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Monografi a podejmuje tematykę obecnie niezwykle ważną w naukach o zarzą-
dzaniu, a mianowicie roli, jaką odgrywają interesariusze w rozwoju przedsię-
biorstw. Występują oni zarówno w skali lokalnej, regionalnej, narodowej, jak 
i globalnej (w epoce globalizacji), oddziałując na małe i średnie fi rmy, ale też 
i na wielkie korporacje. Coraz częściej interesariusze tworzą też złożone sieci, co 
jeszcze zwiększa ich siłę wpływu na przedsiębiorstwa. Próbują one spełniać wy-
magania i oczekiwania interesariuszy, lecz te oczekiwania są zróżnicowane. Ni-
niejsza monografi a wprowadza zatem ważne pojęcie odpowiedzialności wobec 
interesariuszy, opierając je na założeniach CSR (Corporate Social Responsibi-
lity) czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Pisząc na temat odpowiedzial-
ności wobec interesariuszy, monografi a odnosi się do jednego z najważniejszych 
pojęć we współczesnych koncepcjach zarządzania – właśnie do pojęcia intere-
sariuszy. Początki teorii interesariuszy pochodzą od R.R. Freemana, wedle któ-
rego interesariusze to każda grupa lub osoba, która może wpływać na realizację 
celów organizacji lub na której sytuację wpływa organizacja realizując swoje 
cele1. R.K. Mitchell zdefi niował z kolei interesariuszy jako te grupy, od których 

1 A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Kraków 
2011, s. 46.
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zależy przetrwanie organizacji2. J. Rokita zaliczył do interesariuszy osoby lub 
organizacje zainteresowane rozwojem przedsiębiorstwa, a przede wszystkim 
udziałowców, pracowników, kadrę kierownicza i państwo3. z kolei A.K. Koź-
miński i D. Jemielniak do interesariuszy zaliczają po prostu każdego, kto w jakiś 
sposób zainteresowany jest losem organizacji, a więc mogą to być pracownicy 
wraz z rodzinami, wspólnoty mieszkańców w pobliżu przedsiębiorstwa, stowa-
rzyszenia branżowe, ugrupowania polityczne, związki zawodowe, partnerzy biz-
nesowi, aktualni i potencjalni klienci etc.4 Redaktor naukowy monografi i już od 
dłuższego czasu zajmuje się problematyką interesariuszy i ma w tej dziedzinie 
znaczące osiągnięcia. Szczególnie interesuje go problematyka tworzenia kapitału 
społecznego interesariuszy5. Niniejsza monografi a jest cennym przyczynkiem do 
badań w tym zakresie.

W rozdziale pierwszym, „Odpowiedzialna przedsiębiorczość a relacje z in-
teresariuszami w modelach biznesu”, Andrzej Chodyński wyszedł od problema-
tyki odpowiedzialnego rozwoju fi rmy, łączącego się ściśle z odpowiedzialnością 
wobec interesariuszy. Odpowiedzialność jest tutaj jednoznaczna z równoczesną 
realizacją celów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, pozostających ze 
sobą w interakcji. Zwrócił szczególną uwagę na uwarunkowania sieciowe w pro-
ekologicznych modelach biznesu. w konstruowaniu modeli biznesu należy brać 
pod uwagę fakt, że poprzez budowę sieci aliansów tworzy się przedsiębiorstwo 
relacji. Autor podkreślił znaczenie wsparcia, które może otrzymywać przedsię-
biorstwo w ramach tych relacji. Może to być zarówno wsparcie emocjonalne, 
oceniające, informacyjne, jak i instrumentalne (materialne). Przedsiębiorca czy 
menedżer mogą doświadczać społecznego wsparcia zarówno prywatnego (od ro-
dziny lub przyjaciół) albo też organizacyjnego (np. biznesowego). Sieć wsparcia 
może być bardzo ważnym źródłem informacji, może ułatwić dostęp do ważnych 
klientów i dostawców, może pomóc rozbudować bazę kapitałową. Zauważył, że 
społeczne wsparcie ze strony sieci może być traktowane jako kapitał społeczny. 
Nawiązał w ten sposób do koncepcji Piotra Bourdieu6, który zdefi niował kapitał 
społeczny jako sumę rzeczywistych oraz potencjalnych zasobów, które związane 
są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związ-
ków, opartych na wzajemnej zależności i uznaniu. Członkostwo w tych sieciach 
daje jednostce dostęp, w formie specyfi cznego kredytu, do kapitału innych osób, 

2 R.K. Mitchell, Toward a Theory of Stakeholder. Identifi cation and Salience. Defi ning the Principle 
of Who and What Really Counts, „Academy of Management Review” 1997, Vol. 22, No. 4., s. 853.

3 J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie pozycji konkurencyjnej, Warszawa 
2005, s. 99–100.

4 A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2008, s. 164.
5 A. Chodyński, op. cit., Kraków 2011, s. 244–246.
6 P. Bourdieu, The Forms of Capital, [w:]Handbook of Theory and Research for the Sociology of 

Education, red. J.G. Richardson, New York 1986, s. 248.
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powiązanych ze sobą wzajemnym zaufaniem7. James Coleman zdefi niował z ko-
lei kapitał społeczny jako grupę podmiotów społecznych, które mają dwa wspól-
ne elementy: są częścią jakiejś społecznej struktury i ułatwiają wspólne działania, 
zarówno jednostek, jak i organizacji w ramach tej struktury. Kapitał społeczny 
przedstawia najważniejszą cechę wszystkich kapitałów – jest produktywny. 
Oznacza to, że umożliwia on realizację pewnych celów, których osiągnięcie bez 
niego byłoby niemożliwe8. Kapitał społeczny jest potrzebny zwłaszcza do zna-
czącego obniżania kosztów transakcyjnych. Chodyński nawiązał też do koncep-
cji Putnama, który rozróżnił dwa typy kapitału społecznego: spajający (bonding) 
oraz pomostowy (bridging)9. Kapitał spajający obejmuje osoby z tej samej gru-
py etnicznej, wyznaniowej, zawodowej czy sąsiedzkiej (grupy homogeniczne). 
Przykładami takich grup mogą być etniczne grupy wspólnej pomocy, elitarne 
kluby, kółka kościelne etc. Mogą to być także związki rodzinne. Związki w ta-
kich grupach są bardzo intensywne, są to sieci spójne. Putnam uważa, że spajają-
cy kapitał społeczny dobrze się sprawdza w podtrzymywaniu określonych form 
wzajemności, w podtrzymywaniu solidarności oraz w zapewnianiu wsparcia spo-
łecznego i psychologicznego. Natomiast jego rola w skutecznym przekazywaniu 
informacji czy inicjowaniu działań innowacyjnych jest mniejsza. Osoby w takich 
grupach nie uczą się od siebie, ale wzajemnie podtrzymują w istniejących po-
glądach i uprzedzeniach, stąd grupy te nie są zwykle zbyt kreatywne, twórcze 
czy innowacyjne. Kapitał pomostowy łączy członków z różnych grup (etnicz-
nych, zawodowych, religijnych, klasowych), a także różne grupy między sobą. 
Ma zatem charakter relacji heterogenicznych. Putnam nazywa ten rodzaj kapitału 
społecznym „smarowidłem”, gdyż dzięki niemu procesy społeczne czy admi-
nistracyjne przebiegają lepiej i sprawniej. Ten rodzaj społecznego kapitału jest 
bardziej efektywny w przekazywaniu informacji i lepiej sprzyja innowacyjności. 
Współczesne podejście do budowy przedsiębiorstw jednocześnie konkurencyj-
nych i odpowiedzialnych oznacza, że uwzględniają one w tworzeniu wartości 
dodanej już nie tylko aspekty ekonomiczne, ale także społeczne i ekologiczne.

W rozdziale drugim, „Organizacja pozarządowa jako ważny interesariusz 
i partner przedsiębiorstwa”, Marian Huczek zaprezentował rolę organizacji poza-
rządowych jako partnerów organizacji biznesowych. Autor przedstawił przejrzy-
stą klasyfi kację i cele działania organizacji pozarządowych na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i woluntariacie oraz literatury krajowej i za-
granicznej. Często relacje pomiędzy organizacjami pozarządowymi a przedsię-
biorstwami są wielowymiarowe, które uwzględniają zarówno elementy współ-
pracy, jak i kwestie sporne. Organizacje pozarządowe, dzięki przeprowadzanym 

7 Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. M. Rymsza, Warszawa 2007, s. 24.
8 J. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology” 

1998, nr 94, s. 98.
9 R. Putnam, Bowling Alone, the Collapse and Revival of American Community, New York 2001, 

s. 21.
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przez siebie kampaniom, mogą w istotny sposób wpływać na przedsiębiorstwo, 
w szczególności w takich dziedzinach, jak odpowiedzialność społeczna biznesu, 
kwestie społeczne i regulacje prawne.

W rozdziale trzecim, „Odpowiedzialność za realizację programu energety-
ki jądrowej w Polsce”, Anna Piziak-Rapacz poruszyła ważne zagadnienie, przed 
którym staje obecnie także i Polska, to jest ogromny wzrost popytu na energię 
i stworzenie nowych, akceptowanych społecznie form jej wytwarzania. Autor-
ka omawia najpierw energetykę jądrową na świecie, opierając się na klarownie 
przedstawionych danych. Energia jądrowa jest obecnie powszechnym źródłem 
pozyskiwania energii dla dwóch trzecich świata, a połowa ludności Ziemi jest 
zlokalizowana na obszarach, które rozpoczęły budowę lub projektują pozyskiwa-
nie energii z tego źródła10. Elektrownie jądrowe dostarczają ogromnej ilości ener-
gii i uznawane są obecnie za najbardziej efektywną formę zasilania gospodarki 
w energię i to pomimo wysokich kosztów wydobywania, oczyszczania i wzboga-
cania głównego surowca, czyli uranu. Energia jądrowa ma jednak bardzo wielu 
przeciwników, którzy uważają jej produkcję za niebezpieczną dla środowiska, 
choć w istocie elektrownie jądrowe zatrzymują aż 99% par i gazów radioak-
tywnych. Autorka zajęła się też energetyką jądrowa w Polsce, prezentując naj-
ważniejsze dokumenty, ustawy i projekty wiążące się z przewidywaną budową 
elektrowni jądrowych. Od 2009 r. idea budowy elektrowni jądrowej jest jednym 
z istotnych elementów strategii bezpieczeństwa energetycznego Polski. Projekt 
ten jednak budzi obawy znacznych części społeczeństwa z powodu np. ewentu-
alnej katastrofy elektrowni (wciąż pokutuje pamięć Czarnobyla) czy problemów 
związanych ze składowaniem opadów radioaktywnych. Artykuł Anny Piziak-
Rapacz opisuje te obawy, przedstawia racjonalne kontrargumenty a jednocześnie 
wskazuje na ogromna rolę dialogu z interesariuszami, lokalną społecznością i or-
ganizacjami pozarządowymi.

W artykule „Negocjacyjne formy realizacji oczekiwań interesariuszy 
w rozwoju przedsiębiorstw” Wojciech Huszlak i Błażej Pasiut ujęli negocjacje 
jako specyfi czną technikę zarządzania, co pozwoliło na zarysowanie sposobów 
wykorzystania różnych form negocjacji do zaspokajania potrzeb interesariuszy 
przedsiębiorstwa. Zaznaczyli, że wybór form negocjacyjnych nie jest czynnością 
jednorazową i powtarzalną, lecz wymaga kreatywnego podejścia i dużej otwar-
tości na nowe rozwiązania. Konkludują, że obecnie polityka negocjacyjna jest 
integralną częścią strategii rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa. Zaprezen-
towali różne formy negocjacji i sposoby ich realizacji, mające na celu zaspokoje-
nie oczekiwań interesariuszy organizacji.

Z kolei w artykule „Koncepcje menedżerskie w zarządzaniu zmianami 
w przedsiębiorstwie a interesariusze” Magdalena Mielus przedstawiła zarządza-
nie zmianą jako jedną z kluczowych kompetencji, które musi opanować mene-
dżer stojący na czele nowoczesnej organizacji. Zarządzanie zmianą musi jednak 

10 G. Jezierski, Energia jądrowa wczoraj i dziś, Warszawa 2005, s. 310.
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brać pod uwagę także rosnący nacisk różnorakich interesariuszy. Współdziałanie 
podmiotów na różnych płaszczyznach będzie więc wymagało przyjęcia, wpro-
wadzenia i realizacji idei partnerstwa. Jest to też w dużym stopniu wynikiem 
przyjęcia założeń gospodarki opartej na wiedzy, które postulują utrzymywanie 
relacji partnerskich z różnymi grupami interesariuszy jako konieczność z punktu 
widzenia dalszego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Nowoczesne organiza-
cje doceniają wartość interesariuszy i traktują ich jako kapitał, który może decy-
dować o rozwoju lub regresie przedsiębiorstwa.

W rozdziale „Rozwój małej fi rmy farmaceutycznej wobec wymogów CSR 
(przypadek fi rmy IKS)” Jan Knapik przedstawił wyniki badań opartych na anali-
zie przypadku fi rmy IKS. Autor w klarowny sposób przedstawił sposób organiza-
cji i metody prac nad opracowaniem strategii rozwoju rozpatrywanej fi rmy (na tle 
ogólnego omówienia strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw), oce-
nę wyników tych prac oraz stosowanie wymogów odpowiedzialności społecznej 
biznesu. Wnioski z tych badań wskazują na brak wystarczającego uwzględniania 
wymogów CSR przez zarząd fi rmy, aczkolwiek pewien związek w działalności 
IKS z wymogami zasad CSR istnieje, jako konieczność wynikająca z kalkulowa-
nego interesu fi rmy.

Rozdział „Corporate social responsibility approach implementation in Ser-
bian hotel industry” V. Milovanović i S. Milićević, poświęcony został idei CRS 
jako próby wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa poprzez dbałość o natu-
ralne środowisko oraz sprawy publiczne, włączając w to konsumentów, pracow-
ników, partnerów biznesowych i interesariuszy zewnętrznych. Celem było też 
przedstawienie zasięgu realizacji CSR w serbskim przemyśle hotelarskim i osią-
ganie korzyści przy wdrażaniu takiego podejścia.

Wszystkie prezentowane w monografi i teksty, choć w różnej mierze, wpro-
wadzają istotne wartościowe, a częstokroć nowe wątki do nauk o zarządzaniu, 
w szczególności w tak ważnej obecnie dziedzinie, jak społeczna odpowiedzial-
ność biznesu.


