
Wprowadzenie
Literatura obfituje w odniesienia do problematyki społecznej odpowiedzial-

ności biznesu1. Znacznie mniej popularne jest zagadnienie społecznej odpowie-
dzialności administracji2. W piśmiennictwie brakuje odpowiedzi na pytanie, czy 
społeczna odpowiedzialność administracji jest odpowiedzialnością prawną i jej 
naruszenie powoduje określone konsekwencje na płaszczyźnie prawnej, czy jest 
tylko pewną konstrukcją teoretyczną, zaczerpniętą z nauki zarządzania i orga-
nizacji. Nie wiadomo również, jaki jest zakres odpowiedzialności administracji 
na płaszczyźnie społecznej. Odpowiedź na zdane pytania wymaga wyznaczenia 

1  K. Kazojć, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacjach, „Studia i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 38, Szczecin 2014; J. Dymowski, M. Szymań-
ska, CSR raport specjalny. Społeczna odpowiedzialność biznesu, „Brief ” 2009, nr 2; K. Kazojć, 
Powiązania między public relations a społeczną odpowiedzialnością biznesu, [w:] P. Bartkowiak, 
T. Bernat (red.), Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, War-
szawa 2012; B. Rock, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce – Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004; M. Żemigała, Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na te-
mat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, Warszawa 2013; W. Łukasiński, Aspekt 
ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organiza-
cja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 10; W.A. Fischer, L. Groenveld, Social Responsibility and Small 
Business, „Journal of Small Business Management” 1976, nr 1; P. Raynard, M. Forstater, Corpo-
rate Social Responsibility. Implications for Small and Medium Enterprises In Developing Countries, 
United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2002.

2  [Online] W. Wytrążek, Odpowiedzialność za społeczność lokalną w państwie zdecentralizowanym, 
https://www.kul.pl/files/42/Odpowiedzialnosc.pdf, stan z dn. 23.11.17.

Wiktor Trybka
Uniwersytet Zielonogórski

Społeczna odpowiedzialność  
jednostek samorządu terytorialnego  
a realizacja potrzeb interesariusza zewnętrznego

„Zeszyty Naukowe Uczelni  
Jana Wyżykowskiego.  
Studia z Nauk Społecznych”,  
2017 (10), s. 11–29

WIKTOR TRyBKA



Wiktor trybka

12

szerokiego pola badawczego. Analiza problemu społecznej odpowiedzialności ad-
ministracji nie może mieć miejsca w oderwaniu od społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu3, gdyż stanowi jej genus. Stąd też nie jest możliwe pogłębione badanie 
problematyki społecznej odpowiedzialności administracji bez wyjaśnienia, czym 
jest administracja, jaka jest jej misja i jak należy rozumieć jej odpowiedzialność. 

Pisząc o społecznej odpowiedzialności administracji, jako pierwsze nasuwa 
się stwierdzenie, które przypomina M. Janik4, że administracja jest dla ludzi, nie 
przeciw ludziom5, szczególnego znaczenia nabiera w tym miejscu także augu-
styńska zasada ama ut videas6. Inne myślenie o administracji nie jest pytaniem 
o nią, lecz o zjawisko patologiczne współistniejące w ramach władzy wykonaw-
czej. Administracja nie tylko wykonuje ustawy, ale również działa twórczo7. 
Stanowi ona „planowe zgrupowanie ludzi w służbie pewnej misji publicznej, 
a dopiero potem – poprzez tych ludzi – suma urządzeń, którymi dysponują”8. 
Definicja zaproponowana przez Jana Bocia najpełniej oddaje czym jest admini-
stracja: „to przyjęte przez państwo i realizowane przez jego niezawisłe organy, 
a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indy-
widualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społeczeń-
stwie”9. Autor ten dodaje, że „to, co dziś nazywamy administracją, przejawiało 
się jako zjawisko przez całą historię ludzkiej cywilizacji, odkąd pojedynczy lu-
dzie zaczęli żyć w wielkich grupach i odkąd z tego powodu zaczęli mieć i zaspa-
kajać takie potrzeby, których nie mieli dotychczas”10. Podobnie Irena Lipowicz 
traktuje administrację jako „system złożony z ludzi zorganizowanych w celu sta-
łej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego”11. 
Franciszek Longchamps pisał o administracji jako zjawisku społecznym12. 

13 Ang. corporate social responsibility, dalej: CSR.
14  Por. M. Janik, Nowe formy współdziałania a koncepcja społeczeństwa obywatelskiego, [w:] B. Dol-

nicki (red.),  Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 361.
15  R. Sobański, Prawo: przez człowieka, dla człowieka, w imię człowieka, „Kontrola Państwowa” 

1997, nr 3, s. 10.
16  J. Isensee, Vom Ethos des Interpreten. Das subjektive Element der Normauslegung und seine Ein-

bindung in den Verfassungsstaat, [w:] H. Haller (hrsg.), Staat und Recht. Festschrift für Günther 
Winkler, Wien-New york 1997, s. 392.

17 W.L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 10.
18 J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 2003, s. 191.
19 J. Boć, Pojęcie administracji, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2005, s. 16. 
10 Ibidem. 
11  I. Lipowicz, Pojęcie administracji, [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo admin-

istracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002, s. 27–28.
12 F. Longchamps, Założenia nauki administracji, Wrocław 1949, s. 5.
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Administracja nie działa po to, aby realizować własne potrzeby. Jan Zim-
mermann trafnie zauważa, że „podstawowym celem administracji publicznej 
jest działanie na rzecz dobra wspólnego, a jednocześnie na rzecz jednostki […]. 
Administracja działa, aby realizować interes publiczny. W interesie publicz-
nym leżą postawy i działania korzystne dla ogółu (społeczeństwa) i przeciwnie  
– działania dla ogółu niekorzystne są sprzeczne z interesem publicznym”13. Misją 
administracji, najkrócej mówiąc, jest podejmowanie i działanie dla dobra oby-
wateli, dobra wspólnego, kierując się przy tym interesem publicznym14. Leszek 
Kaczmarski, odnosząc się do misji administracji publicznej, ujmuje ją w nastę-
pujący sposób: „realizacja interesu publicznego przez administrację publiczną 
w procesie kształtowania sytuacji jednostki i szeroko rozumianej społeczności 
powinna zatem uwzględniać zarówno interes jednostki ściśle skorelowany z in-
teresem społecznym, w której ta jednostka funkcjonuje, jak i wyznaczyć pole 
dopuszczalnej ingerencji administracji publicznej w stosunki społeczne lub go-
spodarcze, a także wskazywać sposoby uwzględniania interesu indywidualne-
go w ramach interesu publicznego15. Administracja ma na celu zaspakajanie 
potrzeb człowieka. Potrzeby człowieka oznaczają to, co „jest nieodzowne bądź 
przydatne w życiu ludzkim, bez czego niełatwo, a niekiedy wręcz nie można się 
obejść ze względu na procesy zachodzące w samym człowieku oraz interferencje 
pomiędzy nim a otoczeniem”16. Administracja ma służyć dobru człowieka, co 
można uznać za jej podstawę, w istocie jedyną powinność i sens jej istnienia17. 

Pojęcie odpowiedzialności i obowiązku a społeczna odpowiedzialność  
administracji 

Pojęcie odpowiedzialności nie jest wyłącznie kategorią prawną. Odpowie-
dzialność można również rozpatrywać na gruncie filozofii, etyki, psychologii i in-
nych nauk18. Nie należy przy tym oddzielać od siebie pojęć „odpowiedzialność”

13 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 35–36.
14 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, s. 94–95. 
15  Szerzej na temat pojęcia i misji administracji publicznej zob. L. Kaczmarski, Ewolucja pojęcia 

administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej, 
„Studia Lubuskie”, Tom V, Sulechów 2009, s. 236–237.

16  Z. Duniewska, Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego – wyznaczenie pojęcia 
instytucji tego prawa, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa admin-
istracyjnego. Tom 7. Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2012, s. 148. 

17  J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 75. 
18  M. Górski, Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska. Odpowiedzialność 

za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej, Warsza-
wa 2008, s. 9.
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 i „obowiązek”. Ich definiowanie wymaga przytoczenia rozumienia wspomnia-
nych terminów w języku naturalnym. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego 
PWN jedno ze znaczeń pojęcia „obowiązek” sprowadza się do „konieczności 
zrobienia czegoś wynikającego z nakazu wewnętrznego (moralnego), admini-
stracyjnego, prawnego; tego, co ktoś musi zrobić powodowany tą koniecznością; 
powinność, zobowiązanie”19. Natomiast odpowiedzialność, to „konieczność, 
obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie 
konsekwencji”20. Jak wynika z przytoczonych definicji słownikowych, oba termi-
ny są imperatywem mającym swe źródło w prawie. Pojęcie „odpowiedzialność” 
stworzyło prawo. Terminy używane w prawie rzymskim, takie jak: responedere, 
responsio, responsum otrzymały w prawie średniowiecznym swe odpowiedniki 
niemal we wszystkich językach europejskich21. 

Definicja odpowiedzialności prawnej została wprowadzona do polskiej 
nauki prawa przez W. Langa, który wskazał, że „odpowiedzialność w najszer-
szym znaczeniu zarówno na gruncie przepisów prawa, jak i nauki prawa znaczy 
we wszystkich dyscyplinach prawniczych zasadę ponoszenia przez podmioty 
przewidzianych prawem ujemnych konsekwencji za zdarzenia lub stany rzeczy 
podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej i przypisywalne prawnie okre-
ślonemu podmiotowi w danym porządku prawnym”22. Odpowiedzialność jest 
ponoszeniem określonych konsekwencji przez jednostki lub zbiorowości w na-
stępstwie przekroczenia lub niewypełnienia kompetencji albo niewykonania lub 
wadliwego wykonania obowiązków23. Nietrudno nie zgodzić się z M. Górskim, 
który pisze, że „odpowiedzialność prawna to taka odpowiedzialność, która jest 
oparta na normach prawnych – norma prawa określa obowiązek i sposób rozli-
czenia z jego wykonania”24. Zdaniem W. Radeckiego na definicję odpowiedzial-
ności prawnej składają się dwa elementy ujemne: w postaci negatywnej oceny 
normatywnej określonego zdarzenia lub stanu rzeczy oraz negatywnych konse-
kwencji owego zdarzenia lub stanu rzeczy25. W ramach odpowiedzialności pojawia 

19  H. Szkołądź, S. Bik, B. Pakosz, C. Szkiłądź (red.), Słownik języka polskiego. Tom drugi R–Ż, 
Warszawa 1981, s. 419.

20  S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968, s. 490. 
21  J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 18.
22  W. Lang, Struktura odpowiedzialności prawnej. Studium analityczne z dziedziny teorii prawa, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” 1986, Prawo VIII, s. 12. 
23  W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s. 36. 
24  M. Górski, Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska. Odpowiedzialność za 

szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej, op. cit., s. 10.
25  W. Radecki, Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska. Geneza, rozwój, perspe-

ktywy, Warszawa 2010, s. 399–400. 
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się obowiązek pierwotny, który zostaje naruszony, i obowiązek wtórny – odpo-
wiedzialność – oznaczający ponoszenie sankcji za naruszenie obowiązku pier-
wotnego26. Odpowiedzialność społeczna jest tylko jednym tylko z rodzajów od-
powiedzialności27.

Odpowiedzialność na gruncie prawa administracyjnego kojarzona jest naj-
częściej z wykonaniem obowiązku oraz opisem konsekwencji prawnych w przy-
padku, gdy adresat tego obowiązku nie zrealizuje go lub zrealizuje, ale wadliwie. 
Chodzi tutaj o obowiązki organów administracji publicznej, przy zastrzeżeniu, 
że możliwe jest konstruowanie obowiązku organu administracji wykonywania 
przypisanych mu zdań i kompetencji28. Zakładając jednocześnie, że obowiązek 
(zadanie lub kompetencja) nie zawsze jest realizowany przez organy administra-
cji publicznej sensu stricto. Rację ma P. Przybysz, stwierdzając, że „administracja 
publiczna jest wykonywana nie tylko przez organy administracji publicznej, ale 
również przez inne podmioty, które wykonują funkcje zlecone z zakresu admi-
nistracji publicznej. Obowiązki administracyjne mogą być również nakładane 
wprost w przepisach prawa. Można przyjąć, że Sejm, uchwalając ustawę zawiera-
jącą tego rodzaju przepis, bezpośrednio bierze udział w wykonaniu administra-
cji publicznej”29. 

Odpowiedzialność jest konsekwencją naruszenia prawa30. Niewykonanie 
przez obywatela obowiązku rodzi konieczność zastosowania przez właściwy or-
gan państwowy środków przymusu31. Inaczej bywa w przypadku organów admi-
nistracji publicznej: nie jest bowiem dopuszczalne stosowanie wobec nich środ-
ków przymusu w przypadku niewykonania obowiązku32. Formą przymuszenia 
do wykonania obowiązku są sankcje służbowe i organizacyjne33 oraz inne rodza-
jeodpowiedzialności, np. „odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierowni-
cze w administracji za działalność kierowanych przez nie jednostek organiza- 
 

26  Ibidem, s. 60.
27  Szerzej na temat rodzajów odpowiedzialności zob. E. Łętowska, Odpowiedzialność w aparacie 

administracji, [w:] G. Schulz, J. Łętowski (red.), Prawo administracyjne i funkcjonowanie aparatu 
państwowego Polski i NRD, Wrocław 1981, s. 228. 

28  M. Knapik, Obowiązki prawne administracji państwowej w PRL, Kraków 1983, s. 894. Por. 
również T. Kuta, Charakter prawny obowiązków administracji w sferze jej działań organizujących, 
„Krakowskie Studia Prawnicze” 1987, s. 83 i n. 

29  P. Przybysz, Egzekucja administracyjna, Warszawa 1999, s. 28.
30  M. Górski, op. cit., s. 9.
31  L. Klat-Wertelecka, Egzekucja administracyjna w praktyce, Gdańsk 2013, s. 7 i n.
32  Zob. K. Jandy-Jendrośka, System administracyjnego postępowania wykonawczego, [w:] T. Rabska 

(red.) System prawa administracyjnego. Tom III, Wrocław 1987, s. 264. 
33  P. Przybysz, op. cit., s. 26.
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cyjnych”34. Odpowiedzialność organów administracji publicznej za niewyko-
nanie należących do nich zadań lub kompetencji rodzi skutki prawne w obsza-
rze prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Niewykonanie lub 
wadliwe wykonanie powierzonych organom państwowym zadań przekłada się 
na ich stosunek z otoczeniem oraz wpływa na ocenę działalności (zaniechań) 
tych organów.  

Koncepcja corporate social responsibility
Wzorce społecznej odpowiedzialności administracji zaczerpnięte zosta-

ły z koncepcji corporate social responsibility, tj. społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Twórcą pierwszej doktryny CSR jest A. Carnegie35. Na koncepcję CSR 
– według A. Carnegie’go – składały się dwie zasady. Po pierwsze – zasada do-
broczynności, przez którą należy rozumieć wypełnienie podstawowych zasad 
chrześcijańskich, a po drugie – powierniczości, z której wynikało, że ludzie ma-
jętni stają się niejako zarządcami wspólnego dobra w imieniu innych ludzi36. Nie 
można wskazywać, że CSR jest tylko elementem public relations, filantropii czy 
zbytecznego działania przynoszącego firmie straty37. CSR odnosi się również do 
takich zagadnień, jak praktyki z zakresu prawa pracy, uczciwe praktyki opera-
cyjne, a później również prawa człowieka, środowisko, ochrona konsumentów 
oraz przeciwdziałanie defraudacji czy korupcji38. Społeczna odpowiedzialność 
jest obowiązkiem dbałości o wszystko to, co otacza organizację39. Katarzyna 
Kazojć zauważa, że „definicja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
ukształtowała się wraz z rozwojem globalizacji, zwiększeniem konkurencji wsku-
tek dostępności do wielu rynków. Umiędzynarodowienie sprawiło, że obecnie do 
zdobycia przewagi na rynku nie wystarczają już niskie koszty działalności, pro-
dukcji, wysoka jakość wyrobów czy usług. Przedsiębiorstwa zaczęły konkurować 
w innych obszarach. Obecnie królują organizacje, które dbają o pracowników, 
stają się pożądanymi pracodawcami wśród najlepszych specjalistów, lub takie, 

34  Zob. wyrok SN z dnia 2.6.1972 r., I CR 42/72, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji 
Arbitrażowych 1973, z. 7–8, poz. 152 z aprobującą glosą M. Nesterowicza.

35  L.V. Ryan, J. Sójka, Etyka biznesu: Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Poznań 1997, s. 12.
36  E. Mazur-Wierzbicka, CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, 

Szczecin 2012, s. 12. 
37  M. Żychlewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności 

polskich przedsiębiorstw, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2015, nr 11, s. 282.
38  E. Krodkiewska-Skoczylas, G. Żarlicka, Społeczna odpowiedzialność nie tylko biznesu, [w:] T. Bo-

rys, T. Brzozowski, S. Zaremba-Warnke (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty spo-
łeczne, Wrocław 2015, s. 277–278.

39  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004, s. 117.
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które tworząc nowe technologie, wyprzedzają konkurentów dbałością o środowi-
sko. Uznano etykę za nowy, niewykorzystywany dotąd obszar zdobywania prze-
wagi konkurencyjnej”40. Omawiana koncepcja opiera się na relacjach dwóch sfer 
– biznesu i społeczeństwa – zachodzących w obu kierunkach, które oparte są na 
wzajemnym pożytku41. CSR przez lata przeszło ewolucje od pewnego pomysłu na 
sposób działania dużych przedsiębiorstw do kierunku obejmującego wszelkie for-
my zorganizowania biznesu, chociaż sam termin pozostał w niezmienionej for-
mie42. W literaturze przedmiotu CSR ujmowane jest jako „sposób, w jakim two-
rzymy zyski, a nie czy się nimi dzielimy […], oraz strategia zarządzania oparta 
na wielowymiarowych relacjach, a nie charytatywny wybielacz wizerunku”43. Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu stanowi czynnik wpływający na podwyższenie 
jakości życia44. Bolesław Rok porównuje CSR do tzw. złotego środka, który ma 
zostać osiągnięty poprzez podejmowanie działań spełniających w odpowiednim 
stopniu oczekiwania interesariuszy45. Społeczna odpowiedzialność wiąże się ze 
zrozumieniem oczekiwań społecznych w szerszej perspektywie oraz wymaga od 
organizacji, aby w podejmowaniu działań uwzględniała także zobowiązania wo-
bec innych, które nie są prawnie wiążące, ale wynikają z powszechnie uznawanych 
zasad etycznych oraz innych wartości46.

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma zastosowanie w różnych obsza-
rach. Pierwszym z nich jest środowisko naturalne. Organizacja powinna działać 
tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać negatywnie na środowisko w fa-
zie produkcji, normalnej działalności oraz pozbywania się odpadów47. Przyjęte 
jest to powszechnie za przejaw innowacyjności oraz podnosi znacznie wartość 
firmy w oczach interesariuszy48. Kolejny obszar to tzw. udziałowcy zewnętrzni.  

40  K. Kazojć, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacji, „Studia i Prace 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 38, s. 58.

41  J. Filek, T. Kwarciński, Etyka pożytku – utylitaryzm, [w:] W. Gaspraski (red.), Biznes, etyka, 
odpowiedzialność, Warszawa 2012, s. 140–153. 

42  F. Perrini, SMEs and CSR Theory: Evidence and Implications from an Italian Perspective, „Journal 
of Business Ethics” 2006, nr 3, s. 305–316.

43  J. Dymowski, M. Szymański, CSR raport specjalny. Społeczna odpowiedzialność biznesu, „Brief ” 
2009, nr 2, s. 58. 

44  K. Kazojć, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i jej obszary w organizacji, op. cit., s. 59. 
45  B. Rock, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa 2004, s. 18.
46  E. Krodkiewska-Skoczylas, G. Żarlicka, op. cit., s. 277–278.
47  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004, s. 117. 
48  Szerzej na temat zastosowania CSR w obszarze ochrony środowiska zob. W. Łukasiński, Aspekt 

ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Orga-
nizacja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 10, s. 10. 
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Do grupy tej należą różne podmioty, które mają wpływ na działanie organiza-
cji i na które ma wpływ organizacja. Spośród wszystkich interesariuszy do naj-
ważniejszych należą pracownicy, klienci oraz inwestorzy. Społeczna odpowie-
dzialność biznesu, jeżeli chodzi o pracowników, polega na równym traktowaniu 
pracowników, podejmowaniu takich decyzji przez przedsiębiorstwo, które po-
kazują, że liczy się ono z życiem prywatnym pracownika. W przypadku inwe-
storów chodzi w głównej mierze o uczciwość, wiarygodność przekazywanych 
informacji49. Trzeci i ostatni obszar – zdaniem Ricky W. Griffina – odnosi się do 
dodatkowej działalności przedsiębiorstwa, mającej przyczyniać się do podno-
szenia dobrobytu społeczeństwa. Chodzi w tym miejscu o działalność filantro-
pijną, wsparcie organizacji społecznych etc.50

Społeczna odpowiedzialność organów samorządowych 
Społeczna odpowiedzialność początkowo wiązana była wyłącznie z biz-

nesem. Obecnie ma zastosowanie nie tylko do organizacji pozarządowych, ale 
wprost do organów administracji publicznej, głównie na szczeblu samorządo-
wym. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas oraz Grażyna Żarlicka słusznie podkre-
ślają, że „organizacje na całym świecie oraz ich interesariusze w coraz większym 
stopniu uświadamiają sobie potrzebę działań społecznie odpowiedzialnych oraz 
płynące z nich korzyści. Postawa organizacji wobec społeczeństwa, w obrębie 
którego funkcjonuje oraz jej wpływ na środowisko staje się zasadniczym ele-
mentem oceny wyników działalności organizacji jako całości oraz jej zdolności 
do kontynowania skutecznego działania”51. Społeczna odpowiedzialność poka-
zuje oczekiwania społeczeństwa globalnego, społeczności lokalnej, a także ocze-
kiwania indywidualne. 

Administracja publiczna nie może działać w oderwaniu od podmiotów ją 
otaczających, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorcy, klienci organów ad-
ministracji publicznej czy też dostawcy zasobów. Odpowiedzialność społeczna 
administracji wiąże się z naturalną potrzebą interakcji ze społeczeństwem przy 
założeniu pomocy ze strony organu w rozwiązywaniu problemów społecznych 
oraz realizacji interesu indywidualnego. Więzi między społeczeństwem a organa-
mi administracji publicznej stały się tak silne, że konieczne stało się, aby organy 
dbały o środowisko, w którym funkcjonują. Widoczne jest to szczególnie na po-
ziomie samorządu terytorialnego, gdyż jego podstawowym celem jest zaspaka-
janie potrzeb społeczeństwa, a właściwie realizowanie potrzeb artykułowanych

49  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, op. cit., s. 118–119. 
50  Ibidem, s. 120.
51  E. Krodkiewska-Skoczylas, G. Żarlicka, op. cit., s. 277–278.



ZESZYTY NAUKOWE UJW. STUDIA Z NAUK SPOŁECZNYCH, NR 10

19

przez społeczeństwo jako całość, przez różne grupy społeczne oraz przez po-
szczególnych członków tego społeczeństwa52. Nie można znaleźć lepszego po-
wiązania interesu publicznego z potrzebami społecznymi niż poprzez instytucję 
samorządu53.

Społeczna odpowiedzialność administracji a realizacja zadań przez samorząd 
– wybrane przykłady 

Samorząd to samodzielne zarządzanie przez określoną wspólnotę swoimi 
sprawami, przy czym grupy te i ich organy wykonują zadania z zakresu admi-
nistracji publicznej54. J. Zimmermann pisze, że „samorząd terytorialny to wy-
odrębniona terytorialnie grupa społeczna (związek publicznoprawny), w której 
członkostwo powstaje z mocy prawa, powoływana do wykonywania zadań ad-
ministracji publicznej w sposób samodzielny i we właściwych formach”55. Samo-
rząd jest organizacją mieszkańców określonego obszaru, którzy mają wspólne 
sprawy i interesy wynikające z sąsiedztwa56. Na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej istnieje trójstopniowy podział terytorialny, w którego skład wchodzi gmi-
na, powiat oraz województwo. Podstawą funkcjonowania samorządu terytorial-
nego w Polsce jest ustawa zasadnicza57 oraz ustawy samorządowe58. Konstytucja 
przesądza o tym, że ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału teryto-
rialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową. Samorząd terytorial-
ny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach 
ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym 
i na własną odpowiedzialność. Ustawodawca w ustawie zasadniczej stworzył 
prawnopozytywne podstawy działania samorządu terytorialnego i włączył go 
do struktury sprawowania władzy, a tym samym odmówił mu przymiotu wła-
dzy suwerennej, o innym – niż prawo stanowione przez państwo – źródle wła-
dzy publicznej59. B. Banaszak słusznie zauważa, że „ustawy, określające zadania 

52  M. Szydło, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 42. 
53  D. Wacinkiewicz, Zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej. Studium administracyjno-

prawne, Warszawa 2016, s. 255.  
54 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 23.
55 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 264.
56 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 32.
57  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 

ze zm., dalej: Konstytucja.
58  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; ustawa 

z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868; ustawa z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm. 

59 Uchwała TK z dnia 27.9.1994 r., W 10/93, OTK 1994, nr 2, poz. 46. 
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samorządu terytorialnego stwarzają prawne podstawy i ramy jego działalności. 
Wykonywanie zadań nie oznacza więc możliwości dowolnego działania służą-
cego ich realizacji, stosowania wszelkich możliwych środków, ale tylko takich, 
które są prawnie dopuszczalne. W samym procesie ich wyboru i w podejmowa-
niu innych decyzji związanych z wykonywaniem zadań organy samorządu tery-
torialnego muszą kierować się kryteriami, wartościami, zasadami itp. zawartymi 
w Konstytucji i ustawach. Dotyczy to również stosowania przez nie prawa, a tak-
że stanowienia przez nie prawa miejscowego”60. 

Organy samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność społecz-
ną za realizację powierzonych im przez ustawy zadań. Jest to odpowiedzial-
ność prawna, gdyż niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie nie jest indy-
ferentne prawnie, a rodzi określone konsekwencje prawne dla organu. Ciekawy 
sposób przeniesienia koncepcji odpowiedzialności społecznej na grunt pra-
cy urzędników samorządowych przedstawiły Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas 
oraz Grażyna Żarlicka61. Autorki te zauważyły, że „organizacja samorządowa, 
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego62, jest to rodzaj orga-
nizacji społecznej. Zatem analizując zadania samorządu, można stwierdzić, że 
pracownicy urzędu stosują zasady odpowiedzialności społecznej podczas re-
alizacji działań publicznych i administracyjnych wykonywanych w urzędzie”63. 
O ile można zgodzić się z uwagami autorek odnoszącymi się do pracy urzędni-
ka w kontekście społecznej odpowiedzialności organu, o tyle zacytowane wyżej 
twierdzenie, że zgodnie z przepisami k.p.a. organizacja społeczna, to organizacja 
samorządowa, a przez organizacje samorządowe należy rozumieć organy gminy, 
powiatu i województwa, najoględniej pisząc, jest nieprawidłowe. Samorząd tery-
torialny „nie stanowi pewnego rodzaju organizacji samorządowej, lecz jest ele-
mentem struktury władzy publicznej, do którego w pełni odnoszą się przepisy 
k.p.a. dotyczące organów administracji publicznej […] w pojęciu organizacja sa-
morządowa mieszczą się takie organizacje, które realizują zadania i funkcje sa-
morządowe innego rodzaju, np. samorząd zawodowy”64. Odnoszenie społecznej 
odpowiedzialności tylko i wyłącznie do działania urzędu organu administracji 
publicznej jest spojrzeniem nazbyt ubogim.

60 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 139–140. 
61  Zob. E. Krodkiewska-Skoczylas, G. Żarlicka, op. cit., s. 290–291.
62  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1257, dalej: k.p.a. 
63  Zob. E. Krodkiewska-Skoczylas, G. Żarlicka, op. cit., s. 290.
64  B. Adamiak, Art. 5, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, Warszawa 2014, s. 36 –37.
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Jedną z form realizacji postulatu społecznej odpowiedzialności administra-
cji jest współdziałanie między organami samorządowymi a interesariuszami ze-
wnętrznymi, co pozwala nie tylko lepiej identyfikować ich potrzeby, ale również 
zwiększyć jakość świadczony usług. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
same zadbać o właściwą relację z otoczeniem. Jedną z form współpracy społecz-
ności lokalnej z samorządem terytorialnym jest centrum integracji społecznej. 
Może ono zostać utworzone z inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego 
albo organizacji pozarządowych. Jeżeli zostanie ono utworzone poza aparatem 
państwa, działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo 
w sposób zapewniający w należytym stopniu umożliwienie określenia kosz-
tów, przychodów i wyników z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości65.  
M. Małecka-Łyszczek wskazuje, że „podjęcie współpracy pozwala samorządowi 
na odciążenie swojego zakresu zadań i przez przesunięcie ich na podmioty nie-
publiczne powoduje przeciwdziałanie przeciążeniu kompetencyjnemu, a w re-
zultacie lepszą organizację pracy. Pozwala to na aktywizację mieszkańców danej 
wspólnoty samorządowej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, budo-
wanie infrastruktury, w ramach której funkcjonować i rozrastać się mogą struk-
tury społeczeństwa obywatelskiego”66. Centrum integracji społecznej realizuje 
reintegrację zawodową i społeczną przez naukę umiejętności pozwalających na 
pełnienie ról społecznych oraz osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych oso-
bom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności za-
wodowych, naukę planowania życia i zaspakajania potrzeb własnym staraniem, 
zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie 
lub działalność gospodarczą67. W związku z tym samorząd terytorialny staje się 
naturalnym partnerem w podejmowaniu współpracy z otoczeniem, co przekła-
da się na sposób realizacji potrzeb interesariusza zewnętrznego. Podobnie za-
dania wykonują spółdzielnie socjalne. J. Blicharz właściwie identyfikuje zada-
nia spółdzielni społecznej wskazując, że „spółdzielnia jako podmiot ekonomii 
społecznej tworzy podstawy prawne dla działalności osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym […]. Działalność spółdzielni na rzecz tzw. społecznej rein-
tegracji jej członków oznacza, że działania te mają na celu odbudowanie i pod-
trzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia 

65  Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2000, s. 123.
66  M. Małecka-Łyszczek, Pojęcie współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania 

administracji publicznej z podmiotami ekonomiki społecznej, [w:] P.J. Suwaj,  J. Zimmermann 
(red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, 
Warszawa 2013, s. 450–451.

67  Ibidem, s. 451. 
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ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu […] spółdzielnia so-
cjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz 
swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecz-
nie użyteczną w sferze zadań publicznych. Środki na utworzenie spółdzielni so-
cjalnej można otrzymać we właściwym terytorialnie urzędzie pracy, w ramach 
środków przeznaczonych na promocję zatrudnienia”68.

Kolejnym przykładem powiązania koncepcji społecznej odpowiedzialności 
z realizacją oczekiwań społecznych na płaszczyźnie realizacji zadań samorządo-
wych jest planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, które stanowi jedno z za-
dań gminy. Gmina decydując o zagospodarowaniu przestrzennym swojego tery-
torium, powinna brać pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej. Kształtowanie 
polityki przestrzennej gminy powinno odbywać się z uwzględnieniem prawa oso-
by posiadającej tytuł prawny do nieruchomości (do jej zagospodarowania), ale 
i prawa do podejmowania działań, które w ramach – ograniczonych zasadami 
współżycia społecznego – pozwolą zrealizować zasadę zrównoważonego rozwoju, 
a jednocześnie będą służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej69. 
Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, 
zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeże-
li nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz interesem osób 
trzecich (art. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym70). Takie 
sformułowanie przepisu ustawy nie zwalnia organów gminy od brania pod uwa-
gę zastanego stanu faktycznego w toku procedury planistycznej71. Przekroczenie 
granic władztwa planistycznego ma miejsce również wtedy, gdy nieuwzględnione 
zostało stanowisko społeczności lokalnej wyrażone w uchwale zebrania wiejskiego 
lub nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami gminy72. 

Wymiar społeczny planowania przestrzennego gminy wiąże się również 
z problematyką ingerencji w prawo własności. Wszelkie ograniczenia własności, 
ustanowione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, muszą 

68  [Online] J. Blicharz, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdziel-
niach socjalnych. Komentarz, Warszawa 2012, https://sip.lex.pl/#/commentary/587320354/117794, 
stan z dn. 23.11.17.

69  Wyrok NSA z dnia 18.9.2012 r., II OSK 1575/12, LEX nr 1364250.
70  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1073 ze zm., dalej: u.p.z.p.
71  Wyrok NSA z dnia 17.12.2010 r., II OSK 1174/10 (niepubl.).
72  A. Zieliński, Granice władztwa planistycznego gminy w wybranych orzeczeniach sądów admini-

stracyjnych, „Przegląd Prawa Rolnego” 2011, nr 2, s. 265. 
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być zgodne z normami konstytucyjnymi wyznaczającymi granice ingerencji 
prawodawczej w prawo własności. Naruszenie tego wymogu może stanowić 
podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy przez organ spra-
wujący nadzór nad samorządem terytorialnym73. Prawodawca w samej u.p.z.p. 
sformułował bardzo ogólne zasady gospodarowania przestrzenią, nie określa-
jąc precyzyjnie, jakie ograniczenia własności mogą być ustanowione w miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego74. W orzecznictwie Trybuna-
łu Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych utrwalony został pogląd, że 
gmina posiada legitymację do wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z pra-
wa własności w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego75. Pra-
wo własności stanowi najpełniejsze z praw majątkowych, nie jest to prawo ab-
solutne i podlega licznym ograniczeniom. Dopuszczalność wprowadzania 
ograniczeń prawa własności zawsze powinna być oceniana z punktu widzenia  
art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny przyznał, że 
ograniczenia prawa własności, poza warunkiem, że muszą zostać określone 
w ustawie, są dopuszczalne tylko w zakresie, w jakim nie naruszają istoty tego 
prawa oraz tylko o tyle, o ile niezbędne dla realizacji jednego z celów wymie-
nionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji76. Zdaniem NSA, wszelkie ograniczenia 
prawa własności, w tym również ustalenia planów miejscowych, nie mogą być 
interpretowane rozszerzająco, ograniczając prawo własności bardziej, niż wy-
nika to z językowego brzmienia ustaleń planu77.

Wnioski 
Odpowiedzialność społeczna administracji publicznej jest obecna w dzia-

łaniach samorządu terytorialnego w ramach różnych obszarów tej działalno-
ści. W publikacji wskazano tylko przykłady zastosowania koncepcji społecznej 
odpowiedzialności na przykładzie działań organów samorządu terytorialnego. 
Społeczna odpowiedzialność administracji nie tylko ma szeroki zakres zastoso-
wania – w tym na płaszczyźnie prawnej – ale również wykazuje wielość  konte-

73  Wyrok TK z dnia 7.2.2001 r., K 27/00, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 2001, nr 2, 
poz. 29. 

74  I. Chojnacka, Władztwo planistyczne gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału 
Konstytucyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 1-2, s. 80. 

75  Ibidem, s. 82.
76  Zob. wyrok TK z dnia 7.2.2001 r., K 27/00, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 2001, nr 2, 

poz. 29; wyrok TK z dnia 12.1.2000 r., K 11/98, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 2000, 
nr 1, poz. 3; wyrok TK z dnia 12.1.1999 r., P 2/98, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 
1999, nr 1, poz. 2. 

77  Wyrok NSA z dnia 2.2.2006 r., II OSK 490/05, LEX nr 196696. 
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kstów znaczeniowych. Administracja publiczne ponosi odpowiedzialność 
w płaszczyźnie społecznej za realizację potrzeb wspólnoty samorządowej, a ich 
realizacja następuje poprzez wykonywanie zdań własnych i zleconych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. Ma ona swój wymiar prawny w tym sensie, że 
niewykonanie lub wadliwe wykonanie zadań – odnoszących się do zaspokajania 
potrzeb społecznych – przez organy samorządowe rodzi określone konsekwen-
cje prawne. 

Gmina ponosi odpowiedzialność w wymiarze społecznym, podejmując de-
cyzje o zagospodarowaniu przestrzennym. Korzysta ona z dużej swobody w de-
cydowaniu o ładzie przestrzennym na jej terenie. Swoboda nie oznacza w tym 
przypadku dowolności. Judykatura i doktryna prawa praktycznie jednolicie 
wskazują na istnienie granic władztwa planistycznego. Gmina na każdym eta-
pie planowania przestrzennego powinna brać pod uwagę potrzeby społeczne 
oraz interesy indywidualne jej mieszkańców. W tym zakresie organy samorzą-
dowe ponoszą społeczną odpowiedzialność przed wspólnotą samorządową, któ-
rą tworzą wraz z mieszkańcami.

Prawdą jest, że pojęcie społecznej odpowiedzialności jest najczęściej wią-
zane z koncepcją CSR i działaniem biznesu. Spojrzenie to jest jednak zbyt wą-
skie. Społeczna odpowiedzialność w ramach działania organów gminy ma swo-
je przełożenie na wymiar prawny. Prawodawca powinien stworzyć takie ramy 
prawne, które z jednej strony zapewnią organom samorządowym niezbędną dla 
nich samodzielność, z drugiej strony umożliwią organom uwzględnienie, w pro-
cesie realizacji polityki przestrzennej lub wykonania innych zadań, potrzeb spo-
łeczności samorządowej oraz postępowanie zgodnie z zasadami ogólnym przy-
jętymi w Konstytucji oraz zasadami k.p.a. Nie można również zapominać o tym, 
że organy administracji publicznej poprzez swoje działanie powinny budować 
zaufanie obywatela. 
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Streszczenie

Społeczna odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego a realizacja 
potrzeb interesariusza zewnętrznego

Koncepcja społecznej odpowiedzialności administracji jest obecna w wielu obsza-
rach działalności organów państwa, a zwłaszcza organów samorządu terytorialnego. 
Społeczna odpowiedzialność początkowo wiązana była wyłącznie z biznesem. Obecnie 
ma zastosowanie nie tylko do organizacji pozarządowych, ale wprost do organów admi-
nistracji publicznej, głównie na szczeblu samorządowym. Ma ona swój prawny wymiar. 
Administracja nie działa po to, aby realizować własne potrzeby. Jej misją jest realizacja 
potrzeb społecznych, które mogą dotyczyć poszczególnych jednostek albo ich grup. Or-
gany administracji publicznej ponoszą odpowiedzialność w wymiarze społecznym za 
realizacje zdań wynikających z ustawy lub zadań zleconych im przez organy admini-
stracji rządowej. Administracja publiczna nie może działać w oderwaniu od podmiotów 
ją otaczających, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorcy, klienci organów admini-
stracji publicznej czy też dostawcy zasobów. Odpowiedzialność społeczna administracji 
wiąże się z naturalną potrzebą interakcji ze społeczeństwem. Świadczenie przez admini-
strację publiczną usług odznaczających się wysoką jakością nie tylko poprawia wizeru-
nek organu w oczach obywateli, ale wpływa wprost na budowanie ich zaufania do pań-
stwa i funkcjonujących w ramach niego organów. 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność, organ administracji publicznej, administra-
cja, interes społeczny, samorząd terytorialny.
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Summary

The social responsibility of local government units and meeting the needs 
of external clients

The concept of social responsibility of administration is present in many areas of 
activity of state organs, especially local government. Social responsibility was initially 
tied to business only. Currently it is applicable not only to non-governmental organi-
zations, but also directly to public administration, mainly at local and regional level. It 
has its own legal dimension. Administration does not work to fulfil its own needs. Its 
mission is to meet the social needs that can be related to individual units or groups of 
individuals. Public administration is responsible in a social dimension for the execution 
of tasks resulting from  acts or the tasks assigned to them by governmental authorities. 
Public administration can’t operate in isolation from the surrounding entities, whether 
they are entrepreneurs, customers of public administration or resource providers. The 
social responsibility of administration is connected with the natural need to interact 
with society. The provision of high-quality services by public administration not only 
improves the body’s 

Keywords: responsibility, public administration, administration, social interest, lo-
cal government.




