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Innowacyjność społeczna firm rodzinnych – wybrane aspekty

Streszczenie

Innowacje rozumie się głównie jako usprawnienia technologiczne, organizacyj-
ne, marketingowe czy produktowe. Ale obok nich istnieją jeszcze innowacje spo-
łeczne, których podstawowym zadaniem jest wdrażanie nowych produktów, po-
mysłów, rozwiązań, w celu zaspokajania potrzeb społecznych, współpracy między 
jednostkami i tworzenia relacji między nimi. Istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu 
innowacji społecznych powinny mieć firmy rodzinne, które zazwyczaj są „blisko” 
społeczeństwa i łatwiej mogą dostosowywać swe rozwiązania do jego potrzeb, 
szczególnie na poziomie lokalnym. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia 
firm rodzinnych w obszarze innowacyjności społecznej – nowego modelu bizne-
sowego, który wdraża i stosuje coraz więcej firm. W opracowaniu, wychodząc od 
kwestii definicyjnych innowacyjności społecznej, przedstawiono – na wybranych 
przykładach – różne aspekty w jakich innowacje społeczne tworzą i wdrażają firmy 
rodzinne. W artykule wykorzystano analizę treści literatury źródłowej oraz analizę 
przypadków.
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Wstęp

Innowacyjność i innowacje stanowią siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarcze-
go krajów i regionów oraz są istotnym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw. 
Najczęściej innowacje postrzegane są w aspekcie technologicznym, nowych rozwiązań 
technicznych, które są właściwe biznesowi i sektorowi nauki oraz ich wzajemnej współpra-
cy. Innowacyjność określa się jako zdolność i umiejętność przedsiębiorstwa do tworzenia 
i wdrażania innowacji, generowania i wykorzystania wiedzy, co wiąże się z kreatywnością 
i przedsiębiorczością (Fazlagić 2012, s. 19). Innowacyjność to także umiejętność szybkiego 
reagowania na zmiany i dostosowywania do nich swoich działań (Głos Stoczni 2014, s. 6). 
Wiąże się ona ze zmianą na lepsze, ulepszeniami w różnych sferach życia. Zarówno inno-
wacje technologiczne, organizacyjne, marketingowe, jak i produktowe mają wywoływać 
pozytywne zmiany w różnych sferach życia, poprawiać jakość życia członków społeczeń-
stwa. Dlatego też wprowadzenie do tego podziału, jeszcze jednego rodzaju innowacji − inno-
wacji społecznych, niektórym badaczom wydaje się nieuzasadnione (Kwaśnicki 2015, s. 2), 
gdyż ww. wymienione innowacje są w swoich efektach także społeczne, przez wpływ na 
życie społeczeństw, zmiany w sposobach życia, komunikowania, kształtowania stosunków 
społecznych itp. Mimo to, w ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę na inno-
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wacje społeczne, co znajduje wyraz m.in. w różnych dokumentach Unii Europejskiej oraz 
poszczególnych państw członkowskich, opracowywanych koncepcjach innowacji społecz-
nych, organizowanych konferencjach czy też dyskusjach. Czym jednak różnią się innowacje 
społeczne od innych innowacji, skoro wcześniej wskazano, że każda innowacja ma wymiar 
społeczny w swoim wyniku? Innowacje społeczne wyróżnia to przede wszystkim, że są 
one społeczne zarówno w celu, środkach, jak i wynikach. Zdaniem F. Martinelli, innowacje 
społeczne, w przeciwieństwie do innych innowacji, cechuje: 
 - zaspokojenie potrzeb człowieka, które w przeciwnym razie zostałyby pominięte, 
 - wzmocnienie pozycji jednostki i grupy, 
 - zmiana stosunków społecznych (za Anderson, Curtis, Wittig 2014, s. 7). 

Pojęcie i rozwój innowacji społecznych

Innowacja oznacza wdrożenie czegoś nowego, czym może być nowy produkt lub nowe 
rozwiązania w zakresie procesu czy organizacji, a także modyfikacja istniejących już roz-
wiązań. Natomiast w socjologii innowacja jest ujmowana jako szukanie nowych sposobów 
realizacji, różnych od normatywnie przepisanych, dla celów dyktowanych przez rozpo-
wszechnione wartości (Sztompka 2002, s. 285). Siłą napędową innowacji społecznych jest 
świadomość luki między tym, co powinno być, a tym co jest, tym czego określone grupy po-
trzebują, a tym co otrzymują. A zatem determinantą rozwoju tych innowacji jest świadomość 
braku rozwiązań sprzyjających ludziom, społecznościom (Wiktorska-Święcicka, Moroń, 
Klimowicz 2015, s. 44). Z kolei innowacyjność społeczna jest to skłonność i zdolność róż-
nych podmiotów do współpracy mającej na celu tworzenie nowych, trwałych rozwiązań 
istniejących problemów społecznych. Istotna jest tu umiejętność diagnozowania problemów 
społecznych, szukania nowych rozwiązań oraz ich wdrożenia. Innowacyjność społeczna jest 
warunkowana społecznie i kulturowo, determinują ją postawy społeczne, świadomość spo-
łeczna jednostek, grup społecznych i całych społeczności. Innowacyjność społeczna posiada 
trzy cechy: koncentruje się na potrzebach społecznych i oczekiwaniach grup marginalizowa-
nych, jest społeczna w celach i w środkach oraz cechuje ją systematyczność – współpraca 
wszystkich sektorów w budowaniu trwałej wartości (Rok 2014, s. 53). 

Innowacje społeczne określane są jako nowe idee (produkty, usługi i modele), które jed-
nocześnie zaspokajają społeczne potrzeby (bardziej efektywnie niż alternatywnie) i tworzą 
nowe relacje społeczne i nowe formy współpracy (This is European… 2010, s. 9). Komisja 
Europejska określa innowacje społeczne jako rozwój i wdrażanie nowych pomysłów w celu 
zaspokojenia potrzeb społecznych i tworzenia nowych relacji społecznych i współpracy 
(Guide to social innovation 2013, s. 21). Innowacje społeczne ukierunkowane są na zaspoka-
janie potrzeb społecznych w nowy, lepszy, bardziej skuteczny sposób. W analizach innowa-
cji społecznych wyraźnie akcentuje się, że ich celem jest zaspokojenie istniejących potrzeb, 
które nie zostały do tej pory zaspokojone albo są realizowane nieskutecznie. Wskazuje się, 
że innowacje społeczne: są implementowalne (możliwe do wdrożenia, replikowalne i skalo-
walne), mają emancypacyjny charakter (prowadzą do usamodzielniania się grup, do których 
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są adresowane), są powiązane z realnymi problemami społecznymi oraz ich społeczny cel 
jest ważny, nie będąc tylko efektem ubocznym innowacji („Głos Stoczni” 2014, s. 13-14). 
Z kolei badacze TEPSIE wskazują na takie cechy innowacji społecznych jak: międzysekto-
rowość, otwartość i współpraca, działania oddolne, prosumpcja i koprodukcja, mutualizm, 
tworzenie nowych ról i relacji społecznych, lepsze wykorzystanie środków i zasobów oraz 
rozwijanie zasobów i możliwości, a więc innowacje społeczne wiążą się z nowością, im-
plementacją, pobudzaniem aktywności społecznej, efektywnością, zaspokajaniem potrzeb 
społecznych (Caulier-Grice i in. 2012, s. 23-24). 

Wśród źródeł innowacji społecznych można wyróżnić: źródła endogenne – czyli napię-
cia, naciski, dysonanse pojawiające się wewnątrz systemu społecznego oraz źródła egzo-
genne - czyli nowatorska, adaptacyjna reakcja na zdarzenia, zmiany zachodzące pomiędzy 
systemem społecznym (Sztompka 2002, s. 432). Istnieje wiele czynników stymulujących 
ich rozwój, ale także wiele barier, tj. niski poziom kapitału społecznego, brak zaufania, nie-
chęć do dzielenia się wiedzą, niechęć współpracy, obawa przed porażką. Barierami rozwoju 
innowacji społecznych są także: unikanie ryzyka, zamknięte kultury organizacyjne, brak 
trwałych relacji i platformy współpracy, niska świadomość, zła komunikacja, brak sieci 
i zaufania, brak umiejętności. I. Lubimow-Burzyńska (2014, s. 85) wskazuje na trzy deter-
minanty rozwoju innowacji społecznych: kulturowe, kapitał społeczny wraz z zaufaniem 
społecznym oraz aspiracje i potrzeby edukacyjne. Uwzględniając wewnętrzne i zewnętrzne 
uwarunkowania innowacji społecznych można wskazać następujące czynniki je stymulujące 
(Wiktorska-Święcicka, Moroń, Klimowicz 2015, s. 48-49):
 - kreatywność i twórczość członków organizacji,
 - kapitał społeczny i intelektualny organizacji,
 - elastyczność procedur procesowych i swoboda podejmowania decyzji,
 - współpraca międzyorganizacyjna i międzysektorowa,
 - wiedza i nowoczesne technologie,
 - przedsiębiorczość społeczna, 
 - nowe formy zarządzania,
 - współpraca międzynarodowa.

Aby możliwe było tworzenie i wdrażanie innowacji społecznych konieczne jest budowa-
nie odpowiedniego ekosystemu, w którym różne podmioty, świadome swojej roli i wyzwań, 
jakie przed nimi stoją, angażują się w poszukiwanie i wdrażanie nowych, lepszych rozwiązań. 
Ważna jest zatem edukacja, podnoszenie świadomości na temat problemów, potrzeb społecz-
nych, zaangażowanie, chęć włączenia, działania. Otoczenie sprzyjające innowacjom społecz-
nym, to otoczenie wspierające kulturę współdziałania, kwestionowanie dotychczasowych roz-
wiązań, odkrywanie i testowanie nowych możliwości, odrzucanie starych modeli myślowych.

Biznesowe innowacje społeczne

Obecnie biznes coraz częściej w swoich działaniach zwraca się ku stronie społecznej, 
która może stać się dla niego źródłem inspiracji i nowych pomysłów, pozwalających jedno-
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cześnie rozwiązywać problemy nie tylko firm, ale także problemy społeczności i spełniać 
potrzeby społeczeństw. Zdaniem R.M. Kanter (2006, s. 163), firmy zaczynają postrzegać 
potrzeby społeczne jako możliwość rozwijania nowych idei, demonstrowania nowych tech-
nologii, tworzenie nowych rynków. Powstawanie biznesowych innowacji społecznych wy-
nika z konieczności zmiany modelu biznesowego firmy, która nie może działać w izolacji 
od otoczenia i musi tworzyć platformy współpracy w poszukiwaniu nowych rozwiązań nie 
tylko problemów biznesowych, ale również problemów społecznych. Innowacje społeczne 
nie są nowym paradygmatem, lecz wpisują się do paradygmatu otwartych innowacji za-
kładających współpracę pomiędzy różnymi sektorami, instytucjami (Murray, Caulier-Grice, 
Mulgan 2010, s. 3-5). Model innowacji zamkniętych, tworzonych za zamkniętymi drzwiami 
firmy i wykorzystujących kapitał wewnętrzny firmy, przestał się współcześnie sprawdzać. 
Już od samego początku pracy nad nowymi rozwiązaniami konieczna jest współpraca z róż-
nymi partnerami, w różnych zakresach, wykorzystanie mądrości tłumu, pomysłów partne-
rów, klientów i dostawców. Model otwartych innowacji wpisuje się w nurt współczesnej 
gospodarki opartej na wiedzy, organizacji uczącej się, w której podstawą jest tworzenie wa-
runków do uczenia się i dzielenia wiedzą. Firmy nie mogą zamykać się na otoczenie, muszą 
wzajemnie współdziałać. Dlatego też przedsiębiorcy postrzegają innowacje społeczne jako 
obszar kreowania nowych szans, tj. zwiększenie udziału marki (przez połączenie z różnymi 
organizacjami), przyciąganie talentów (szczególnie młodych ludzi, dla których ważne jest, 
że ich pracodawca ma świadomość, wrażliwość społeczną) oraz stymulowanie kultury in-
nowacyjności poprzez współpracę, zacieśnianie relacji z różnymi organizacjami (Murray, 
Caulier-Grice, Mulgan 2010, s. 180). Działania te wpisują się w nowy model ekonomii, 
który zakłada: intensywne wykorzystanie rozproszonych sieci, utrzymanie i zarządzanie re-
lacjami, zatarcie granicy między produkcją a konsumpcją, nacisk na współpracę i interakcje 
oraz silną rolę wartości i misji (Murray, Caulier-Grice, Mulgan 2010, s. 4-5). R.M Kanter 
przedstawia nowy model innowacyjności firm, tzw. korporacyjną innowacyjność społecz-
ną. Model ten zakłada podejście instytucjonalne do biznesu, które opiera się na: 1) misji 
i wartościach firmy − chronią ją przed niepewnością i zmianami; 2) myśleniu o firmie jako 
instytucji społecznej, co ukierunkowuje na korzyści długookresowe; 3) silnych wartościach 
instytucjonalnych − mogą wzbudzać wśród pracowników pozytywne emocje, zwiększa-
ją motywację, samokontrolę. Firma uważa biznes za główną podporę społeczeństwa, a to 
sprzyja angażowaniu się w różne przedsięwzięcia międzysektorowe, koncentracji uwagi na 
warunkach społecznych, co z kolei prowadzi do pojawiania się pomysłów, wymiany do-
świadczeń, z których powstają innowacje w zakresie produktów, usług czy modeli bizneso-
wych. Pracowników natomiast traktuje się jako profesjonalistów, którzy nie tylko wykonują 
swoje obowiązki, ale też wykazują własną inicjatywę (Kanter 2012).

Innowacje społeczne dotyczą zasobów niematerialnych organizacji, które stanowią 
podstawę takich innowacji. To jednostki, grupy, pracownicy stanowią podstawę tworzenia 
i wdrażania innowacji, których sukces zależy od ich pomysłowości, kreatywności, zaanga-
żowania, wytrwałości. Są zdolni przełamywać przeszkody i obawy związane z porażką czy 
podejmować ryzyko. To właśnie właściciele firm i pracownicy mogą stać ich innowatorami 
społecznymi czy społecznymi przedsiębiorcami, gdyż posiadają odpowiedni kapitał spo-
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łeczny, ludzi, mogą włączyć się w diagnozowanie, identyfikowanie istniejących problemów 
społecznych na poziomie lokalnym czy szerszym. Sektor biznesu w modelu innowacji spo-
łecznych zajmuje ważną rolę, której nie można sprowadzić jedynie do finansowania określo-
nych rozwiązań, gdyż wykorzystując swój społeczno-ekonomiczny potencjał, firma może 
już od pierwszej fazy w dość istotny sposób wspierać wdrażanie określonych rozwiązań. 
Ponadto, często posiada znacznie większe zasoby w postaci kapitału ludzkiego, określone 
umiejętności oraz większe możliwości oceny szans osiągnięcia zamierzonych skutków.

Biznesowe innowacje społeczne można podzielić na:
 - wewnętrzne − najczęściej odnoszą się do poprawy warunków materialnych pracowni-

ków i warunków pracy oraz
 - zewnętrzne, które wiążą się m.in. z działalnością pozaprodukcyjną firmy, pracowników 

(Wiktorska-Święcicka, Moroń, Klimowicz 2015, s. 42). 
Tworzenie nowego modelu biznesowego opiera się na wprowadzaniu na rynek takich 

produktów, usług, rozwiązań, które pozwolą rozwiązać problemy społeczności, tj. brak pra-
cy, niskie dochody, niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, aktywizacja 
określonych grup społecznych czy poprawa jakości życia. Dzięki takim rozwiązaniom firmy 
tworzą nie tylko trwałą wartość społeczną, ale też wartość biznesową uzyskując dostęp do 
rynku, którym do tej pory nikt się nie interesował. 

Chociaż − uwzględniając cechy oraz warunki rozwoju nowego modelu biznesu – korpo-
racyjnej innowacyjności społecznej - wydaje się, że jest on właściwy tylko dużym organiza-
cjom, to jednak można implementować go w mniejszych firmach, a szczególnie w firmach 
rodzinnych. Cechy, wartości i działania tych firm wiążą się z podstawowymi elementami 
tego modelu: misją, ukierunkowaniem na cele długookresowe, podejściem do pracowników, 
koncentracją na warunkach społeczności lokalnych, w których firmy te działają.

Firmy rodzinne a innowacje społeczne 

Firmy rodzinne odgrywają istotną rolę w polskiej gospodarce tworząc prawie 50% PKB 
oraz 1,5 miliona miejsca pracy. Szacuje się, że ok. 90% wszystkich firm stanowią przed-
siębiorstwa rodzinne (Badanie… 2015, s. 6). Ł. Sułkowski i A. Mariański (2009, s. 16) 
określają przedsiębiorstwo rodzinne jako podmiot gospodarczy, w którym kontrola własno-
ściowa lub zarządzanie podmiotem pozostają w rękach przedstawicieli rodziny, a w funk-
cjonowanie podmiotu gospodarczego jest zaangażowany więcej niż jeden członek rodziny. 
Firmy rodzinne kojarzą się z tradycją, dbałością o jakość, bezpieczeństwem i zaufaniem. 
Dzięki temu są pozytywnie postrzegane społecznie, co może tworzyć ich przewagę rynkową 
w przyciąganiu i utrzymaniu klientów. Wartości, na których opierają się firmy rodzinne są 
ich fundamentem, a tych fundamentów często nam dziś brakuje, gdyż pośpiech, aby osią-
gnąć sukces, sprawił, że zapomnieliśmy o ich budowie i być może teraz zaczynamy ich szu-
kać – gdyż chcemy mieć na czym oprzeć nasze życie. W ocenie społecznej firma rodzinna 
dba o klientów, tak jak rodzina o swoich członków. Firmy rodzinne zwykle są głęboko „wro-
śnięte” lokalnie, zakorzenione w społeczności lokalnej, w której rodzina mieszka i prowadzi 
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swoją działalność. To właśnie zakorzenienie firm rodzinnych może być podstawą tworzenia 
i rozwoju innowacyjności społecznej. Zaangażowanie firmy w sprawy społeczności lokal-
nej i aktywność na tym polu nie ograniczają się tylko do wspierania różnych wydarzeń, 
przekazywania środków na określone cele, ale mogą stać się podstawą tworzenia platformy 
współpracy, szukania nowych rozwiązań, rozwiązywania problemów społecznych. Wiele 
firm rodzinnych angażuje się społecznie, a jednocześnie wokół siebie skupia osoby aktyw-
ne, współpracuje z rożnymi organizacjami czy też z sektorem publicznym. Z badań wyni-
ka, że 87% firm rodzinnych w kraju czuje się w obowiązku wspierać inicjatywy społeczne 
w swoim otoczeniu, a 83% wspierać zatrudnienie w swojej okolicy (Badanie… 2015, s. 7).

 Badania J. Gardawskiego (2013, s. 52) pozwoliły wyodrębnić dwie grupy przedsię-
biorców: biznesmenów i rzemieślników. Rzemieślników cechuje stabilizacja, wieloletnia 
specjalizacja, ostrożność, szacunek dla profesjonalizmu, rzemieślniczych tradycji rodzin-
nych, paternalistyczne stosunki pracy. Można powiedzieć, że przedsiębiorcy rodzinni to 
przede wszystkim rzemieślnicy, którzy przez pryzmat ww. cech są postrzegani społecznie 
i na ich podstawie budowane jest do nich zaufanie. W badaniach CBOS dotyczących oceny 
uczciwości i rzetelności społecznej − rzemieślnicy zajęli szóste, zaś prywatni przedsiębior-
cy dwunaste miejsce (Społeczne oceny… 2016). W odbiorze społecznym przedsiębiorcom 
prywatnym częściej przypisuje się dążenie do zysku, zaś rzemieślnikom profesjonalizm, 
wiarygodność, trwałość. W społeczeństwie cechy rzemieślnicze są wysoko cenione i mogą 
być podstawą budowania kapitału społecznego, społecznego zaangażowania i aktywności. 
Firmy rodzinne są odpowiedzialne za swoje społeczności lokalne, ponieważ jest to jedno-
cześnie ich miejsce zamieszkania oraz rynek dla ich produktów i usług, gdyż, jak wynika 
z badań, większość tych firm działa na rynku lokalnym. Włączenie się sektora prywatnego 
w rozwiązywanie społecznych problemów jest nie tylko konieczne w tworzeniu wartości 
społecznych, ale także biznesowych, gdyż dzięki temu sektor ten jednocześnie stwarza szan-
se swojego rozwoju. Odpowiadając na potrzeby określonych grup społecznych i projektując 
rozwiązania tworzy w ten sposób także swój rynek. Przewagę na tym polu mogą mieć firmy 
rodzinne, które są blisko swoich klientów, a nie gdzieś daleko jak korporacje, są elastyczne 
i mogą szybko reagować. Można to zauważyć chociażby w odpowiedzi firm rodzinnych na 
nowe trendy, do których zaliczają się:
 - ekokonsumpcja – produkty firm rodzinnych często są oparte o tradycyjne receptury;
 - foodmiles − czyli skracanie dystansu, drogi pomiędzy produktem a odbiorcą;
 - prosumpcja – czyli współudział klientów w tworzeniu produktów, może w trochę innej 

formie niż w korporacjach, w których najczęściej odbywa się to pośrednio i w jakimś 
stopniu pod kontrolą korporacji, ale na podstawie komunikacji bezpośredniej, dzięki 
większemu zaangażowaniu; łatwiej jest o aktywność z przekonania, że robimy coś waż-
nego, gdyż widzimy ten problem, bardziej się angażujemy, gdyż to są nasze miejsca 
pracy, nasza społeczność;

 - crowdsourcing − czerpanie wiedzy z tłumu, czyli klienci dzielą się swoją wiedzą, do-
świadczeniem tu i teraz, w ten sposób organizując poszczególne grupy zainteresowanych 
mamy potrzebne ogniwa do tworzenia innowacji społecznych. 
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Przedsiębiorcy rodzinni mogą odegrać znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemów spo-
łecznych, gdyż mieszkańcy im ufają, wiedzą, że nie chodzi im tylko o pieniądze, ale o two-
rzenie rozwiązań dobrych dla firmy, pracowników i społeczności lokalnej. Jak podkreśla 
właściciel firmy „Makarczykowie Skarb Matki” − w działalności rodzinnej nie są najważ-
niejsze pieniądze, ale utrzymanie firmy na rynku, aby była ona czymś ważnym i dawała lu-
dziom pracę (Zawadka, Hoffman 2011, s. 20). Firma rodzinna może przekonać w ten sposób 
do działania innych, a nie jest to łatwe zadanie, gdyż poziom zaangażowania społecznego 
w naszym kraju jest stosunkowy niski, podobnie jak poziom kapitału społecznego. Biznes 
rodzinny może odegrać ważną rolę w tworzeniu innowacji społecznych, nie ograniczając 
się jedynie do kwestii finansowych. Istnieje wiele przykładów firm rodzinnych wprowadza-
jących wewnętrzne innowacje społeczne w postaci np. rozwiązań poprawiających sytuację 
pracowników, tworzących przyjazną atmosferę, włączających pracowników w tworzenie 
nowych rozwiązań. Przykładem jest „Zakład Odzieżowy Krystian”, dla którego wartością 
są dobrzy, oddani pracownicy, których zakład wyszkolił, przygotował do pracy. Jak podkre-
ślają jej właściciele, na firmie rodzinnej spoczywa odpowiedzialność nie tylko za pracowni-
ków, ale za całe rodziny, które pracują razem, wzajemnie się znają, wiedzą o sytuacji swoich 
pracowników (Zawadka, Hoffman 2011, s. 33-38). 

Firmy rodzinne nie tylko wprowadzają wewnętrzne innowacje społeczne, ale również ze-
wnętrzne, angażując w nie swoich pracowników i klientów. Przykładem jest firma „Garage 
Creative”, która wprowadziła innowacje w organizacji pracy przy współudziale pracowni-
ków (zlikwidowano sztywne zasady pracy, utrzymując 8-godzinny dzień pracy) oraz an-
gażuje też w swój projekt klientów, którymi są pasjonaci motoryzacji. Pomagają urządzać 
restaurację, interesują się tym co się dzieje, przynoszą rzeczy, które mogą się przydać, gdyż 
firmę, restaurację mają tworzyć ludzie (Zawadka, Hoffman 2011, s. 113-116).

Wśród przedsiębiorców jest wielu innowatorów społecznych, którzy w prowadzeniu 
swojej firmy wychodzą poza kwestie ekonomiczne, ponieważ dostrzegają problemy spo-
łeczne, które próbują włączyć w model swojego biznesu. Niejednokrotnie zaangażowanie 
społeczne towarzyszy im od samego początku działalności, dostrzegają problemy współcze-
snego świata, które są widoczne na poziomie lokalnym, tj. starzenie się społeczeństw, brak 
pracy, niedostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, problemy zdrowotne oraz próbu-
ją odpowiadać na nie, podejmując współpracę z innymi podmiotami. Jednym z częstych 
problemów społecznych, w których rozwiązanie angażują się firmy rodzinne jest zdrowie 
i starzenie się społeczeństwa. Przykładem firmy zaangażowanej społecznie w zmianę stylu 
życia, włączenie seniorów i ich integrację ze społecznością lokalną stanowi „Cafe marzenie” 
– kawiarnia, która jest miejscem z pomysłami i kulturą, miejscem spotkań z poetami młode-
go pokolenia, reportażystami, miejscem organizacji wieczorów śpiewania pieśni patriotycz-
nych, gry na fortepianie. Dzięki innowacyjnym działaniom w postaci organizowania atrak-
cyjnego spędzenia czasu mieszkańcom, którzy nie mają zwyczaju wychodzenia z domu, 
organizowania spotkań dla dzieci, zabaw edukacyjnych, oferty darmowej kawy i herbaty 
czy degustacje, firma zmienia przyzwyczajenia mieszkańców, także starszych, ich styl ży-
cia i przez to realizuje się w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych (Zawadka, 
Hoffman 2011, s. 72-81).
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Przykładem zaangażowania wielu osób w tworzenie miejsca dla siebie, miejsca wszyst-
kim przyjaznego jest „Olandia”, która oferuje rożne, ciekawe, ale nietypowe sposoby spę-
dzania czasu wolnego, organizując np. warsztaty gotowania, robienia masła, wypieku chleba 
w piecu chlebowym i prowadząc działania na rzecz sportu i rozwoju turystyki okolic. Jak 
podkreśla właściciel, nie miałby on tyle zadowolenia robiąc biznes dla biznesu, ile radości 
daje mu tworzenie i możliwość pozytywnego wpływu na otoczenie oraz aktywna reakcja 
otoczenia. Najważniejsze w jego działaniu jest zaangażowanie w proces przemian otoczenia, 
najbliższej społeczności lokalnej. Zaangażowanie społeczne firmy przejawia się dodatkowo 
w powołaniu „Fundacji Olandia”, której celem jest integracja społeczna, tworzenie więzi 
międzyludzkich, pomoc osobom potrzebującym (Hoffmann, Jaszewska 2015, s. 53-62).

Zalążkiem innowacyjności społecznej firm rodzinnych może być także sponsorowanie 
przez nie rożnych wydarzeń czy wspieranie akcji dobroczynnych. Jednorazowe akcje roz-
wiązują tylko niewielką cześć tych problemów, z którymi się spotykamy, dlatego ważna jest 
ciągłość i systematyczność działań w tym zakresie. Takie działania są często stałym elemen-
tem działalności firm rodzinnych. Przykładem innowacji społecznych, których podstawą 
były akcje dobroczynne i sponsorowanie imprez są zielone szkoły organizowane przez fir-
mę „Autoklinika” oraz ich stosunek do dzieci zwracających się o pomoc, którą otrzymują 
w zamian za wykonywanie prostych prac w firmie. Takie działania powodują połączenie 
pomagania innym z dbaniem o własny interes, bo pomaganie innym, jak wskazuje właści-
ciel, zwraca się, inwestuje się w ten sposób w klientów (Zawadka, Hoffman 2011, s. 55-59).

Firmy rodzinne, podejmując działania mające na celu poprawę warunków pracy swoich 
pracowników oraz realizując inne działania zorientowane na potrzeby społeczności lokal-
nych i nie tylko, włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych, dostrzegając w tym 
w potencjał do własnego rozwoju poprzez tworzenie rozwiązań podnoszących jakość życia 
jednostek.

Podsumowanie

W tworzeniu innowacji społecznych i ich wdrażaniu szczególnie istotna jest współpra-
ca, bliskość otoczenia. A tu szczególną rolę mogą odgrywać firmy rodzinne, które z reguły 
są blisko swoich klientów i funkcjonują razem ze społecznością lokalną, w której działają 
wpływając na siebie nawzajem. Odmiennie niż duże firmy i korporacje, zazwyczaj bardzo 
oddalone od jednostek, którym oferują swoje produkty. Ta bliskość powoduje, że firmy ro-
dzinne są bardziej zainteresowane ich bezpośrednim odbiorem przez otoczenie, a tym sa-
mym mogą być bardziej skłonne do działań społecznych, w tym innowacji o charakterze 
społecznym. Dla rozwoju innowacji społecznych szczególnie istotne są takie czynniki, jak: 
zaufanie, kapitał społeczny, współpraca, bliskość klientów, czyli aspekty, dzięki którym fir-
my rodzinne powinny mieć ułatwione zadanie i uzyskiwać przez to przewagę, ponieważ to 
głównie one (choć także pozostałe firmy sektora mikro i małych) budują swój potencjał na 
bazie współpracy i zaufania zarówno z klientami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi (pra-
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cownicy). Przy czym mając na względzie ich rodzinność, reputację związaną z nazwiskiem, 
firmy rodzinne mogą być bardziej skłonne do działań społecznych. 
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Social Innovation of Family Businesses – the Selected Aspects

Summary 

Innovation is mainly understood as technological, organisational, marketing or 
product improvements. But next to them there are still social innovations whose 
primary task is to implement new products, ideas, solutions, to meet social needs, 
to work together and to build relationships between individuals. Families that are 
usually “close” to the society and should be able to tailor their solutions to their 
needs, particularly at the local level, should play a key role in creating and imple-
menting social innovation. The purpose of this article is to present the importance 
of family businesses in the area of   social innovation - a new business model that is 
implemented and used by more and more companies. This paper, starting from the 
definition of social innovation, presents, on the selected examples, various aspects 
of social innovation that family businesses are creating and implementing. The ar-
ticle is based on literature research and case studies.

Key words: social innovations, family businesses, innovativeness.

JEL codes: O35

Социальная инновационность семейных фирм – избранные 
аспекты

Резюме

Инновации понимают в основном как повышение технологической, ор-
ганизационной, маркетинговой или продуктовой эффективности. Но наряду 
с ними существуют еще социальные инновации, основной задачей которых 
является внедрение новых продуктов, идей, решений для удовлетворения об-
щественных потребностей, сотрудничества между индивидами и формиро-
вания отношений между ними. Существенную роль в создании и внедрении 
социальных инноваций должны играть семейные фирмы, которые, как прави-
ло, находятся близко общества и могут легче приспосабливать свои решения  
к его потребностям, особенно на локальном уровне. Цель статьи – представить 
значение семейных фирм в области социальной инновационности – новой мо-
дели бизнеса, которую внедряет и применяет все больше фирм. В разработке, 
исходя из вопросов определения социальной инновационности, представили 
– на избранных примерах – разные аспекты, в каких социальные инновации 
создаются и внедряются семейными фирмами. В статье использовали анализ 
содержания литературы (первоисточников) и анализ конкретных случаев.

Ключевые слова: социальные инновации, семейные фирмы, инновацион-
ность.

Коды JEL: O35
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