarwinizm, holizm) zob. np. Lipton B.H., Bhaerman S., Przeskok ewolucyjny
– od kryzysu do życia w harmonii, Medium, Warszawa 2012, s. 114 i dalsze czy opracowania ściśle z zakresu
zaradzania np.: Kostera M., O zarządzaniu, Difin, Warszawa 2014, s. 14.
302
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein, (dostęp 08.01.2019).
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Potem Bohm303 w swojej koncepcji porządku ukrytego. Na grunt organizacji przeniósł
to Gareth Morgan304 pisząc o metaforze przepływu i informacji.
Do zrozumienia istoty pozamaterialnego wymiaru organizacji w kontekście działań
CSR, konieczne jest uświadomienie sobie kilku istotnych kwestii dotyczących związków
energii z materią oraz roli w tym procesie ludzkiej świadomości.
Rozwój i skokowe postępy w wiedzy na płaszczyźnie wielu dziedzin naukowych,
a w szczególności mechaniki kwantowej, ale też narzędzi do przetwarzania i modelowania
niewyobrażanej ilości informacji – i powstania rewolucyjnej wizji wszystkich zjawisk
naturalnych – teorii chaosu305 spowodowały, że w pierwotnie nieuporządkowanych systemach
zaczęto dostrzegać prawidłowości. Za pomocą analizy tych pierwotnie „niekoherentnych
danych” możliwe stało się rozpoznawanie ukrytych wzorców energii (tzw. atraktorów)306,
stojących za pozornie przypadkowymi zjawiskami naturalnymi307. Okazało się, że prawdziwe
przyczyny zjawisk tkwią w pozamaterialnej sferze rzeczywistości, w tzw. polach energii
związanych z określonymi wzorcami energetycznymi (atraktorami). Jest to zgodnie z hipotezą
tzw. pól morficznych Rupperta Sheldrake’a308, ale też np. z holograficzną koncepcją
funkcjonowania ludzkiego mózgu Karla Pribrama309. Potwierdzają to także prace noblisty
Johna Ecclesa310 odnoszące się do „anteny odbiorczej” tych wzorców z otoczenia – ludzkiego
mózgu. Według niego mózg funkcjonuje jako zestaw odbiorczy dla wzorców energii
znajdujących się w umyśle311. Według niego energia umysłu wzbudza reakcje samego mózgu.
Dzieje się tak ponieważ wzorce energii istnieją jako świadomość wyrażona w formie myśli.
Zaś wzorce odbierane przez umysł pochodzą z zewnętrznych pól energii związanych
z określonymi wzorcami energetycznymi. Co więcej sam mózg, a konkretnie sieci neuronowe

Bohm D., Ukryty porządek, Pusty Obłok, Warszawa, 1988.
Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
305
Zob. np. Gleick J., Chaos…, 2018.
306
Powszechnie stosowane w niniejszym opracowaniu pojęcie „wzorce energii” lub „wzorce energetyczne”
faktycznie w zaawansowanej matematyce równań nieliniowych ma swoje naukowe określenie „atraktor” (przypis
autorki).
307
Benoit B., Mandelbrodt, The Fractal Geometry of Nature, San Francisco 1982 [w:] Hawkins D.R., op. cit.,
2016, s. 41.
308
Sheldrake R., Nowa biologia, Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2013.
309
Szczegółową analizę korelacji pomiędzy pracami Davida Bohma, Karla Pribrama, Rupperta Sheldrake’a i Ilyi
Prigogine’a zob. „Brain/Mind Bulletin”, t. IV:1979. Współcześnie szeroko na ten temat pisze Ken Wilber,
Integralna…, 2006.
310
Australijski neurofizjolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie
mechanizmów jonowych pobudzania i hamowania na zewnątrz i wewnątrz błony komórkowej neuronów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Carew_Eccles (dostęp 08.01.2019).
311
Należy wyraźnie odróżnić pojęcie „mózgu” od pojęcia „umysłu”. Mózg (wymiar materialny) stanowi narząd
fizjologiczny, podczas gdy umysł (wymiar niematerialny) jest powiązany ze świadomością indywidualną. Umysł
pojedynczego człowieka powiązany jest z umysłem zbiorowym (świadomością zbiorową, polami morficznymi
zbiorowości). Interesujace prace na ten temat zob. też wszystkie dzieła Carla Gustava Junga.
303
304
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również działają jako zestaw wzorców atraktorowych, a przechowywane wspomnienia
funkcjonują jako określone atraktory. Oznacza to, że system jako całość nie zachowuje się w
sposób przypadkowych, choć pojedynczy neuron może zachowywać się przypadkowo312.
Drugą kwestią jest zjawisko samej przyczynowości rozpatrywane nie na płaszczyźnie
materii, ale w odniesieniu do energetyczno-materialnej koncepcji rzeczywistości.
W świecie materii, umownie przyjmuje się, że przyczynowość działa w sposób liniowy:

X

Y

Z

Jednak w świecie energetyczno-materialnym przyczynowość przebiega według
zupełnie innego schematu:

XYZ

wzorzec atraktorowy
operatory

X

Y

Z

obserwowane zdarzenia

Przyczyna XYZ (wzorzec atraktorowy pochodzący z podłączenia do określonego pola
energii skupiającego wzorce o określonej częstotliwości) jest niedostrzegalna, manifestuje się
poprzez operatory (nośniki energii transformujące je w konkretne zdarzenia materialne)
w postaci ciągu zdarzeń w rzeczywistości materialnej, błędnie postrzeganej jako związek
przyczynowo-skutkowy. Jednak ma ona kluczowe znaczenie dla przebiegu całej sekwencji w
świecie materialnym. Prawdziwym związkiem przyczynowo skutkowych jest związek XYZ
z sekwencją zdarzeń X, Y, Z. Kluczem jest więc zidentyfikowanie i prawidłowe określenie
wzorca atraktorowego XYZ, gdyż pozwala on po pierwsze przewidzieć zjawiska w
rzeczywistości materialnej, a po drugie tylko jego zmiana (zmiana w docierających polach
energii) lub blokada/zmiana operatora powoduje trwałą zmianę w rzeczywistości
materialnej313.
Takie spojrzenie na rzeczywistość jest zgodne z koncepcją fizyka Davida Bohma, który
określił wszechświat jako holograficzny, w którym występuje ukryty (niewidzialny),

Li D., Spiegel D., A Neural Network Model of Dissociative Disorders, „Psychitric Annals”, t. 22: 1992,
s. 144-147 [w:] Hawkins, Siła..., 2016, s. 54.
313
Interesujące zestawienie pól energii zaprezentował z swoim opracowaniu David Hawkins (Hawkins, Siła...,
2016, s. 51 i dalsze.). Posługując się matematycznymi ramami dynamiki nieliniowej określił on zestaw poziomów
świadomości wykalibrowany od 1 do 1000, przy czym liczby reprezentowały logarytm (o podstawie 10) mocy
poszczególnych pól. W zakresie całego badania pola świadomości wyłonił on kolejne wzory narastających pól
atraktorowych. Dodatkowo zidentyfikował punkt krytyczny (Jest to stan systemu, w którym najmniejsza z
działających sił powoduje największy skutek) na wartości 200, poniżej której moc atraktorów opisał jako słabą
(negatywną), zaś powyżej jako silną (pozytywną).
312
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„zwinięty” oraz jawny (widzialny) „rozwinięty” porządek 314. Dodatkowo Bohm postuluje
w nim istnienie Źródła, które znajduje się poza światem ukrytym i jawnym, bardzo zbliżonego
do czystej świadomości opisywanej przez mistyków, ale też Inteligencji Absolutnej opisywanej
przez naukowców315 Jeśli odnieść to do organizacji, która zależy od decyzji i działań osób z nią
związanych, jak i zdarzeń w jej otoczeniu powstaje kilka wniosków i nasuwa się kilka
zasadniczych pytań.
Po pierwsze. Jeśli w zarządzaniu organizacją, jak i obserwacji otoczenia uwzględnia się
tylko wymiar materialny – nie ma możliwości prawidłowego zinterpretowania związków
przyczynowo-skutkowych, a podejmowane działania kierowane są na łagodzenie skutków lub
usuwanie przyczyn pośrednich. Nie daje to możliwości rzeczywistego rozwiązania
pojawiających się problemów w zarządzaniu organizacją. Działania powodujące problemy w
jednej części organizacji są jedynie zastępowane działaniami powodującymi problemy w innej
części organizacji. Tłumaczy to dlaczego tak wiele firm nie jest zdolnych skutecznie realizować
działań z jednoczesnym wysokim poziomem motywacji pracowników.
Po drugie. Nie ma możliwości rozwiązania problemu, pozostając na tym samym
poziomie świadomości, gdy się go tworzyło316. Faktyczny rozwój i wzmocnienie organizacji
pojawia się dopiero po przeskoczeniu punktu krytycznego na poziome 200 na skali poziomów
energetycznych. Wzorce atraktorowe z pól o takim i wyższym natężeniu wzmacniają ludzi
i dostarczają energii do konstruktywnego działania. Jeśli za podejmowanymi działaniami
(osobami) stoją wzorce atraktorowe kalibrowane poniżej 200 na poziomie natężenia energii pól
atraktorowych – mają one charakter destruktywny. I nawet pozorne „efekty” organizacji
odbywają się kosztem ludzi w to zaangażowanych.
Po trzecie. Pojawiający się problem nie manifestuje się nagle. To efekt ciągu
poprzedzających go symptomów i przyczyn, albo niewidocznych, albo widocznych, ale słabych
i dlatego pomijanych w organizacji. Nic nie dzieje się nagle. Żeby zaistniało, najpierw musi
być obecne na planie niematerialnym. Świadomość tej prawidłowości pozwala nie dopuszczać
do licznych zjawisk, jak również zapobiegać ich manifestacji, nawet, gdy są one już widoczne
na planie pozamaterialnym.
Po czwarte. Wszystko jest połączone ze wszystkim. Wszelkie aktywności w postaci
myśli, słów, czynów, intencji oddziałują na wszystkich dookoła. Jeśli są one skalibrowane
Koncepcja porządku ukrytego i jawnego została wyjaśniona przez Rupperta Sheldrake’a (autora) z Davidem
Bohmem (Pola morficzne i ukryty porządek) [w:] Sheldrake R., Nowa…, 2013, ss. 367-387.
315
Davies P., Bóg i nowa fizyka, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2006.
316
Mówił już o tym Albert Einstein sto lat temu. Aktualnie na tym przekonaniu opiera się cała współczesna
psychologia poznawcza.
314
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poniżej poziomu 200 (klasyfikowane jako destruktywne obniżające moc), ich pojawienie się
osłabia wszystkich, również samego autora. Analogicznie – wszelkie aktywności skalibrowane
powyżej 200 działają konstruktywnie i wzmacniają nie tylko nadawcę, ale też wszystkich w
otoczeniu. W tym kontekście „oczywiste” działania firm nastawionych na konkurencję
i wygranie rynku (jeśli dziania CSR są wyłącznie motywowane poprawą wizerunku firmy
lub zadośćuczynieniem za powodującą szkody aktywność rynkową) powodują osłabienie
samej organizacji. Żeby to zrozumieć potrzeba niezwykłej odwagi, ale też gotowości do
przedefiniowania nawet nie paradygmatów, ale niemalże dogmatów zarządczych rozwijanych
przez ostatnie ponad dwieście lat.
Po piąte. Wszystkie myśli, słowa, intencje oraz działania niosą ze sobą określony
ładunek

energii,

którego

ślad

pozostaje

na

trwałe

zapisany

w

przestrzeni

energoinformacyjnej317. Dodatkowo, człowiek jest odpowiedzialny za wszystko co w ten
sposób wysyła. Skutkiem są konsekwencje. Ponieważ jednak często są one rozciągnięte w
czasie i powstają w innej płaszczyźnie życiowej, mało kto potrafi prawidłowo powiązać swoje
działania z ich efektami dla siebie samego. Niektórzy nazywają to „życiowym pechem”
lub „szczęśliwym losem”, jednak w ujęciu fizyki kwantowej nic takiego nie istnieje. To efekt
pozytywnych lub negatywnych działań własnych. W tym kontekście tworzenie organizacji
odpowiedzialnych społecznie, to przede wszystkim tworzenie organizacji, które skupiają
ludzi, dla których indywidualna duchowa odpowiedzialność na kluczowe znaczenie,
Po szóste. Wymiar pozamaterialny dostarcza przestrzeni do pozyskania każdej dowolnej
informacji niezależnie od czasu i przestrzeni oraz prawidłowego określenia, czy jest ona
prawdziwa czy fałszywa. Żadna informacja energetyczna nigdy nie ginie i wszystkie działania
pozostawiają trwały ślad. Dotyczy to myśli, słów, intencji oraz działań. Informacje prawdziwe
i wynikające z nich działania wzmacniają organizacje i prowadzą do jej rozwoju, zaś decyzje
oparte na informacjach fałszywych – powodują osłabienie organizacji i nasilenie problemów.
W przestrzeni pozamaterialnej wszystko jest jawne. Dla osób z rozszerzoną percepcją
pozazmysłową dotarcie do jakiejkolwiek informacji nie stanowi najmniejszego problemu.
W tym kontekście kluczowe są pobudki, z jakich realizowane są działania CSR.
Po siódme. Jedynym czynnikiem ograniczającym zmianę perspektywy jest sam
człowiek, a dokładnie jego umysł owładnięty przez ego, stare przekonania i lęk przed
odpuszczeniem kontroli. Zmiana myślenia, zakwestionowanie własnych przekonań

Pisze o tym wyczerpująco, ale w kontekście naukowym psychiatra kliniczny David Hawkins. Zob. Hawkins
D.R., Przekraczanie..., 2012, przedmowa, s. XIX oraz https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (dostęp
13.01.2019).
317
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i wewnętrzne decyzje dotyczące etyki duchowej dla wielu mogą być przeszkodą nie do
pokonania. Szczególnie ugruntowanych we własnym poczuciu dumy, złości czy poczucia
ważności w organizacji. Z drugiej jednak strony jest ciekawość i chęć sięgnięcia po rozwiązania
dające realne efekty dla pojedynczego człowieka jak i całej organizacji. Z poziomu odwagi czy
rozsądku. I to daje obiecująca perspektywę do prawdziwych zmian w świadomości ludzi,
a tym samym także w ich organizacjach i ich mocno zaawansowanym świadomościowo
modelu CSR.
3. Świadoma organizacja – najwyższy przejaw organizacji odpowiedzialnej społecznie
W tym kontekście wydaje się, że współcześnie najbardziej zaawansowaną formę organizacji
CSR jest właśnie świadoma organizacja. Jest ona połączeniem nowego typu organizacji (w
modelu często zbliżonym do „turkusowej organizacji”) z ludźmi o wysokim poziomie
samoświadomości (wysokiej indywidualnej odpowiedzialności duchowej), co umożliwia
prawidłowe zbieranie informacji z wnętrza organizacji oraz jej otoczenia i adekwatne
reagowanie, zgodnie z zasadami porządku ukrytego z pożytkiem dla całego otoczenia.
Świadoma organizacja dopuszcza i uznaje, że wszelkie zjawiska pojawiające się wewnątrz i na
zewnątrz niej są skutkiem działań w wymiarze pozamaterialnym (energetycznym). Graficznie
przedstawia to Rysunek 1.

Rysunek 1. Model świadomej organizacji
Źródło: Opracowanie własne.

Z praktycznego punktu widzenia świadoma organizacja potrzebuje ludzi o określonym
poziomie samoświadomości opartym na moralności i wewnętrznym systemie wartości.
W ujęciu psychologicznym jest to bezpośrednio powiązane z osobistym źródłem moralnego
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wpływu318. Jak pisze Sobczak319 samoświadomość umożliwia właściwą identyfikację wartości
będących podstawą podejmowania decyzji i działań.
Jednak błędnym jest przekonanie, że świadomi liderzy będą w stanie – jako mniejszość
w organizacji – wykreować lub rozwinąć ideę organizacyjnej samoświadomości
u pracowników. W wielu przypadkach duży rozdźwięk w stopniu samoświadomości pomiędzy
liderami a pracownikami prowadzi do stanu odwrotnego, czyli obustronnego poczucia
niezadowolenia i demotywacji. Rolą samoświadomych liderów powinno być kreowanie
właściwych

rozwiązań

organizacyjnych

(w

tym

struktur

i

procesów),

a nie samoświadomych pracowników w tradycyjnej organizacji. Oznacza to, iż świadome
organizacje potrzebują określonego typu ludzi, którzy – dzięki funkcjonowaniu w
sprzyjającym środowisku – rozwiną swój potencjał, a tym samym poprawią efektywność
działania całej organizacji.
Drugą istotną kwestią praktyczną jest fakt, iż naturalnym środowiskiem świadomej
organizacji jest stan chaosu. Jest to atrybut tzw. systemów dynamicznych, które zdają się co
prawda zachowywać losowo, jednak – jak wykazał Lorenz – nawet one są uporządkowane
i przewidywalne pod warunkiem odpowiednio dużej dokładności (rozdzielczości) danych
opisujących środowisko320. Zatem „chaos” przestaje być chaosem, gdy znane są realne wzorce
przebiegu zdarzeń321. Za to odpowiada ukryty porządek.
W odniesieniu do organizacji, pozornie przypadkowe i nie mające ze sobą związku
zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz organizacji nie są losowe, ale chaotyczne: kryją w sobie
pewną prawidłowość. Jej rozpoznanie jest kluczowe dla prawidłowego zidentyfikowania
wzorców przyczynowo-skutkowych, a tym samym dla trafnego uczenia się i rozwoju322,
a także wdrażania skutecznych rozwiązań CSR.

Zob. stadia rozwoju rozumowania moralnego wg Jamesa Resta [w:] Czyżowska N., Epa R., Dudek D., Siwek
M., Gierowski J. K., Rozwój moralny i emocje moralne w kontekście zaburzeń psychicznych, „Psychiatria”, nr 10
(3-4), 2013, s. 116-123.
319
Sobczak S., Aksjologiczne wątki w koncepcji samoświadomości Zbigniewa Zaborowskiego [w:] Pytka L.,
Rudowski T. (red.), Samoświadomości jakość życia: perspektywa psychospołeczna, ENETEIA, Warszawa 2004.
320
Zjawisko to opisuje układ Lorenza. Zob. Lorenz E.N., Deterministic Nonperiodic Flow, „Journal of
Atmospheric Sciences”. No 20 (2), p. 130–141, 1963.
321
Zob. np. Platonoff A.L., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin,
Warszawa 2009; Dolan S.L., Garcia S., Auerbach A., Understanding and Managing Chaos In Organizations,
„International Journal of Management”. Vol. 20, no 1, 2003.
322
Więcej na temat zasad porządku ukrytego w organizacji i opisu modelu świadomej organizacji zob. Zarębska
A., Świadoma organizacja – założenia, model teoretyczny oraz implikacje dla praktyki zarządzania, Kwartalnik
„Organizacja i Zarządzanie”, nr 2, 2018, wersja elektroniczna: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element
/bwmeta1.element.ekon-element-000171530376
318
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Zakończenie
Tematyka osobistej odpowiedzialności duchowej w kontekście prowadzenia odpowiedzialnego
biznesu to temat nowy, jednak w dobie gwałtownego rozwoju globalnej świadomości jest to
kolejny etap, do którego mniej lub bardziej intencjonalnie dążą ludzie i organizacje.
Zmiana paradygmatu pozornie jest prosta, ponieważ zachodzi wyłącznie w świadomości ludzi,
jednak – może właśnie z tego powodu – jest tak wielkim wyzwaniem.
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CONSCIOUS ORGANIZATION AS THE HIGHEST MANIFESTATION OF A SOCIALLY
RESPONSIBLE ORGANIZATION – ASSUMPTIONS, MODEL, IMPLICATIONS FOR
PRACTICAL USE
Summary: The article presents an innovative approach to social responsibility, embedding it mainly in
the individual responsibility of particular members of the organization, on which the company's business
model is built. The holistic approach presented in the study results not only from the interdisciplinary
nature of the article (management, philosophy, psychology, sociology), but above all from the
comprehensive approach to reality in both material and energetic dimensions (quantum physics,
dynamics of nonlinear equations).
Keywords: Conscious organization, corporate social responsibility, individual spiritual responsibility.
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