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Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Streszczenie 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest obecnie tematem wielu badań i analiz. Celem artykułu 
jest zwrócenie uwagi na rolę CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej. CSR ma wymiar globalny, 
a korzyści, które niesie dla przedsiębiorstw, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska są 
znaczące. Artykuł napisany został na podstawie zebranej literatury oraz źródeł internetowych. W pra-
cy zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe. 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, konkurencyjność, rozwój zrównoważony.

Kody JEL: M14

Wstęp 

CSR1 stanowi obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ważną koncepcję zarzą-
dzania. Wzrastająca presja różnych środowisk zmusza przedsiębiorstwa do podejmowania 
działań o charakterze ekonomicznym, prawnym, społecznym lub ekologicznym, uwzględ-
niających potrzeby różnych grup interesów. Podstawowym celem organizacji praktyku-
jących odpowiedzialność społeczną jest maksymalizacja ich wkładu w zrównoważony 
rozwój. 

1  Polska terminologia nie jest jeszcze dobrze ukształtowana. Oprócz najpopularniejszego terminu „społeczna odpowiedzial-
ność biznesu” (SOB) czy też „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw” (SOP), lub „społeczna odpowiedzialność kor-
poracji” (SOK), używa się też innych terminów, np. „odpowiedzialność biznesu”, „odpowiedzialny biznes”, „obywatelstwo 
korporacyjne”, „przedsiębiorstwo obywatelskie”, „społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo”, „społeczna obliczalność biz-
nesu”, „społeczne zaangażowanie biznesu”, „całościowe zarządzanie odpowiedzialnością”, „organizacja służąca otoczeniu”, 
„firma przyjazna społeczeństwu”, „przedsiębiorstwo zrównoważonego rozwoju” i wiele innych. Ta terminologiczna niejed-
noznaczność nie jest jednak wyłącznie problemem języka polskiego, bowiem w większości języków napotyka się podobne 
problemy. Mnogość terminów bliskoznacznych powoduje, że nawet niektórzy badacze traktują jako dowód na to, że podsta-
wowy termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” jest całkowicie nieudany, mylący i powinno się z niego zrezygnować. 
Dlatego też część autorów, zachowując akronim CSR, który zyskał już dużą popularność i stanowi swoistą markę, trudną dziś 
do zastąpienia i dobrze rozpoznawalną, proponuje inne rozwinięcia, np.: „odpowiedzialność biznesu wobec interesariuszy” 
(corporate stakeholder responsibility), „strategiczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa” (corporate strategic responsibility) 
czy „odpowiedzialny i zrównoważony biznes” (corporate sustainability and responsibility). 
Inni z kolei wskazują na potrzebę większej operacjonalizacji tego terminu, odwołując się np. do koncepcji TRM (Total 
Responsibility Management), czyli kompleksowego zarządzania odpowiedzialnością, czy też do 3BL (Triple Bottom Line), 
czyli potrójnej linii przewodniej. W polskiej literaturze proponowano określenie 3xE (ekonomia, ekologia, etyka), rozumiane 
jako proces poszukiwania takich rozwiązań dla działalności gospodarczej, które są społecznie odpowiedzialne, ekologicznie 
przyjazne i ekonomicznie wartościowe jednocześnie, lub w innej wersji, do określenia trzech wymiarów aktywności gospodar-
czej przez etyczność, ekonomiczność i efektywność”. Por. Rok (2013b, s. 427-428). 
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W ramach CSR każde przedsiębiorstwo może angażować się społecznie – aby kształto-
wać kapitał społeczny, doskonalić system zarządzania – aby budować kapitał organizacyjny, 
wdrażać innowacyjne rozwiązania na rzecz wspólnego dobra – aby stwarzać szanse rozwoju. 

Celem rozważań jest przedstawienie znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu 
jako czynnika budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. W czasach, gdy o konku-
rencyjności danego przedsiębiorstwa świadczy nie tylko cena oferowanych towarów czy 
usług, lecz także to, w jakich okolicznościach one powstają, to właśnie prowadzenie biznesu 
w sposób odpowiedzialny może dawać przewagę konkurencyjną. 

Istota i definicja CSR

CSR to akronim słów Corporate Social Responsibility. Koncepcja CSR w ostatnich la-
tach znalazła szerokie uznanie zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków zarządzania. 
Coraz częściej termin ten jest wykorzystywany przez ekonomistów, prawników, politolo-
gów, psychologów, socjologów oraz etyków biznesu. Istotną cechą tej koncepcji jest jej 
interdyscyplinarność, pokazująca konieczność integrowania i konwersji wiedzy z różnych 
dziedzin nauki i praktyki gospodarczej2. 

Idea CSR sięga swoimi korzeniami do koncepcji zrównoważonego rozwoju, powstałej 
na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, według 
której w rozwoju gospodarczym ważny jest nie tylko aspekt ekonomiczny, lecz również 
społeczny i ekologiczny. Jerzy Bogdanienko podkreśla, że „społeczne zaangażowanie po-
zwala dążyć do zachowania równowagi pomiędzy aspektem ekonomicznym, ekologicznym 
i społecznym w działalności przedsiębiorstwa, a więc może przyczynić się do realizacji 
celów, które są przypisywane rozwojowi zrównoważonemu takim zwłaszcza, jak ochrona 
zasobów naturalnych oraz utrzymanie stabilności ekosystemów, ze wszystkimi pozytywny-
mi skutkami w postaci polepszenia stanu zdrowia ludzi i poprawy ogólnego bezpieczeństwa 
i dobrobytu” (Bogdanienko 2011, s. 23-24).

CSR nie dotyczy jedynie firm dużych, jak mogłaby sugerować nazwa corporate, ale 
również małych i średnich. CSR zyskuje uniwersalny wymiar jako społeczna odpowiedzial-
ność (SR), w której ważną rolę odgrywa zrównoważony rozwój i która dotyczy różnych 
organizacji, nie tylko firm, ale i organizacji pozarządowych czy agend rządowych. Dlatego 
w dalszej części opracowania używany będzie głównie termin „społeczna odpowiedzialność 
biznesu” (SOB). 

2  Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się na tyle ciekawym tematem, że obecnie w polskich mediach każdego dnia uka-
zuje się około dziesięć tekstów dotyczących CSR i powiązanych tematów. W roku 2012 ukazały się łącznie aż 3342 artykuły, 
przede wszystkim w prasie biznesowej. Zob. więcej: Rok (2013a, s. 15-67).
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Obok wskaźników ekonomicznych (tempo wzrostu PKB, inflacja czy stopa procento-
wa) przedsiębiorcy i menadżerowie zaczęli dostrzegać również pozaekonomiczne kryteria 
rozwoju – społeczne i ekologiczne. Doszli do wniosku, że postrzeganie celu firmy tylko przez 
pryzmat osiągania zysku będzie powodować konflikt interesów między firmą a społeczeń-
stwem, co może mieć niekorzystny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. Jednym z powodów 
zaistnienia odpowiedzialności społecznej firm są bojkoty konsumenckie. Społeczeństwo za-
częło przywiązywać coraz większą wagę do jakości życia i staje się coraz bardziej świadome 
zagrożeń niesionych przez postęp cywilizacyjny. Klienci wykorzystują swoją siłę nabywczą, 
odmawiając kupowania towarów, które zostały wyprodukowane z pogwałceniem zasad ety-
ki. 

Swój obecny kształt SOB zawdzięcza przede wszystkim przemianom społeczno-gospo-
darczym, które miały miejsce w latach 80. i 90. XX wieku. Szczególną rolę odegrały kor-
poracje transnarodowe, które w tym czasie dynamicznie się rozwijały, dostarczając obok 
samego kapitału nowe wzorce zarządzania. Bolesław Rok podkreśla, że „spadek zaufania 
do wielkich przedsiębiorstw ponadnarodowych podejrzewanych o stosowanie nieuczciwych 
praktyk biznesowych oraz nieprzestrzeganie międzynarodowych standardów dotyczących 
między innymi praw człowieka, norm ekologicznych doprowadziły do zmiany świadomości 

Schemat 1
Rozwój zrównoważony a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

 
Źródło: Bogdanienko (2011, s. 24).
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menadżerów i zmusiły ich do podjęcia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biz-
nesu przynajmniej w pewnych obszarach” (Rok 2013a, s. 33). 

W literaturze przedmiotu można znaleźć przynajmniej kilkaset, mniej lub bardziej traf-
nych, definicji organizacji odpowiedzialnej. Oto niektóre z nich, wskazujące na silny zwią-
zek odpowiedzialności ze strategią (Bernatt i in. 2011, s. 14): 
 - organizacja ma jasno sformułowaną misję, rozumianą jako posłannictwo wobec konsu-

mentów i społeczeństwa;
 - organizacja ma opracowaną strategię realizacji swojej misji i celu;
 - organizacja ma zidentyfikowaną grupę docelową klientów i dopasowuje do niej swoją 

strategię;
 - strategia organizacji uwzględnia poprawę jej wizerunku i podnoszenie zadowolenia 

wśród wszystkich interesariuszy (klientów, właścicieli, społeczeństwa, pracowników, 
dostawców);

 - organizacja ma plan działania, służący realizacji strategii;
 - misja, cel, strategia i plan działania są znane pracownikom zarówno w fazie formułowa-

nia (przeformułowywania), jak i na etapie realizacji;
 - osoby na stanowiskach rozumieją swoje role w relacji do celów organizacji, zgodnie 

z hierarchią wartości;
 - pracownicy mają odpowiednie uprawnienia do realizacji wyników, wobec których prze-

jawiają wolę ponoszenia odpowiedzialności;
 - przywódcy przejawiają postawę odpowiedzialności wobec wszystkich interesariuszy 

wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
J. Adamczyk (2009, s. 43) definiuje SOB jako „odpowiedzialność za zobowiązania przyj-

mowana przez przedsiębiorstwo w wyniku jego funkcjonowania w społeczeństwie. Tego 
rodzaju odpowiedzialność powstaje wtedy, gdy społeczeństwo chce, aby przedsiębiorstwa 
działały w określony sposób. Przedsiębiorstwa powstają w celu realizacji interesów wła-
ścicieli czynników produkcji, dlatego zależą one od oceny moralnej ich działalności przez 
zainteresowane nią podmioty”. Natomiast S. Young (2005, s. 75) określa SOB jako „podej-
ście strategiczne i długoterminowe, oparte na zasadach dialogu społecznego, przejrzystych 
relacjach i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich; to również osiąganie trwa-
łego zysku przy jednoczesnym mądrym kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariusza-
mi, w tym z: pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami, konkurencją, ze spo-
łecznością lokalną. Jest to również prowadzenie biznesu w sposób uwzględniający wartości 
etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego, 
a także pozwalający wnosić wkład do zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę z nimi 
tak, aby poprawić jakość życia wszystkich obywateli”. 

W dniu 1 listopada 2010 roku zatwierdzono normę ISO 26000 w zakresie SOB, która wska-
zuje: w strategii tej chodzi o odpowiedzialny wpływ decyzji i działań (produkty, serwis, proce-
sy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie przyczyniające 
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się do rozwoju zrównoważonego dobrobytu, zdrowia społeczeństwa z uwzględnieniem ocze-
kiwań interesariuszy, przepisów prawa, spójności z organizacją (Kapitał społeczny… 2015). 

Odpowiedzialny biznes poszukuje synergii między ekonomicznym, środowiskowym 
i społecznym obszarem działalności przedsiębiorstwa, co określane jest zasadą „3P” – 
People-Planet-Profit czyli Ludzie-Planeta-Zysk (Juzefczyk 2013, s. 6). W związku z tym 
SOB to koncepcja, która na etapie budowania strategii uwzględnia interesy społeczne 
i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Implementacja SOB w przedsiębiorstwie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to idea, w myśl której dobrowolnie podejmowana 
jest odpowiedzialność daleko wykraczająca poza ramy określone przepisami prawa i reali-
zowana na płaszczyźnie ekonomiczno-społeczno-ekologicznej działalności gospodarczej. 
Charakterystyczną cechą zarządzania współczesną organizacją jest tworzenie systemu spo-
łecznej odpowiedzialności (SSO). System społecznej odpowiedzialności to „część systemu 
zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystywana do opracowania i wdrożenia jego strategii 
społecznej oraz zarządzania działaniami przedsiębiorstwa istotnymi z punktu widzenia jego 
kluczowych interesariuszy” (Jastrzębska 2011, s. 97-98). 

W procesie budowania SSO powinno się brać pod uwagę następujące elementy 
(Jastrzębska 2011, s. 98):
 - sformułowanie wizji i misji firmy, przekładających się następnie na cele strategiczne 

i strategię,
 - formalne przyjęcie dokumentu określającego politykę społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa,
 - przyjęcie kodeksu etycznego,
 - opracowanie określonych procedur działań lub procesów z zakresu SOB,
 - powołanie specjalisty ds. SOB,
 - prowadzenie szkoleń w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
 - prowadzenie monitoringu wdrażania SOB i udostępnianie jego wyników interesariu-

szom w postaci określonych raportów,
 - systematyczne przeprowadzanie audytu społecznego. 

Proces wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oparty jest na modelu 
W. E. Deminga PDCA (Plan-Do-Check-Act).

Pierwszym podstawowym krokiem w procesie wdrażania strategii SOB jest określe-
nie kontekstu biznesowego społecznej odpowiedzialności biznesu dla danej organizacji. 
Menadżerowie powinni ustalić, co rozumieją pod pojęciem SOB i jakie działania zostaną uzna-
ne za odpowiedzialne z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych. Na tym etapie należy 
zdefiniować obszary tematyczne oraz określić interesariuszy, na których organizacja będzie 
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oddziaływać oraz tych, którzy mogą wywierać wpływ na organizację. Trzeba również pamię-
tać o analizie priorytetów, szans i poziomu ryzyka. Drugi etap wdrażania koncepcji SOB po-
lega na nawiązaniu dialogu z interesariuszami. Należy zorganizować spotkanie informacyjne 
w celu wyjaśnienia podejścia danego przedsiębiorstwa do SOB oraz poznania opinii interesa-
riuszy i wskazania przez nich pozytywnych i negatywnych praktyk w działalności organizacji. 
Trzeci etap dotyczy wybrania priorytetowych obszarów SOB do zarządzania. Kolejny etap to 
dogłębna ocena ryzyka i szans w działaniach/procesach. Należy przeprowadzić dokładną ana-
lizę obszarów pod kątem zaangażowania interesariuszy oraz rozbieżności interesów obydwu 
stron i odpowiedzieć na pytania o wpływ danego obszaru na podniesienie konkurencyjności 
oraz na istniejące szanse i ryzyko. Piątym krokiem jest ustalenie niezbędnych celów, działań 
i procedur. Na tym etapie należy ustalić i spisać główne zasady polityki zrównoważonego 
rozwoju oraz kierunki doskonalenia określone dla danej firmy, zatwierdzić cele i programy 
oraz monitorować wyniki, jak również podejmować działania zapobiegawcze i korygujące 
w przypadku, gdy zaplanowane efekty nie zostaną osiągnięte. Ne etapie szóstym następu-
je zakomunikowanie wyników analiz i celów SOB. Informację dotyczącą ustalonych celów 
i osiągnięć wyników należy przekazać pracownikom organizacji, interesariuszom biorącym 
udział w procesie oraz wszystkim pozostałym zainteresowanym. Kolejny etap to wdrożenie 
systemu. Nie jest to jednak odrębny proces, gdyż poprzednie etapy zawierały działania, które 
mogą być uznane za projekt wdrożeniowy. Jest to etap, w którym ma miejsce „zakorzenienie 
systemu”. Na tym etapie najważniejsze będzie stałe monitorowanie wyników i stosowanych 
praktyk, podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących, przeprowadzanie audytów 
wewnętrznych oraz kontynuowanie dialogu z interesariuszami. Ostatnim etapem procesu im-
plementacji SOB jest zarządzanie. Głównymi działaniami na tym etapie będą: monitorowanie 
realizacji celów i rozwoju, ciągła aktualizacja oceny szans i ryzyka oraz ocena poziomu sku-
teczności wdrożonego systemy i przyjętej polityki3. 

Tabela 1
Etapy wdrażania CSR w przedsiębiorstwie
Planuj (P) −	Etap I: Określenie kontekstu, priorytetów, szans i ryzyka oraz zain-

teresowanych stron
−	Etap II: Dialog z interesariuszami
−	Etap III: Analiza wyników i wybór obszarów do pogłębionej analizy
−	Etap IV: Analiza i ocena ryzyka

Wdróż (Do) −	Etap V: Ustalenie niezbędnych działań, procedur i celów
−	Etap VI: Zakomunikowanie wyników i celów

Wdróż (Do)/Sprawdź (Check) −	Etap VII: Wdrożenie systemu
Sprawdź (Check)/Doskonal (Act) −	Etap VIII: Zarządzanie (PDCA)

Źródło: opracowanie na podstawie: Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw (2015).

3  http://www.odpowbiznescsr.hb.pl/37/Wdrazanie_CSR/ [dostęp: 25.05.2015].
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Oczywiście przedstawiony powyżej model jest bardzo ogólny i może wyglądać nieco 
inaczej w różnych organizacjach. „Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny w pierwszej 
kolejności określić własny kontekst CSR, zdefiniować grupę interesariuszy i określić naj-
ważniejsze obszary współpracy, następnie wybrać sposób doskonalenia firmy w ustalonych 
obszarach i sformułować jasne cele, a także określić ich sposób realizacji. Ostatnim etapem 
będzie zarządzanie wynikami”4.

Społeczna odpowiedzialność biznesu porządkuje sprawy społeczne, środowiska i eko-
nomiczne oraz nakłada bezpośrednią odpowiedzialność na firmę za spełnienie wysokich 
standardów etycznych. Tylko zachowanie według ogólnie przyjętych norm i uznawanych 
wartości może przyczyniać się do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej, jaką jest 
społeczna odpowiedzialność w biznesie. Według De George’a, „musimy mieć moralne oso-
by, jeśli chcemy mieć moralny biznes. Ale to tylko jedna strona prawdy. Musimy mieć tak-
że rozwiązania instytucjonalne, które wspierają, a nie utrudniają moralne postępowanie” 
(Rybak 2008, s. 123).

Kluczowe obszary SOB

W literaturze przedmiotu można znaleźć wieloraki podział obszarów zainteresowania 
społecznej odpowiedzialności. Najczęściej spotykany jest podział według kryterium pod-
miotowego i przedmiotowego. Pierwszy z nich nawiązuje do piramidy A. Carrolla, którą 
tworzą (Poliwoda-Matiolańska 2009, s. 67):
1) Odpowiedzialność ekonomiczna – maksymalizowanie zysków, minimalizowanie kosz-

tów, podejmowanie dobrych decyzji strategicznych, prowadzenie starannej polityki po-
działu wypracowanych zysków, kreowanie konkurencyjności, efektywność, trwałość 
rozwoju.

2) Odpowiedzialność prawna – przestrzeganie prawa: stosowanie się do wszystkich regu-
lacji, w tym w zakresie ochrony środowiska i praw konsumenta, przestrzeganie prawa 
pracy, przeciwdziałanie korupcji, wypełnianie wszystkich kontraktowych zobowiązań, 
honorowanie gwarancji, dostarczanie produktów lub usług zgodnych z wymaganiami 
przepisów i w ten sposób dochowywanie „umowy społecznej”.

3) Odpowiedzialność etyczna – unikanie niepożądanych zachowań, traktowanie prawa 
jako bezwarunkowego minimum i podejmowanie działań powyżej tego minimum, 
etyczne przywództwo, działanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi, obyczajami 
i moralnością, etyczna spójność przedsiębiorstwa.

4) Odpowiedzialność filantropijna – bycie dobrym obywatelem, troska o poprawę jakości 
życia społecznego, zaangażowanie w wolontariat, działalność dobroczynna, wspieranie 
sztuki i edukacji, zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych.

4  Tamże. 
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Dirk Aarts (2011, s. 207-211) również wyróżnia cztery główne obszary odpowiedzial-
ności społecznej przedsiębiorstwa: miejsce pracy, środowisko naturalne, społeczność oraz 
rynek. Coraz więcej przedsiębiorstw przekonuje się o tym, że pracownicy chcą być za-
trudnieni w firmach, które nie tylko oferują interesującą i atrakcyjną finansowo karierę, 
ale także troszczą się o np. o stan środowiska naturalnego i starają się wnieść swój wkład 
w walkę z globalnymi wyzwaniami, takimi jak zwalczanie ubóstwa. Jednym z nadrzędnych 
zagadnień SOB powinna być jakość relacji w firmie. Przedsiębiorstwo, które nie przestrzega 
umów o pracę, nie może być określane mianem odpowiedzialnego społecznie. Firmy powin-
ny dzisiaj działać w taki sposób, aby zapewnić sobie korzystne warunki do funkcjonowania 
w przyszłości. 

Najnowszą próbą usystematyzowania zagadnień dotyczących obszarów zainteresowania 
oraz scharakteryzowania zakresu odpowiedzialności przedsiębiorstw jest norma ISO 26000. 
Opisano w niej następujące obszary odpowiedzialności organizacji (Kromer 2015):
1. Ład organizacyjny odnosi się do zarządzania organizacją. Dobre praktyki w tym za-

kresie są warunkiem uzyskania efektywności działania, a także zwiększają zdolność 
organizacji do społecznie odpowiedzialnych zachowań. 

2. Prawa człowieka są podstawowymi prawami do życia i wolności, równości wobec pra-
wa, a także prawa do pracy, zdrowia, edukacji, zabezpieczenia społecznego. 

3. Praktyki pracy odnoszą się do działań w zakresie rekrutacji, promocji pracowników, 
dyscypliny pracy, transferu pracowników, szkolenia i rozwoju kompetencji, zdrowia, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy związanych z czasem pracy i wyna-
gradzaniem pracowników. 

4. Działania w obszarze środowiska dotyczą eliminowania emisji zanieczyszczeń, zrówno-
ważonego wykorzystania zasobów naturalnych, łagodzenie skutków oraz adaptację do 
zmian klimatycznych. 

5. Uczciwe praktyki operacyjne, rynkowe dotyczą przestrzegania powszechnie obowią-
zujących norm etycznych. Organizacja w tym obszarze powinna działać zgodnie z za-
sadami uczciwej konkurencji, z poszanowaniem praw własności, promując społeczną 
odpowiedzialność w łańcuchu wartości, czyli całej sekwencji działań lub osób, które 
dostarczają lub otrzymują wartość w postaci produktów lub usług. Oznacza to, że nie 
powinna pozostawać obojętna na działania podmiotów z którymi współpracuje. 

6. Zagadnienia w obszarze konsumentów dotyczą tworzenia prawidłowych relacji mię-
dzy nimi a danym podmiotem gospodarczym, co oznacza odpowiednią jakość obsługi 
konsumenta, ochronę jego danych i prywatności, uczciwe praktyki dotyczące umów. 
Przedsiębiorstwa w swoich działaniach powinny mieć na uwadze zdrowie i bezpieczeń-
stwo klientów, dostarczać prawdziwych i obiektywnych informacji. 

7. Zaangażowanie społeczne związane jest ze wspieraniem i rozwojem społeczności lokal-
nej w dziedzinie edukacji, kultury, zdrowia. Powinno temu służyć planowanie i realiza-
cja inwestycji społecznych. 
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Zgodnie z ISO 26000, postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej 
rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą mieć wpływ na:
 - przewagę konkurencyjną,
 - reputację organizacji, 
 - zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracujących, konsumentów, klientów, użytkow-

ników,
 - opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów i społeczności finansowej,
 - relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawca-

mi, podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organiza-
cja funkcjonuje (ISO 26000… 2015). 
Bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza nie tylko spełnianie oczekiwań prawnych, 

ale także wychodzenie ponad to i większe inwestowanie w kapitał ludzki, środowisko i re-
lacje z interesariuszami. Według Freemana, interesariuszem jest każda osoba lub grupa, 
która może wywierać wpływ na daną organizację lub na którą organizacja wywiera wpływ. 
Bolesław Rok wyróżnia dwie grupy interesariuszy. Do pierwszej należą „pracownicy, klien-
ci, kontrahenci, inwestorzy, czyli ci, od których przede wszystkim zależy przetrwanie danej 
firmy, dostarczający kapitału, pracy, przychodów – nazywani np. interesariuszami pierwszo-
planowymi (primary), kontraktowymi (contractual), technicznymi (technical), wewnętrz-
nymi (internal). Do drugiej grupy należą z kolei przedstawiciele społeczności lokalnej, or-
ganizacje pozarządowe, środowisko przyrodnicze, media, administracja publiczna i wiele 
innych, na które przedsiębiorstwo wywiera wpływ swoją działalnością, bądź znajduje się 
pod ich wpływem, nazywani np. interesariuszami drugoplanowymi (secondary), kontek-
stowymi (contextual), instytucjonalnymi (instytutional), zewnętrznymi (external)” (Rok 
2013a, s. 93). Uznanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jest formą odpowie-
dzialnego przywództwa, czyli opowiedzenia się za konkretną wizją biznesu w społeczeń-
stwie, wizją, w której rolą biznesu jest tworzenie korzyści dla wszystkich interesariuszy. 

Społecznie odpowiedzialna firma powinna czuć się moralnie odpowiedzialna i zobowią-
zana do rozliczania swojej działalności przed prawem i społeczeństwem. W swoich działa-
niach musi zwracać uwagę na następujące elementy (Rok 2004, s. 18): 
 - osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mądrym kształtowaniu relacji ze wszyst-

kimi interesariuszami;
 - wykorzystywanie procesu budowania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia 

strategii rozwoju firmy, budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na rynku opartej 
na zapewnieniu trwałej wartości, zarówno dla udziałowców, jak i dla innych interesariu-
szy;

 - dostarczanie usług i produktów w sposób niedegradujący środowiska przyrodniczego 
i społecznego;

 - uwzględnianie w prowadzeniu biznesu wartości etycznych, uczciwe wypełnianie zobo-
wiązań;
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 - stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na szacunku dla pracowników 
i społeczności. 
Prowadzenie biznesu bez uwzględnienia społecznych skutków podejmowanych działań 

jest nieetyczne, krótkowzroczne i nie gwarantuje sukcesu, gdyż „celem firmy jest przyspa-
rzanie korzyści wszystkim grupom społecznym (…) nawet wówczas, gdy mogłoby to ozna-
czać zmniejszenie zysków krótkookresowych” (Kopycińska 2001, s. 187). 

Narzędzia realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Realizacji biznesu odpowiedzialnego społecznie służy wiele narzędzi, które mogą zo-
stać użyte w celu realizacji założonej strategii. Dobór odpowiednich narzędzi nie jest łatwy, 
gdyż różnią się one pod względem możliwości zastosowania, skuteczności oraz rezultatów. 
Przy doborze narzędzi trzeba brać pod uwagę m.in.: wielkość podmiotu gospodarczego, 
zasięg i obszar funkcjonowania firmy, rodzaj branży i typ prowadzonej działalności, misję 
przedsiębiorstwa, zasoby finansowe i kondycję ekonomiczną firmy, oczekiwania i potrzeby 
otoczenia, typ i poziom szkodliwości powodowany przez funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
oraz wiedzę i umiejętności osób odpowiedzialnych za prowadzenie inicjatyw SOB. 

Jeżeli chodzi o produkcję i ochronę środowiska naturalnego, za przedsiębiorstwo spo-
łecznie odpowiedzialne należy uznać te, które podejmują działania z zakresu SOB dotyczą-
ce: zakupu surowców, procesu produkcyjnego, transportu oraz recyklingu (por. schemat 2).

Schemat 2
Domeny i narzędzia realizacji SOB w zakresie produkcji i środowiska naturalnego

 

Źródło: Adamik, Nowicki (2012, s. 514).
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Przy zakupie surowców niezbędne jest stosowanie przejrzystych zasad przetargów 
i uczciwe traktowanie kontrahentów oraz terminowe uiszczanie płatności. W procesie pro-
dukcyjnym należy brać pod uwagę tworzenie zdrowych i dobrej jakości produktów. Nie 
bez znaczenia jest redukcja: zużycia surowców naturalnych, emisji gazów cieplarnianych 
i innych zanieczyszczeń oraz ilości wytwarzanych odpadów. 

Coraz więcej firm przywiązuje duże znaczenie do ochrony środowiska, co pokazują wy-
niki badań przeprowadzone przez GoodBrand & Company Polska (por. wykres 1).

Wykres 1
W jakim stopniu Pana(i) firma zaangażowana jest w następujące obszary?  (w %)

Źródło: Bogdanienko (2011, s. 23).

Do narzędzi, które swoim zakresem obejmują pracowników, zalicza się m.in. działania 
kadry zarządzającej na rzecz wyrównywania szans, a także inwestycje w rozwój pracow-
ników (por. schemat 3), które stanowią kluczowy element zapewniający rozwój i wzrost 
wartości przedsiębiorstwa.

Podstawą działania przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego jest prowadzenie 
dialogu z najważniejszymi grupami interesariuszy, aby poznać ich oczekiwania i potrzeby, 
które w możliwie największym stopniu powinny zostać zaspokojone. Dialog ten powinien 
być prowadzony w sposób systematyczny, za pomocą różnych narzędzi komunikacyjnych. 
Szczególną uwagę zwraca się na raportowanie społeczne, polegające na „okresowej publi-
kacji dokumentacji integrującej informacje ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i etycz-
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Schemat 3
Domeny i narzędzia realizacji SOB dotyczące zatrudnienia

 
Źródło: Adamik, Nowicki (2012, s. 517).

Schemat 4
Domeny i narzędzia realizacji SOB dotyczące interesariuszy

 
Źródło: jak w schemacie 3.
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ne na temat firmy i jej działalności” (Adamik, Nowicki 2012, s. 524). Raport powinien 
uwzględniać interesy i potrzeby szerokiej grupy interesariuszy. Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne angażuje się w lokalną działalność społeczną oraz wspiera rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości. Angażując się w tego typu działalność, firmy dążą do wzrostu akceptacji 
swojej działalności i poprawy wizerunku. Narzędzia CSR dotyczące poszczególnych grup 
interesariuszy przedstawiono na schemacie 4.

Lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością jest obszerna 
i ścisłe związana z kulturą organizacyjną firmy i profilem działalności. 

SOB w warunkach silnej konkurencji

Pojęcie konkurencyjności jest interpretowane na różne sposoby. Wiele definicji okre-
śla konkurencyjność jako proces, zdolność do zrównoważonego rozwoju w długim okresie, 
do podnoszenia efektywności wewnętrznego funkcjonowania, projektowania, wytwarzania 
i sprzedawania towarów, osiągania sukcesu w rywalizacji gospodarczej lub jako umiejętność 
ciągłego zapewniania odpowiedniego zestawu narzędzi (instrumentów, środków, metod) 
konkurowania, osiągania i/lub utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku (Charucka 
2014, s. 46).

Obecnie o pozycji przedsiębiorstwa na rynku bardziej niż kiedykolwiek decyduje to, 
jak jest ono postrzegane przez swoich pracowników, klientów, kontrahentów, lokalną wła-
dzę i społeczność, a ich potrzeby i oczekiwania coraz częściej znajdują odzwierciedle-
nie w długofalowych strategiach rozwoju firmy. Chociaż, jak podkreśla Bolesław Rok, 
praktyki z obszaru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw nie są uniwersalnym 
instrumentem i nie można oczekiwać, że same doprowadzą do rozwiązania istotnych wy-
zwań społecznych, przed którymi stoimy, jednak mogą przyczynić się – w mniejszym lub 
większym stopniu – do osiągnięcia wielu ważnych celów społecznych, takich jak (Rok 
2013c, s. 355):
 - podnoszenie poziomu integracji społecznej, m.in. przez zatrudnianie pracowników 

z grup marginalizowanych;
 - inwestycje w podnoszenie kwalifikacji, kształcenie ustawiczne i zapewnienie zdolności 

do zatrudnienia, które są konieczne, aby budować konkurencyjność gospodarki opartej 
na wiedzy;

 - zwiększanie innowacyjności w przedsiębiorstwach, przede wszystkim w odniesieniu do 
innowacji służących rozwiązywaniu problemów społecznych;

 - wzmacnianie procesu budowy kapitału intelektualnego, a w szczególności kapitału spo-
łecznego, aktywności obywatelskiej, zaufania, umiejętności strategicznego planowania, 
przez upowszechnianie metod dialogu z interesariuszami i partycypacyjnych form za-
rządzania;
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 - poprawę sytuacji w zakresie jakości życia i zdrowia publicznego, będącą rezultatem do-
browolnych inicjatyw przedsiębiorstw w dziedzinach, takich jak edukacja zdrowotna, 
eliminacja toksycznych substancji chemicznych, powiększanie zakresu i dostępności 
usług, włączanie osób marginalizowanych do rynku;

 - bardziej racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz zmniejszanie poziomów 
zanieczyszczenia, w szczególności dzięki inwestycjom w innowacje ekologiczne i do-
browolnemu przyjęciu systemów zarządzania środowiskiem i etykietowania;

 - kształtowanie bardziej pozytywnego wizerunku biznesu i przedsiębiorców w społeczeń-
stwie, co może być pomocne w pobudzaniu przedsiębiorczości i kreatywności, gotowo-
ści podejmowania ryzyka, szczególnie wśród młodych ludzi;

 - większe poszanowanie dla praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i podstawo-
wych norm pracy, ograniczanie ubóstwa oraz wspieranie dostawców w przestrzeganiu 
tych zasad. 
W czasach, gdy o konkurencyjności danego przedsiębiorstwa świadczy nie tylko cena 

oferowanych towarów czy usług, lecz także to, w jakich okolicznościach powstają, to wła-
śnie prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny może dawać przewagę konkurencyjną. 

Jak wynika z raportu KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, wśród dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
istnieje duża świadomość zasadności prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Co druga ba-

Wykres 2
Wyzwania, w których rozwiązywanie powinny angażować się firmy (w %)

Źródło: Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie (2014, s. 20).
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dana firma podejmuje praktyki z zakresu SOB, przy czym najczęściej są to firmy bardzo 
duże i te z udziałem kapitału zagranicznego. 96% dużych i średnich przedsiębiorstw uważa, 
że ich powinnością jest odpowiadanie na wyzwania społeczne i ekologiczne, a 63% for-
malnie uwzględnia je w swojej strategii. Zapytani o konkretne wyzwania, w które powinny 
angażować się firmy, przedstawiciele dużych i średnich przedsiębiorstw niezależnie od sta-
nowiska najczęściej wskazywali na kwestie związane z ekologią i środowiskiem natural-
nym. Najważniejszym wyzwaniem są recykling i odpowiednie gospodarowanie odpadami 
oraz ochrona środowiska naturalnego. Jeżeli chodzi o kwestie społeczne, to są one równie 
ważne – priorytetem jest wspieranie lokalnych społeczności. Aż 92% osób uważa, że biznes 
powinien wspierać rozwój oraz naukę i edukację społeczności lokalnych. 

Przedstawiciele dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce uważają, że prowadzenie 
działalności gospodarczej zgodnie z koncepcją SOB ma korzystny wpływ m.in. na wyniki 
finansowe firmy, poprawę jej wizerunku na rynku oraz wzrost akceptacji przez otoczenie. 
J. Nowak podkreśla, że SOB przynosi korzyści i wpływa na konkurencyjność MSP przez 
(Nowak 2015):
 - Zwiększenie lojalności interesariuszy i zadowolenia z korzystania z usług, wyrobów da-

nej firmy. Obecnie każdy konsument jest świadomy swoich wyborów i często wybierając 
produkt bądź usługę, kieruje się zaufaniem do firmy, jej wizerunkiem, postrzeganiem 
przez otoczenie. Współczesny kontrahent bowiem, oprócz ceny i jakości, zwraca także 
uwagę na reputację firmy i to co się z nią kojarzy.

 - Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników. SOB zwiększa mo-
tywację i lojalność pracowników, co przekłada się na ich zwiększoną kreatywność, inno-
wacyjność i aktywność na rzecz przedsiębiorstwa, a także uznanie dla szefostwa i kadry 
zarządzającej. Ten aspekt przekłada się także na wzrost atrakcyjności firmy na rynku 
pracy, co skutkuje przyciąganiem nowych, dobrych pracowników.

 - Wzrost zainteresowania inwestorów. Firmy realizujące społecznie odpowiedzialne idee 
mogą liczyć na uznanie inwestorów, co przekłada się np. na łatwiejszy dostęp do źródeł 
finansowania. Każdy udzielający pożyczki będzie bardziej skory do przyznania jej fir-
mie, która nie tylko wykazuje pozytywny wynik finansowy, ale też pozytywny wizeru-
nek społeczny.

 - Wzrost uznania dla firmy przez zwiększenie rozgłosu. Realizując społecznie odpowie-
dzialne działania, firma zyskuje swoistą popularność, zdobywa nagrody, staje się więc 
sławna w lokalnym wymiarze.

 - Budowanie pozytywnego wizerunku firmy. SOB wzmacnia pozycję firmy na rynku pra-
cy, ułatwia współpracę z partnerami biznesowymi i administracją państwową, a to prze-
kłada się na:
 - Poprawę relacji ze społeczeństwem i władzami lokalnymi. Stosując zasady SOB fir-

ma utrwala się pozytywnie w świadomości mieszkańców, zdobywa uznanie władz 
lokalnych, to z kolei może ułatwić dostęp do środków publicznych.
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 - Oszczędność kosztów i większe zyski. To konkretne, wymierne korzyści, które wpły-
wają na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 - Zwiększenie sprzedaży. Ten proces odbywa się poprzez uzyskanie przewagi konku-
rencyjnej wynikającej z powyższych elementów.

Podsumowanie

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zyskuje coraz bardziej na wartości 
i powinna być obecna we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Konkurencyjna fir-
ma umacnia swoją pozycję na rynku, a stosowanie koncepcji SOB korzystnie wpływa na 
kreowanie zysków, motywację pracowników i jest bodźcem do dalszych pozytywnych dzia-
łań. Społeczna odpowiedzialność firmy oznacza wykluczenie zysku jako jedynego motywu 
do podjęcia działań. Koncepcja SOB jest często określana jako niezbędna w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej na rynku. „Realizacja strategii społecznej odpowiedzialności staje 
się atutem odróżniającym przedsiębiorstwo od konkurentów, a więc jest źródłem przewagi 
konkurencyjnej” (Adamczyk 2009, s. 117).

Społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach postępującego procesu globalizacji peł-
ni podwójną rolę. Z jednej strony, SOB jest narzędziem obrony przed negatywnymi skutka-
mi globalizacji wynikających z działalności przedsiębiorstw, a w szczególności korporacji. 
W tym zakresie SOB jest instrumentem, który chroni środowisko i społeczeństwo przed 
zagrożeniami ze strony tego procesu. Z drugiej zaś strony postępująca globalizacja spo-
wodowała, iż współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach silnej konkurencji oraz 
rosnącej presji konsumentów na działania w zgodzie z zasadami SOB. Fakt ten sprawia, iż 
jedynie firmy prowadzące działalność w sposób społecznie odpowiedzialny mogą liczyć na 
sukces (Żychlewicz 2015). W ślad za G.W. Kołodko (2013, s. 180-181) można powiedzieć, 
że „społeczna odpowiedzialność biznesu jest wartością nie tylko pożądaną, lecz konieczną. 
Rzecz w tym, że nie jest autonomiczna i dlatego konieczne jest jej wymuszanie. Trosce 
o wysokie morale towarzyszyć musi prawo, które stoi na jego straży. (…) Uczciwa społecz-
na odpowiedzialność biznesu polega na wyrzekaniu się wszelkich praktyk, które są szkodli-
we dla innych, a nie na robieniu wrażenia, że firma dba o otoczenie i wszystkich interesa-
riuszy, podczas gdy tak naprawdę zabiega jedynie o dywidendy dla akcjonariuszy i bonusy 
dla zarządu. Wtedy SOB jest niczym więcej jak jeszcze jedną techniką marketingową. Albo 
sposobem zarobkowania przez jednych i wydawania firmowych pieniędzy przez drugich”.
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Importance of Corporate Social Responsibility in Building Enterprise’s 
Competitive Advantage

Summary 

Corporate social responsibility is at present the topic of many studies and analyses. An aim of the 
article is to pay attention to the role of CSR in building competitive advantage. CSR has the global 
dimension and the benefits it yields for enterprises, employees, the local community, and environment 
are significant. The article was written on the basis of the collected literature and Internet sources. In 
her study, the author applied simple descriptive and cause-and-effect methods. 
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