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Zarządzanie systemem CSR w przedsiębiorstwie branży mięsnej 
reakcją na nowe trendy w zachowaniach konsumentów 

Streszczenie 

Celem opracowania, które ma charakter studium przypadku, jest ukazanie 
zakresu społecznej odpowiedzialności realizowanej w przedsiębiorstwie, w od-
niesieniu do pracowników, lokalnej społeczności i środowiska naturalnego oraz 
zaprezentowanie efektów, będących konsekwencją stosowania Corporate Social 
Responsibility ‒ CSR. 

Uzyskanie danych empirycznych możliwe było dzięki zastosowaniu techniki 
wywiadu bezpośredniego. Jako narzędziem badawczym posłużono się kwestio-
nariuszem ankiety. Interpretacji wyników badań dokonano wykorzystując metodę 
indukcyjno-dedukcyjną.

Z przeprowadzonych badań wynika, że Spółka wykazała się bardzo racjonal-
nym zarządzaniem w odniesieniu do pracowników, społeczności gminy, jak rów-
nież mieszkańców województwa, a także środowiska naturalnego. Do osiągniętych 
efektów należy: obniżenie kosztów, wzrost przychodów, wzrost zysku netto, lojal-
ność pracowników, dobre relacje z partnerami rynkowymi i podmiotami z otocze-
nia, rozpoznawalna marka zarówno produktów jak i firmy, a ponadto wpływ na 
rozwój ekokonsumpcji. Analizowana jednostka jest przykładem do naśladowania 
dla innych przedsiębiorstw, zwłaszcza przemysłu rolno-spożywczego. 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorstwo, branża mięsna.

Kody JEL: A13, M14

Wstęp 

Nowe zachowania w sferze konsumpcji, wynikające m.in. z rozwoju technologii in-
formacyjnej, wzrostu poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz zmian nawyków żywie-
niowych (Danielak 2013), wywierają wpływ na popyt konsumencki. Istotnym trendem 
zmian w odniesieniu do artykułów żywnościowych jest zwłaszcza ekologizacja konsump-
cji. Zjawisko to oraz coraz bardziej konkurencyjny rynek i złożone relacje biznesowe 
stymulują wszystkich uczestników życia gospodarczego do podejmowania kolejnych stra-
tegicznych działań. Dotyczą one zarówno pracowników, jak i interesariuszy, w celu jak 
najlepszego dostosowania produkcji, dystrybucji, sprzedaży produktów/usług do potrzeb 
świadomego i coraz bardziej wymagającego konsumenta. Do efektywnej strategii zarzą-
dzania w XXI wieku zalicza się m. in. społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate 
Social Responsibility – CSR). CSR, zdaniem W. Kozłowskiego (2010), jest swego rodzaju 
filozofią, w której kwestie społeczne stają się elementem długofalowych działań w rozwo-
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ju podmiotów gospodarczych. Jako obszar zastosowań działań marketingowych, CSR do-
tyczy koncepcji firm zorientowanych na tych interesariuszy, którzy są pod wpływem ich 
oddziaływania za pośrednictwem oferowanych produktów/usług, procesów wytwórczych, 
systemów zarządzania jak również różnych procedur (Czubała 2010). W przyjętej w 2011 
roku przez Komisję Europejską definicji, CSR traktuje się jako koncepcję, zgodnie z któ-
rą, przedsiębiorstwa w procesach decyzyjnych powinny uwzględniać aspekty społecz-
ne i środowiskowe oraz brać odpowiedzialność za wpływ działań wobec otoczenia ze-
wnętrznego, których konsekwencją jest realizacja zrównoważonego rozwoju (Odnowiona 
strategia… 2011, s. 7). W stwierdzeniu M. Portera i M. Kramera (2011) system CSR 
coraz bardziej nabiera strategicznego znaczenia dla przedsiębiorstw, na co wskazują także  
D. Hildebrand, S. Sen, C.B. Bhattacharya (2011), gdyż stanowi reakcję na nowe uwarun-
kowania zachowań konsumentów (Kieżel 2010). 

Dzięki realizowaniu społecznej odpowiedzialności następuje poprawa wizerunku przed-
siębiorstwa (Łukasiński, Sołtysik 2012). Realizacja CSR w polskich przedsiębiorstwach 
systematycznie rozwija się od lat 90. XX wieku (Latko 2010), a komunikację CSR skiero-
waną do klientów charakteryzuje dynamiczny rozwój (Mirońska 2012). W związku z tym 
system społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stanowi coraz większe zastosowanie 
w firmach różnych branż oraz o zdywersyfikowanej skali działania.

Zarządzanie systemem CSR wobec pracowników

Przykładem przedsiębiorstwa średniej skali (Ustawa 2004), w którym ma miejsce zarzą-
dzanie systemem CSR jest zakład przemysłu mięsnego1. Jest spółką z ograniczoną odpowie-
dzialnością, działającą od ponad 20 lat w województwie podkarpackim. Jego budynki ad-
ministracyjne i całe zaplecze położone są w ekologicznie najczystszej części województwa. 
Stan zatrudnienia od początku założenia firmy systematycznie powiększał się, by w 2013 
roku osiągnąć poziom około 150 pracowników. 

W analizowanej Firmie zarządzanie społeczną odpowiedzialnością na rzecz pracow-
ników, jako interesariuszy wewnętrznych, dotyczy kilku systemów, zaprezentowanych na 
schemacie 1.

Integralną częścią CSR jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych warunków 
pracy i zadbanie o ochronę zdrowia pracowników (Społeczna odpowiedzialność… 2006,  
s. 7). Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy dotyczy świadomych działań, których ce-
lem jest zredukowanie ryzyka utraty życia lub zdrowia w środowisku pracy do akceptowal-
nego poziomu granicznego, a następnie utrzymanie go na takim poziomie (Krzemień 2003,  
s. 232). Jak podkreśla M. Żemigoła (2010, s. 90), zarządzanie BHP to zarządzanie ryzykiem 
zawodowym, które powinno być stałym elementem strategii każdej firmy, gdyż jest to istotne 
nie tylko z punktu widzenia ludzkiego, ale także ekonomicznego. W tym ostatnim przypadku 
wiąże się z wpływem na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego w postaci strat ponie-

1 Dane i zgodę na opublikowanie wyników badań uzyskano pod warunkiem zachowania anonimowości firmy.
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sionych na wypłaty zasiłków chorobowych lub też odszkodowań, które są wynikiem niebez-
pieczeństw grożących w miejscu pracy. Biorąc pod uwagę te dwa aspekty, w badanej Spółce 
bardzo dużą uwagę przywiązuje się do przestrzegania norm związanych z BHP. Dbanie o pra-
cowników to zarówno zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, jak też troska o objęcie 
wszystkich pracowników obowiązkowymi szkoleniami, w tym zakresie, które w Firmie regu-
larnie są prowadzone. Szkolenia, jako jeden z elementów CSR, w badanej Spółce związane 
są także z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w trosce o wzrost profesjonalnych umie-
jętności i kompetencji. Szeroki jest wachlarz prowadzonych szkoleń z zakresu informatyki, 
marketingu, biznesplanu, zastosowania nowych technologii, obowiązującego systemu jakości 
HACCP, a dla przedstawicieli handlowych – nowych technik sprzedaży. Zakład organizuje 
dla pracowników zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne szkolenia. Te ostatnie realizowane 
są np. przez ośrodek doradztwa rolniczego. Kierownictwo Firmy umożliwia także pracowni-
kom rozwój kwalifikacji poza granicami kraju. Dzięki prowadzeniu takiej polityki kadrowej 
w Zakładzie pracuje nie tylko doświadczona, ale wysoko wykwalifikowana kadra, dzięki któ-
rej możliwa jest produkcja jakościowo najlepszych wyrobów. W ramach społecznej odpo-
wiedzialności kierownictwo dba o system motywacyjny, dotyczący stosowania różnych form 
mobilizujących pracowników do sprawnej i wydajnej pracy. Zasadniczą formą są premie pie-
niężne, uzależnione od dyspozycyjności, zaangażowania i jakości pracy. Stanowią one bardzo 
mocny bodziec do dbania przez pracownika o wyższą efektywność. Pracownicy wykazują-
cy się innowacyjnością otrzymują Nagrody Prezesa Zarządu. Zatrudnionym oferowany jest 
przede wszystkim pakiet socjalny związany z otrzymywaniem talonów, bonów świątecznych, 
w jego ramach dofinansowane są także „wczasy pod gruszą”. Do środków motywacyjnych 
należą również pożyczki, z których korzysta wielu pracowników. Przedstawiciele handlowi 
otrzymują od Firmy samochody służbowe i telefony komórkowe. Zarządzanie CSR obejmuje 
również sprawny przepływ informacji między pracownikami. W badanej Spółce stosowane 
są liczne instrumenty komunikacji wewnętrznej, do których należy zaliczyć tradycyjne narzę-

Schemat 1
System CSR w badanym Zakładzie

Źródło: opracowanie własne.
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dzia, tj. cotygodniowe zebrania członków Zarządu z kierownikami działów oraz możliwość 
bieżących kontaktów kierownika z pracownikami, tablice ogłoszeń, materiały drukowane, jak 
też najnowocześniejszy sprzęt: telefony komórkowe, pocztę elektroniczną i Internet. Rodzaj 
wykorzystywanych instrumentów jest porównywalny z narzędziami komunikacji zaprezento-
wanymi przez E. Rudawską (2007). Zarząd Spółki podejmuje także działania na rzecz inte-
gracji załogi i jej rodzin. W tym celu organizowane są imprezy kulturalno-rozrywkowe typu: 
wycieczki zakładowe, dożynki, andrzejki, zabawy choinkowe dla dzieci. Należy stwierdzić, 
że zaprezentowane działania realizowane w ramach CSR przez kierownictwo Firmy świadczą 
o przywiązywaniu dużej wagi do stwarzania bezpiecznych warunków pracy, rozwoju zawo-
dowego pracowników, zaspokajania ich potrzeb osobistych oraz dbałość o integrację zatrud-
nionych. Działania te są podejmowane w trosce nie tylko o identyfikowanie się zatrudnionych 
z Firmą, ale o pełną świadomość pracownika dotyczącą znaczenia wykonywanej przez niego 
pracy na rzecz jak najlepszego zaspokojenia żywnościowych potrzeb konsumentów.

Aspekty zarządzania społeczną odpowiedzialnością na rzecz 
środowiska lokalnego

Badany podmiot gospodarczy stanowi przykład rozwiniętego na szeroką skalę systemu 
CSR względem otoczenia lokalnego. Zakres prowadzonych działań zaprezentowano na 
schemacie 2.

Schemat 2
Elementy zarządzania CSR wobec społeczności lokalnej

Źródło: jak w schemacie 1
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Działania Spółki na rzecz społeczności lokalnej polegają przede wszystkim na syste-
matycznym odprowadzaniu podatków: od osób fizycznych, prawnych i nieruchomości do 
budżetu gminy, na terenie której Zakład funkcjonuje. Znaczącą rolę Spółka spełnia w za-
trudnianiu przede wszystkim mieszkańców gminy, na której jest zlokalizowana, ogranicza-
jąc w ten sposób bezrobocie. Zarząd Firmy, od początku jej wejścia na rynek, dba o do-
bre relacje i zacieśnianie współpracy z lokalnymi władzami administracyjnymi, z różnymi 
instytucjami i podmiotami gospodarczymi, a także producentami rolnymi, zwłaszcza zor-
ganizowanymi w branżowej grupie producenckiej, która dostarcza surowiec do produkcji. 
Również bardzo dobrze układa się współpraca Firmy z organizacjami non-profit, m.in. z ze-
społami folklorystycznymi i kołami gospodyń wiejskich, z którymi wspólnie organizuje 
różnego rodzaju imprezy kulturalne, wystawiennicze oraz okolicznościowe obchody rocznic 
państwowych, zakładowych i parafialnych. Znaczący jest udział Spółki w sponsorowaniu 
różnych dyscyplin sportowych uprawianych przez mieszkańców. Według M. Grabowskiego 
(2005, s. 4), sponsoringiem jest każda forma partycypacji w kosztach przez konkretne dzia-
łanie, co podkreśla m.in. M. Datko (2003, s. 15) rozwijając myśl, że na miano sponsoringu 
zasługują działania finansowe i gospodarcze przedsiębiorstwa na rzecz osób, organizacji, 
instytucji, wspierające zdywersyfikowane dziedziny życia społecznie akceptowane. Firma 
od drugiej połowy lat 90. XX wieku objęła patronat i sponsoruje działalność drużyny pił-
karskiej. Ponadto dofinansowuje seniorów tenisa stołowego, a dla młodzieży każdego roku 
organizuje zawody szachowe o Puchar Prezesa. Zadbała także i sfinansowała w ramach po-
prawy infrastruktury w gminie, budowę drogi dojazdowej do stadionu. Znacząco wspie-
ra darowiznami kościół parafialny w jego renowacji i wyposażeniu. Działalność charyta-
tywną przez wiele lat świadczy dofinansowując Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, 
Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych. Darowizny przeka-
zywała także trzem szkołom, Związkowi Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej, 
Stowarzyszeniu Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, a także Fundacji im. ks. Kardynała 
A. Kozłowskiego „Serce bez granic”. Wspiera również od wielu lat konferencje naukowe 
organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski. W konkluzji należy podkreślić duże zaanga-
żowanie i pomoc świadczoną przez Firmę na rzecz społeczeństwa nie tylko z najbliższego 
otoczenia, ale obejmujące także mieszkańców województwa podkarpackiego. Fakty te sta-
nowią dowód bardzo rozwiniętego zarządzania CSR na rzecz społeczeństwa. 

Społeczna odpowiedzialność Spółki w odniesieniu do naturalnego 
środowiska

Jak słusznie stwierdza B. Rak (2004, s. 50), poszanowanie środowiska naturalnego i zna-
czenie jego ochrony, jako czynnika strategicznego w przedsiębiorstwie, ciągle rośnie, po-
nieważ same mechanizmy rynkowe nie są w stanie rozwiązać problemów ekologicznych, 
a instytucje finansowe w coraz większym zakresie oceniają odpowiedzialność firm za środo-
wisko. Zarząd badanej Spółki, uwzględniając oddziaływanie firmy na środowisko naturalne, 
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starał się zawsze podejmować ważne działania na rzecz ochrony ekologicznej. Zakres dzia-
łań Spółki na rzecz środowiska naturalnego przedstawiono na schemacie 3.

Schemat 3
CSR firmy na rzecz środowiska naturalnego

Źródło: jak w schemacie 1.

Zarząd Firmy zadbał przy rozbudowie i modernizacji zakładu, na przełomie XX i XXI 
wieku, o zastosowanie najnowocześniejszych proekologicznych technologii budowlanych, 
umożliwiających energooszczędność w obiektach budowlanych, jak też procesach produk-
cyjnych i chłodniczych. W celu zmniejszenia jeszcze bardziej energii elektrycznej zostały 
zainstalowane baterie słoneczne, dzięki którym odzyskiwana jest ciepła woda z instalacji 
chłodniczych. Spółka postarała się także o alternatywne źródło energii, zakładając plantacje 
wierzby energetycznej. Pozyskana zrębka z wierzby jest spalana w nowej kotłowni zakłado-
wej. Firma zainwestowała również w nową oczyszczalnię ścieków. Duża uwaga skierowana 
została na naturalne, estetyczne zagospodarowanie otoczenia przyrodniczego wszystkich 
rodzajów budynków, przez nasadzenia drzew i krzewów oraz utrzymywania wzorowego 
porządku na terenie całego Zakładu. 

Reakcją na zmiany zachowań nabywców w badanej Firmie jest zapewnienie podaży pro-
duktów bezpiecznych dla zdrowia człowieka i cechujących się najwyższą jakością, produ-
kowanych według receptur tradycyjnej, zdrowej żywności, co możliwe jest dzięki zastoso-
waniu systemu HACCP oraz przestrzeganiu przepisów sanitarnych i przeprowadzaniu stałej 
kontroli weterynaryjnej. Dużą wagę przywiązuje się do ekologicznych opakowań, a także 
ekoznaków, dotyczących produktów, które wyróżniają się cechami szczególnie pożądanymi 
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z punktu widzenia ochrony środowiska, spośród artykułów spożywczych zaspokajających te 
same potrzeby żywieniowe człowieka. Kolejnym wyrazem ekologicznej dbałości o produk-
ty finalne Firmy jest zapewnienie specjalnych warunków przechowywania towarów i zabez-
pieczenie specjalistycznego sprzętu do transportu, chroniącego produkty spożywcze przed 
utratą ich jakości oraz we właściwy sposób ochraniający ich opakowania. 

W trosce o ochronę środowiska naturalnego w Przedsiębiorstwie zwraca się także uwagę 
na ograniczenie zanieczyszczeń i odpadów. Odpady poddawane są segregacji i recyklin-
gowi. Należy podkreślić, że świadomość proekologiczna kierownictwa badanej Firmy jest 
bardzo duża, o czym świadczą liczne racjonalne przedsięwzięcia dotyczące zarządzania na-
turalnym środowiskiem. 

Wpływ zarządzania CSR na osiągane efekty badanej Spółki

W realiach bardzo konkurencyjnego rynku, zwłaszcza rolno-żywnościowego, dążenie 
do osiągania konkretnych efektów jest bardzo istotnym zagadnieniem. Od dodatniego eko-
nomicznego wyniku działalności przedsiębiorstwa uzależnione jest m.in. zaangażowanie 
w społeczną odpowiedzialność. 

W badanej Spółce od lat notowany jest ciągły wzrost zysku netto, czego konsekwencją 
jest fakt, że w podziale zysku na wypłatę dywidendy i na zwiększenie kapitału zapasowego 
występuje wzrost ich dynamiki. Dynamiką wzrostu zysku są zainteresowani pracownicy, 
którzy osiągają korzyści w postaci większego wynagrodzenia. Zysk przeznaczony na zwięk-
szenie kapitału, służy finansowaniu aktywów firmy czyli inwestowaniu. Z tytułu należnego 
podatku korzyści z dodatniego zysku ma również Skarb Państwa. Najbardziej zainteresowa-
ny wzrostem zysku jest Zarząd Przedsiębiorstwa, gdyż najczęściej jest to podstawa oceny 
jego działalności i gwarancja dobrej pozycji Firmy na rynku. Zarządzanie systemem CSR 
wobec pracowników zmniejsza wydatki Firmy na rzecz zatrudnionych, gdyż do minimum 
zredukowany jest wskaźnik rotacji. Wynika to z tego, że pracownicy, doceniając troskę kie-
rownictwa Spółki nie tylko o jak najlepsze warunki pracy i bodźce materialne, ale także 
o inne ważne dla człowieka potrzeby wyższego rzędu, jak np. dbałość o integrację, dobrą 
atmosferę, możliwość awansowania, samorozwoju i indywidualnego doceniania solidności 
pracy każdego pracownika, są wobec Zakładu lojalni, utożsamiają się ze Spółką, a ich po-
stawa wywiera znaczący wpływ na pozytywny odbiór Firmy przez otoczenie zewnętrzne. 

Dzięki realizowanym licznym działaniom na rzecz społeczności lokalnej i społeczeństwa 
województwa podkarpackiego, Spółka nie tylko umacnia swój bardzo pozytywny wizeru-
nek i zaufanie społeczne, ale osiąga przewagę konkurencyjną na rynku regionalnym, gdyż 
jej produkty cieszą się znacznym popytem podkarpackich konsumentów, co przekłada się 
na dodatni wynik finansowy Zakładu. Ponadto, z tytułu przekazywanych darowizn na rzecz 
organizacji pożytku publicznego korzysta z obliczeń od dochodu podlegającego opodatko-
waniu wartości przekazywanych darowizn od wysokości nie przekraczającej 10% dochodu 
(Ustawa 1992).
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Przedsiębiorstwo, realizując proekologiczne działania, traktuje je jako szansę na rozwój 
najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wytwarzanie innowacyjnych, w peł-
ni satysfakcjonujących konsumentów produktów mięsno-wędliniarskich, bezpiecznych 
i zdrowych dla życia człowieka, dzięki czemu osiąga pełne zaufanie odbiorców i prze-
wagę konkurencyjną na rynku oraz rozpoznawalność marki produktów i marki Zakładu. 
Dzięki oszczędnej gospodarce zużyciem energii, wody oraz różnych materiałów do pro-
dukcji i dbałość o segregację i utylizację odpadów osiąga minimalizację negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne oraz znaczne obniżenie kosztów eksploatacji wszyst-
kich mediów. Realizując strategię zrównoważonego rozwoju Zakładu, Zarząd Spółki 
uzyskał pełne zaufanie wśród instytucji finansowych, dzięki czemu ma łatwy dostęp do 
pozyskiwania środków zewnętrznych, co z kolei zmniejsza ryzyko inwestycji. Działania 
Firmy i jej bardzo pozytywny wizerunek sprzyjają pozyskiwaniu nowych klientów, którzy 
przyczyniają się do wzrostu przychodów. Lojalność wieloletnich partnerów handlowych 
i mocne więzi integracyjne z Firmą zapewniają ograniczenie ryzyka w prowadzonym biz-
nesie na rynku żywnościowym.

W konkluzji podkreślić należy, że liczne działania związane ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu realizowane przez Zarząd Przedsiębiorstwa wpływają na jego dobre 
wyniki finansowe, obniżenie kosztów, wzrost przychodów, dobry dostęp do kapitału ze-
wnętrznego, ograniczanie ryzyka, a ponadto lojalność pracowników, budowę dobrego wi-
zerunku Firmy, rozpoznawalność wśród klientów jej marki i marki produktów, bardzo 
dobre relacje z rynkowymi partnerami i wieloma innymi interesariuszami w otoczeniu 
zewnętrznym Spółki.

Podsumowanie 

Badana Firma branży mięsno-wędliniarskiej, stanowi przykład przedsiębiorstwa śred-
niej skali, w którym ma miejsce mocne zaawansowanie w realizacji zarządzania systemem 
CSR. Dotyczy ono szerokiej gamy przedsięwzięć względem interesariuszy wewnętrznych, 
którymi są pracownicy Spółki. Bardzo duża i różnorodna pomoc jest świadczona na rzecz 
nie tylko społeczności lokalnej, ale także szeroko rozumianego społeczeństwa województwa 
podkarpackiego i jednej fundacji o skali krajowej. Racjonalne i przemyślane są działania na 
rzecz ochrony środowiska nie tylko obecnie, ale z myślą o przyszłych pokoleniach. Sprawne 
zarządzanie systemem CSR ma korzystny wpływ na lojalność pracowników, ugruntowaną 
pozycję rynkową, zwłaszcza w województwie podkarpackim, rozpoznawalną markę pro-
duktów i markę firmy, bardzo dobry wizerunek Przedsiębiorstwa zarówno wśród konsu-
mentów, kontrahentów handlowych, jak i pozostałych interesariuszy. Produkcja oraz podaż 
mięsnych i wędliniarskich artykułów ekologicznych badanej Spółki ma znaczny wpływ na 
kształtowanie wzorców zachowań indywidualnych konsumentów, dzięki czemu przyczynia 
się do rozwoju ekokonsumpcji wśród mieszkańców województw południowo-wschodniej 
Polski, a także Włoch, Francji i Ukrainy i jest przykładem reakcji na trendy w zachowaniach 
konsumentów.
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CSR System Management at an Enterprise of the Meat Branch  
as a Reaction to New Trends in Consumers’ Behaviours 

Summary 

An aim of the elaboration, which is of the case study nature, is to show the scope 
of social responsibility implemented at an enterprise, in relation to the employees, 
the local community, and the natural environment as well as to present the effects 
being a consequence of the application of corporate social responsibility, CSR. 

Obtainment of empirical data was possible owing to the application of the meth-
od of face-to-face interview. As a research tool there was used a survey question-
naire. Interpretation of the research findings was made using the inferential and 
deductive method.

The carried out surveys show that the company demonstrated a very rational 
management as related to the employees, the municipality community, inhabitants 
of the province as well as to the natural environment. The achieved effects include 
cost reduction, revenue increase, net profit increase, employees’ loyalty, good rela-
tionships with market partners and entities from the milieu, the recognisable brand 
both of products and the firm and, additionally, impact on development of ecocon-
sumption. The analysed entity is an example to be imitated for other enterprises, 
especially from the agri-food industry. The article is case study.

Key words: corporate social responsibility, enterprise, meat branch.

JEL codes: A13, M14

Управление системой КСО на предприятии мясной отрасли – 
реакция на новые тренды в поведении потребителей 

Резюме 

Цель разработки, которая имеет характер изучения конкретной проблемы 
– указать диапазон социальной ответственности, осуществляемой на пред-
приятии, по отношению к сотрудникам, местному обществу и естественной 
среде, а также представить эффекты, являющиеся последствием применения 
корпоративной социальной ответственности, КСО. 

Получение эмпирических данных было возможно благодаря применению 
метода прямого интервью. В качестве инструмента изучения использовали 
вопросник анкеты. Толкование результатов изучения провели, используя ин-
дуктивно-дедуктивный метод.

Проведенное изучение показывает, что компания продемонстрировала 
весьма рациональное управление по отношению к работникам, населению 
гмины, жителям воеводства, а также естественной среде. Полученные эффек-
ты включают снижение издержек, рост доходов, рост чистой прибыли, лояль-
ность сотрудников, хорошие отношения с рыночными партнерами и субъек-
тами из среды, распознаваемый бренд как продуктов, так и фирмы, а также 
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влияние на развитие экопотребления. Обследуемая единица – пример для 
подражания другими предприятими, особенно сельскохозяйственно-пищевой 
промышленности. Статья – изучение конкретного случая.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, предприятие, 
мясная отрасль.
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