
Humanum
Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Wydawca / Publisher:  
Instytut Studiów  
Międzynarodowych  
i Edukacji HUMANUM
www.humanum.org.pl

26 (3) 2017
issn 1898-8431

Copyright © 2015 by 
Humanum

All rights reserved

HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne86 87

Biznesowa innowacyjność społeczna. 
Na przykładzie firm rodzinnych / Business 

social innovation. On the example of family 
businesses

Elżbieta Szul
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii

E-mail: szul.elzbieta@poczta.umcs.lublin.pl

Abstract
Innovations are the base of the socio-economic development of companies and economies. Social 
innovations is one of their types. They focus on activities to improve the quality of life of specific so-
cial groups, by better solving problems and better meeting their needs. In creating social innovations, 
there is a need for cooperation between public, private and social actors. The business sector should 
play a key role here, especially family businesses that operate mainly on local markets and are “close” to 
their customer. With this “locality” they can better understand social needs and problems and create 
social innovations that can contribute to their development and competitiveness.
Keywords: family business, innovation, social innovation

1.	 WSTĘP	

Innowacyjność społeczną określa się jako skłonność i  gotowość różnych pod-
miotów do angażowania się w działania mające na celu poprawę jakości życia 
określonych grup społecznych poprzez skuteczniejsze rozwiązywanie proble-

mów i lepsze zaspokajanie ich potrzeb. Wiąże się ona ze zmianą zachowań i po-
staw społecznych, tworzeniem nowych wzorów relacji oraz przyjmowaniem no-
wych ról. Istotną rolę odgrywa tu zaangażowanie, dzielenie się wiedzą, zaufanie 
i współpraca. W modelach innowacji społecznej bardzo duże znaczenie ma sektor 
biznesu, który - obok publicznych i pozarządowych organizacji oraz mieszkań-
ców społeczności lokalnych – jest główną siła napędową innowacji społecznych. 
Dlatego istotne jest określenie jego roli we współtworzeniu rozwiązań odpowia-
dających potrzebom określonych grup społecznych. W biznesowym modelu in-
nowacji społecznej przyjmuje się, że to właśnie biznes jest partnerem inicjującym 
działania na rzecz tworzenia innowacji społecznej. Choć niektórzy próbują jego 
rolę ograniczyć do finansowania innowacji społecznej, to jednak nie należy za-
pominać, że sektor ten posiada też zasoby pozafinansowe, które są istotne w two-
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rzeniu nowych rozwiązań. Tworząc platformę współpracy z  innymi sektorami 
pojawia się szansa kreowania nowych, skuteczniejszych rozwiązań. Jednak aby 
te działania były skuteczne, konieczne jest tworzenie eko-systemu wspierającego 
powstawanie i rozwój innowacji społecznych. Ważną kwestią jest także to, że fir-
my tworząc innowacje społeczne, stają się firmami społecznie odpowiedzialnymi, 
a zatem w praktyce realizują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

2.	 INNOWACJE	SPOŁECZNE	–	POJĘCIE	I ZNACZENIE	

Innowacje są  podstawą rozwoju społeczno–gospodarczego i  mają szczególne 
znaczenie w  budowaniu przewagi konkurencyjnej firm i  gospodarek. Innowa-
cje, zdaniem Druckera, są szczególnym narzędziem przedsiębiorców, za pomocą 
którego ze zmiany czynią okazję do podjęcia nowej działalności lub świadczenia 
nowych usług (Drucker 1992: 29). Obok innowacji rynkowych, dotyczących no-
wych produktów, usług podkreśla się rolę innowacji społecznych w podnoszeniu 
jakości życia społeczeństw, poprzez szukanie rozwiązań istotnych problemów 
społecznych. Na innowacje społeczne zwracał uwagę już P. Drucker, pisząc, że 
innowacja bardziej wiąże się ze sferą ekonomiczną i  społeczną niż techniczną 
i  nie musi być ona materialna, aby wpływać na sferę społeczną i  zmieniać ży-
cie społeczne. Innowacje określa on jako celowe i  zorganizowane poszukiwa-
nie zmian i analizę okazji do społecznej lub gospodarczej innowacji, którą taka 
zmiana mogłaby umożliwić. Innowacja społeczna oznacza zmianę wartości i za-
spokajania potrzeb konsumentów dzięki wykorzystaniu określonych zasobów 
(Drucker 1992: 42). Mulgan zaś określa innowacje społeczne jako rozwój i wdra-
żanie nowych pomysłów (produktów, usług i  modeli) w  celu zaspokojenia po-
trzeb społecznych i tworzenia relacji społecznych oraz współpracy, zwiększające 
zdolność społeczeństwa do działania (za Wyrwa 2014: 45). Przedsiębiorcy mogą 
traktować innowacje społeczne jako narzędzie, dające im możliwość tworzenia 
nowych produktów czy też usług, które będą zaspokajać potrzeby określonych 
grup społecznych, w ten sposób zyskując grupy odbiorców, których do tej pory 
nie uwzględniali w swoich strategiach. 

Istotą innowacji społecznych są nowatorskie pomysły, rozwiązania prowadzące 
do poprawy jakości życia, rozwiązania problemów społecznych, dzięki współ-
pracy różnych podmiotów (Głos 2014: 10). J. Wyrwa wskazuje, że innowacje spo-
łeczne są inspirowane przez motywacje społeczne i gospodarcze, są nowatorskie, 
promowane przez różne podmioty, intensyfikowane i  zrównoważone, przybie-
rają różne formy oraz poprawiają życie ludzi (Wyrwa 2014: 47-48). Innowacje 
społeczne rozpatrywane są przez pryzmat zaangażowania wielu podmiotów sfe-
ry publicznej i prywatnej w rozwiązywanie problemów społecznych i zaspoka-
janie potrzeb społecznych w nowy, lepszy, bardziej skuteczny sposób. Wiążą się 
one z wprowadzeniem nowych rozwiązań, produktów, usług, powstałych dzięki 
współpracy różnych podmiotów. Natomiast innowacyjność społeczną można 
określić jako zdolność i gotowość do zmiany postaw lub zachowań, która wiąże 
się z zaangażowaniem i aktywnością społeczną, zaufaniem, współpracą, otwar-
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tością. Aspekty te przyczyniają się do budowania kapitału społecznego, który jest 
ważnym czynnikiem warunkującym innowacyjność społeczną.

Innowacje społeczne wiążą się ze zmianą społeczną, którą P. Sztompka określa 
jako różnicę między stanem systemu społecznego, grupy, organizacji w jednym 
momencie czasu a stanem tego samego systemu w innym momencie czasu. Róż-
nice te mogą dotyczyć składu systemu, struktury systemu, zmiany funkcji pełnio-
nych przez elementy społeczeństwa oraz zmiany granic systemu i zmian w oto-
czeniu (Sztompka 2002: 437-438). Często efektem innowacji społecznych jest nie 
tylko nowe rozwiązanie zaspokajające określone potrzeby, ale także zmiana po-
staw społecznych, zachowań, stylu życia, ponieważ innowacja może obejmować 
zainicjowanie nowego stylu życia, nowego działania, nowej codziennej praktyki 
(Sztompka 2002: 432). Innowacje społeczne poprzez udział wielu podmiotów 
w ich tworzeniu zaliczane są do innowacji otwartych. Jest to związane z tym, że 
nie są one tworzone przez pojedyncze podmioty, gdyż wtedy nie byłoby możli-
we osiągniecie wyznaczonego celu. Dlatego w tworzeniu innowacji społecznych 
konieczna jest współpraca wielu podmiotów z rożnych sektorów, tj. publicznego, 
prywatnego czy społecznego. Współpraca ta stwarza platformę dzielenia się swo-
imi doświadczeniami, wiedzą, aby w  lepszy sposób odpowiedzieć na problemy 
społeczne. Charakterystycznym dla innowacji społecznych jest crowdsourcing 
(czyli pozyskiwanie wiedzy od innych) oraz prosumpcja (współpraca z  konsu-
mentami w tworzeniu rozwiązań najbardziej odpowiednich dla nich, zaspoka-
jających ich potrzeby). Ale choć zaangażowanie, aktywność społeczna są czyn-
nikami stymulującymi innowacje, to szczególny wpływ na nie ma tworzenie 
platformy zaufania, poczucia wspólnoty, świadomości społecznej. Według badań 
CBOS, zaangażowanie społeczne Polaków w  warstwie deklaratywnej, wypada 
dość dobrze - większość deklaruje, że należy być wrażliwym i pomagać innym 
niż koncentrować się na swoich interesach. Polacy także wierzą w skuteczność 
wspólnego działania, wskazując, iż działając razem z innymi, można rozwiązy-
wać niektóre problemy swojego środowiska i społeczności lokalnej. Jednakże na 
płaszczyźnie faktycznie podejmowanych działań okazuje się, że tylko niewielki 
odsetek Polaków angażuje się w  prace na rzecz innych i  społeczności lokalnej 
(20%) (CBOS 2014). Badani częściej podejmują indywidualnie działania na rzecz 
społeczności lokalnej niż w ramach określonych organizacji, a aktywność spo-
łeczna warunkowana jest poziomem kapitału społecznego, określonych norm, 
wartości przyjmowanych w  określonych środowiskach społecznych czy też za-
ufaniem do innych.

Konieczne jest zatem tworzenie eko-systemu wspierającego powstawanie i roz-
wój innowacji społecznych. Bo choć istnieje wiele czynników stymulujących ich 
rozwój, to jest także wiele barier je ograniczających, tj. niski poziom kapitału 
społecznego, brak zaufania, niechęć do dzielenia się wiedzą, niechęć współpracy, 
obawa przed porażką. Barierami rozwoju innowacji społecznych są także: uni-
kanie ryzyka, zamknięte kultury organizacyjne, brak trwałych relacji i platfor-
my współpracy, niska świadomość, zła komunikacja, brak sieci i zaufania, brak 
umiejętności (Empowering 2010: 9). Ponadto innowacje społeczne wiążą się 
z ryzykiem, wymagają wyobraźni, wytrwałości i zaufania w rozwijaniu nowych 
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idei, produktów, usług, partycypacji społecznej i tworzenia silnych relacji dla ich 
wdrożenia i rozpowszechniania (Empowering 2010: 11), a te czynniki wymagają 
aktywności, co przy preferowaniu przez społeczeństwo „wygodnego” stylu życia, 
nie wpływa stymulująco na powstawanie innowacji społecznych. P. Drucker do 
źródeł innowacji zalicza: nieoczekiwane powodzenie, nieoczekiwane niepowo-
dzenie, zdarzenie zewnętrzne, niezgodność miedzy rzeczywistością a wyobraże-
niami o niej, potrzeby procesu, zmiany w strukturze przemysłu lub rynku, nowa 
wiedza, demografia, zmiany w postrzeganiu, nastrojach, wartościach (Drucker 
1992: 44). Ponadto procesy i  zmiany zachodzące współcześnie, tj. starzenie się 
społeczeństw, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, zmiany norm 
i wartości itp. wymagają nowych rozwiązań, które bardziej ukierunkowane są na 
potrzeby społeczne, a które można rozwiązywać dzięki innowacyjności społecz-
nej, na którą powinien orientować się w coraz większym stopniu biznes.

3.	 BIZNES	A INNOWACJE	SPOŁECZNE

W powstaniu innowacji społecznych wskazuje się na model poczwórnej helisy. 
Oznacza on, że innowacje społeczne powstają pomiędzy czterema sektorami: pu-
blicznym, non-profit, nieformalnym oraz prywatnym (za Wiktorska-Święcicka, 
Moroń, Klimowicz 2015: 65-66). Model ten przyjmuje różny kształt w zależności 
od tego, który sektor jest kluczowy. W biznesowym modelu innowacji społecz-
nej to biznes jest partnerem inicjującym działania na rzecz tworzenia innowacji 
społecznej. Sektor biznesu w modelu innowacji społecznych zajmuje ważną rolę, 
której nie można sprowadzić jedynie do finansowania określonych rozwiązań, 
gdyż wykorzystując swój społeczno-ekonomiczny potencjał, firma może już od 
pierwszej fazy w dość istotny sposób wspierać wdrażanie określonych rozwiązań. 
Ponadto firmy posiadają znacznie większe zasoby kapitału ludzkiego, określone 
umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Biznesowe innowacje społeczne polegają 
na wprowadzaniu przez firmy innowacji w celu opracowania nowych produktów, 
usług, modeli biznesowych, procesów, kanałów dystrybucji itp., przy świadomo-
ści, iż jednocześnie, dzięki nim, firma odpowiada na globalne wyzwania, rozwią-
zując problemy środowiskowe i społeczne (Bisgaard 2009: 10).

Wskazuje się na związek innowacji społecznych, innowacyjności społecznej ze 
społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Kroik i Skonieczny analizują CSI 
w kontekście rozwoju CSR, określając biznesową innowacyjność społeczną jako 
postrzeganie potrzeb społecznych w kontekście możliwości rozwijania idei, no-
wych produktów oraz pozyskiwania nowych rynków (Kroik, Skonieczny 2013: 
170-171). Natomiast T. Osburg twierdzi, że biznes staje się społecznie odpowie-
dzialny poprzez innowacje społeczne (Osburg, 2013: 20-21). Nie można zatem 
twierdzić, że innowacje społeczne biznesu są kolejnym etapem rozwoju CSR, gdyż 
to one warunkują społeczną odpowiedzialność firm. Firmy, które ukierunkowują 
się na realizację wartości społecznych, uczestnicząc chociażby w tworzeniu inno-
wacji społecznych, stają się odpowiedzialne społecznie, a więc można powiedzieć, 
że CSR przejawia się między innymi w innowacyjności społecznej biznesu.
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Innowacje społeczne wpisują się nowy model gospodarki określany mianem ma-
krowikinomii, którą cechuje współpraca, otwartość, współdzielenie, uczciwość, 
współzależność (Tapscott, Williams 2011: 32-42). Nowy model biznesu zakłada 
intensywne wykorzystanie rozproszonych sieci, utrzymanie i zarządzanie rela-
cjami, zatarcie granicy między produkcją a konsumpcją, nacisk na współpracę 
i interakcje oraz silną rolę wartości i misji (Murray, Caulier-Grice, Mulgan 2010: 
4-5). Innowacje społeczne cechuje otwartość, chęć dzielenia się swoją wiedzą 
i doświadczeniem wielu podmiotów. Wskazuje się na kilka sił napędowych bizne-
sowych innowacji społecznych: (1) zwiększenie świadomości firm, (2) zwiększe-
nie świadomości konsumentów, (3) ograniczone zasoby naturalne (które tworzą 
zachętę do produkcji alternatywnej energii), (4) obecną technologię, która umoż-
liwia nowe rozwiązania oraz (5) nowe rynki w krajach rozwijających (Bisgaard 
2009: 22).

Cykl życia innowacji społecznej ma charakter spiralny, gdyż działania na pozio-
mie lokalnym poprzez zaangażowanie innych rozszerzają się i  przechodzą na 
poziom makro. Powstawanie innowacji społecznych złożone jest z 6 etapów: 1. 
identyfikowanie potrzeb (prompts), 2. generowanie idei (proposal), 3.sprawdzanie 
innowacji w  praktyce (prototyping), 4.podtrzymywanie innowacji (sustaining), 
5.rozpowszechnianie innowacji (saling), 6.wywołanie zmiany społecznej (system 
change) (Murray, Caulier-Grice, Mulgan 2010: 33-34). Udział biznesu w tworze-
niu innowacji społecznych konieczny jest od pierwszego etapu – identyfikowania 
potrzeb - zarówno wewnątrz firmy, jak również w  otoczeniu, w  którym firma 
działa. W kolejnych etapach biznes także odgrywa ważną rolę - w generowaniu 
pomysłów, wprowadzaniu i upowszechnianiu innowacji aż do wywołania pozy-
tywnej zmiany społecznej. Firmy mają świadomość, iż współcześnie niewprowa-
dzanie innowacji na rynek wiąże się ze stagnacją i nierzadko likwidacją firmy. 
A ponieważ firmy mają większe doświadczenie we wprowadzaniu innowacji biz-
nesowych, to mogą też swoją wiedzą dzielić się z innymi podmiotami uczestni-
czącymi w  tworzeniu innowacji społecznych. Z  drugiej strony biznes uczy się 
tworzyć innowacje otwarte poprzez współpracę z wieloma podmiotami i wyko-
rzystywanie ich pomysłów, a  tym samym poznaje potrzeby swoich odbiorców 
i może lepiej na nie odpowiadać.

Kanter w swoich analizach przyjmuje podejście instytucjonalne, zgodnie z któ-
rym firmy przyjmują perspektywę długookresową, tworzą struktury, które 
uwzględniają wartości społeczne i  ludzkie przy podejmowaniu decyzji. Firmy 
społecznie innowacyjne powinny wytwarzać dobra i usługi, które poprawią ja-
kość życia użytkowników, tworzyć miejsca pracy i  podnosić jakość życia pra-
cowników, budować silne sieci relacji z dostawcami i partnerami biznesowymi 
oraz osiągać niezależność finansową (Kanter 2012: 36). Zdaniem Kanter firmy 
innowacyjne społecznie muszą szukać takich innowacji, które dają im korzyści 
finansowe i podnoszą poziom życia społeczeństwa (Kanter 2006: 166). Wskazu-
je się na kilka podstawowych zasady innowacyjności społecznej przedsiębiorstw 
(CSI – z ang. corporate social innovation):
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• CSI to część strategii biznesowej – jest włączona do strategii biznesowej, ale 
też musi generować wartość dla biznesu, przedsiębiorcy chcąc sprostać wy-
zwaniom rynku muszą tworzyć produkty i usługi, które odpowiadać będą wy-
zwaniom społecznym i środowiskowym. Tworzona wartość jest czymś więcej 
niż tylko wzrostem przychodów, jest przede wszystkim pozytywną zmianą 
społeczną,

• CSI wykorzystuje mechanizmy rynkowe, aby stworzyć pozytywny wpływ – 
nowy sposób patrzenia na potrzeby rynku, istniejące braki traktuje się jako 
okazję aby niezaspokojone potrzeby mogły zostać zaspokojone za pomocą 
nowych lub istniejących produktów lub usług,

• CSI oparta jest na współpracy - innowacje, które łączą wiedzę wielu interesa-
riuszy, zwłaszcza spoza branży, mogą przynieść ogromne korzyści, tj. szersze 
perspektywy, analiza szans i zagrożeń (Breaking through 2014: 11-14).

W biznesowych innowacjach społecznych ważne jest tworzenie nowych proce-
sów, produktów, usług oraz tworzenie wartości społecznych i biznesowych, Kan-
ter wskazuje czynniki sukcesu biznesowej innowacyjności społecznej tj.: zbież-
ność celów biznesowych i  potrzeb społecznych, silni partnerzy zaangażowani 
w ideę trwałych zmian, inwestycje dokonywane przez stronę prywatną i publicz-
ną, bliskie relacje pomiędzy stronami, powiązania z innymi organizacjami oraz 
konsekwentne podtrzymywanie i powielanie rezultatów (Kanter 2006: 169-170). 
Biznesowe innowacje społeczne można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. 
Wewnętrzne obejmują rozwiązania mające na celu zaspokojenie potrzeb pracow-
ników, zaś zewnętrzne zaspokojenie potrzeb, rozwiązanie problemów określo-
nych grup społecznych, społeczności lokalnych (za Wyrwa 2014: s. 50). W two-
rzeniu innowacji społecznych niezwykle ważna jest „bliskość” firmy w stosunku 
do odbiorców jej produktów, dlatego tak istotnej roli w tym procesie upatruje się 
wśród firm z sektora MSP, w tym firm rodzinnych, które stanowią istotny jego 
udział.

4.	 INNOWACYJNOŚĆ	SPOŁECZNA	BIZNESU	RODZINNEGO

Przedsiębiorstwo rodzinne, jak wskazuje Safin, jest połączeniem dwóch insty-
tucji – społecznej (rodziny) i  ekonomicznej (przedsiębiorstwa) (za Sułkowski 
i  Marjański 2009: 13). Firmy rodzinne stanowią połączenie wartości i  norm 
rodziny i przedsiębiorstwa, co przejawia się zazwyczaj w  ich wysokim kapitale 
społecznym, kulturze organizacyjnej oraz poczuciu odpowiedzialności i  zaan-
gażowania społecznego. Firmy rodzinne poprzez tworzenie innowacji społecz-
nych, poznawanie potrzeb i problemów społecznych społeczności mogą tworzyć 
dla siebie szanse wprowadzania rozwiązań, które będą odpowiadać na potrzeby 
społeczne i poprawiać jakość życia określonych grup społecznych. Kapitał spo-
łeczny rodziny – który przejawia się m. in. w silnej kulturze współpracy, dzieleniu 
się wiedzą, doświadczeniu, zespołowości, zaufaniu, lojalności między członkami 
rodziny, inteligencji moralnej, gotowości do wyrzeczeń i poświęceń, uczciwości, 
orientacji na oczekiwania stakeholders, empatii, działaniu na rzecz społeczności 
lokalnych (Popczyk 2014: 138) – jest nierzadko podstawą przewagi konkurencyj-



92 93HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431,  26 (3) 2017, s. 87-96

nej firmy. Firmy rodzinne wyróżnia kultura organizacyjna oparta na wartościach 
rodzinnych, przyjaznej atmosferze, relacjach z pracownikami z rodziny i spoza 
rodziny oraz zakorzenienie w  społecznościach lokalnych i  ukierunkowanie na 
wartości rodzinne, społeczne, a  to może stanowić szanse dla firm rodzinnych 
w tworzeniu eko-systemu dla innowacji społecznych: przecież współpracujemy 
z tym, do których mamy zaufanie, którzy nas nie oszukają i faktycznie są zainte-
resowani naszymi problemami. Tak jak rodzina rzeczywiście interesuje się pro-
blemami swoich członków, tak firma rodzinna zainteresowana jest problemami 
swojego otoczenia. Z badań CBOS wynika, że najbardziej ufamy osobom z naszej 
sfery prywatnej, czyli rodzinie, znajomym, sąsiadom. Dużym przedsiębiorstwom 
ufa tylko około 1/3 badanych, co może wynikać z tego, że duże firmy są daleko od 
swoich odbiorców i trudniej im nawiązywać z nimi bliższe relacje (CBOS 2016). 
A zatem jest to szansa dla firm rodzinnych, które są bliżej odbiorców i którym 
odbiorcy ufają bardziej. Firmy rodzinne mogą to wykorzystać stając się inicjato-
rami innowacyjności społecznej oraz mają większe możliwości organizowania 
i angażowania odbiorców w działania na rzecz rozwiązywania problemów spo-
łecznych.

Istnieje wiele przykładów firm rodzinnych, które realizują działania mające na 
celu zmianę postaw społecznych, zachowań, większe zaangażowanie i aktywność 
mieszkańców społeczności lokalnej. Wszystkie z nich mają na celu m. in. uświa-
damianie i  edukowanie w  zakresie zmiany stylu życia, zdrowego odżywania, 
aktywnego spędzania czasu wolnego, większej aktywności na rzecz społeczno-
ści lokalnej, a adresowane są do wszystkich grup, w tym do seniorów. Chociaż 
pozornie działania te są niedochodowe, charytatywne, to jednak kształtowanie 
pożądanych postaw społecznych może kreować rynek zbytu dla produktów firm 
realizujących takie działania. Jednak zmiana stylu życia przyzwyczajeń wymaga 
czasu, ważne jest przekonanie i zainteresowanie osób z zewnątrz, aby zgłaszali 
swoje propozycje, aby włączali się w działania na rzecz dobra wspólnego.

Tworzenie przestrzeni do rozwoju, edukacji, zaspokajania potrzeb kulturalnych 
społeczności lokalnych to cel działalności wielu firm rodzinnych. Firmą, która 
stara się wdrażać innowacyjne rozwiązania o charakterze społecznym jest Edu-
la - portal społecznościowy dla osób zainteresowanych edukacją. Portal tworzy 
przestrzeń dla ośrodków edukacyjnych, otwartych na pomysły i sugestie, w któ-
rej spotykają się firmy, placówki, rodzice, aby porozmawiać o  edukacji, wy-
chowaniu. Poprzez portal firma pokazuje jak ważna jest w życiu komunikacja, 
wymiana informacji, dzielenie się swoją wiedzą i  doświadczeniami (Zawadka, 
Hoffman 2011: 101-106). Także w obszarze edukacji zdrowotnej widoczne jest za-
angażowanie firm rodzinnych. Przykładem jest firma Promedica, która nie jest 
tylko gabinetem medycznym, ale wprowadza wiele nowych rozwiązań mających 
zaspokoić potrzeby swoich pacjentów, takie jak nowe formy kontaktu z pacjenta-
mi, programy edukacyjne i szkolenia dla pacjentów z różnymi chorobami, m.in. 
z  nadwagą czy współpraca z  przedszkolami i  szkołami (Hoffmann, Janiszew-
ska, Zawadka 2015: 35-36). Z kolei dla firmy Mokate ważna jest realizacja zasad 
zrównoważonego rozwoju, dotyczących obszarów wewnętrznych i zewnętrznych 
tj.: kapitał ludzki, obsługa klientów, rozwój nowych produktów oraz inwestycje, 
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ochrona środowiska. Ważne jest dla niej kształtowanie odpowiednich warunków 
pracy, stosunków społecznych, rozwój pracowników, a także współpraca z lokal-
nym środowiskiem, poprzez m.in. zaangażowanie w działania różnych organi-
zacji w zakresie zdrowia, kultury, edukacji i ochrony środowiska (www.mokate.
com.pl). Podobnie firma Koral angażuje się i  wspiera wiele wydarzeń sporto-
wych i społeczno-kulturalnych propagujących m.in. aktywny i zdrowy styl życia 
w swoich najbliższym otoczeniu i w skali kraju (www.koral.com.pl). Natomiast 
firma Roleski swoje cele biznesowe realizuje w oparciu o wartości i zasady rze-
telności, uczciwości, dbałości o pracowników poprzez tworzenie odpowiednich 
warunków pracy i ich rozwój oraz budowanie zaufania klientów i partnerów biz-
nesowych. Firma włącza się w działania społeczne w skali kraju i  społeczności 
lokalnej, wspiera różne instytucje i organizacje pozarządowe. W swoich działa-
niach jako jeden z priorytetów wskazuje kwestię ochrony środowiska, która znaj-
duje odzwierciedlenie w  podejmowanych działaniach, m.in. inwestycjach oraz 
edukacji i angażowaniu pracowników w projekty sprzyjające ochronie środowi-
ska (www.republikaroleski.pl). Także firma Piotr i Paweł angażuje się w działania 
edukacyjne, społeczne, sportowe i  kulturalne, m.in. w  projekty ogólnokrajowe 
i lokalne mające na celu rozwiązanie takich problemów społecznych jak np. nie-
dożywienie. Propaguje aktywny, zdrowy tryb życia, m.in. stworzyła pracowni-
czą drużynę biegaczy Markę Formy, a  także prowadzi Fundację Piotr i  Paweł 
„Radość Dzieciom”, która wspiera młode osoby szczególnie uzdolnione, chore 
bądź potrzebujące (www.piotripawel.pl). Można przytoczyć jeszcze wiele innych 
przykładów, gdzie działalność realizowana przez firmy rodzinne (duże i małe) 
wychodzi naprzeciw problemom społecznym, a starając się je rozwiązywać czy 
zaspakajać wykorzystując nowe, niestandardowe sposoby, tworzy w ten sposób 
innowacje społeczne, które mogą procentować wymiernymi efektami dla firm 
je realizujących, przejawiającymi się w  zwiększonej sprzedaży czy dochodach. 
Działania te, choć nie są określane jako innowacje, to jednak nierzadko nowator-
ski sposób ich realizacji oraz ich aspekt społeczny, powoduje, że można je uznać 
za przejawy innowacyjności społecznej firm. Dostrzegając problemy społeczne 
jako szanse budowania swojej przewagi, firmy rodzinne mogą wchodzić na rynki, 
które do tej pory były poza ich zainteresowaniem. Podejmując działania mające 
na celu poprawę warunków pracy swoich pracowników włączają się w rozwiązy-
wanie problemów społecznych, coraz częściej ukierunkowują się na społeczność, 
dostrzegając w niej potencjał tworzenia rozwiązań podnoszących jakość życia. 
Pomimo iż, jak wskazują badania, w firmach rodzinnych przeważa autokratycz-
ny styl zarządzania, to właściciele coraz bardziej uwzględniają głos pracowników, 
włączają w  podejmowanie decyzji, delegują na nich odpowiedzialność. Firmy 
rodzinne poprzez innowacje społeczne tworzą nowe relacje i wchodzą w nowe 
role, realizując wartości społeczne. Przedsiębiorcy rodzinni często podkreślają, 
że dla nich nie jest najważniejszy zysk, ale tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, 
zatrudnianie pracowników, za których czują się odpowiedzialni. Jest to szczegól-
nie istotne, ponieważ to otoczenie firmy, mieszańcy społeczności lokalnych i inne 
podmioty stanowią istotny czynnik rozwoju firmy.
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5.	 PODSUMOWANIE	

Tworzenie relacji z odbiorcami, współpraca, tworzenie nowych rozwiązań odpo-
wiadających na potrzeby społeczne, jest w większym stopniu możliwa w przypad-
ku firm rodzinnych, które działają w danej społeczności, a za firmą stoi konkretna 
rodzina. Cechy firm rodzinnych tj. kultura organizacyjna, rodzinna atmosfera, 
bliskość, elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb odbiorców, znajomość 
problemów społeczności lokalnych, mogą być istotnymi czynnikami sprzyjają-
cymi rozwojowi ich innowacyjności społecznej. Przedsiębiorstwo rodzinne już 
w  swej istocie posiada element społeczny, jest instytucją społeczną i  realizuje 
wartości społeczne, dlatego wydaje się, że powinno bardziej ukierunkowywać 
się w swojej działalności na otoczenie, jego problemy, potrzeby. Ukierunkowa-
nie na wartości społeczne, uwzględnianie ich w swoich modelach biznesowych 
powoduje, że firma realizuje zasady CSR, a realizując te zasady pozytywnie jest 
postrzegana przez otoczenie, co – mając na względzie coraz większą wrażliwość 
społeczeństwa na etyczność działań – może wpływać na wybór przez konsumen-
tów produktów właśnie takiej firmy.
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