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1. Wstęp

Współcześnie, kiedy rynek oferuje wiele produktów substytucyjnych, 
podaż przewyższa popyt, przedsiębiorstwa zmuszone są nieustannie walczyć 
o utrzymanie klienta, a także o pozyskanie nowych. Starają się budować wize-
runek społecznie odpowiedzialnych, a także być konkurencyjne. W ten sposób 
chcą uzyskać poparcie i zaufanie konsumentów (klientów), pracowników, 
kontrahentów, a także władz lokalnych1.

Jednym z najcenniejszych elementów wartości niematerialnych każdej 
organizacji jest reputacja2. Przedsiębiorstwa są świadome, że sama dbałość 
o jakość wyrobów i usług, choć bardzo ważna, już obecnie nie wystarcza. By 
utrzymać się na rynku muszą dostosowywać się do ciągle zmieniającego się 
otoczenia. Niezbędne staje się stosowanie kilku zasad, takich jak: troska o śro-
dowisko naturalne, szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracownika, interesy 
społeczności lokalnej, jak również całego społeczeństwa3. 

* Mgr, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach; e-mail: krzysztofek.anna@gmail.com

1 A. Krzysztofek, Normy i standardy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] 
J. Sokołowski, M. Rękas (red.), Ekonomia, Prace Naukowe Uniw. Ekon. we Wrocławiu 
2013/305, s. 401.

2 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, War-
szawa 2009, s. 170. 

3 S. Zapała, M. Kaźmierczak, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. No-
woczesne koncepcje zarządzania. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 160. 
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Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – 
CSR4) jest ostatnio jednym z istotniejszych i najczęściej poruszanych proble-
mów współczesnego świata. Jest coraz szerzej dyskutowana na różnych forach, 
zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Stała się koncepcją istotną dla 
wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku5 oraz jest ściśle związana 
z nadzorem korporacyjnym. Dobrowolność stosowania CSR spowodowała, 
iż wiele przedsiębiorstw zmieniło taktykę swojego zarządzania i relacje z oto-
czeniem. Działania w obszarze CSR stają się coraz powszechniej codzienną 
praktyką przedsiębiorstw.

Wszelkiego rodzaju procedury, zasady związane z istotnymi elementami 
odpowiedzialności społecznej, tak jak każde działanie w przedsiębiorstwie, 
wymagają kontroli6. Dlatego konieczna stała się weryfikacja – najlepiej ze-
wnętrzna – przyjmowanych zasad odpowiedzialności. Prawidłowa implemen-
tacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu do praktyki gospodarczej 
wymagała stworzenia odpowiednich wytycznych. Dla zapewnienia przejrzystej 
realizacji społecznej odpowiedzialności na różnych poziomach funkcjono-
wania przedsiębiorstw podjęto starania odnośnie normalizacji i niezależnej 
oceny działań w tym zakresie. Przedsiębiorstwa, chcąc sprostać oczekiwa-
niom interesariuszy, wdrażają znormalizowane standardy CSR oraz poddają 
się audytowi społecznemu7. Obecnie istnieje szereg bardzo różnorodnych 
narzędzi pozwalających na zweryfikowanie społecznych, środowiskowych 
oraz etycznych aspektów funkcjonowania biznesu.

W literaturze polskiej dotychczas niewiele opracowań traktuje o koncepcji 
CSR oraz CG jednocześnie, stąd celem opracowania jest wypełnienie tej luki. 

2. Nadzór korporacyjny oraz społeczna odpowiedzialność

Ład korporacyjny stanowi priorytet dla polskich rynków finansowych, 
podobnie jak w przypadku większości rynków wschodzących. Od dekady 
podejmowane są w Polsce czynne próby wzmocnienia ładu korporacyjnego 

4 Zob. A. Krzysztofek, Społeczna odpowiedzialność biznesu – ujęcie teoretyczne, Przegląd 
prawno ekonomiczny 2012/3/20, s. 109–119.

5 A. Krzysztofek, Normy..., s. 401.
6 J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, 

Warszawa 2008, s. 109.
7 J. Adamczyk, Społeczna..., s. 170.
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firm notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), 
poprzez sporządzanie kodeksów dobrych praktyk8. Wzrost zainteresowania 
nadzorem korporacyjnym oraz społeczną odpowiedzialnością jest efektem 
postępujących procesów globalizacji, internacjonalizacji, jak również kryzysu 
finansowego, a tym samym narastania zależności międzynarodowych oraz 
procesów intensyfikacji, które prowadzą do powstania ogólnoświatowego 
systemu ekonomicznego. 

Pierwotna nazwa nadzoru korporacyjnego pochodzi z języka angielskiego 
– od terminu corporate governance9 (CG). Nadzór korporacyjny jest różnie 
definiowany przez teoretyków zarządzania. Termin corporate governance tłu-
maczy się na język polski jako: „nadzór korporacyjny”, „nadzór właścicielski”, 
„władztwo korporacyjne”, „ład korporacyjny”, „kontrola w korporacji”. Dla 
potrzeb niniejszej pracy przyjęto terminy „nadzór korporacyjny” oraz „ład 
korporacyjny” jako określenia stosowane zamiennie do terminu corporate 
governance10.

Ład korporacyjny jest to system prawnych i ekonomicznych instytucji 
(formalnych i nieformalnych reguł, procedur działania stosowanych przez 
firmy) służących regulowaniu stosunków i zapewnieniu niezbędnej dla rozwoju 
przedsiębiorstwa równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów 
zaangażowanych w funkcjonowanie korporacji (inwestorów, menedżerów, 
przedsiębiorców, pracowników, dostawców, klientów, społeczności lokalnych 
itp. – interesariuszy) w celu osiągnięcia przez niektóre grupy celów, misji 
i wizji firmy11. 

Wpływ wysokich standardów ładu korporacyjnego to nie tylko kwestia 
zasad i wyników na poziomie firmy, ale również polityki oraz wyników go-
spodarczych na poziomie państwa. Wiele aspektów nadzoru korporacyjnego 
wymaga określenia standardów, a także wprowadzenia ich w życie poza 
przedsiębiorstwem.

 8 W. Rozłucki, Dobre praktyki w Polsce, Prawo europejskie w praktyce 2004/4/XI, s. 45–48.
 9 Zob. J. Jeżak, Ład korporacyjny Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, 

Warszawa 2010, s. 117. 
10 Zob. K.A. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, 

s. 25–32. 
11 A. Krzysztofek, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście nadzoru kor-

poracyjnego, [w:] Wiedza i gospodarka rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla 
wzrostu konkurencyjności regionalnej, Kierownik Projektu W. Caban, Część 2, UJK, Kielce 
2013, s. 74.
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Według ekspertów, ład korporacyjny stał się zasadniczym czynnikiem 
przetrwania korporacji w warunkach globalizacji rynku. Dlatego też powstało 
bardzo wiele definicji nadzoru korporacyjnego12. Analizując liczne definicje 
można uogólnić i wysnuć jedną, iż nadzór korporacyjny to mechanizm wyko-
rzystywany do kontrolowania i koordynowania zachowań udziałowców, którzy 
współpracują z kadrą zarządzającą dla efektywnej realizacji stawianych przed 
firmę zadań. Może być rozpatrywany przez pryzmat organizacji, ma służyć 
usprawnianiu procesu podejmowania decyzji i efektywnej alokacji władzy 
sprawowanej przez kadrę zarządzającą, menedżerów i członków rad nadzor-
czych. Powinien stanowić podstawę skutecznego i efektywnego rozwoju firmy 
oraz społecznej odpowiedzialności w firmach, aby przedsiębiorstwo działało 
jak najlepiej. Zasady nadzoru korporacyjnego opracowane zostały przez GPW 
w Warszawie oraz Polskie Forum Corporate Governance.

Z nadzorem korporacyjnym powiązana jest społeczna odpowiedzialność 
biznesu. Geneza społecznej odpowiedzialności biznesu pojawiła się już w la-
tach 60. i 70. XX w. – w koncepcji zarządzania jako działania w interesie 
publicznym, opartego na publicznym zaufaniu. Następstwem tej koncepcji 
była idea społecznej odpowiedzialności biznesu, która stała się istotna dla 
wszystkich organizacji funkcjonujących na rynku. 

Zdecydowana większość definicji określa CSR jako koncepcję, dzięki któ-
rej przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają 
interesy społeczne, etyczne, ekologiczne, a także relacje z różnymi grupami 
społecznymi (kontakty z interesariuszami, m.in. pracownikami, klientami, 
dostawcami, społecznością lokalną); osoby zarządzające takim przedsiębior-
stwem spełniają wymogi prawne, ale również inwestują w zasoby ludzkie, dbają 
o swoich podwładnych, środowisko oraz relacje z klientami13. To wkład biznesu 
w realizację polityki rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia 
firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej 
efektywnością i dochodowością, a interesem społecznym14. 

Tymczasem I. Davis określa, że jest to: „strategiczna sposobność oraz 
zestaw zobowiązań, które przedsiębiorstwo powinno analizować za pomocą 

12 Zob. A. Krzysztofek, Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, Zarzą-
dzanie i Finanse. Journal of Management and Finance 2012, s. 335–337.

13 A. Krzysztofek, Społeczna odpowiedzialność..., s. 111.
14 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filan-

tropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 17.
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tych samych narzędzi i umiejętności, jakie mają zastosowanie do strategii 
rynkowych”15.

Kreowanie wzajemnych korzyści z relacji i współpracy z interesariusza-
mi – akcjonariuszami, klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi 
oraz społecznościami lokalnymi – jest dla przedsiębiorstwa bardzo istotnym 
elementem jego kultury korporacyjnej. Odpowiedzialność społeczna jest fun-
damentalną zasadą, na której firma buduje swoje relacje z otoczeniem i jest 
nieodzownym jej elementem.

Według A. Samborskiego „CSR obecnie należy postrzegać jako strategię 
biznesu, dzięki której przyjęte w przedsiębiorstwie cele stają się bardziej 
transparentne, łatwiej jest je osiągnąć, a społeczeństwo ocenia firmę jako od-
powiedzialną wobec otoczenia. [...] Przyjąć można, iż nadzór korporacyjny 
i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają”16.

Społeczną odpowiedzialność można traktować jako niezbędny element ładu 
korporacyjnego, gdyż wiąże się w dużym stopniu z przejrzystością działania17. 

WYKRES 1: Osadzenie corporate social responsibility w corporate governance na podstawie 
Ho (2005)

Ź r ó d ł o: D. Jamali, A.M. Safieddine, M. Rabbath, Corporate Governance and Corporate 
Social Responsibility Synergies and Interrelationships, Corporate Governance: An International 
Review 2008/16/5, s. 448.

15 I. Davis, The biggest contract, The Economist 26 May 2005, s. 87.
16 A. Samborski, Nadzór korporacyjny a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] 

J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle 
i usługach, TNOiK, Katowice 2011, s. 382. 

17 A. Rudnicka, CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2012, s. 139. 
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Jednym z możliwych powiązań CG–CSR jest uznanie CSR jako integralnej 
części CG, co przedstawia wykres 1. W podejściu tym nadrzędny jest nadzór 
korporacyjny, którego integralną częścią jest m.in. CSR. Model ten, wg Ho 
(2005)18, pozostaje w harmonii z pracami innych autorów, jak np. Kendall 
(1999)19, OECD (1999) czy Jamali (2008)20. 

Zgodnie z tym ujęciem, odpowiedzialność – zarówno zewnętrzna (ogólnie 
rozumiana jako odpowiedzialność wobec społeczeństwa), jak i wewnętrzna 
(w uproszczeniu rozumiana jako odpowiedzialność względem zatrudnionych) 
– powinna być osadzona w strukturach CG, co pozwoli nie tylko wyróżnić 
CG przedsiębiorstwa, ale też poszerzyć go o obszar niefinansowego ryzyka, 
dzięki czemu będzie możliwa bardziej holistyczna jego ocena. 

Według N. Kendall, dobry CG pociąga za sobą zapewnienie, że przed-
siębiorstwo jest prowadzone w społecznie odpowiedzialny sposób, z jasno 
określonymi zasadami etycznymi i stosuje się do norm istniejących w społe-
czeństwie, w którym operuje21. 

Zasady corporate governance są istotne w zakresie, w jakim mogą stanowić 
wzór dla implementacji norm społecznej odpowiedzialności do działalności 
spółek, zwłaszcza notowanych na giełdzie. 

3. Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej

Według ISO 26 000 efektywne zarządzanie powinno opierać się na siedmiu 
zasadach CSR: odpowiedzialność, transparentność (przejrzystość), etyczne 
zachowanie, respektowanie praw i oczekiwań interesariuszy, respektowanie za-
sad prawa, respektowanie międzynarodowych zachowań, respektowanie praw 
człowieka22. Natomiast główne obszary i kwestie to: relacje z pracownikami, 

18 C. Ho, Corporate governance and corporate competitiveness: An international analysis, 
Corporate Governance: An International Review 2005/13, s. 211. 

19 N. Kendall, Good corporate governance, Accountants’ Digest 1999/40. 
20 D. Jamali, A.M. Safieddine, M. Rabbath, Corporate Governance and Corporate Social 

Responsibility Synergies and Interrelationships, Corporate Governance: An International 
Review 2008/16/5, s. 448.

21 Ibidem, s. 477–448.
22 Zob. J. Samelak, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne-

go, Uniw. Ekon. w Poznaniu, Poznań 2013, s. 39–51; S. Zapała, M. Kaźmierczak, Ryzyko, 
ciągłość..., s. 188–200.
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prawa człowieka, zaangażowanie społeczne i inwestycje społeczne, uczciwe 
praktyki rynkowe, kwestie konsumenckie, środowisko, ład organizacyjny23.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest domeną nadzoru korporacyjnego, 
a zasady dobrych praktyk24 pozytywnie wpływają na osiągnięcia przedsię-
biorstw wdrażających te zasady. Dzisiejszy świat zmusza do ciągłej analizy 
konkurencji i dostosowywania się do realiów, natomiast właściwie prowadzony 
nadzór korporacyjny ułatwia zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. 
W tym celu w wielu spółkach zaczęto ujednolicać reguły działania, a tym 
samym spółki stały się odpowiedzialne za całokształt swojej działalności. 

Wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców koncepcją CSR wynika 
również ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Członkowstwo obliguje do 
przyjęcia europejskiego modelu gospodarki, propagowanych przez Komisję 
Europejską określonych wzorców społecznych, standardów i jakości praktyk.

Na współczesnych rynkach finansowych w ostatnich latach coraz większe 
zainteresowanie wśród inwestorów wzbudza koncepcja CSR. W związku z tym 
staje się niemal standardem obowiązującym w spółkach giełdowych na całym 
świecie, jak również w Polsce25.

Duże znaczenie w rozwoju CSR w Polsce odgrywa uruchomiony 19 listopada 
2009 r. przez GPW w Warszawie Respect Index26, pierwszy indeks w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej27. Pokazuje, że Polska chce wyjść naprzeciw 
inwestorom i promować kwestie związane z biznesem odpowiedzialnym spo-
łecznie. Jest to indeks spółek notowanych na GPW, odpowiedzialnych społecznie, 
o najwyższych standardach zarządzania, które uwzględniają w działalności czyn-

23 P. Hąbek, P. Szewczyk, Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Politechnika 
Śląska, Gliwice 2010, s. 38–40.

24 Zob. J. Jeżak, Ład korporacyjny..., s. 256–261. M. Aluchna, Dobre praktyki corporate 
governance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia, E-mentor 2008/2(24), s. 18–25; 
R. Stroiński, Zasady dobrych praktyk w spółkach publicznych notowanych na GPW 
w Warszawie SA – wybrane zagadnienia na tle prawno porównawczym, [w:] M. Cejmer, 
J. Napierała, T. Sójka, (red.), Europejskie prawo spółek Corporate Governance, Wolters 
Kluwer, Kraków 2006, s. 90; P. Urbanek, Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, 
PWE, Warszawa 2006, s. 100–120.

25 A. Krzysztofek, Normy..., s. 401.
26 Zob. A. Krzysztofek, Indeksy giełdowe spółek prowadzących działalność społecznie odpo-

wiedzialną, [w:] J. Stacharska-Targosz, J. Szostak (red.), Kryzys finansowy a przyszłość 
Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013/48, s. 260–261. 

27 E. Jastrzębska, Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011, s. 20.
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niki ekologiczne, społeczne i pracownicze. Wskaźnik został stworzony z myślą 
o inwestorach i spółkach. Dla pierwszych jest narzędziem oceny inwestycyjnej 
atrakcyjności spółek, w drugim przypadku – środkiem wykorzystywanym do 
zwiększania wartości firmy w oczach potencjalnych inwestorów. 

Po analizie powyższych zagadnień powstała koncepcja połączenia tematyki 
nadzoru korporacyjnego oraz społecznej odpowiedzialności. Badanie istoty 
i znaczenia tych obszarów w procesie rozwoju przedsiębiorstwa wydaje się 
tematem niezwykle interesującym oraz ważnym. Istnieje wiele przesłanek 
uzasadniających potrzebę zajmowania się tą problematyką.

Pierwszym powodem jest to, iż ład korporacyjny oraz społeczna odpowie-
dzialność są ze sobą ściśle powiązane – jednym z narzędzi nadzoru korporacyj-
nego jest CSR. Głównym motywem do podjęcia badania tych zagadnień jest 
luka badawcza, brak szerszych i systematycznych analiz, opracowań, badań 
prowadzonych nad funkcjonowaniem ładu korporacyjnego oraz społeczną 
odpowiedzialnością. Istniejący zasób wiedzy w tym zakresie jest dalece nie-
wystarczający, co tylko utwierdza w przekonaniu o celowości zainteresowania 
się tą tematyką i zbadania jej bardziej szczegółowo. Kolejnym powodem jest 
obecna literatura, która nie dostarcza szczegółowych analiz powiązania tych 
dwóch tematów razem.

4. Zakończenie

Współczesne organizacje, by funkcjonować na rynku, muszą dostosowy-
wać się do ciągle zmieniającego się otoczenia. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu stała się koncepcją istotną dla wszystkich podmiotów funkcjonują-
cych na rynku i jest ściśle związana z nadzorem korporacyjnym. Jest ważnym 
elementem strategii biznesowej, przyczyniającym się do tworzenia wartości 
społecznych oraz oddziałującym na zrównoważony rozwój gospodarczy 
poprzez propagowanie i stosowanie dobrych praktyk na rzecz społeczeństwa 
i środowiska naturalnego. Rynki kapitałowe podlegają procesowi ciągłego 
rozwoju. Konieczne jest podejmowanie regularnych działań i wprowadzanie 
zmian w celu harmonizacji rynku kapitałowego danego kraju z pozostałymi 
obszarami gospodarki rynkowej. 

Badanie istoty i znaczenia społecznej odpowiedzialności oraz nadzoru 
korporacyjnego w procesie rozwoju przedsiębiorstwa wydaje się tematem 
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niezwykle interesującym oraz ważnym. Szczególnego znaczenia nabiera ta 
problematyka w teorii, jak również i w praktyce zarządzania przedsiębior-
stwami, funkcjonującymi w polskim życiu gospodarczym.

Znikoma liczba opracowań, dotyczących społecznego wymiaru działania 
przedsiębiorstw, sprawia, że temat ten jest wyjątkowo ważny i interesujący. 
Analiza społecznej odpowiedzialności w połączeniu z nadzorem korporacyj-
nym jest problemem stosunkowo nowym i na gruncie polskiego piśmiennictwa 
jeszcze słabo rozpoznanym, a jednocześnie niezwykle ciekawym i wartym 
bliższego zbadania. 

CSR oraz CG, mimo że są to oddzielne koncepcje, mają wspólne płaszczyzny, 
co sprawia, że mogą się nawzajem uzupełniać. Przedstawione połączenie dwóch 
koncepcji może stanowić podstawę teoretyczną przyszłych opracowań w tym 
zakresie oraz będzie przedmiotem dokładniejszych badań empirycznych i analiz.
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Anna KRZYSZTOFEK

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

( S u m m a r y )

In today’s financial markets in recent years, more and more interest among investors raises 
conception of CSR. She became almost the standard for listed companies all over the world as 
well as in Poland. Of great importance in the development of CSR in Poland plays a running on 
19 November 2009 by the Warsaw Stock Exchange Respect Index. In many companies began to 
unify the rules of action, and thus the company became responsible for the whole of its business. 

In the polish literature, so far a little publications is about the concept of CSR and CG 
simultaneously, hence the purpose of this paper is to fill this gap.
Keywords: corporate governance, corporate social responsibility, Respect Index
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