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Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją 
umowy społecznej?

„Tak jak na polu tego, co teoretyczne, tak również na polu tego, co 
praktyczne obiektywność możliwa jest jedynie za sprawą samego 
podmiotu; źródło moralności leży w autonomii, we własnym prawo-
dawstwie woli”1.

„Międzynarodowe przedsiębiorstwa mogą znacznie poprawić jakość 
życia miliardów ludzi i przyczynić się do stworzenia stabilniejszego 
i bezpieczniejszego świata, pobudzając handel i rozwój w najniższej 
warstwie piramidy gospodarczej (bottom of the pyramid, BOP). Aby 
osiągnąć ten cel, wielkie firmy nie muszą wcale inicjować zakrojonych 
na światową skalę dobroczynnych akcji mających na celu rozwój spo-
łeczny. Wystarczy, żeby działały we własnym interesie”2. 

1. Wprowadzenie 

Idea umowy społecznej od samego początku związana była z refl eksją 
nad problemami dotyczącymi funkcjonowania społeczeństwa, dlatego co ja-

1 O. Höffe, Immanuel Kant, tłum. A. Kaniowski, Wydawnictwo naukowe PWN 1995, 

s.169–170.
2 C.K. Prahalad, A. Hammond, Jak obsługiwać biednych i dobrze na tym zarabiać?, w: 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007, s. 7.
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kiś czas sięgano po tę ideę, mając nadzieję, że za jej pomocą da się rozwiązać 
– mówiąc najbardziej ogólnie – zasadniczy dla ludzkości problem właści-
wego, jak sądzili niektórzy lub optymalnego, jak marzyli inni, jego sposobu 
funkcjonowania. 

Idea ta, jak wszystkie inne ważne idee polityczno-społeczne, miała swą 
skomplikowaną historię, swoich wielkich zwolenników oraz równie wiel-
kich adwersarzy. Wokół idei nagromadziło się wiele sporów oraz kontro-
wersji. Jej początki odnaleźć można już w dyskusjach starożytnych Greków 
na temat państwa. Najpełniejsze jednak rozwinięcie idea ta znalazła dopiero 
w koncepcjach T. Hobbes’a, J. Locke’a, J.J. Rousseau i I. Kanta, aby po tym 
okresie wzlotu popaść na pewien czas w zapomnienie. Historia tej idei to 
od tego czasu pasmo wzlotów i upadków. Po okresach zapomnienia co jakiś 
przypominano sobie o niej i wtedy przeżywała ona swój kolejny renesans. 
Z ostatnim mieliśmy do czynienia w latach dziewięćdziesiątych XX wie-
ku. Gdyby chcieć, krótko przypomnieć powody ostatniego zainteresowania, 
należałoby wspomnieć za C. Porębskim3, po pierwsze, o nieprzemijającej 
od czasu Hobbes’a i Locke’a użyteczności tradycji kontraktualistycznej, po 
drugie, o zainteresowaniu teorią decyzji. 

Kolejnym powodem renesansu idei umowy społecznej może okazać się 
idea społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibili-
ty, w skrócie CSR). Temu zagadnieniu poświecony jest niniejszy artykuł4.

2. Społeczne znaczenie idei umowy społecznej 

Ujmując rzecz bardziej ogólnie, czynnikiem przywołującym co jakiś czas 
ideę umowy społecznej było najczęściej, oprócz powodów czysto poznaw-
czych, pojawienie się szeregu trudnych do rozwiązania sporów czy nawet 
konfl iktów „rozdzierających” społeczeństwo. Wybiegając nieco do przodu, 
można zaryzykować stwierdzenie, że dzisiejsza sytuacja kryzysowa jest być 
może kolejnym historycznym momentem, który budzi zainteresowanie się 
tą ideą.

3 C. Porębski, Umowa w świetle teorii decyzji, Wydawnictw Akademii Ekonomicznej, 

Kraków 1986, s.9.
4 Artykuł ten jest fragmentem zamierzonej większej całości, zatem nie wszystkie wspo-

mniane powyżej koncepcje umowy społecznej zostaną tu przeanalizowane. Druga część arty-

kułu poświęcona będzie relacjom pomiędzy CSR a umową społeczną J.J. Roussaeu. 
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Przegląd wielowiekowej historii idei pozwala zauważyć, że to właśnie 
za jej pomocą każdorazowo starano się rozwiązać aktualnie najistotniejsze 
problemy społeczno-polityczne. Niektóre z tych problemów miały charakter 
trudności czy dylematów stale powracających, niepokoiły bowiem myślicie-
li nieomal od początków życia wspólnotowego i dlatego, jako nadal nie roz-
wiązane, pozostawały w centrum ich uwagi. Inne natomiast pojawiały się, 
można by nawet użyć określenia: „wybuchały”, w konkretnym momencie 
historycznym jako nieprzewidziany wynik zachodzących przemian cywili-
zacyjnych lub rodzących się nowych oczekiwań społecznych. Problemy wy-
nikające z nierozwiązania starych bolączek społecznych, jaki i nowe, zwią-
zane ostatnio głównie z procesem globalizacyjnym, wydają się być obecnie 
jednym z powodów ponownego zainteresowania się umową społeczną, tym 
bardziej, że tradycja kontraktualistyczna nie zanikła w ciągu ostatnich lat i, 
choć nie budzi wielkich dyskusji, wydaje się nadal żywa.

Przyglądając się historycznym przykładom idei umowy społecznej, nie 
sposób nie zauważyć, że każdorazowo głównym jej przedmiotem oraz jej 
punktem odniesienia było konkretne społeczeństwo (z wyjątkiem może kon-
cepcji Kantowskiej), jednakże wszyscy myśliciele je tworzący mieli nadzie-
ję, że przedkładane przez nich rozwiązanie będzie miało charakter uniwer-
salny5. Zastanawiali się zatem nad tym, jak powstało społeczeństwo (lub 
jakie warunki musiały być spełnione, aby powstało). Równie często pytali 
o zasady formalne, jak i etyczne, wedle których działa lub powinno działać 
społeczeństwo. Nieomal zawsze zastanawiali się nad tym, jaki ustrój spo-
łeczny jest najoptymalniejszy oraz w jaki sposób umowa społeczna legity-
mizuje funkcjonowanie władzy. 

Przyglądając się dalej owym rozważanym kwestiom oraz zadawanym 
pytaniom, nie sposób nie zauważyć także, że ideę umowy społecznej można 
analizować zarówno w perspektywie ontologicznej, politycznej, socjologicz-
nej, antropologicznej, jak i etycznej. To jednak, która z perspektyw stawała 
się dominującą, zależało z jednej strony od konkretnej sytuacji polityczno-
-społecznej, w obliczu której dana koncepcja umowy społecznej powstawała, 
zaś z drugiej strony zależało od tego, jaką funkcję oprócz czysto poznawczej 
idea ta miała pełnić. Należy bowiem zaznaczyć, iż niektóre koncepcje umo-
wy społecznej obok funkcji poznawczej czy normatywnej pełniły też funkcję 

5 W przypadku Rousseau i Kanta ów uniwersalny charakter gwarantowało „panowanie 

woli powszechnej”.
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krytyki zastanej rzeczywistości politycznej, a czasami wręcz narzędzia walki 
politycznej, w skrajnych zaś przypadkach także narzędzia propagandy. Dla-
tego właśnie ocena konkretnych koncepcji jest niezmiernie trudna, żeby nie 
powiedzieć niemożliwa, choć należy dodać, że nie tylko z powodu instru-
mentalnego wykorzystywania tej idei, ale także dlatego, że rodziły się one 
w odmiennych sytuacjach polityczno-społecznych i służyły rozwiązywaniu 
odmiennych problemów. 

3. Próba uchwycenia istoty umowy społecznej

Pomimo wielu historycznych różnic tym, co wydaje się łączyć nieomal 
wszystkie koncepcje umowy społecznej, jest to, iż każdorazowo były one: 
po pierwsze, próbą rozstrzygnięcia dylematu pomiędzy panowaniem oby-
wateli a panowaniem rządzących, po drugie, próbą rozstrzygnięcia dylematu 
pomiędzy bezpieczeństwem i wolnością jednostki, po trzecie, próbą znale-
zienia drogi do dobra ogółu. 

Ten ostatni element wydaje się kluczowy, choć na przestrzeni wieków 
owo dobro było rozmaicie rozumiane. Przyjmując tę perspektywę, można 
powiedzieć, że idea umowy społecznej stworzona przez fi lozofów pełniła 
funkcję narzędzia umożliwiającego realizację celu ogólnospołecznego, ja-
kim jest dobro ogółu. Każdą koncepcję umowy społecznej można zatem 
uznać za kolejną próbę realizacji tego celu. Dlatego też przydatność każdej 
z powstałych koncepcji można określić dopiero po pewnym czasie, ustalając 
stopień, w jakim wpłynęła ona na poprawę sytuacji ogółu oraz siłę, z jaką 
przyczyniła się ona do ustalenia właściwego kierunku rozwoju społecznego

Należy zauważyć, że „suma” wszystkich koncepcji oraz dyskusje, jakie 
wokół nich zawsze rozbrzmiewały, pozwoliły nam, społeczeństwom współ-
czesnym, znaleźć się tu, gdzie aktualnie jesteśmy. Należy jednak pamiętać, że 
choć wszystkie koncepcje okazały się bardzo przydatne dla rozwoju społecz-
nego, to żadna z nich nie stała się ostateczną, bowiem żadnej jak dotąd nie 
udało się zrealizować podstawowego celu, jakim jest dobro ogółu, choć każda 
w jakimś stopniu przybliżała nas do tego celu. Prawdopodobnie każda nowa 
koncepcja, która się pojawi, także nie będzie ostateczna, rozwój społeczny 
bowiem jest procesem ciągłym, a dobro ogółu także ulega przedefi niowaniu. 

W swoim wystąpieniu chciałabym zastanowić się nad tym, czy współ-
czesne przemiany, a dokładniej pojawiające się problemy natury społecz-
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no-ekonomicznej wynikające ze zjawiska wszechobecnej globalizacji, nie 
są wystarczającym powodem, by ponownie zainteresować się ideą umowy 
społecznej. Czy nie nadszedł czas, aby ponownie zadać pytanie o sposób 
funkcjonowania społeczeństwa rozumianego już tym razem jako społe-
czeństwo globalne. Czy nie nadszedł czas, aby zapytać nie tylko o zasady 
funkcjonowania społeczeństwa w przestrzeni politycznej, ale także o zasady 
funkcjonowania społeczeństwa w przestrzeni ekonomicznej, czyli zapytać 
na nowo o zasady funkcjonowania wolnego rynku w kontekście realizacji 
głównego celu, jakim jest dobro ogółu. Czy nie nadszedł czas, aby ponownie 
zadać pytanie o legitymizację dla sił władających czy rządzących społeczeń-
stwem, ale przede wszystkim legitymizację sił władających w kontekście 
sił ekonomicznych oraz władzy ekonomicznej. Czy nie nadszedł także czas, 
aby zapytać o miejsce każdego z nas w tym w kształtowaniu lepszego spo-
łeczeństwa.

4. Niektóre powody dla przyjęcia nowej umowy społecznej 

Ekonomiczno-społeczna rzeczywistość nas otaczająca wraz z jej zasad-
niczymi problemami (a ostatnio także z kryzysem fi nansowym) wydaje się 
przemawiać za koniecznością podjęcia próby sformułowania nowej umowy 
społecznej. Wydaje się zatem, że ten czas nadszedł. Oto niektóre z powodów 
uzasadniających tę tezę: 

1) żadna z poprzednich umów społecznych poza może koncepcją I. Kanta 
i J. Rawlsa nie dotyczyła całej ludzkości,

2) zjawisko globalizacji zrodziło cały szereg nowych problemów poli-
tyczno-ekonomiczno-społecznych, których nie da się dzisiaj ignorować, 
a które nie były przedmiotem rozważań poprzednich koncepcji,

3) coraz częściej powraca pytanie o legitymizację władzy politycznej, re-
ligijnej, a ostatnio także ekonomicznej w kontekście coraz silniejszych, ale 
sprzecznych wobec siebie tendencji: indywidualistycznej i solidarnościowej, 

4) jako ludzkość nie dajemy sobie rady z nierozwiązanym nadal proble-
mem niesprawiedliwości,

5) jako gatunek niszczymy własne środowisko na skalę niespotykaną 
wcześniej, 

6) coraz silniej zauważalne staje się zjawisko atomizacji z jednej stro-
ny oraz z drugiej strony marginalizacji (wykluczenia społecznego), ludzie 
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w większości czują się zagubieni, nie potrafi ą się odnaleźć w świecie stwo-
rzonym przez samych siebie,

7) idea dobra ogólnego wydaje się być w odwrocie,
8) jako istoty rozumne nie wykorzystujemy wielu dóbr w sposób racjo-

nalny, a nawet je marnotrawimy,
9) narasta opór społeczny, rośnie niezadowolenie słabszych, wykorzysty-

wanych, wykluczonych. 

5. Metoda badania 

Namysł nad tymi problemami oraz próba znalezienia odpowiednich roz-
wiązań otwierają głównie perspektywę teoretyczną, ma bowiem charakter 
namysłu nad naturą społeczną. Przyjęta perspektywa musi zatem mieć cha-
rakter totalny (lub uniwersalny), dotyczyć bowiem będzie społeczeństwa 
globalnego. Ponadto musi mieć charakter normatywny, chodzić bowiem bę-
dzie o odnalezienie nowych lepszych zasad, jakimi powinno się rządzić no-
woczesne społeczeństwo, a także ujmując rzecz od strony metodologicznej, 
musi mieć charakter dedukcyjny (prowadzący od ogółu do szczegółu, czyli 
od ogólnych przemyśleń i zasad do konkretnych rozwiązań).

W swych badaniach chciałabym jednakże skonfrontować takie ujęcie 
ze spojrzeniem na tę kwestię z perspektywy całkowicie przeciwnej, czyli 
praktycznej, ponadto bardziej konkretnej i pozytywnej, ujmując zaś rzecz od 
strony metodologicznej, skorzystać z metody indukcyjnej, czyli skonfronto-
wać to podejście z coraz popularniejszą ideą społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR) w wymiarze jej europejskiej realizacji. 

Można się zastanawiać skąd ta druga perspektywa. W odpowiedzi na 
ewentualne wątpliwości należałoby zauważyć, że: po pierwsze, CSR jest 
faktem, i po drugie, zestawienie koncepcji umowy społecznej Hobbes’a, 
Locke’a, Rousseau oraz Kanta z zasadami zrodzonymi w obszarze idei CSR 
pozwala na odkrycie (znalezienie) pewnych znaczących podobieństw. Czy 
są one wystarczające do uznania CSR za nową wersję umowy społecznej 
trudno z góry rozstrzygnąć, bowiem nie wszystko, co wydaje się podobne 
na postawie pobieżnego zewnętrznego podobieństwa, musi być zbieżne isto-
towo.

Wydaje się, że aby obie perspektywy zderzyć, trzeba: po pierwsze, zde-
fi niować istotę umowy społecznej, po drugie, zdefi niować istotę CSR, po 
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trzecie, ustalić, czy przestrzeń zbieżności pomiędzy nimi jest na tyle istotna, 
że można uznać idę CSR za współczesną wersję umowy społecznej. 

Gdyby udało się pokazać, że CSR jest w rzeczywistości nową wersją 
umowy społecznej, pozwoliłoby to uzupełnić klasyczne koncepcje umowy 
społecznej o niezwykle dzisiaj istotny element, czyli o perspektywę ekono-
miczną6.

6. Spór wokół natury społeczeństwa

Odpowiedź na pytanie: co to jest o umowa społeczna? nie jest prostym 
zadaniem, dlatego że – choć kwestia umowy społecznej pojawia w toku nie-
omalże każdej dyskusji dotyczącej podstaw społeczeństwa, jego moralności 
czy uprawianej polityki – nadal nie do końca dla wszystkich rozstrzygnięty 
jest spór o kapitalnym dla idei umowy społecznej znaczeniu, mianowicie: 
czy społeczeństwo jest tworem natury, czy jest wynikiem zasad, ustalonych 
przez ludzi? Spór pomiędzy Platonem, Arystotelesem i stoikami a sofi stami 
i Epikurem nie został do dziś rozstrzygnięty. Nadal myśliciele dzielą się na 
tych, którzy za Arystotelesem czy stoikami uważają, że społeczeństwo jest 
głównie tworem natury, i na tych, którzy za sofi stami uważają, że jest wy-
tworem ludzkiej aktywności7. 

Na chwilę przywołajmy poglądy stoików. Uważali oni, że „prawo natu-
ry, jest odbiciem rozumności i doskonałości boskiej pneumy przenikającej 
świat, a nie wynikiem swobodnej decyzji osób zawierających umowę”. Na-
tomiast sofi ści twierdzili inaczej: „bo przecież umowa i prawa określają, co 
jest sprawiedliwe, a natura nie ma tutaj nic do powiedzenia”8. Interesująca 
w tym kontekście jest myśl, którą Platon wkłada w usta Glaukona: „uwa-
żają za rzecz pożyteczną umówić się wzajemnie, że się nie będzie krzywd 

6 Wedle autora Umowy społecznej nie można rozpatrywać polityki poza moralnością, 

a moralności poza polityką, co wyraźnie wskazuje na brak w jego koncepcji refleksji eko-

nomicznej. Oczywiście, koncepcje kontraktualistyczne powstałe pod koniec poprzedniego 

stulecia włączają perspektywę ekonomiczną, ale i w tych koncepcjach nie staje się ona nad-

rzędną. 
7 Ten spór powielają w pewnym sensie także teoretycy ekonomii. Zob. ewolucjonistyczne 

podejście do powstania gospodarki rynkowej według F. A. Hayeka a racjonalistycznym mo-

delem L. von. Misesa. 
8 Zob. Platon, Prawa, Warszawa 1960, s. 447 (890E).
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ani wyrządzało, ani doznawało”9. Gdyby przyjąć ten punkt widzenia CSR 
mogłoby być znakomitym przykładem takiej umowy, w której fi rma, chcąc 
przestrzegać pewnych praw, zobowiązuje się do unikania działań mających 
charakter krzywdy dla innych. Lykofron, uczeń Gorgiasza, dodaje: „Widocz-
ne więc z tego, że państwo, które naprawdę zasługuje na tą nazwę, a nie jest 
nim tylko z imienia, musi się troszczyć o cnotę”10. Europejskie dyrektywy 
dotyczące propagowania zasad CSR wydają się mieć charakter troski państw 
europejskich także o cnotę.

Spór o naturę życia społecznego czy jego kontraktualny charakter nie 
jest bez znaczenia. Jeśli społeczeństwo jest z natury, to nasze możliwości 
jego doskonalenia są znacznie ograniczone, jeśli natomiast jest wytworem 
społecznym, wynikiem przyjętej powszechnie umowy, to cały trud jego do-
skonalenia spada głównie na człowieka. Z drugiej jednak strony, jeśli społe-
czeństwo jest wytworem społecznym, czyli wynikiem umowy, to powstaje 
nierozwiązywalny problem uzasadnienia przyjętych rozwiązań, jeśli jednak 
jest tworem natury, wystarczy odwołać się do tego, co naturalne. Rozstrzyg-
nięcie tego zajmującego nadal umysły wielu myślicieli sporu byłoby nie-
zwykle ciekawe także w kontekście sposobu istnienia fi rmy oraz uzasadnia-
nia jej istnienia w takiej, a nie innej postaci. Nie rozstrzygając jednak w tym 
miejscu tego niezwykle interesującego i brzemiennego w rozmaite konse-
kwencje sporu, pozostańmy przy defi nicji umowy, jaka powstała przy próbie 
znalezienia elementów wspólnych, łączących powstałe w różnych okresach 
koncepcje umowy społecznej. 

Celem umowy społecznej jest znalezienie drogi do dobra ogółu po-
przez rozwiązanie dylematu obywatel – władza oraz dylematu bezpie-
czeństwo a wolność obywatela, mając jednak w pamięci stanowisko Epi-
kura: „prawo naturalne jest tylko korzystną umową zawartą w tym celu, 
aby sobie wzajemnie nie szkodzić. […] Nigdy nie istniała sprawiedliwość 
sama w sobie; sprawiedliwość jest raczej umową zawartą między społecz-
nościami w dowolnym miejscu po to, aby nie wyrządzać ani nie doznawać 
szkody”11.

9 Zob. Platon, Państwo, Warszawa 1985, s.85 (II, 359).
10 Zob. Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, 

PWN 2001, (1280b). 
11 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, Warszawa 1968, s. 656–657.
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7. Idea CSR

Przejdźmy teraz do defi nicji CSR. Spośród wielu12 aktualnie funkcjonu-
jących najciekawsza i najlepiej oddająca rzeczywistą istotę CSR wydaje się 
defi nicja, wedle której CSR jest dobrowolnym zobowiązaniem biznesu do 
przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju przy współpracy zatrudnio-
nych, ich rodzin, lokalnych społeczności oraz całego społeczeństwa, zmie-
rzającej do poprawy jakości życia, co służy zarówno biznesowi, jak i rozwo-
jowi społecznemu13.

Spróbujmy zderzyć pytania, jakie najczęściej padały w dyskursie o na-
turalność porządku społecznego lub jego kontraktualność, z rozwiązaniami 
koncepcji CSR i sprawdźmy jej przydatność do pełnienie roli nowej umowy 
społecznej. Najczęściej pojawiającymi się pytaniami niezależnie od poli-
tycznego stanowiska jej autora, były następujące pytania:

1. Co to jest sprawiedliwość i na czym polega? – idea CSR choć nie odpo-
wiada wprost na to pytanie (nie rozstrzyga go z całą pewnością w sensie teo-
retycznym), zadaje się poszerzać wiedzę w kwestii, co to jest sprawiedliwość 
w wymiarze społecznym, wskazując na zło nadmiernego wykorzystywania 
(np.: pracowników przez pracodawcę, klientów przez producenta, kontra-
hentów przez zamawiającego) oraz zalecając działanie na rzecz społeczności 
lokalnej tam, gdzie jest rozpoznawalny jakiś niedobór środków. Rozwiąza-
nie CSR-owskie polega bowiem na ustaleniu „zobowiązania” fi rmy wobec 
interesariuszy (czyli grup żywotnie zainteresowanych działalnością fi rmy).

2. Skąd prawo czerpie moc obowiązującą? – idea CSR poszerza wiedzę 
w kwestii legitymizacji dla działalności fi rm oraz środowisk biznesowych, 
fi rmy działają, po pierwsze, na rzecz zaspokojenia potrzeb konsumentów 
oraz, po drugie, są podmiotami społecznymi. Rozwiązanie CSR-owskie po-
lega bowiem na uznaniu fi rmy za aktywnego gracza społecznego.

3. Co ludzi skłoniło do porzucenia stanu bez-państwowego i bez-prawne-
go, czyli jak powstało społeczeństwo – idea CSR poszerza (choć nie w dużym 
zakresie) wiedzę w kwestii, co to jest społeczeństwo, co to jest wspólnota, co 

12 Zob. J. Filek, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model pro-
wadzenia działalności gospodarczej, UOKiK 2006 oraz Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny 
biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, FOB, Warszawa 2001.

13 Raport Banku Światowego, What Does Business Think about Corporate Social Respon-
sibility?, Part II 2005.
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przynosi tej wspólnocie korzyść, ponieważ sama fi rma jest przecież wspól-
notą społeczną w skali mikro. Rozwiązanie CSR-owskie polega bowiem na 
możliwości doskonalenia funkcjonowania fi rmy, co może zostać przekute na 
lepsze funkcjonowanie całego społeczeństwa.

Niewymienionym do tej pory istotnym elementem każdej umowy spo-
łecznej było także prawo, które na skutek akceptacji umowy zaczynało obo-
wiązywać wszystkie strony umowy. Dlatego wielu myślicieli uważało umo-
wę społeczną za źródło i początek społeczeństwa jako wspólnoty politycznej 
(prawa i sprawiedliwości), którą określano mianem pactum unionis lub pac-
tum sociale. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na znaczenie prawa 
w ramach idei CSR, a co za tym idzie, jego przestrzegania jako koniecznego 
warunku realizacji zasad CSR14, jak i na możliwości oddolnego kreowania 
prawa poprzez organizacje świata biznesu, zrzeszające przedsiębiorców. 
Idea CSR, akcentując bardzo mocno znaczenie prawa, odwołuje się także 
do zasad moralnych, dzięki czemu ponownie wprowadza w obszar refl eksji 
nad tym, co istotne, rozważania nad relacją pomiędzy prawem a moralnoś-
cią, starając się ustalić zakresy ich wzajemnego oddziaływania. Prawo jako 
element umowy musi być przestrzegane przez każdy podmiot gospodarczy, 
czyli także fi rmę, bo inaczej umowa społeczna traci swą moc, zaś obszar 
tego, co ponad prawem, co jest czystą moralnością pozostaje w pewnym za-
kresie w mocy decyzyjnej każdego z podmiotów, aczkolwiek obowiązujące 
dla fi rm standardy są także wynikiem oddziaływania charakterystycznej dla 
tego społeczeństwa kultury moralnej. Dlatego też koncepcja CSR jest nie-
wątpliwie nowym paktem na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.

Koncepcja CSR, tak jak każda umowa społeczna, nie jest celem samym 
w sobie, ani także nie jest tylko czystą teorią. Zrodziła się z potrzeb, jakie 
zgłosiło społeczeństwo. Jeśli potrzeby te zostaną zaspokojone, a problemy 
z ich realizacją rozwiązane, wtedy stanie się ona trwałym elementem świa-
domości kulturowej, tak jak np. idea wolności. Aktualnie jest jednak ona 
odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, ponieważ historyczny rozwój 
gospodarki przebiegał zbyt żywiołowo (nie do końca planowo w rozumie-
niu ludzkiego planu). Z tego też powodu gospodarka wolnorynkowa (jako 
dziedzina ludzkiej aktywności) uwikłana została w wiele antynomii. Ponad-

14 Zob. Etapy budowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w: J. Filek, Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności go-
spodarczej, wyd. cyt., s. 8.
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to szybkość zachodzących przemian oraz negatywne ich skutki zagroziły 
stabilności społecznej. Po raz kolejny w dziejach ludzkości działania po-
dejmowane przez będących u władzy ujawniły niesprawiedliwy charakter 
(w podwójnym tego słowa znaczeniu: niesprawiedliwe jako oszukańcze, 
niesprawiedliwe, nieludzkie) niektórych przyjętych rozwiązań. 

Traktując CSR jako nową umowę społeczną, należy zwrócić uwagę na 
jej dwa odmienne poziomy. Pierwszy z nich to poziom świata gospodar-
ki – umowa pomiędzy społeczeństwem a podmiotami świata gospodarczego. 
Drugi, to umowa pomiędzy zarządem fi rmy a wszystkimi interesariuszami. 
Co do poziomu drugiego można powiedzieć, że zakładający fi rmę powta-
rzają gest zakładania społeczeństwa, choć w znacznie zminiaturyzowanej 
postaci.

8. Czego możemy nauczyć się od twórców klasycznych koncepcji 
społecznych? 

Dokonajmy wstępnego porównania koncepcji Corporate Social Respon-
sibility z koncepcją umowy społecznej Jana Jakuba Rousseau, nie zważa-
jąc na odmienność przestrzeni objętej oddziaływaniem umowy społecznej. 
U Rousseau jest to bowiem przestrzeń głównie polityczna, zaś w przypad-
ku CSR przestrzeń gospodarcza. Jeśli jednak – jak zauważa Hans Jonas 
– współcześnie przestrzeń gospodarcza „zawładnęła przestrzenią działania 
istotnego”15, czyli stała się najbardziej istotną (nierzadko nawet istotniej-
szą niż działania polityczne), to nie dziwi przesunięcie ciężaru rozważań 
nad umową społeczną z problematyki politycznej na problematykę ekono-
miczną. 

Tym, co interesowało Rousseau w jego najbardziej wiekopomnym dziele, 
czyli w słynnej Umowie społecznej, nie było postawienie pytania (wcześ-
niej stawianego) o pochodzenie człowieka, ale raczej pytania o to: „jakie 
fakty należałoby spowodować, by człowiek stał się takim jakim być może 
i być powinien by sprostać swemu powołaniu”16? Oczywistym dla Rousseau 
było założenie, że współczesny mu człowiek takiego powołania nie spełniał. 

15 H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, tłum. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kra-

ków 1996, s. 35.
16 Por. C. Porębski, Umowa w świetle teorii decyzji, wyd. cyt., s. 77.
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Podobnie ma się rzecz z koncepcją CSR, jest to koncepcja, która wyrasta 
z przekonania o niepełnej doskonałości człowieka działającego w przestrze-
ni gospodarczej i która stara się pokazać, jakie działania podejmowane przez 
podmioty gospodarcze pozwolą reprezentującym je ludziom zrealizować 
swoje trudne powołanie do życia w społeczeństwie. Pierwsze zdanie Umowy 
społecznej Rousseau brzmiało: „Pragnę zbadać, czy może istnieć w ustroju 
społecznym (ordre civil) jakaś reguła rządzenia zasadzająca się w prawie 
i pewna, biorąc ludzi takimi, jacy są, a prawa takimi, jakie być mogą”. Gdy-
by potraktować CSR jako umowę społeczną, można by preambułę do jej 
zasad zacząć od słów: Pragniemy zbadać, czy może istnieć w ustroju go-
spodarczym jakaś zasada postępowania zasadzająca się w prawie i pewna, 
biorąc ludzi takimi, jacy są, a prawa takimi, jakie być mogą. Poszukiwaną 
zasadą w koncepcji CSR okazała się zasada odpowiedzialności17 wobec inte-
resariuszy. Intersariusze pełnią funkcję podobną do tej, jaką sociéte géneralé 
pełniło w koncepcji Rousseau. 

Głównym problemem Rousseau było znalezienie formy stowarzysze-
nia, która by broniła i chroniła całą siłą osobę i dobra każdego jej członka, 
i dzięki której każdy, łącząc się ze wszystkimi, słuchałby jednak tylko siebie 
i pozostał równie wolny jak przedtem. Gdyby zastanowić się jak z tym prob-
lemem radzi sobie idea CSR, to należałoby stwierdzić, iż korzystając z do-
robku wielu myślicieli, głównie jednak egzystencjalistów oraz dialogików, 
problem zachowania wolności zarówno jednostki, jak i każdego podmiotu 
gospodarczego został „rozwiązany” poprzez dopełnienie idei wolności (na-
dal pozostającej w zasięgu każdego podmiotu) ideą odpowiedzialności18, 
ideą nie ograniczającą wolności podmiotu, ale nadającą jej wymiar moralny, 
tym samym umożliwiając każdemu podmiotowi lepszą realizację własne-
go powołania poprzez dobrowolny wybór działań podejmowanych na rzecz 
społeczeństwa. 

Celem wprowadzenia idei CSR jest, tak jak umowy społecznej Rousseau, 
ochrona wolności i wzmożenie sił każdej jednostki czy podmiotu gospo-
darczego. Środkiem staje się oddanie się społeczeństwu, poprzez realizację 

17 Szerzej na temat idei odpowiedzialności podmiotu gospodarującego zob. w: J. Filek, 

Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, Wydawnictwo PTE, 

Warszawa 2007.
18 Szerzej na ten temat zob. w: J. Filek, O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospo-

darującego, Wydawnictwo AE, Kraków 2002.
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dobra ogółu (w jakimś choćby zakresie), zgodnie z zasadą, którą przyjmo-
wał Rousseau, że nikt nie jest w stanie polepszyć swego położenia kosztem 
innych. Także w CSR-rowskiej wizji każdy może poprawić swoje położenie 
poprzez poprawę położenia innych19, ale też nikt nie jest w stanie poprawić 
swojego położenia kosztem innych bez znacznego ryzyka ekonomiczno-
prawnego20. Funkcjonowanie społeczeństwa na podstawie przyjętej umowy 
społecznej znajduje swoje ostateczne oparcie w interesie własnym każdego 
człowieka z osobna – jak chciał Rousseau – lub każdego podmiotu gospodar-
czego z osobna, przy jednoczesnej korzyści wspólnot lokalnych lub całego 
społeczeństwa jak proponuje idea CSR. Przywołajmy drugie motto z począt-
ku artykułu: „Międzynarodowe przedsiębiorstwa mogą znacznie poprawić 
jakość życia miliardów ludzi i przyczynić się do stworzenia stabilniejszego 
i bezpieczniejszego świata, pobudzając handel i rozwój w najniższej war-
stwie piramidy gospodarczej (bottom of the pyramid, BOP). Aby osiągnąć 
ten cel wielkie, fi rmy nie muszą wcale inicjować zakrojonych na światową 
skalę dobroczynnych akcji mających na celu rozwój społeczny. Wystarczy, 
żeby działały we własnym interesie”. 

Równie ważnym elementem koncepcji umowy społecznej, jak zachowa-
nie przez obywatela wolności, było według Rousseau, zachowanie równości, 
ponieważ – jak sądził – bez równości nie ma wolności. Nie chodzi oczywi-
ście o równość absolutną ani dystrybucyjną, ale oczywiście o taki jej wy-
miar, który uniemożliwi uzależnienie człowieka od człowiekiem, a tym bar-
dziej panowanie jednego nad drugim. Także dla idei CSR kwestia równości 
pozostaje istotna i dlatego znajduje swoje rozwiązanie. W wymiarze bardziej 
konkretnym, czyli panowania człowieka nad człowiekiem, CSR wprowadza 
odpowiedzialność fi rmy wobec pracownika, zaś w bardziej ogólnym wy-
miarze propaguje zrównoważony rozwój, który z zasady prowadzi do mniej-
szej liczby wykluczeń lub proponuje społeczne zaangażowanie fi rm (czyli 
jej dobrowolne zaangażowanie w problemy wspólnoty lokalnej lub ochronę 
środowiska). 

Idea umowy społecznej wedle Rousseau nie może pozostać w sprzecz-

19 Coraz częściej ekonomiści zaczynają zwracać uwagę, że działania oparte na idei CSR 

przynoszą także wymierne korzyści materialne, w postaci zwiększonego zysku firmy. 
20 Znakomitym (tj. dobrze oddającym tę zależność) przykładem jest upadek Enronu, któ-

rego zarządzający zapragnęli osiągnąć sukces kosztem interasariuszy, na czym stracili wszy-

scy, oni sami oraz pozostali intersariusze, ze społeczeństwem włącznie.
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ności z żadnym z praw naturalnych, a więc nie tylko z wolnością, nieza-
leżnością i równością poszczególnych jednostek, ale także z ich godnością. 
Koncepcja CSR bierze pod uwagę także i ten aspekt, czego potwierdzenie 
znaleźć możemy w dwóch znaczących dla idei CSR dokumentach: „Zasa-
dach Okrągłego Stołu z Caux”21 czy ONZ-owskiej inicjatywie zwanej Glo-
bal Compact.

W koncepcji Rousseau idea umowy jest wynikiem przyjęcia założenia 
o dobrym stanie natury i historycznym procesie denaturalizacji jako zjawi-
sku negatywnym. Zburzenie naturalnej równowagi, będącej według tego 
fi lozofa wynikiem starcia się potrzeb człowieka i niewystarczających jego 
zdolności do ich zaspokojenia, prowadzi do stanu, w którym niezbędna staje 
się wzajemna pomoc ze strony innych członków społeczeństwa. Członkowie 
wspólnoty nie mogą się już obejść „bez pomocy bliźnich”. „Wytwarza się 
zatem powszechna zależność ludzi między sobą, co stwarza podstawę dla 
powstania »powszechnej społeczności« (société générale) ludzkiej” – jak 
zauważa Baczko, jeden ze znakomitych znawców koncepcji Rousseau22. 
Relacje społeczne są więc wynikiem tego, że ludzie wzajemnie się potrze-
bują. Jednakże zawiązywanie pierwszych zależności następuje żywiołowo 
i dlatego uwikłane one są w szereg antynomii. Umowa jest potrzebna po to, 
aby je zminimalizować. Umowę społeczną – podyktowaną przez samą na-
turę – uważa Rousseau za chimerę, za spekulatywną konstrukcję fi lozofów. 
U podstaw wszelkiego zjednoczenia ludzi we wspólnoty społeczne musi bo-
wiem leżeć dobrowolne przyzwolenie członków tej wspólnoty (kontrakt), na 
wzięcie na siebie określonych wzajemnych zobowiązań. Koncepcja CSR jest 
jedną z ciekawszych propozycji realizujących ten warunek, bowiem w ob-
szarze „funkcjonowania ciała gospodarczego” poszczególne jednostki, czyli 
podmioty gospodarcze, wchodząc na rynek, godzą się przestrzegać zobo-
wiązań prawnych, a ponadto jako niezależne i wolne podejmują dodatkowe 
decyzje o zobowiązaniach wybiegających ponad prawne obowiązki wobec 
innych, czyli intersariuszy. W przestrzeni poza prawnej same wyznaczają 
granice przyjętego kontraktu. 

„Człowieka dzieli od stanu natury jego własna historia, której nie można 
cofnąć. Przeciwdziałać istniejącemu złu można tylko licząc się z historią, 

21 Principles for Business. The Caux Round Table, 1994.
22 B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota, wyd. cyt., s. 533.
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trzeba w »samym złu« znaleźć środek zaradczy przeciw niemu”23. Nowe 
rozwiązania mogą „naprawić” źle funkcjonujące społeczeństwo, poprzez 
wyeliminowanie braków i słabości starych rozwiązań. Trzeba jednak umieć 
te słabości dostrzec i zdiagnozować. Należy jednakże pamiętać, że w umo-
wie społecznej nie tyle chodzi o rozwiązanie konkretnego problemu, ale 
o znalezienie zasady, wedle której problemy będą rozwiązywane. Konkretne 
rozwiązania pojawiają się jako pochodna przyjętych zasad, stanowiących 
fundament umowy.

Umowa społeczna z istoty swej jest ustanowieniem nowego ładu, two-
rzeniem od podstaw nowej organizacji społeczno-politycznej, nowego usta-
wodawstwa lub przywracaniem ładu zagubionego. Coraz bardziej popularna 
w Europie koncepcja CSR także stawia sobie takie cele. Głównie chodzi 
o uporządkowanie relacji w przestrzeni gospodarczej pomiędzy fi rmami a jej 
interesariuszami. Coraz częściej uważa się, że – obok realizacji celu ekono-
micznego – fi rma staje się małą wspólnotą ludzi faktycznie już związanych 
ze społecznością powszechną, „a więc ludzi o rozbudzonych namiętnoś-
ciach, posiadających własność, obyczaje, połączonych wzajemnymi potrze-
bami, a rozdzielanych grą prywatnych interesów”24 i jako taka wspólnota 
podejmuje działania we wspólnocie wyższego rzędu, jakim jest całe spo-
łeczeństwo, a w wyniku procesu globalizacyjnego we wspólnocie jeszcze 
wyższego rzędu, jaką jest ludzkość. 

Za Rousseau należy zauważyć, że nowy ideał społeczny nie może wkro-
czyć w historię w dowolnym momencie, ponieważ każde społeczeństwo 
posiada epokę szczególnie dogodną dla wprowadzenia nowego ustawodaw-
stwa. Potrzeba umowy pojawia się, gdy sprężyny polityczne są już „zużyte”. 
Parafrazując tę myśl, można powiedzieć, że CSR pojawiła się, gdy „sprę-
żyny gospodarcze” okazują się „zużyte” lub zasady rządzące działalnością 
gospodarczą zaczynają ujawniać swą destrukcyjną siłę. 

Na pojawienie się idei CSR można zatem spojrzeć z perspektywy he-
glowskiej, gdzie kapitalizm rodzący się żywiołowo byłby tezą, demokracja 
była swoistego rodzaju antytezą, zaś CSR syntezą na polu gospodarczym, 
pozwalającą przezwyciężyć sprzeczność pomiędzy założeniami i praktyką 
żywiołowego (stąd czasami niesprawiedliwego) kapitalizmu a demokracją 
obiecującą nie tylko wolność, ale także równość wobec prawa oraz pewną 

23 Tamże, s. 532.
24 Tamże, s. 539.
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dozę sprawiedliwości społecznej. W takiej sytuacji ustanowienie nowych za-
sad dokonywać się będzie w rezultacie interwencji w bieg historii czynnika 
pozahistorycznego, czyli racjonalnej decyzji ustawodawczej, poprzedzonej 
przyjęciem nowej umowy społecznej.

Jak już zauważyliśmy, nowa umowa społeczna nie może się zrealizować 
w każdym momencie. Muszą być stworzone do tego specjalne warunki: po 
pierwsze, moment „zużycia” starych rozwiązań, po drugie, respektowanie 
wartości, na bazie których można wykreować nową zasadę funkcjonowania 
społeczeństwa (czy gospodarki). Pojawienie się idei CSR i jej duża popular-
ność, głównie w Europie, nie jest zatem przypadkiem. Tutaj własnie idea ta 
napotkała na odpowiedni grunt i może się „ziścić”, ponieważ: po pierwsze, 
funkcjonuje tu rozwinięty wolny rynek, który z coraz większą siłą ujawnia 
swą niedoskonałą postać, po drugie, obok świadomości konieczności prze-
strzegania obowiązującego prawa żywe są tu także takie wartości społeczne 
jak: wolność, równość, braterstwo (lub solidarność) oraz tolerancja, na bazie 
których możliwe stało się odkrycie zasady odpowiedzialności. 

Jednakże przy wdrażaniu zasad CSR nie można zapominać o tym, że do 
warunków, jakie należy wziąć pod uwagę, należą także: specyfi ka narodowa 
i odrębność historyczna oraz zasób kulturowy danego społeczeństwa. Moż-
na zatem ujmując rzecz najogólniej, powiedzieć: wprowadzenie idei CSR 
wraz z potrzebnym do tego odpowiednim ustawodawstwem musi dokonać 
się w wyniku swoistej syntezy tego, co naturalne i tego, co historyczne.

Zasady CSR, podobnie jak zasady „»ciała politycznego« z umowy spo-
łecznej, służą do uzyskania maksymalnej zgodności interesu indywidualnego 
jednostki z interesem powszechnym, poprzez zespolenie w jej życiu ducho-
wym poczucia własnej odrębności z poczuciem przynależności do wspólnoty. 
Tylko ten podmiot gospodarczy, który okaże szacunek do prawa oraz przyj-
mie dobrowolnie na siebie pewną dozę zobowiązań społecznych (o których 
mówi koncepcja CSR) uzyska owo poczucie przynależności do wspólnoty. 

Według Rousseau umowa społeczna powstaje jako wolna decyzja podej-
mujących zobowiązanie. Aby scharakteryzować owo zobowiązanie należy: 
„wyjaśnić jego naturę, zbadać, jakie jest jego zastosowanie i cel, dowieść, że 
jest ono dogodne dla ludzi oraz, że nie ma w nim nic sprzecznego z prawami 
naturalnymi”25. Istota CSR, podobnie jak istota umowy społecznej, zasadza 

25 J. J. Rousseau, Listy pisane z gór, w: Filozofia francuskiego Oświecenia, red. B. Bacz-

ko, PWN, Warszawa 1961, s. 337.
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się na idei wolności, jest bowiem dobrowolną decyzją podmiotu gospodar-
czego, która nadaje rzeczywistą moc przyjętym zobowiązaniom. 

„Zawarcie umowy społecznej – jak pisze Rousseau – jest porozumieniem 
szczególnego rodzaju, na mocy którego każdy zaciąga zobowiązanie wobec 
wszystkich, z czego wynika wzajemne zobowiązanie wobec każdego. […] 
Jest ono szczególnego rodzaju również dlatego, że wiąże umawiających się 
nie podporządkowując ich nikomu i że ustanawiając dla nich jako zasadę tyl-
ko ich wolę, pozostawia ich równie wolnymi, jak przed zaciągnięciem zobo-
wiązania. Wola wszystkich jest zatem nakazem najwyższym”26. Zasada od-
powiedzialności stanowiąca podstawę CSR podobnie wiąże umawiających 
się nie podporządkowując ich nikomu i pozostawia ich równie wolnymi, jak 
przed zaciągnięciem zobowiązania. 

Podobną analizę można by przeprowadzić porównując CSR z koncepcją 
umowy społecznej J. Locke’a czy I. Kanta. Jednakże jak zostało powiedziane 
na wstępie, wszystkie koncepcje umów społecznych łączy kilka wspólnych 
elementów. Wszystkie te elementy są też udziałem idei CSR. Jak każda umo-
wa społeczna koncepcja CSR nie tylko odwołuje się do prawa, ale wpływa 
na jego kształtowanie. Jak każda umowa społeczna CSR podejmuje i w spe-
cyfi czny dla siebie sposób rozwiązuje społeczny dylemat wolności i bez-
pieczeństwa, zwiększając to ostatnie bez nadmiernego ograniczania wolno-
ści podmiotu gospodarującego. W znacznie mniejszym zakresie podejmuje 
problem panowania przedstawianego poprzez dylemat obywatel–rządzący, 
głównie dlatego że jej domeną nie jest świat polityki, ale świat gospodar-
czy, choć pewnych rozwiązań w tym zakresie można doszukać się w kon-
cepcji zobowiązania fi rmy wobec pracowników, czy w coraz powszechniej 
propagowanej tezie o fi rmie jako wspólnocie. Jak każda koncepcja umowy 
społecznej CSR podejmuje problem dobra ogółu, CSR bowiem to, przypo-
mnijmy, zobowiązanie biznesu do przyczyniania się do zrównoważonego 
rozwoju przy współpracy zatrudnionych, ich rodzin, lokalnych społeczności 
oraz całego społeczeństwa, zmierzających do poprawy jakości życia. 

Na podstawie przeprowadzonych tu (niestety bardzo skrótowo) rozwa-
żań wydaje się, że uprawnionym jest uznanie CSR za nową wersją umowy 
społecznej. Takie podejście mogłoby okazać się bardzo istotne dla tej idei, 
wzmocniłoby bowiem ją historycznie sprawdzonym autorytetem umowy 
społecznej, której (nie zgadzając się nawet z konkretnymi historycznymi 

26 Tamże, s. 338.



egzemplifi kacjami) zawdzięczamy rozwój demokracji. Gdyby takie ujęcie 
okazało się dla kogoś zbyt radykalne, być może można by uznać CSR jedy-
nie za dopełnienie umowy społecznej w przestrzeni ekonomicznej. Gdyby 
jednak dla kogoś i takie ujęcie wydało się zbyt radykalne lub nieprzydatne ze 
względu na słabość narzędzia, jakim wedle niektórych krytyków jest pojęcie 
umowy społecznej, można by stwierdzić, że rozważania tu przeprowadzone 
wyraźnie wskazują, iż idea CSR podejmuje się rozwiązania problemów od 
dość dawna nurtujących myślicieli i wszystkich zainteresowanych dobrym 
funkcjonowaniem społeczeństw, a zatem nie jest tylko modą, ale poważnym 
namysłem nad poważnymi problemami ekonomiczno społecznymi, nawet 
jeśli niektóre z jej rozwiązań mogą budzić wątpliwości. 

Jeśli jednak uznać dzisiejsze problemy społeczno-ekonomiczne za po-
ważne i wymagające nowej umowy społecznej, ponieważ dotychczasowe 
rozwiązania zużyły się, to może wystarczy sięgnąć po koncepcje CSR do 
czasu, kiedy pojawi się nowa, lepsza i historycznie bardziej nośna wersja 
umowy społecznej. 

Janina Filek

IS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY A NEW VERSION OF SOCIAL 
CONTRACT?

S u m m a r y

The idea of social contract has been, from the very beginning, connected with 
a refl ection on problems relative to functioning of society. Thus, from time to time, 
this idea was referred to in the hope that it would help solve, generally speaking, the 
fundamental mankind problem of a proper, as some thought, or optimal, as the other 
dreamed, way of society functioning. According to the author, the present-day social 
and economic problems are so serious that they require a new social agreement 
more adequate to problems resulting from globalisation. It seems, therefore, right 
to analyse a more and more popular in Europe and the USA concept of CSR and to 
verify whether it possesses all the most fundamental elements that allow to consider 
it a new social agreement or at least its outline leading to this idea in the future.
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