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Human Rights Reporting by Polish Companies in the Light 
of Directive 2014/95/EU Requirements  
 
 
Abstract: Till 2017, reporting on Human Rights in most of the EU countries (including Poland) 
was determined via a voluntary basis, and was not regulated by the State. The EU Directive on 
the disclosure of non-financial and diversity information (Directive 2014/95/EU, applicable from 
the 1st of January, 2017) is considered as a changing point. The aim of the paper is to investi-
gate how the implementation of the Directive 2014/95/EU has impacted the human rights 
disclosure of Polish companies listed on the WIG 30 sub-index. The methodology used in the 
empirical part of this paper was a content analysis of company’s non-financial reports. The 
nature of the study is descriptive and based solely on information from secondary data sources 
of the analysed companies.  
Key words: human rights, NFI disclosure, WiG 30, Directive 2014/95/EU. 
 

Introduction 
 
Over 70 years ago the United Nations [1948] adopted the Universal Declara-
tion of Human Rights as a “common standard of achievement” for all peoples 
and nations to serve as the foundation for the development of international 
law. However, the intersection between business and human rights was not 
recognised until 2008, when John Ruggie, the Special Representative of the 
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Secretary-General, published two reports on the issue of human rights and 
transnational corporations, and other business enterprises [United Nations 
2008a, 2008b]. Based on that, in 2011, the United Nations Human Rights 
Council introduced the Guiding Principles for Business and Human Rights, 
making the framework, the first corporate human rights responsibility initia-
tive to be endorsed by the United Nations [2011].  
 Consequently, business organisations have recognised that part of their 
social responsibility is also to respect the human rights of those who they 
come into contact with directly (employees or customers), or indirectly (work-
ers and communities within the whole supply chain). This responsibility is also 
being widely recognised by the stakeholders – customers, civil society organi-
sations, communities, governments, investors, employees, etc. One of the 
outcomes of this recognition is the EU Directive 2014/95/EU, which obliges 
6000 of EU companies to disclose non-financial information, including data on 
human rights. However, many businesses still struggle with the concept of 
embracing human rights concerns and embedding them into their business 
practices and public reporting. The aim of this paper is to investigate how the 
implementation of the Directive 2014/95/EU has impacted on the human 
rights disclosure of Polish companies listed on the WIG 30 sub-index. 
 
Theoretical background 
 
Through the UN’s Protect, Respect, and Remedy (PRR) Framework, it has been 
globally accepted that businesses have a responsibility to respect interna-
tionally recognised human rights. Pillar 2 of the PRR Framework describes 
a fundamental responsibility of all business organisations, irrespective of their 
size, industry, or localisation, and what should be highlighted, irrespective of 
a local government’s ability to protect, respect, and support citizens’ rights. 
 Due to globalisation, digital disruption and many other business environ-
mental changes, business organisations face a growing number of issues, 
which can cause serious threats, and impact human rights in significant and 
negative ways. They include, but are not limited to: 
 Damage to people’s health through pollution, environmental accidents 

and health and safety failures; 
 Use of forced labour or child labour, or the underpayment of workers; 
 Provision of unsafe or unhealthy working conditions;  
 Use of excessive force by security guards protecting assets;  
 Discrimination against employees, for example by race, gender, or sexuality;  
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 Depletion or contamination of water sources that local communities de-
pend upon [KPMG 2016]. 

 Given that a business may impact human rights in so many different ways 
(positive and negative), it is impossible to provide a simple set of rules. Com-
panies must consider their responsibility to respect all human rights, which 
are set out in the International Bill of Rights [1966], consisting of the Universal 
Declaration of Human Rights [United Nations 1948] and its two implementing 
instruments, the International Covenant on Civil and Political Rights [1966], 
and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 
[1966]. The International Bill of Rights, together with the International Labour 
Organisation Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work [In-
ternational Labour Organisation 1998], are the main international reference 
points on human rights protection.  
 To help business organisations move towards the deeper integration of 
human rights into business practices, the abovementioned minimum instru-
ments, are supported by other internationally recognised non-financial re-
porting guidelines and frameworks, such as: 
 Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards,  
 OECD Guidelines for Multinational Enterprises,  
 UN Sustainable Development Goals (SDGs,)  
 The UN Global Compact’s Ten Principles,  
 ISO 26000,  
 SA 8000, 
 sector standards, such as: The International Council on Mining and Metals, 

Better Cotton Initiative, and many others. 
 Corporate reporting is considered the key channel of communication, with 
a wide range of stakeholders, and thus includes both financial and non-
financial information on all important issues of business activities, including 
human rights issues. Roxana-Ioana and Petru [2017] state that non-financial 
reporting is one of the most important trends in corporate reporting devel-
opment, regarding the improvement of annual report information content, 
based on the increasing needs of stakeholders to be informed about the cor-
porate environmental, social, and ethical performance of a company.  
 For the European Union, non-financial reporting has been an important 
issue from the very beginning of this century. In 2010, the European Commis-
sion started a public consultation on companies' disclosure of non-financial 
information, such as social aspects, environmental information, human rights, 
and sustainable development. The summary report revealed a high diversity 
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of applied solutions in member states, which has led to the fragmentation of 
the EU’s legislative framework [European Commission 2010]. In 2014, the EU 
decided to unify the way a certain group of entities report non-financial in-
formation through the NFI Directive, aimed at the improvement of the quality, 
consistency, and transparency of NFI reporting in the whole EU [Directive 
2014/95/EU].  
 The NFI Directive applies to large public-interest entities (PIEs), with an 
average of 500 or more employees, and either – a balance sheet total exceed-
ing EUR 20 million, or a net turnover exceeding EUR 40 million. Companies are 
obliged to disclose in their non-financial reports, information on environ-
mental, social, and employee matters, respect for human rights, and anti-
corruption and bribery matters. Reporting organisations must disclose for 
each of the above matters a description of the policies and their outcomes, 
the principal risks related to those matters and the way that risks are man-
aged, and relevant non-financial key performance indicators. This information 
must be presented in the management report, or in a separate report pub-
lished alongside the management report, or within 6 months of the balance 
sheet date made available on the PIE’s website and referenced in the man-
agement report. 
 The NFI Directive was transposed into Polish legislation by the Act of the 
15th of December, 2016, amending the Accounting Act 61.  
 
Research approach 
 
The aim of this paper is to investigate how the implementation of the Direc-
tive 2014/95/EU has impacted on the human rights disclosure of Polish com-
panies listed on the WIG 30 sub-index. The nature of the study is descriptive 
and based solely on information from secondary data sources of the compa-
nies. The methodology used in the empirical part of this paper is based on the 
content analysis, which is “the research method that is most commonly used 
to assess organisations’ social and environmental disclosures” [Milne, Adler 
1999, p. 237].  
 The main subjects of the analysis were based upon the disclosure of hu-
man rights issues, published by the 30 biggest Polish enterprises. The analysis 
was conducted for the two reporting years: 2016 (published in 2017), and 
2017 (published in 2018) – before and after the Directive 2014/95/EU’s trans-
position into Polish law. 5 of the 30 sample companies have not published NFI 
reports. In the case of PEKAO, the NFI report was covered by PZU SA (the ma-
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jority owner of PEKAO). In some cases they were separate non-financial re-
ports (11 companies), whilst in others human rights issues were covered in 
the managerial or integrated reports (13 companies).  
 Analysis of the reports was aimed at answering the following questions: 
1. Has the number of companies reporting on human rights issues changed 

due to the NFI Directive? 
2. Which international documents are referred to in the reports? 
3. Are employees’ human rights addressed in the report? What issues are 

being reported? 
4. Are the customers’ human rights addressed in the report? What issues are 

being reported? 
5. Are the human rights in the supply chains addressed in the report? What 

issues are being reported? 
The detailed results of the analysis are presented in the next section. 
 
Results and discussions 
 
In 2018, 25 out of 30 analysed companies published their NFI reports covering 
the human rights issues. When compared to 2017 (before the Directive’s trans-
position), there were 3 further companies publishing NFI reports, and most of 
them reported in respect of human rights before the NFI Directive (especially 
those which publish sustainability reports, based on the internationally recog-
nised frameworks like GRI or OECD). 10 out of 30 sample companies refer to the 
internationally recognised laws, guidelines, and frameworks – mostly the GRI, 
the Universal Declaration of Human Rights, the Declaration of the International 
Labour Organisation, and the UN Global Compact’s Ten Principles. 
 The picture changes when looking at the scope of disclosure and perspec-
tive of quality. Before the NFI Directive transposition, most of the reporting 
companies presented only short information that respect human rights and 
implemented the expected policies, without any details. After the Directive 
transposition, the situation looked slightly better. However, only 17 compa-
nies referred to certain policies addressed to the employees, 16 reported on 
the policies addressing human rights in the supply chains, and only 7 compa-
nies addressed the human rights of customers. 
 Only in the case of 8 reports were the general outcomes of the policies 
presented. For example, Play Communications S.A. employees have the right 
and technical means to inform the competent authority about any violations 
of human rights through the Compliance Officer (special e-mail account), the 
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Ethics Committee, or via the whistle-blowing box. The company reported 
that, in the last reporting year, the whistle-blowing box was used only 4 times 
to notify it about the possibility of organising and participating in an event, 
sponsored by the sub-contractors.  
 In 22 reports, the principal risks were defined, but in very general ways.  
A summary of the findings is presented in the table 1.  
 
Table 1. Human Rights Disclosure by WIG 30 companies 

 
NFI 

Report 
2017 

NFI 
Report 
2018 

References 
to interna-

tional 
documents

Risks 
definition 
and man-
agement 

Policy 
towards 

Employees

Policy 
towards 
Supply
Chains

Policy 
towards 

customers 

Outcomes 
of the 

Policies 

ALIOR Y Y - N N N N N 

ASSECOPOL Y Y  Y N Y N  

CCC Y Y 

The Declara-
tion of the 

International 
Labour 

Organisation

Y N Y N N 

CDPROJEKT N N - - - - - - 

CYFRPLSAT Y Y 
ISO 26000, 
SA 8000, Y Y N N N 

DINOPL Y Y 

Leather 
Working 

Group, Fair 
Wear Foun-

dation, 

Y Y Y Y N 

ENEA N Y - Y Y N N N 

ENERGA N N       

EUROCASH N Y 

The Univer-
sal Declara-
tion of Hu-
man Rights

The Declara-
tion of the 

International 
Labour 

Organisation

Y N N N N 

GRUPA 
AZOTY N N - - - - - - 

INGBSK Y Y 
The Diversi-

ty Chart Y Y Y Y Y 
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JSW No No - - - - - - 

KERNEL No No - - - - - - 

KGHM Y Y - Y Y Y N Y 

KRUK Y Y - N N N N N 

LOTOS Y Y 

ISO 26 000 
SDGs 

UN Global 
Compact 

Ten 
Principles 

Y Y Y N Y 

LPP Y Y - Y Y Y Y Y 

MBANK N Y 

The Univer-
sal Declara-
tion of Hu-
man Rights

Y Y Y N N 

MILLENNIUM Y Y - Y Y Y N N 

ORANGEPL Y Y 
The Diversi-

ty Chart Y Y Y Y N 

PEKAO - -       

PGE Y Y 

UN Global 
Compact 

Ten 
Principles 

Y N N N N 

PGNIG Y Y - Y N N N N 

PKNORLEN Y Y - Y Y Y N N 

PKOBP Y Y 
The Diversi-

ty Chart Y Y Y N Y 

PKPCARGO Y Y - Y Y N N N 

PLAY Y Y 

The UN 
Global 

Compact’s 
Ten Princi-

ples 

Y Y Y Y Y 

PZU Y Y - Y Y Y Y N 

SANPL Y Y 

The Univer-
sal Declara-
tion of Hu-
man Rights

Y Y Y Y Y 

TAURONPE Y Y - Y Y Y N Y 

Y= Yes; N= No 
Source: author’s own study. 
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 Policies addressed to the employees’ companies refer mostly to codes of 
ethics, anti-mobbing policies, diversity policies, and training for the employ-
ees (mostly as a part of the on-boarding process, or part of the wider training 
programmes). For example, the Cyfrowy Polsat Group has implemented the 
diversity and human rights respect policy. The fundamental principles and 
rights are incorporated into the “Code of Ethics and Human Resources”. By 
virtue of other regulations and codes (e.g. the Work Regulations or the Regu-
lations of the Anti-Mobbing Committee), the Group’s companies are obli-
gated to protect their employees against any act of physical, verbal, or psy-
chological harassment; abuse, humiliation, or threats coming from either co-
workers or superiors, with respect to the following dimensions of diversity: 
sex, age, sexual orientation, competence, experience, potential degree of dis-
ability, nationality, ethnic and social origin, colour of skin, communication 
language, parental status, religion, denomination or lack of any denomina-
tion, political views, or any other dimensions of diversity defined by law.  
 The scope and quality of the human rights protection reporting in the 
supply chains presents a very mixed picture. At one end of the spectrum, 
companies only briefly inform that suppliers are being asked to make 
a statement that they respect human rights. At the other end, there are com-
panies which in a very detailed way present how they ensure that the human 
rights of all employees and local communities are protected in the whole 
supply chain. For example, at KGHM Polska Miedź S.A., an internal manage-
ment system for a responsible gold supply chain has been implemented. It 
consists of the Responsible Supply Chain Policy in the KGHM Capital Group 
and the Responsible Supply Chain Research Procedure for Gold at KGHM Pol-
ska Miedź S.A. This system is subject to independent, external auditing to en-
sure compliance with the LBMA Responsible Gold Guidance guidelines, and 
obtaining the LBMA (The London Bullion Market Association) certification. In 
addition, there is an e-mail address for counter-parties and other stake-
holders: conflict.minerals@kghm.com, to which they can submit comments 
and reservations related to the gold supply chain. 
 In terms of the human rights of consumers, the declared policies focus 
mostly on the rights to privacy and data protection. This is especially the case 
with financial institutions, such as banks and insurance companies, and com-
panies operating in the telecommunications’ sector. 
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Conclusions 
 
The content analysis of the non-financial reports, published a year before and 
a year after the transition of the NFI Directive to Polish law, shows that in the 
case of the analysed companies human rights were covered in the reports, 
but in a very limited way. The NFI Directive has mostly extended the breadth 
and depth of human rights disclosure.  
 The quality of human rights reporting is mostly the preservation of the 
organisations operating in sensitive industries like mining, oil and gas, or tex-
tiles. In those industries, the pressure of the stakeholders on respecting hu-
man rights in the whole supply chain, and not only on the domestic market, 
resulted in the incorporation of the expected policies into business practices 
before implementation of the NFI Directive. In terms of other companies, 
some have displayed a tendency to only briefly list policies and declarations 
that they respect human rights.  
 Even though the scope and quality of reporting in most of the analysed 
reports is not consistent with the NFI Directive (which requires the business to 
present the outcomes of the reported policies, the risks management, and 
finally the non-financial key performance indicators), the results of the theo-
retical and empirical research are optimistic, as they prove that human rights 
issues are present in most of the NFI reporting standards and guidelines, and 
as a result, those issues are present in most of the NFI reports, which year after 
year, are more and more detailed and measurable.  
 Having said that, it must be highlighted that this evaluation has certain 
limitations, as the sample contains only listed companies, which accounts for 
10% of all Polish PIEs being the subject of new regulations. Despite this limita-
tion, the author believes that the study makes a notable contribution to the 
existing literature. 
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Assessment Center a społeczna odpowiedzialność biznesu  
 
 
Assessment Center and Corporate Social Responsibility 
 
Abstract: Assessment Center is a process in which several different competencies of potential 
or existing employees are evaluated by more than one assessor using multiple techniques. 
These techniques include paper-and-pencil inventories, interview and role plays and simula-
tions. The results of the Assessment Center process can be used for employee selection or 
development. Studying Assessment Center one can notice that the method is social responsi-
ble. Corporate social responsibility in this context includes the following advantages for em-
ployees: dispassion, obtaining complex feedback on competencies and getting information 
about development perspectives, whereas companies get the best candidate who meets the 
required qualification and competencies, build employer brand and reduce recruitment errors. 
Key words: Assessment Center (AC), Development Center (DC), recruitment, selection, 
corporate social responsibility (CSR). 

 
Wstęp 
 
Metoda Assessment Center (AC), nazywana również w języku polskim „ośrod-
kiem oceny i rozwoju”, staje się coraz bardziej popularną formą rekrutacji 
i selekcji pracowników. Jest stosowana zarówno w rekrutacji wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej. Tym, co wyróżnia Assessment Center spośród innych metod 
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rekrutacji jest to, że umożliwia ona wnikliwe poznanie kompetencji uczestnika 
i kończy się sporządzeniem profilu kompetencyjnego kandydata przez zespół 
oceniających specjalistów, a także to, że zapewnia wysoki poziom obiektywi-
zmu. Zachowanie obiektywizmu podczas badania umożliwiają charakteryzu-
jące AC różnorodność kryteriów i narzędzi oraz wielość ocen i obserwatorów. 
Metoda ta jest stosowana również w działających już zespołach, a nawet 
w całych firmach, do badania potrzeb rozwojowych poszczególnych pracow-
ników. Pozwala wówczas określić mocne strony oraz wskazać obszary do roz-
woju (kompetencje do rozwoju) uczestników badania. Liczne korzyści ze sto-
sowania tej metody wynikające z jej zalet wydają się wpisywać w koncepcję 
CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social respon-
sibility), według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii powin-
ny uwzględniać interesy społeczne i kwestie związane z ochroną środowiska, 
a także relacje z różnymi grupami interesariuszy [Larsson, Massart 2009, 
ss. 22−23].  
 Celem artykułu jest przedstawienie metody Assessment Center w koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu. W opracowaniu porównano cechy 
Assessment Center z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu. Wska-
zano również, że zastosowanie metody AC przez przedsiębiorstwa nie musi 
wynikać z działań prospołecznych.   
 
Definicja i historia Assessment Center  
 
Metoda Assessment Center definiowana jest jako wielowymiarowy, zintegro-
wany proces oceny, podczas którego uczestnicy są obserwowani przez wy-
szkolonych sędziów kompetencyjnych. Sesja Assessment Center jest tak zorga-
nizowana, aby można było zgromadzić informacje o wiedzy, umiejętnościach, 
postawach oraz potencjale rozwojowym uczestników. Kluczową cechą sesji 
AC jest poddanie uczestników jednakowym i wystandaryzowanym testom-
zadaniom, które są wzorowane na zadaniach mieszczących się w zakresie 
obowiązków właściwych dla przyszłego stanowiska pracy. Sędziowie oceniają 
wiedzę oraz kompetencje wymagane na danym stanowisku, przy czym nie są 
informowani o wykształceniu i wcześniej zdobytym doświadczeniu kandyda-
tów. Pozwala to na ocenę wyłącznie określonych kompetencji i wiedzy wy-
maganej do pracy w danych warunkach [Wąsowska-Bąk, Górecka, Mazur 
2012, s. 10]. 
 Po raz pierwszy zaczęto stosować metodę AC podczas rekrutacji oficerów 
(zwłaszcza na stanowiska wywiadowcze) do armii pod koniec lat 30. XX w., 
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początkowo w Niemczech, a później w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjedno-
czonych. Szybko zauważono jej skuteczność. Na początku lat 50. XX w. amery-
kańska firma AT&T opracowała wersję cywilną AC i zaczęła ją stosować, udo-
skonaliła przy tym program oceny kompetencji i identyfikowania osób mają-
cych duży potencjał rozwojowy. Początkowo była to metoda przeznaczona 
głównie do badania osób należących do, ogólnie rzecz biorąc, wyższej kadry 
menedżerskiej. Dopiero z czasem zaczęto stosować ją również w odniesieniu 
do osób na niższych stanowiskach.  Skuteczność i wysoka użyteczność meto-
dy Assessment Center spowodowały, że inne firmy zaczęły ją wprowadzać do 
procesu rekrutacji nowych pracowników. Dynamiczny rozwój amerykańskich 
firm, takich jak IBM czy Xerox, spowodował upowszechnienie się AC w innych 
krajach [Lipińska-Grobelny 2005, ss. 103−105]. 
 Metoda Assessment Center na początku była stosowana do selekcji i rekru-
tacji. Z upływem czasu zaczęto ją również wykorzystywać do DC, czyli badania 
potrzeb rozwojowych pracowników i całych organizacji (ang. Development 
Center). Generalnie metodologia nie została zmieniona, jednak niektóre jej 
aspekty dostosowano do nowej formy. Okresowe badania metodą AC/DC 
pozwalają sprawdzić, jakie są potrzeby szkoleniowe w odniesieniu do pra-
cowników czy całych działów, jak wygląda rozwój poszczególnych jednostek 
oraz którzy pracownicy mają największy potencjał. Pozwala to na awansowa-
nie takich osób, które mogą przynieść firmie najwięcej korzyści. Ponadto pra-
cownicy otrzymują informacje o tym, nad czym muszą pracować, aby stawać 
się bardziej efektywnymi w swoich specjalnościach.  
 
Sesja Assessment Center 
 
Przygotowanie sesji Assessment Center polega na ustaleniu celów badania: 
tego czy mają one charakter rekrutacyjny, czy też rozwojowy. Metodologia 
w obu przypadkach jest taka sama, ale raport końcowy, sesja informacji 
zwrotnych czy wdrożenia rekomendacji będą zupełnie inne. Kolejno następu-
ją po sobie etapy szczegółowego zbadania potrzeb organizacji w zakresie: 
wartości, celów, misji, wizji oraz oczekiwań kierownictwa firmy. Następnie 
asesorzy, czyli oceniający, zapoznają się z zakresem obowiązków oraz kompe-
tencjami wymaganymi na danym stanowisku pracy. Na tej podstawie zespół 
organizujący Assessment Center może przygotować zadania dla uczestników, 
które są bardzo podobne (tak jak i warunki ich wykonania) do tych, istnieją-
cych w organizacji. Jednocześnie zespół przygotowuje macierz kompetencji, 
która przedstawia niezbędne umiejętności na konkretnych stanowiskach pra-
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cy. W tabeli zaprezentowano prostą macierz kompetencji dla działu sprzedaży 
(zob. tabela 1). Oceny w skali 1−5 przedstawiają minimalne wymagania, jakie 
musi spełnić uczestnik, aby jego profil kompetencyjny zgadzał się z profilem 
stanowiska, czyli obrazują dopasowanie kandydata do stanowiska. Kandydat 
jest również oceniany w tej samej skali, a wynik o 30% wyższy lub niższy uzna-
je się za zgodny. Liczba ocenianych kompetencji i ich dokładność (macierz 
kompetencyjna) może być znacznie większa, jeśli wymaga tego specyfika 
stanowiska czy firmy. 
 
Tabela 1. Przykładowa macierz kompetencji (oceny w skali 1−5) 

Departament sprzedaży 
Rodzaj  

kompetencji 
Nazwa kompetencji 

(przykład) 
Dyrektor Kierownik Specjalista Asystent 

Budowanie relacji 4 3 3 3 
Identyfikacja z firmą 4 4 3 3 

Kompetencje 
kluczowe 

Dzielenie się wiedzą 4 4 3 2 
Delegowanie 4 3   
Ocena podwładnych 4 3   
Planowanie pracy zespołu 4 3   
Podejmowanie decyzji 3 3 2  

Kompetencje 
hierarchiczne 

Motywowanie 3 3   
Sprzedaż   3  
Obsługa klienta  3 3 2 
Negocjacje handlowe   4 2 
Prezentacja 4 4 3 3 
Asertywność   3 3 
Komunikacja pisemna   3 2 

Kompetencje 
funkcjonalne 

Wywieranie wpływu 4 4 3 2 

Źródło: [Wąsowska-Bąk, Górecka, Mazur 2012, s. 43]. 

 
 Proces Assessment Center dla kandydata rozpoczyna się od zaproszenia 
telefonicznego. Ma to miejsce zazwyczaj na tydzień lub 2 tygodnie przed se-
sją. Kandydat zostaje poinformowany o możliwości używania w niejasnych 
sytuacjach sprzętu do rejestracji dźwięku i obrazu na potrzeby osób oceniają-
cych. W trakcie rozmowy zostają również przedstawione podstawowe infor-
macje o przebiegu sesji AC. Podczas tej sesji rozwiązywane są różnego rodzaju 
zadania − są one skonstruowane tak, aby zostały uwzględnione oczekiwania 
wobec każdego stanowiska i potrzeby organizacji, jednak podstawy mają 
zawsze takie same. Do najpopularniejszych można zaliczyć: in-basket (koszyk 
zadań), dyskusję grupową, case study (studium przypadku), prezentację oraz 
symulację, czyli odgrywanie różnego rodzaju ról zawodowych.  
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Zalety wykorzystywania metody Assessment Center 
 
Popularność zastosowania Assessment Center wynika z licznych zalet tej me-
tody. Najważniejszą z nich jest wysoka trafność prognostyczna kandydata. 
Oznacza to, że wyselekcjonowany i rekomendowany przez asesorów kandy-
dat na dane stanowisko częściej sprawdza się w działaniu oraz wykonywaniu 
obowiązków na swoim miejscu pracy. K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur 
wskazują, że trafność prognostyczna tej metody wynosi 40−76% [Wąsowska-
Bąk, Górecka, Mazur 2012, s. 16]. W porównaniu z innymi metodami charakte-
ryzuje się ona zatem wysokim poziomem trafności. Również badania, które 
przeprowadzili G.C. Thornton i D.E. Rupp, potwierdzają tezę o wysokim dopa-
sowaniu osób zakwalifikowanych za pomocą tej metody na dane stanowiska 
oraz udowadniają, że AC charakteryzuje bardzo duża skuteczność w następu-
jących obszarach: przewidywania dotyczące selekcji i awansów, diagnoza 
potencjału oraz działania rozwojowe [Thornton, Rupp 2006]. Inne ważne jej 
zalety to obiektywizm oraz porównywalność ocen. Wynikają one z tego, że 
wszyscy uczestnicy wykonują takie same zadania, zarówno indywidualne, jak 
i grupowe, w trakcie których oceniane są takie same kompetencje, a każdego 
uczestnika obserwuje co najmniej 2 sędziów. Sędziowie są odpowiednio 
przygotowani do oceny uczestników, a będący jej wynikiem profil kompeten-
cyjny jest sporządzany przez cały zespół asesorski. To wszystko pozwala na 
dokonanie złożonej i wnikliwej oceny uczestników badania.  
 Firmy mające sprecyzowane oczekiwania co do postaw, wiedzy i umiejęt-
ności swoich przyszłych pracowników w wyniku zastosowania selekcji As-
sessment Center mogą wybrać osoby optymalnie dopasowane do organizacji. 
Metodologia Assessment Center pozwala na sprawdzenie nie tylko różnych 
kompetencji i wiedzy, ale również tego, jakimi wartościami kieruje się uczest-
nik badania. Podczas omawiania wyników AC uczestnicy otrzymują pełną 
informację o wykonywanych zadaniach i ocenianych kompetencjach oraz na 
temat tego, jakich wartości i postaw oczekuje się od pracowników. Umożliwia 
to osobom zakwalifikowanym kierowanie się w pracy, już od samego począt-
ku, wartościami preferowanymi i promowanymi przez firmę. Zdaniem 
J. Welch misja i wartości to istota każdej organizacji, a pracownik musi być ich 
− w dobrym znaczeniu tego słowa − wyznawcą, włączając się w realizację 
zadań w wyniku zrozumienia misji danej organizacji [Welch 2010, ss. 13−24]. 
Takie utożsamienie się pracownika z firmą prowadzi do wyższej produktyw-
ności i odpowiedzialności jednostki za sukces całego przedsiębiorstwa. 
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 Organizacje stosujące metodę Assessment Center do rekrutacji, badania 
potrzeb rozwojowych czy kreowania pożądanych postaw i zachowań pra-
cowników są pozytywnie odbierane na rynku pracy i budują pozytywny wize-
runek firmy tzw. pracodawcy z wyboru (ang. employer branding). Kandydaci 
doceniają obiektywizm tej metody i zaangażowanie firmy. Nawet jeśli kandy-
daci nie dostają pracy, otrzymują szczegółowe dane na temat kompetencji, 
które powinni rozwijać, aby następnym razem uzyskać lepszy wynik. Co cie-
kawe ci uczestnicy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie i przekazywanie 
wyniku sesji AC, mogą otrzymać propozycję pracy np. w innym dziale czy 
w powiązanej z daną organizacją firmie. Pracodawcy bardzo często korzystają 
z takiej możliwości, ponieważ kandydat do pracy został już sprawdzony (dys-
ponują jego profilem kompetencyjnym) i nie muszą przeprowadzać całego 
procesu rekrutacji [Wąsowska-Bąk, Górecka, Mazur 2012, ss. 17−18]. 
 
Odpowiedzialność społeczna metody AC 
 
Zmieniające się − zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym − środowisko 
pracy oraz rynek pracy nastawiony na unikatowe kompetencje pracowników 
powodują, jak zauważa A. Bańka, zmiany struktury i istoty pracy oraz zastę-
powanie kwalifikacji przez kompetencje i ich rozwój [Bańka 2007, s. 30]. Orga-
nizacje podążające za tym trendem wydają się w pełni wpasowywać w kanon 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne 
społecznie w sferze zatrudnienia to takie, które wypracowuje obiektywne, 
a także skuteczne, zasady rekrutacji oraz selekcji i stosuje procedury oparte na 
merytorycznych kryteriach oraz eliminuje zjawiska nepotyzmu i kumoterstwa 
oraz innych patologii społecznych. W procesie selekcji zwraca się uwagę na 
wiedzę i kompetencje wymagane przez organizację. Ważnym elementem na 
początkowym etapie pracy jest proces adaptacji społeczno-zawodowej po-
zwalający na przystosowanie się do nowego miejsca pracy oraz system moty-
wacyjny stosowany przez przełożonych [Altenburger 2018].  
 Wydaje się, że kluczowym zadaniem pracodawcy powinno być nie tylko 
zdobywanie dobrych pracowników, ale także ich zatrzymanie w firmie. Nato-
miast analizując literaturę przedmiotu dotyczącą podejmowania działań spo-
łecznie odpowiedzialnych, badacze, m.in. J. Adamczyk czy J. Nakonieczna, 
wskazują na większą dbałość przedsiębiorstw o dobre relacje z klientami, do-
stawcami, firmami współpracującymi czy inwestorami niż pracownikami 
[Adamczyk 2009; Nakonieczna 2008]. Cytowane autorki są zdania, że firmy nie 
są świadome tego, że to właśnie pracownicy przyczyniają się do wzrostu kon-
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kurencyjności i w swoich kontaktach zewnętrznych budują wizerunek przed-
siębiorstwa. Problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze 
zatrudnienia zajmuje się również G. Bartkowiak, która przeprowadziła badania 
w polskich i francuskich firmach [Bartkowiak 2008, ss. 123−214]. Na pierwszy 
rzut oka wnioski wydają się być bardzo podobne do tych omówionych wyżej 
i wskazywać, iż firmy są bardziej zainteresowane interesariuszami zewnętrz-
nymi niż wewnętrznymi. W opiniach respondentów badań G. Bartkowiak inte-
resariusze zewnętrzni przyczyniają się w największym stopniu do kreowania 
wizerunku i sukcesu firmy [Bartkowiak 2008, ss. 123−214]. Taki stan rzeczy 
może wynikać z niedoceniania roli interesariuszy wewnętrznych w sukcesie 
firmy, pomimo deklarowanej aprobaty dla twierdzenia, że to pracownicy są 
źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dokładna analiza poka-
zuje jednak ewolucję postaw i powolny wzrost zainteresowania organizacji 
relacjami z pracownikami. Spośród wszystkich elementów wchodzących 
w skład badania AC, kilka zaczęło mieć szczególne znaczenie dla firm zarówno 
w Polsce, jak i we Francji. Są to: kształcenie i rozwój personelu, rekrutacja oraz 
motywowanie. Ponadto G. Bartkowiak zauważyła, że uzyskane wyniki (doty-
czące skoncentrowania uwagi na pracowniku i dbałości o niego) były wyższe 
w firmach francuskich. Analiza tych danych pozwala przypuszczać, iż z czasem 
organizacje będą coraz bardziej nastawione na pracownika, a dokładniej rzecz 
biorąc − na wzrost jego kompetencji, rozwój zawodowy i osobisty w firmie, 
zaspokojenie jego potrzeb, m.in. potrzeby przynależności i uznania. 
 Rozpatrując metodę Assessment Center z punktu widzenia pracownika, 
niewątpliwie można uznać ją za prospołeczną. Natomiast analizując użycie tej 
metody z perspektywy pracodawcy, warto się zastanowić nad tym, na ile za-
stosowanie Assessment Center wynika z chęci zaoszczędzenia czasu i pieniędzy 
oraz uchronienia się przed zatrudnieniem osoby niekompetentnej, a na ile jest 
rezultatem dbałości o zasady odpowiedzialności społecznej. Firma, która 
przeprowadza Assessment Center i zdobywa od razu dopasowanego kandyda-
ta do stanowiska pracy, pomimo konieczności poniesienia na początku kosz-
tów związanych z przeprowadzeniem sesji AC, bardzo dużo zyskuje. Nie musi 
ponosić kosztów zwolnienia, zarówno tych finansowych, jak i społecznych 
(w przypadku nietrafności w procesie rekrutacji), nie musi tracić miesięcy na 
adaptację kolejnego pracownika, zyskuje zaś pracownika o określonych kom-
petencjach i potencjale rozwojowym [Simons, Taylor 2013, ss. 37−114].  
 Jak to już zostało podkreślone, trudno jednoznacznie określić, czy takie 
rozwiązania, jak metoda Assessment Center, wypływają z chęci zaoszczędzenia 
czasu i pieniędzy, czy może z dbałości o zachowanie najwyższych standardów 



Paweł Błoński 

 22 

względem pracowników oraz troski o działalność prospołeczną. Warto w tym 
miejscu zastanowić się nad słynną teorią egoizmu A. Smitha, bowiem może 
okazać się i w tym przypadku trafna: „[Każdy] myśli tylko o swym własnym 
zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna 
ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osią-
gnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie zawsze na 
tym źle wychodzi. Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera 
interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczy-
wiście. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć, aby wiele dobrego zdziałali ludzie, 
którzy udawali, iż handlują dla dobra społecznego” [Smith 2007, s. 40]. 
 Przedsiębiorstwa stosujące Assessment Center dla własnej korzyści 
i z oszczędności, dokonują zdrowej i uczciwej rekrutacji, która przynosi korzy-
ści również kandydatom. Motywuje ich do rozwoju, podnoszenia kompetencji 
oraz wyznacza im ścieżki rozwoju, a o działaniach prowadzących do takich 
rezultatów można powiedzieć, że mieszczą się w obszarze społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. 
 
Zakończenie 
 
Metoda Assessment Center staje się coraz bardziej popularna. Założenia tej 
metody rekrutacji są szybko dostosowywane do potrzeb różnego rodzaju 
organizacji. Duża skuteczność i obiektywizm AC pozwalają na wybieranie za 
jej pomocą najlepszych kandydatów do pracy, a następnie motywowanie ich 
do stałego podnoszenia własnych kompetencji. Niezależnie od powodów, 
jakimi kierują się organizacje korzystające z tej metody i tego czy jej wybór 
podyktowany jest oszczędnością, czy też troską o to, by prowadzić działalność 
prospołeczną, rezultatem są szeroko rozumiane korzyści zarówno dla pra-
cownika, jak i dla pracodawcy. Korzyści te wskazują, iż metoda As-
sessment/Development Center (AC/DC) jest społecznie odpowiedzialna.  
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section discusses results of own studies. It also attempts to verify the hypothesis that the pur-
suit of social responsibility by universities may result in specific marketing outcomes being 
achieved. The paper outlines the results of a survey study among students representing two 
universities in Lublin region. The analysis encompasses students’ opinions regarding the educa-
tional offer and experiences linked with students’ progress through education. The study aimed 
to identify the aspects of students’ experiences correlated with the level of their loyalty towards 
the university and satisfaction with studying. The diagnosis of such experiences may offer 
grounds for improving the educational offer, and thus, become a valuable source of advantage 
on the competitive education market. 
Key words: university, experiential marketing, university social responsibility, students’ satis-
faction.  

 
Introduction 
  
Challenges universities face (e.g. strong competition, population decline, 
growing standardization of education [Diaz-Mendez, Gummeson 2012, pp. 
571–592]) justify the increasing intensity of marketing actions undertaken by 
universities [Dziewanowska 2017, p. 294; Białoń 2015; Jerschina 2004; Judson, 
Taylor 2014; Maringe, Gibbs 2009]. In addition, the interest in Corporate Social 
Responsibility (CSR) and the application of the concept for improving the im-
age of universities can be observed [Cybal-Michalska 2015; Piasecka 2015].  
The paper attempts to link social responsibility with the marketing initiatives 
of universities.  
 
Modern university marketing concepts vs. social 
responsibility – theoretical approach 
 
Experiential marketing  

Changes emerging in the environment of universities force the institutions to 
seek novel solutions enabling them to operate successfully on the contempo-
rary education market. In light of the literature, experiential marketing has 
become one of the options universities can pursue on the competitive mar-
ket. In this type of marketing, the experience of client-student is central. The 
co-creation of values and acquisition of loyalty of clients-students based upon 
interactions emerging in the education process become vital [Kotler, Karta-
jaya, Setiawan 2010; Drapińska 2012; Taylor, Judson 2014, Ledden, Kalafatis, 
Samouel 2007; Pabian 2014]. 
 The educational service delivered by universities fits well in the context of 
experiential marketing. The university, along with its resources (facilities and 
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equipment), services and people, constitutes a platform stimulating a variety 
of student experiences [Dziewanowska 2015, p. 905]. In accordance with the 
concept, students become a part of the academic community. They undergo 
a variety of experiences which constitute a medium for the development of 
values and outcomes in lasting relations with the university. The development 
of positive student-university relations, and a successful management of these, 
offer an opportunity for establishing a permanent advantage of the university 
operating in an evolving environment [Dziewanowska 2016, p. 127].  

University social responsibility in light of the literature 

The idea of social responsibility is well grounded in the context of company-
society relations. The concept of CSR is understood as a voluntary recognition 
of social and environmental issues in commercial operation and in relations 
with stakeholders. The concept is defined as the art of satisfying stakeholders’ 
expectations. It is increasingly associated with the operation of universities 
[Sulejewicz 2008]. 
 With regard to universities as public institutions, the following constitute 
the essence of social responsibility: education of young workforce, impact 
upon public opinion, care for own image and maintaining adequate relations 
with socio-economic environment, including graduates [Cybal-Michalska 
2015, pp. 90–91; Andrzejczak 2017, pp. 47–66].  
 The responsibility for occupational training and improvement of employ-
ability is outlined in the Bologna Declaration. The declaration obliges stake-
holders to reform their higher education systems in terms of e.g. improving 
employability of graduates [Piróg 2014, p. 117].  
 
Methodology of the own study 
 
The empirical section of the paper is based upon the results of an own quanti-
tative survey study. The survey pertained to the following: educational offer, 
interpersonal relations established in the education process, satisfaction with 
the course of studies, respondents’ characteristics (demographics). The study 
was conducted in 2018 by means of an auditorium questionnaire among stu-
dents graduating from two universities – University of Physical Education in 
Warsaw, Biała Podlaska branch (AWF; N=173), and Maria Curie Skłodowska 
University in Lublin (UMCS; N=217). Sampling was purposive and exhaustive.  
The study aimed to identify students’ experiences correlating with the level of 
their satisfaction with studying. 
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 The analysis of the quantitative study was preceded by the assessment of 
reliability of the measurement scale by means of the Cronbach’s alpha. The 
significance of results’ statistical dependence measured on the qualitative 
scale was tested by the chi-squared test. The strength of dependence was 
assessed by the Cramer’s V. The student's t and correlation analysis (Pearson’s 
r) were applied for aspects measured by means of the quantitative scale. The 
significance of statistical dependence scored p<0.05. 
 The paper sought to answer the following research questions: 
1. What were students’ expectations towards the university, and to what ex-

tent they were realized? 
2. What is the level of interpersonal relations established at the university?  
 The following research hypotheses were verified empirically: 
H1. There exists a positive relationship between the realization of 

expectations towards the university and the level of students’ satisfaction.  
H2. There exists a positive relationship between the assessment of 

interpersonal relations and the level of students’ satisfaction. 
 
Results  
 
Adaptation of marketing premises to the field of the academia is associated 
with the necessity of delivering clients-students a specific satisfaction level. 
The paper made a premise that satisfaction from studying may originate from 
positive experiences respondents acquired while studying. Students evalu-
ated both the education service and interpersonal relations established while 
studying. 

Realization of the educational offer vs. satisfaction with studying 

When examining the extent to which the surveyed universities satisfy their 
obligations towards their main stakeholders, students’ expectations towards 
the university and the level of their realization were analyzed (table 1). 
 The analysis of empirical data (table 1) revealed that students’ expectations 
were very high (above 4.2 on a 5-point scale on average). The highest expec-
tations pertained to opportunities for developing interests (4.9), friendly at-
mosphere at the university and adequate occupational training (4.74.8). The 
comparative analysis indicated that AWF students declared statistically higher 
expectations. Moreover, the results showed scores concerning the actual re-
alization of the expectations were much lower. The following were assessed 
as inadequate: managerial training (students of both universities), general 
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occupational training (UMCS). The largest discrepancies were noted in the 
actual curriculum vs. expectations, and the opportunity for combining studies 
with employment.  
 
Table 1. Expectations of respondents towards the university and the level these are real-
ized in 

* statistically significant differences, p<0.05; scale 15; 5-max 
Source: own study. 

 
 In order to verify H1, the correlation coefficient for the actual realization of 
the educational service vs. students’ declared satisfaction was calculated. The 
results confirm the positive correlation of these variables with satisfaction 

No. Description Expectations 
Significance 

of  
differences

Realization of 
expectations 

Signifi-
cance of  

differ-
ences 

 University AWF UMCS  AWF UMCS  

1 General intellectual development 4.78 4.68 * 3.54 3.52  

2 Occupational training  4.82 4.70 * 3.14 2.69 * 

3 High education level 4.73 4.49 * 3.41 3.44  

4 Development of interests 4.90 4.01 * 3.39 2.82 * 

5 Managerial training 4.38 4.09  2.53 2.84 * 

6 Self-education skills 4.62 4.22 * 3.73 3.50 * 

7 Foreign languages skills 4.53 4.55  3.39 3.06 * 

8 IT skills 4.21 4.62 * 3.16 3.82 * 

9 Team-working 4.66 4.47 * 4.02 4.06  

10 Resourcefulness, entrepreneurial skills 4.46 4.33  3.33 3.36  

11 Friendly campus atmosphere 4.84 4.72 * 4.31 4.15  

12 Opportunities for international travels 4.31 3.87 * 3.04 3.35 * 

13 
Opportunities for combining education 
and employment 4.68 4.21 * 2.99 3.18  

14 
Participation in the life of the academic 
community 4.53 3.63 * 3.70 2.95 * 

15 Attractive curriculum 4.67 4.49 * 3.14 3.24  

16 Convenient schedule of classes 4.73 4.66  2.68 3.04 * 

17 Convenient studying conditions 4.75 4.63 * 3.72 3.90  

18 Access to literature 4.82 4.64 * 4.28 4.07 * 

19 Access to teachers (tutorials) 4.72 4.57 * 3.65 4.19 * 

20 Average 4.64 4.40  3.43 3.43  

  Cronbach’s alpha 0.67 0.88  0.91 0.89  
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with studying (except access to literature  UMCS). The strongest correlation 
with students’ satisfaction was observed for the positive perception of occu-
pational training, high level of education, and attractive curriculum. 
 
Figure 1. Correlation coefficients – realization of expectations vs. satisfaction with studying 
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Source: own study. 
Designations as in table 1. 

  
 The analysis of correlations was conducted after the reliability of meas-
urement scales was tested. The Cronbach’s alpha for the 19 elements of scales 
measuring the realization of the educational offer in the surveyed universities 
scored 0.9. This proves high reliability of scales.  

Relational experiences of respondents vs. marketing outcomes 

A further research objective was to examine students’ experiences associated 
with various interactions of respondents emerging in the education process. 
 The analysis of students’ relational experiences revealed a high level of 
interpersonal relations among students (on average 4.5 on a 5-point scale) 
and when working with the supervisors of students’ theses (approx. 4.3). In-
teractions with university authorities scored 3.25-3.46. Relations with the head 
of year scored the lowest (3.6  AWF vs. 2.6  UMCS). 
 Moreover, it was observed that the university surroundings significantly 
differentiate students’ relational experiences with dean’s office staff and 
heads of year. AWF students scored such relations higher (table 2). 
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Table 2. Relational expectations as perceived by respondents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  statistically significant differences, p<0.05; scale 15; 5-max 
Source: own study. 

 
 When attempting to verify H2 empirically, the relationship between stu-
dents’ relational experiences and the level of students’ satisfaction with study-
ing was examined. The correlation coefficients revealed the established rela-
tions (according to respondents) exert an impact upon students’ satisfaction. 
With regard to the analyzed aspects, relations with lecturers, other students 
and university management correlated with the satisfaction the most. Statisti-
cally significant and positive relations were noted for individual relational 
experiences (except relations with the head of year). The reliability of scales 
applied for measuring the strength of students-the faculty relations was 
proved by the Cronbach’s alpha (0.7  AWF, 0.6  UMCS) (table 2).  
 The study attempted to examine the extent to which students’ satisfaction 
translated into their inclination to recommend the university. Respondents’ 
opinions were assessed by means of the chi-squared test. On the other hand, 
the relationship between students’ satisfaction with the course of studies and 
their loyalty towards the university was tested by means of the Vc index (table 3).  
 The chi-squared values revealed statistically significant relationships be-
tween the surveyed variables. The majority of satisfied students declared their 
loyalty (85%  AWF, 74%  UMCS). The dissatisfied manifested such an inclina-
tion sporadically. The Vc index indicated a relatively strong relationship be-
tween the surveyed variables. 
 
 

Average 
No. Relations/cooperation with: 

AWF UMCS 

Significance 

of differences

1  Lecturers 3.75 3.72  

2  Dean’s office staff 3.86 3.49 * 

3  Head of year 3.58 2.64 * 

4  University authorities 3.46 3.25  

5  Thesis supervisor 4.31 4.27  

6  Colleagues 4.48 4.44  

  Cronbach’s alpha 0.73 0.57  
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Figure 2. Correlation coefficients– realization of expectations vs. satisfaction with studying 
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Source: own study. 
Designations as in Table 2. 

 
Table 3. Satisfaction level vs. loyalty declared by students 

Loyalty 
Variable 

AWF UMCS 

Satisfaction Declaration (%) Chi2 Vc Declaration (%) Chi2 Vc 

Yes 84.8 74.3 

No 16.0 
48.3 0.35 

4.2 
44.7 0.25 

Source: own study. 

 
Conclusions 
 
The study confirmed a modern student has diverse and high expectations 
towards the university. As a consequence, these are increasingly difficult to be 
satisfied [Pabian 2014, p. 24]. The results of the own study proved that the 
satisfaction of students’ educational needs associated with both intellectual 
development and a bundle of other objectives, differs significantly from the 
actual realization.  
 The concept of CSR assumes mutual relations are developed between the 
organization and its stakeholders [Piasecka 2015, p. 311]. When analyzing 
students’ interpersonal relations established at the university, it was observed 
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that respondents assess relations with their colleagues and work with thesis 
supervisors as high. On the other hand, cooperation with the head of year 
requires improvement.  
 In addition, the study enabled the verification of the relationship between 
students’ experiences of the course of studies and marketing outcomes bene-
ficial for the university (student satisfaction and loyalty). When attempting to 
verify the research hypotheses, it was established that student satisfaction is 
strictly associated with both the positive perception of the course of studies 
as well as relational experiences. Such findings necessitate the university au-
thorities to examine these aspects of the educational service evaluated as low 
by respondents but strongly correlated with the level of student satisfaction. 
 In conclusion, limitations of the study ought to be noted, e.g. non-random 
sampling which denies the opportunity to generalize the results. The strength 
of the study lies in the fact that it was executed among students of two uni-
versities in Lublin region. This enabled the impact of the university’s environ-
ment upon the outcomes to be assessed and the validity of the research hy-
potheses to be examined.  
 The results of the analyses offer the following conclusions: 
1. Respondents manifest high expectations towards their universities. The re-

alization of the expectations significantly diverges from the expected level.  
2. Results of the analyses revealed that students’ satisfaction remains in close 

relationship with the perception of the course of studying. 
3. Interpersonal relations are a significant determinant of respondents’ posi-

tive experiences. 
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considered. The basis for building a discriminant model is to find the optimal partition of the 
set characterized by the contingency tables. Due to the exponential computational complexity, 
a randomized method of searching for an optimal solution was proposed. Optimization criteria 
are chi square statistics and p-value. 
Key words: clothing industry, discriminant analysis, demand, contingency tables, chi square test. 

 
Introduction 
 
The clothing industry ranks second in the ranking of the most polluting indus-
tries. This is the opinion of Eileen Fisher [Xebola 2016]. 
The purpose of this paper is to present new methods for planning the size of 
production and to adapt the collection of fashion products to market expec-
tations. 
 The method presented in the work is associated with the CHAID (Chi-
Squered Automatic Interaction Detection) method. The author of one of the 
first algorithms for the CHAID is Kaas [1980]. The essence of these methods 
and algorithms were presented, among others in the book of Gatnar [2001] 
and Łapczyński [2010]. Other methods are also presented in these books. 
A related method (CART) has been described by Walesiak and Gatnar [2012]. 
In this case a calculation method using the program R was also given.  
 This work proposes to use random partitions to bypass the disadvantage 
of the CHAID method. The order of the features influences the final result. 
 
Clothing Industry 
 
Cotton is the most popular natural fiber in the world. In our clothes there is 
almost 40% of cotton. Cotton occupies 2.4% of the total arable land in the 
world, as much as 10% of all agrochemicals and 25% of insecticides are used 
in its fields. Genetically modified varieties, resistant to part of pests and to the 
killing effect of herbicides, already account for 20% of all cotton crops. It re-
quires the use of a huge amount of agricultural chemicals and water. It is es-
timated that water consumption can be from over 2,000. liters in Sudan up to 
7,000 liters in Israel per kilogram of finished cotton. It follows that it takes at 
least a thousand liters of water to make 1 pair of jeans! The devastating im-
pact of cotton crops is clearly visible in Uzbekistan, where the Aral Sea has 
reduced its volume by 85%, while increasing its salinity by almost 600% 
[Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie 2010]. It caused the extinction of all animals 
living in this basin. Cotton fields are scattered all over the world, primarily in 



Fashion, Expectations and Reality. Methodology for Researching Stakeholders Preferences 

 37 

China, and soon after in India, the United States, Pakistan and Brazil, Uzbeki-
stan, also in West Africa (in Burkina Faso, Mali, Chad, Benin). 
 Every year when dyeing textiles, more than 2 trillion m3 of water is used. 
According to the Yale Environment magazine, China accounts for 40% of 
these pollutants. 
 Over 60% of global clothing is produced in developing countries. Asia is 
the main exporter satisfying 32% of global demand, including China, a lead-
ing clothing manufacturer, supplying 13% of this product to the market. 
 For several years, clothing companies have moved to cheaper places: 
Bangladesh, Vietnam, Pakistan and the Philippines. There is no need to pro-
duce raw materials, which come from China, United States and India. Pre-
pared clothing is then packed in containers on ships, and then sent by rail or 
trucks to the recipient. No one is able to assess the amount of fuel consumed. 
The Americans themselves buy 22 billion pieces of clothing a year, while only 
2% of them have been produced locally. 90% reached the United States in 
containers on ships. A single ship of this type emits the same carcinogenic 
substance as 50 million cars. And low-quality fuel burned in shipping is 1000 
times more harmful than diesel. The consumption of this fuel does not count 
in liters per hour, but in tons. 
 Aiming in delivering clothes for “fast fashion” was invented. This is a par-
ticularly worrying phenomenon because it creates a constant need for mass 
production of cheap clothes. Those of us who have already succumbed to the 
new trend would possible wear a piece of clothing once or twice after throw-
ing it in the rubbish to replace it with a new one. This is favoured by the low 
quality of “fast fashion”. That can be seen after a few washes. 
 Petrochemical products are made of polyester and nylon. During their 
production, huge amounts of energy is consumed. In addition, speaking of 
nylon, we deal with the emission of large amounts of nitric oxide, the effect of 
which on global warming is 300 times greater than that of carbon dioxide. As 
derivatives of petrochemical products, these fibers are not biodegradable. 
It is estimated that 10 million m3 of oil is used annually for the production of 
pure polyester, although technologies for obtaining this fiber from recycling 
already exist [Xebola 2016]. 
 In 2013, the Rana Plaza [Rozwadowska 2016] complex collapsed in the 
suburbs of Dhaka, the capital of Bangladesh. In one of the largest construction 
disasters, over 1.1 thousand people died, and 2 thousand were injured. The 
global clothing market is worth $ 1.3 trillion. The one in Bangladesh – 24 bil-
lion dollars. In Bangladesh, two times smaller than Poland, but with a popula-
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tion of as many as 160 million, most of them work either in agriculture or in 
the textile industry. 75 percent of the clothing exports are the country's ex-
ports. It is sewn up by a total of 4 million people, 3 million of which are wom-
en. The minimum wage in Bangladesh is around 30 euros per month, which is 
more or less how much the Bangladeshi seamstresses earn. Due to this fact, in 
November 2012, 120 people were burnt alive in one of the factories in Dhaka. 
The employees were closed by the owner for the night at the factory because 
they failed to finish the order according to the deadline. 
 These disasters have forever changed the clothing industry, but we are still 
dealing with production by global concerns in plants that do not respect the 
elementary principles of occupational health and safety, the employment of 
minors, fair pay, and social security. 
 Among the brands that sew their clothes at Rana Plaza there was also  
a Polish LPP company, the owner of brands like: Reserved, Cropp and Mohito, 
which in Asian factories sew 90 percent of their clothes. Shortly after the trag-
edy, the Clean Clothes Polska organization organized a mailing campaign, in 
which over 2 thousand people sent mails to the president of LPP Marek 
Piechocki with a request to take action to improve working conditions in the 
factories that LPP uses, and to help the families of the victims and the victims. 
But only in May 2015, two years after the tragedy, did the company adopt and 
publish a code of conduct for factories in Bangladesh and Cambodia. Child 
labour was forbidden the obligation to pay employees the equivalent of the 
minimum wage was introduced [Rozwadowska 2016]. 
 
Contingency tables and drawing 
 
By dividing the domain of the discrimination (regression) function into the 
subsets, S1, S2, …, SK a contingency table with two lines is obtained in case the 
explained variable has two values (0 and 1) and K columns: 
 
Table 1. Contingency table 

Y/S S1 S2 …………. …………….. SK sum 
0 N0 (1) N1 (2) ………… ………….. N 0 (K) N0  
1 N1 (1) N1 (2) …………… ………………. N1 (K) N1 

sum N (1) N (2) ………. ……………… N (K) N 

Source: used signs. 
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 The simplest measure used to assess the quality of partition is a measure 
[Gatnar 2001]. 
 
 
 
 
where  
 
 
 
 
are predicted values. This statistic takes values between [0, N(K1)(J1)], when 
the number of values of the variable Y is J. In the example considered here,  
J = 2, i.e. the set of values 2 is the interval [0, N(K1)]. This statistic has a chi-
square (asymptotic) distribution with K1 degrees of freedom (in general the 
number of degrees of freedom is (K1) (J1). This determines its use to assess 
the significance of the dependence.  
 In order to check the correctness of algorithm, the simulation has been 
made. The main issue in practical calculation is computing of the set partition, 
which computational complexity is very high. The number of ways a set of n 
elements can be partitioned into nonempty subsets is called a Bell [Lipski, 
Marek 1986, p. 52] number Bn. In our case for set containing 10 elements gen-
erate B10  equal to 115,975 ways elements can be partitioned. There is a simple 
recursive method for calculating Bell numbers using the formula 
 

 

The sequence  Bn.grows very fast and, for example, B20 = 51,724,158,235,372. 
 This complexity can be easily avoided in Symbolic software, which is a very 
useful tool in nontrivial manipulation, that is why this problem was solved in 
Wolfram Mathematica [Wolfram Research, Inc 2017] Combinatorica and Hy-
pothesis Testing are main Packages used to prepare simulation.  
 The essence of the proposed method is to draw a number of partitions 
instead of viewing all possibilities. A similar idea was used, for example, in the 
Lloyd [1982] algorithm or permutation tests [Gandy 2009]. 
 As part of the implemented project, the problem of expert assessment 
[Bukietyńska, Czekała, Gurak 2018] was analyzed based on errors made in the 
forecasts [Czekała, Bukietyńska, Schlichtinger 2018]. 
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 The results of calculations for a sample of one hundred randomly chosen 
partitions in the problem of finding the optimal partition are presented be-
low. Table 2 presents the basic calculations received from the 10,984 reports 
on boxer briefs (MX) and panties briefs (MP) transactions. The symbols C1 to 
C5 are color groups. C1 means white, C2 – black. The other symbols are as-
signed to three other color groups. Part of a given product group is sold with 
a satisfactory profit, and some are not. Accordingly, it was assumed that 0 
means unsatisfactory profit and 1 satisfactory. It was arbitrarily assumed that 
transactions with assigned number 1 is a transaction with a margin exceeding 
PLN 50. 
 
Table 2. contingency table for 10 product groups 

 C1,MX C2,MX C3,MX C4,MX C5,MX C1,MP C2,MP C3,MP C4,MP C5,MP 

DEMAND M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

0 38 78 748 90 87 68 528 52 1583 1302 

1 44 109 2314 83 97 74 582 86 1559 1462 

Source: own calculation using MG4 data. 

 
 The above table also contains matrix definitions from M1 to M10. This 
means that looking for the optimal partition one should look through 115,975 
sets of collections. The essence of the proposed solution is to draw a number 
of partitions (in this case it will be 100 partitions). The starting point is the 
distribution of partitions. The distribution of these compositions depending 
on the number of sets of collections is presented in table 3. 
 The draw of the attempt of one hundred partitions takes place in two 
stages. Initially, according to the distribution presented in table 3, the number 
of sets with a given number of elements is drawn. The results of this draw are 
presented in table 4. 
 The result of this draw indicates the number of partitions with the given 
number of components, hence that it is necessary to draw 11 three-element 
partitions, 34 four-element partitions, etc. A total of 100 partitions will be 
drawn. The drawing of partitions is made using the indicator string. This 
means that for each of the ten matrices from M1 to M10, a number is drawn 
for the number of the set in which the matrix belongs. With the exception of 
the first few items in individual lines, the draw takes place in accordance with 
the uniform distribution on the initial section of the set of natural numbers. 
In table 5 three (from 100) examples of such drawing are presented. 
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Tabela 3. Distribution of partitions 

Number  
of subsets 

Number of cases Probability 

1 1 8,623E-06 

2 511 0,0044061 

3 9330 0,0804484 

4 34105 0,294072 

5 42525 0,3666739 

6 22827 0,1968269 

7 5880 0,0507006 

8 750 0,0064669 

9 45 0,000388 

10 1 8,623E-06 

Sum 115,975 1 

Source: own calculation using MG4 data. 

 
Table 4. Number of sets in the partition of a 10-element set 

No of elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No of compositions 0 0 11 34 27 20 8 0 0 0 

Source: own calculation using MG4 data. 

 
Table 5. Drawn matrix indices 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 

1 2 3 3 3 2 2 1 3 1 

1 2 3 1 3 3 1 3 2 3 

Source: own calculation using MG4 data. 
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 In the next step, the obtained compositions were ordered in random order. 
The basis was to draw a sequence of 100 random permutations [R Core Team 
2013]. The compositions presented in table 5 after the random ordering are 
presented in table 6. In addition, the most interesting compositions (because 
of chi squared statistic and p-value) are presented. 
 
Table 6. Random permutations and random compositions 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 7 8 5 10 2 9 1 3 4 

1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 

2 1 4 6 10 3 5 9 7 2 8 

2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 1 

67 9 2 3 1 10 7 5 4 6 8 

67 2 2 3 1 5 1 5 4 1 4 

91 9 1 3 6 5 8 7 4 2 10 

91 2 1 3 6 5 1 5 4 2 6 

95 2 5 4 1 3 10 8 9 7 6 

95 2 5 4 1 3 3 2 6 7 6 

100 10 6 3 1 7 9 5 2 4 8 

100 7 6 3 1 7 2 5 2 4 5 

Source: own calculation using MG4 data. 

 
 In the table, each two-numbered lines – adjacent lines contain: the first 
random permutation, and the second random composition.  
 
Results of partitions 
 
The compositions from table 6 are the basis for the construction of contin-
gency tables for individual partitions. For selected compositions, following 
the criterion of maximizing chi square, or minimizing p-value, the tables of 
contingency in table 7 were given. 
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Table 7. Contingency tables 

 S1 S2 S3 S4 S5    

67 1741 116 748 1354 615 4574   

 1716 153 2314 1548 679 6410   

 3457 269 3062 2902 1294    

         

 S1 S2 S3 S4 S5 S6   

91 146 1621 748 52 615 1392 4574  

 183 1603 2314 86 679 1545 6410  

 329 3224 3062 138 1294 2937   

         

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7  

95 90 566 155 748 78 1354 1583 4574 

 83 626 171 2314 109 1548 1559 6410 

 173 1192 326 3062 187 2902 3142  

         

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7  

100 90 120 748 1583 1830 78 125 4574 

 83 160 2314 1559 2044 109 141 6410 

 173 280 3062 3142 3874 187 266  

Source: own calculation using MG4 data. 

 
 In table 8 the best values of chi squared statistics and p-values are present-
ed with the number of corresponding compositions. 
  
Table 8. Chosen compositions with ranks 

composition chi squared p-value rank 

67 530.227 2.52E-117 4p-v,4chi 

91 532.665 7.43E-118 2p-v, 2chi 

95 531.231 1.52E-117 3p-v,3chi 

100 533.004 6.27E-118 1p-v, 1chi 

Source: own calculation using MG4 data. 
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 Table 9 presents the divisions of the analyzed collection corresponding to 
the four best partitions according to the chi square and p-value criterion. 
 Thanks to the capabilities of the Mathematica program, it is possible for 
the analyzed case to investigate all 115,975 partitions. In this case, two signifi-
cantly different rankings are obtained. The first one was created as a result of 
ordering by chi square (table 10) and the second by p-value (table 11). 
 
Table 9. Compositions and subsets for the sample 

Composition\subset S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

67 M4,M6,M9 M1,M2 M3 M8,M10 M5,M7 … … 

91 M2,M6 M1,M9 M3 M8 M5,M7 M4,M10 … 

95 M4 M1,M7 M5,M6 M3 M2 M8,M10 M9 

100 M4 M6,M8 M3 M9 M7,M10 M2 M1,M5 

Source: own calculation using MG4 data. 

 
Table 10. Ranking by chi squared 

Composition chi squared p-value  RANK 

I 536.094 1.262E-110 1 

II 536.092 1.260E-110 2 

III 536.089 1.065E-109 3 

Source: own calculation using MG4 data. 

 
 In this case, composition I consists of ten individual subsets. Composition II 
contains the sum of sets M5 and M10 and 8 subsets. Similarly, composition III 
contains the sum of M5 and M7 and 8 other subsets. 
 Due to the differences in the number of degrees of freedom, the ranking 
according to the p-value criterion does not have to coincide with the previous 
one. This ranking is presented in table 11. 
 
Table 11. Ranking by p-value 

Composition p-value  chi squared RANK 

IV 1.088E-115 535.261 1 

V 1.295E-115 534.913 2 

VI 1.419E-115 534.728 3 

Source: own calculation using MG4 data. 
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 The division into subsets is much more complicated in this case. It is pre-
sented in table 12. 
 
Table 12. Compositions and subsets for 115,975 observations 

Composition\subset S1 S2 S3 S4 

IV M1,M6,M7,M5,M10 M2,M8 M3 M4,M5 

V M1,M7,M5,M10 M6,M4,M9 M2,M8 M3 

VI M1,M4,M9 M6,M7,M5,M10 M2,M8 M3 

Source: own calculation. 

 
 After using the Mathematica program, it was possible to obtain the best fit 
using the criterion based on chi square or p-value statistics. However, compu-
tational complexity is really significant and with 10 cells one has 115,795 
compositions. For 20 cells, the number of compositions will reach about 52 
trillion. In many practical problems, this amount of compositions is complete-
ly real. The proposed method bypasses the problem of computational com-
plexity by replacing the population by the sample. Further research is re-
quired to investigate the dependence of the sample size and precision of the 
approximate solution. In the case of the chi square criterion, the differences in 
the degree of matching are low. The p-value interpretation is somewhat more 
complicated. Absolute differences are negligible, and all obtained results 
strongly determined significant interrelations between variables. 
 
Conclusions 
 
The research conducted at work aims to achieve both economic and envi-
ronmental goals. Although, in the general case, achieving the optimal solu-
tion does not seem possible, the proposed method should contribute to 
achieving a suboptimal, but in practice satisfactory solution. It seems that 
a pre-requisite practice based largely on intuition should yield to quantitative 
methods. The more so that their use leads to satisfactory results 
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Wstęp  
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR (ang. corporate social respon-
sibility) jest koncepcją, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach 
i interakcjach z interesariuszami dobrowolnie łączą troskę o społeczność 
i środowisko w jedną całość z prowadzonym biznesem. Zagadnienie wykorzy-
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stywania społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji fi-
nansowych stało się niezwykle istotne w obliczu kryzysu finansowego, który 
dotknął rynek usług finansowych. W konsekwencji instytucje finansowe zaczę-
ły zwracać uwagę na ograniczenie skali wykluczenia finansowego, co wiąże 
się z koniecznością dotarcia z ofertą do klientów niekorzystających obecnie 
z ich usług.  
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zjawiska wykluczenia 
na rynku usług finansowych oraz działań ograniczających jego zakres jako 
ważnego przejawu aktywności instytucji finansowych w obszarze społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Biorąc pod uwagę to, że zjawisko wykluczenia 
finansowego dotyczy przede wszystkim grup defaworyzowanych analiza 
przedmiotowego zjawiska, a później przeciwdziałanie mu, staje się ważnym 
wyzwaniem społecznym. 
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu a usługi finansowe 
 
Konsekwencje kryzysu finansowego, który szczególnie wyraźnie dotknął rynek 
usług finansowych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach pod koniec po-
przedniej dekady, wydatnie uzmysłowiły wszystkim znaczenie CSR w działal-
ności instytucji finansowych. Brak odpowiedzialności biznesowej wykazywany 
przez wiele podmiotów finansowych jest z pewnością ważnym powodem, dla 
którego warto bliżej przyjrzeć się efektywnemu zastosowaniu koncepcji spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, jak również możliwościom zajścia poważ-
nych zmian w sposobie zarządzania instytucjami finansowymi, zwłaszcza że 
pojawiają się niepokojące symptomy powrotu stosunkowo rzadkich, aczkol-
wiek – niestety – zauważalnych negatywnych praktyk instytucji finansowych 
[Cornett, Erhemjamts, Tehranian 2016, ss. 137–159]. 
 Studia literatury dowodzą, że wraz z pojawiającymi się nowoczesnymi kon-
cepcjami zarządzania oraz zmieniającymi się oczekiwaniami klientów coraz 
bardziej zasadne staje się praktyczne realizowanie idei społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Koncepcja CSR w dużym stopniu koncentruje się na uwraż-
liwieniu przedsiębiorców na kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju, praw człowieka, pracowników i konsumentów oraz zdrowia i bezpie-
czeństwa. Społeczna odpowiedzialność biznesu traktowana jest więc jako 
koncepcja, w myśl której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się na po-
dejmowanie wychodzących poza wymogi i regulacje prawne działań na rzecz 
lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska [Gasiński, Piekalski 2009,  
ss. 10–15]. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest rozumiana jako prowa-
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dzenie działalności gospodarczej skierowanej na budowanie trwałych i pozy-
tywnych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Działania z zakresu CSR adresowane są 
do podmiotów (interesariuszy), do których można zaliczyć pojedyncze osoby 
lub grupy osób oraz instytucje wywierające wpływ na przedsiębiorstwo i jed-
nocześnie będące przedmiotem oddziaływania przedsiębiorstw.  
 Podstawowe związki grup interesariuszy z instytucjami �nansowymi moż-
na zaprezentować jako wyraźnie sprecyzowane oczekiwania 5 podstawowych 
grup podmiotów [Decker, Sale 2010, ss. 135–156]. Najważniejszą spośród nich 
są klienci, na potrzebach których (niekiedy bardzo zróżnicowanych) powinno 
być skoncentrowane funkcjonowanie instytucji �nansowej. Instytucje �nan-
sowe powinny również w swoich działaniach zwracać uwagę na zaspokajanie 
potrzeb pracowników, akcjonariuszy, dostawców i szeroko rozumianych spo-
łeczności lokalnych. Obszar zainteresowań CSR instytucji �nansowej obejmuje 
ponadto inne podmioty, takie jak np.: pośrednicy, media, mieszkańcy oraz 
specy�czny obszar interesariuszy, jakim jest środowisko przyrodnicze.  
 
Aktywność instytucji finansowych w obszarze społecznej  
odpowiedzialności biznesu 
 
Model odpowiedzialnego biznesu dotyczący funkcjonowania instytucji �nan-
sowych, podobnie jak w przypadku innych podmiotów, koncentruje się na  
3 obszarach szczególnie istotnych dla interesariuszy: ekonomicznym, spo-
łecznym i środowiskowym (zob. rysunek 1). W kontekście celu niniejszego 
opracowania warte odnotowania jest uwzględnienie w wymiarze społecznym 
aspektu ściśle związanego z wykluczeniem, czyli włączenia �nansowego.  
 
Rysunek 1. Wymiary CSR w usługach �nansowych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [The Sustainability… 2019, s. 66, 80, 95]. 
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 Odpowiedzialny biznes w usługach finansowych poszukuje synergii po-
między wymienionymi obszarami, systematycznie opracowywane są więc 
rankingi instytucji finansowych realizujących zasady odpowiedzialnego biz-
nesu w odniesieniu do tych 3 wymiarów. Na podstawie cyklicznego, najpeł-
niejszego w odniesieniu do światowej praktyki gospodarczej, zestawienia, 
z uwzględnieniem wskazanych obszarów, możliwe jest zaprezentowanie listy 
ponad 2600 instytucji spełniających zasady CSR pod wyżej wymienionym 
względem [The Sustainability… 2019]. 
 Największe instytucje finansowe na świecie wyraźnie koncentrują swoją 
aktywność CSR na jednym sektorze, a mianowicie bankowości. Wśród przed-
siębiorstw sklasyfikowanych w 2 najwyższych kategoriach (Gold i Silver) odno-
towano 11 banków, 3 zakłady ubezpieczeń oraz identyczną liczbę przedsię-
biorstw należących do kategorii: „Inne usługi finansowe”. Mając pełną świa-
domość mniejszych rozmiarów tych rynków, należy wskazać na niewystarcza-
jący nacisk kładziony na odpowiedzialny rozwój w tych segmentach usług 
finansowych.  
 Oprócz zróżnicowania sektorowego zauważalne jest również skoncentro-
wanie działań CSR w sektorze finansowym w ujęciu geograficznym. Wśród 
największych instytucji intensywnie wykorzystujących CSR można znaleźć 
nieliczne przedsiębiorstwa z największych globalnych rynków finansowych: 
amerykańskiego, chińskiego i japońskiego. Przedsiębiorstwa chińskie (nie 
tylko z sektora finansowego) praktycznie w ogóle nie są uwzględniane w tych 
zestawieniach. Odnotowano natomiast jedynie po jednej instytucji z USA 
i Japonii w trzeciej kategorii (Bronze), podczas gdy obecność firm amerykań-
skich i japońskich w rankingach zrównoważonego rozwoju w innych sekto-
rach działalności gospodarczej była bardzo znacząca [The Sustainability… 
2019, s. 66, 80, 95].  
 W branży finansowej działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu były 
zauważalne przede wszystkim wśród europejskich, południowoamerykań-
skich i azjatyckich (z wyjątkiem japońskich) instytucjach finansowych, które 
generalnie charakteryzowały się bardziej odpowiedzialnym sposobem prowa-
dzenia biznesu. W przypadku banków europejskich występuje ponadto zjawi-
sko przykładania szczególnego znaczenia do stosowania CSR przez największe 
podmioty. Świadczy to o istnieniu pewnych wzorców postępowania niejako 
wprowadzanych przez liderów rynkowych [Czerwiński 2013, ss. 84–86].    
 Do interesujących wniosków prowadzi również analiza przedsięwzięć 
z zakresu CSR realizowanych przez instytucje finansowe na rynku polskim. 
Można odnotować mniejszą intensywność tych działań w Polsce niż na innych 
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rynkach, zwłaszcza w porównaniu do Europy Zachodniej. Wynika to zapewne 
z generalnie mniejszej świadomości polskich przedsiębiorców potrzeby pro-
wadzenia odpowiedzialnego biznesu. Zjawisko to dotyczy również instytucji 
finansowych. W tworzonych corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su (FOB) raportach najważniejsze działania z zakresu CSR zostały przedstawio-
ne w 7 kategoriach [Raport. Odpowiedzialny biznes… 2018, ss. 220–226]. 
 Analizując aktywność instytucji finansowych, należy podkreślić, że ich dzia-
łalność odpowiedzialna społecznie koncentruje się na budowaniu relacji ze 
społeczeństwem (25 podmiotów) oraz praktykach z zakresu pracy (21 pod-
miotów). Tylko w nielicznych przypadkach zaobserwowano szczególną uwagę 
zwróconą na środowisko (12) oraz najważniejszych interesariuszy, czyli klien-
tów (12) [Raport. Odpowiedzialny biznes… 2018]. Stosunkowo mały nacisk 
położony na sprawy konsumenckie może przyczyniać się do wykluczenia fi-
nansowego. Jednym z chlubnych wyjątków jest bank BGŻ BNP Paribas, który 
podejmował aktywne działania mające na celu ograniczenie wykluczenia 
w dostępie do usług bankowych w dobie postępującej digitalizacji. Wprowa-
dzona przez bank aplikacja jest przykładem przyjaznych dla konsumentów 
rozwiązań, które idą w parze z unowocześnieniem oferty bankowej. Należy 
jednocześnie podkreślić, że podobne rozwiązania – z różnym skutkiem – są 
wprowadzane również przez inne banki działające w Polsce. Warto w tym 
miejscu dodać, że nieoczywistą konsekwencją stosowania koncepcji społecz-
nej odpowiedzialności jest – na co wskazują W. Leoński i R. Tylżanowski – po-
prawa innowacyjności przedsiębiorstw, możliwe jest więc praktyczne stoso-
wanie CSR z korzyścią dla udoskonalenia oferty rynkowej [Leoński, Tylżanow-
ski 2017, ss. 62–65].  
 Na polskim rynku usług finansowych cały czas w aspekcie CSR podejmo-
wane są działania przede wszystkim służące wsparciu przedsięwzięć promo-
cyjnych ze szczególnym uwzględnieniem PR, przy czym rzadziej występują 
przedsięwzięcia same z siebie odpowiedzialne społecznie. Zdecydowanie 
brakuje przykładów budowania długoterminowych relacji z klientami i innymi 
interesariuszami oraz tworzenia produktów finansowych wpisujących się 
w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie na polskim rynku wy-
stępują negatywne zjawiska związane z nieodpowiedzialnymi reklamami pro-
duktów finansowych lub niekontrolowaną, agresywną sprzedażą. Wzorem 
innych krajów w polskiej literaturze przedmiotu oraz w przepisach prawnych 
pojawiło się zatem pojęcie misselling, dotyczące naruszania norm etycznych 
oraz prawnych, które towarzyszą procesom sprzedażowym, a także świado-
mego wprowadzania klienta w błąd [Cichorska 2017, s. 19].  
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Ograniczenie skali wykluczenia finansowego 
 
Jednym z obszarów dotyczących społecznie odpowiedzialnej aktywności in-
stytucji finansowych jest włączenie finansowe (ang. financial inclusion). Reali-
zacja działań włączających polega na dostarczaniu przez formalny system 
finansowy przystępnych usług finansowych dla tych, którzy mają skłonność 
do pozostania wykluczonymi [Solarz 2010, s. 250]. Włączenie finansowe wiąże 
się więc z ograniczaniem skali wykluczenia finansowego (ang. financial exclu-
sion). Wykluczenie finansowe, które jest traktowane jako część wykluczenia 
społecznego, oznacza przynajmniej częściowe pozbawienie ludzi dostępu do 
usług finansowych [Anderloni, Braga, Carluccio 2007, ss. 5–11]. Konsumenci 
wykluczeni z usług finansowych pośrednio stają się osobami wykluczonymi ze 
współczesnego społeczeństwa, gdyż korzystanie z usług finansowych jest 
traktowane jako jeden z kluczowych elementów pełnego uczestnictwa w ży-
ciu społecznym. Instytucje, dla których ważne jest stosowanie społecznie od-
powiedzialnego biznesu, w swojej działalności powinny więc zwracać uwagę 
na ograniczanie skali wykluczenia finansowego, bowiem może ono prowadzić 
do wykluczenia społecznego.  
 Wykluczenie finansowe, podobnie jak wykluczenie społeczne, jest proce-
sem złożonym. Wpływają na nie czynniki o charakterze: społecznym, ekono-
micznym, prawnym i przestrzennym. W ramach wykluczenia finansowego 
identyfikuje się procesy służące ograniczaniu dostępu do systemu finansowe-
go określonym grupom społecznym [Marcinkowska, Ziemba, Świeszczak 
2014, s. 147]. Kluczowym czynnikiem ograniczającym dostęp do usług finan-
sowych jest poziom dochodów. Możliwie jest jednocześnie wyodrębnienie 
kilku odmian wykluczenia finansowego, w zależności od jego źródła. Szcze-
gólnie istotne jest wykluczenie z uwagi na czynniki, takie jak: 
 dostępność, 
 warunki, 
 cena, 
 marketing, 
 dostępność geograficzna, 
 samowykluczenie [Kempson, Whyley 1999, ss. 14–21].  
 Wykluczenie finansowe dotyczy przede wszystkim usług bankowych,  
w mniejszym stopniu dotykając ograniczeń w dostępie do pozostałych usług 
finansowych. Według Komisji Europejskiej obejmuje obszary takie, jak:  
 bankowość transakcyjna, 
 oszczędności, 
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 kredytowanie, 
 ubezpieczenia [Financial Services… 2008, ss. 11–14]. 
 W zależności od konkretnego rodzaju wykluczenia we wskazanych obsza-
rach możliwe jest zidentyfikowanie czynników wpływających na intensyw-
ność tego zjawiska. Kluczowe jest jednak określenie 3 podstawowych grup 
czynników wpływających na wykluczenie finansowe, a tworzą je: 
 czynniki podażowe,  
 czynniki popytowe, 
 czynniki społeczne [Iwanicz-Drozdowska, Matuszyk, Nowak i in. 2009,  

ss. 12–13]. 
 Biorąc pod uwagę wymienione grupy czynników, można zidentyfikować 
zróżnicowane, oddziałujące z różną intensywnością metody ograniczania 
wykluczenia finansowego. Szczególną rolę odgrywają wśród nich czynniki 
podażowe związane ze zmianami w ofercie przedsiębiorstw finansowych oraz 
z modyfikacją ich działań marketingowych. Ważne jest również podejmowa-
nie przez instytucje państwowe aktywności ułatwiających bezpieczny dostęp 
do produktów finansowych oraz zmiana nastawienia samych klientów. 
 Możliwe jest więc zidentyfikowanie najważniejszych działań inkluzywnych, 
do których zaliczyć należy: 
 proponowanie uproszczonych, łatwych do zrozumienia wersji produktów; 
 oferowanie ekonomicznych wersji produktów, które będą akceptowane 

pod względem ceny przez mniej wymagających klientów;   
 dostosowanie kanałów dystrybucji do oczekiwań zróżnicowanych grup 

nabywców; 
 działania edukacyjne, dotyczące przede wszystkim dzieci i osób starszych, 

realizowane przez instytucje finansowe przy wsparciu władz państwowych; 
 rzetelne realizowanie powinności banków i zakładów ubezpieczeń, co ma 

na celu ograniczanie nieufności wobec dostawców usług finansowych; 
 umożliwienie rozwoju bezpiecznych dla klientów, alternatywnych dostaw-

ców usług finansowych; 
 instytucjonalna ochrona konsumentów; 
 aktywne oddziaływanie organów państwowych (np. UOKiK, KNF, Rzecznik 

Finansowy) na podmioty finansowe nierzetelnie wywiązujące się ze swoich 
powinności; 

 wprowadzanie rozwiązań prawnych ułatwiających inkluzję finansową (np. 
bezpłatny rachunek bankowy dla wykluczonych, preferowanie rozliczeń 
bezgotówkowych). 
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 Istotne jest w tym miejscu zastrzeżenie, że zmiany podażowe wprowadza-
ne przez instytucje finansowe powinny przybierać rozmaitą formę w zależno-
ści od grup klientów, do których są kierowane. Przykładowo, ze względu na 
klientów młodszych wskazane jest oferowanie produktów obsługiwanych za 
pomocą nowoczesnych technologii, a mając na uwadze osoby starsze takich, 
które są dostępne w placówkach bankowych, z doradczą obsługą [Czerwiński 
2019, ss. 88–91]. Podobne zasady należy stosować, wprowadzając segmenta-
cyjne działania edukacyjne. Z kolei działania aparatu państwowego powinny 
mieć charakter powszechny oraz dotyczyć większości klientów i generalnie 
wszystkich podmiotów finansowych.  
 Rozważając wprowadzenie proponowanych działań związanych z uwarun-
kowaniami wykluczenia finansowego, należy zwrócić również uwagę na cechy 
społeczno-demograficzne charakteryzujące konsumentów usług finanso-
wych. Warto bowiem działania te kierować przede wszystkim do grup osób 
szczególnie narażonych na wykluczenie finansowe. Zaliczane są do nich m.in. 
osoby o niższych dochodach, ludzie starsi i młodzież, osoby gorzej wykształ-
cone, mniejszości etniczne, niepełnosprawni i bezrobotni [Solarz 2014, s. 171]. 
Realizacja działań włączających w zakresie usług finansowych, z punktu wi-
dzenia instytucji finansowych, powinna stać się skutecznym instrumentem 
realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, której efekty mogą 
dotyczyć przede wszystkim osób defaworyzowanych, ograniczając tym sa-
mym ryzyko ich wykluczenia społecznego.   
 
Zakończenie 
 
Realizowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest już stan-
dardem w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, a jednak nadal można spo-
tkać się z niedocenianiem znaczenia kluczowej grupy interesariuszy, czyli 
klientów. W przypadku instytucji finansowych niewystarczające zwrócenie na 
nich uwagi skutkuje negatywnym zjawiskiem, za jakie należy uznać wyklucze-
nie finansowe. Niekorzystanie przez klientów z usług finansowych jest nieko-
rzystne zarówno dla nich samych, jak również dla podmiotów finansowych 
i instytucji Państwa. Niezbędne jest więc podejmowanie działań włączających. 
Realizując założony cel pracy, przedstawiono wpisujące się w koncepcję CSR 
propozycje działań podejmowanych przez instytucje finansowe, Państwo 
i samych klientów, które powinny skutkować ograniczeniem skali wykluczenia 
finansowego.  
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Abstract: The paper concerns abuse and pathology in business management. The authors 
presented selected theoretical approaches to this issue and pointed to its potential research 
areas. Quantitative analysis of selected aspects of fraud in Poland against the background of 
world data has been presented. It shows a lot of consent to committing fraud by managers in 
Poland. The authors have verified the thesis of the article: there is a large social acceptance in 
Poland. To this end, they conducted own research, computer surveys, which confirmed the 
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Introduction  
 
Abuses and pathologies in management are situations that should not hap-
pen in business. Meanwhile, economic practice shows that not only do they 
occur, but also their scale and scope are becoming more and more severe for 
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many economies. The problem of dishonesty of managers remains insoluble, 
which does not help to tighten regulations or educational activities. Certainly, 
it is not possible to eliminate the abuses carried out by managers completely, 
but actions should still be taken to limit such phenomena. 
 The aim of the article is to present selected aspects of fraud and pathology 
in enterprise management in Poland with a worldwide reference. The authors 
will try to prove the research thesis: there is a large social acceptance in Poland 
for unethical activities undertaken by managers, which is used by managers 
who make conscious and independent choices in this regard. Research meth-
ods used in the work include desk research, analysis of data from reports of 
research companies as well as own surveys on fraud in business management. 
 
Abuse of managers pathologies of business management – 
selected theoretical approaches 
 
Abuse and pathologies in business management are not a new phenomenon, 
both in an economic and legal context, but this problem seems to be much 
more visible in recent years. There comes an obvious statement that this is not 
the problem of an appropriate education system. According to A. Lewicka-
Strzałecka [2010], education cannot be treated as the only remedy for abuses 
committed by managers, since their limitation mainly requires specific legal 
regulations and institutional solutions strengthened precisely through appro-
priate ethical education of senior staff. In particular, fraud in the financial 
sphere recently prevails [Liu et al 2015; Kutera 2016; Szczepankiewicz 2016; 
Dec 2018], which is worrying because it affects a much larger group of people, 
and therefore the circle of victims is much larger than in the case of irregulari-
ties within a given company. Abuses of managers in both national and inter-
national scale [Masiukiewicz 2015; Knoll et al. 2016; Sanyal 2016, Rose-
Ackerman 2018] also belong to those hardly detectable and requiring under-
taking broad actions with the cooperation of many bodies and institutions 
from many countries, as well as involving whistleblowers, that is, employees 
signaling irregularities in companies [Lewicka-Strzałecka 2014]. The problem 
of attracting managers to taking responsibility for wrong decisions is still the 
area of many scientific works [Kopacz 2013; Masiukiewicz 2014; Walczak 2014; 
Burlea, Idowu 2016; Overall 2016; Guczalska 2016; Eabrasu 2018; Kashif 2018; 
Miska et al. 2018; Beaudoin et al. 2019]. However, policy makers do not seem 
to fully use the results of these studies and their conclusions, as a large num-
ber of managers continue to make economic and financial frauds. 
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 Economic abuse is a term often found in literature, but in various ways. 
Abuse (irregularities, pathologies) of sensu largo concern the entire economy, 
and misuse in the sense of strictly understood as non-legal activities in enter-
prises; usually with participation, or even with the knowledge of top manag-
ers. The definition developed by the American Institute of Chartered Ac-
countants (AICPA), in cooperation with ACFE and IIA, defines fraud as any 
intentional act or negligence resulting in the perpetrator's benefit or loss suf-
fered by means of misleading. W. Jasiński defines economic abuse in the 
sense strictly as “irregularities in the economic trade, identified primarily with 
profitable manufacturing, construction, trade, service and (...) mining of min-
erals from deposits, as well as professional activities carried out in an orga-
nized and continuous manner” [Jasiński 2014].  
 The concept of business fraud in an enterprise is also synonymous with 
many concepts: fraud in the sense of financial embezzlement, fraud in busi-
ness, non-legal business activity in the sense of illegal activity (e.g. without 
the required license, corruption), abuse of employees, economic crimes called 
“white collar crime”, managerial offenses or criminal abuse of managerial 
power, including organized crime (e.g. operation of the entire board) – this 
concept is used by M. Kutera [2008]. J. Pasieczny [2016] claims that the long-
term significant irregularity in the functioning of the organization is patholog-
ical in the enterprise. According to him, the problems are repeated errors and 
irregularities in the management. The authors of the research in these areas 
clearly indicated managers what to do and what cannot be done. However, 
many suggested solutions contain dysfunctional elements. 
 Abuse in the enterprise on a larger scale may cause dysfunctional effects 
[Masiukiewicz, Dec 2015], i.e.: loss of company’s credibility on the market, new 
risk for clients, demoralization of personnel, negative perception of the enter-
prise by state and local government authorities, damage to other business 
partners, unfair competition and losses of the state budget, business fines and 
financial losses, decrease in creditworthiness, financial crisis of the company, 
risk of bankruptcy. Criminal activities of managers have been penalized in 
many criminal laws [Dec, Masiukiewicz 2016], whose scope and detail are con-
stantly tightening, such as in the case of crimes related to payment of VAT 
[Tratkiewicz 2018]. 
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Economic abuse in Poland and in the world 
 
Research in the field of fraud and pathology in business management in 
a practical aspect were conducted by the authors in the context of the black 
market for loans to finance the activities of managers [Masiukiewicz, Dec 
2015], financial pyramids [Masiukiewicz 2015], by the team of B. Nogalski 
[2016] on the scale of corruption in local governments in Poland, and A. Lew-
icka-Strzałecka [2018] or K. Skowron [2015] in the area of corruption in public 
management. Analyzes of fraud or economic pathologies may use data from 
specific demoscopy and quantitative indicators in the following areas: suscep-
tibility of managers to abuse and internalization level of business ethics, types 
of fraud recognized by managers as acceptable under crisis conditions, fre-
quency of types of fraud and their scale, types of industries most vulnerable to 
abuse, management levels where fraud occurs, the average duration of abuse 
until detection, changes in the corruption perception index, the scope and 
effectiveness of criminal offenses. 
 The results of periodic surveys on fraud in the world carried out by EY [Re-
port 2018] indicate that 11% of companies had to do in the two years before 
the examination of important economic abuse. In turn, 13% of surveyed man-
agers directly state that corruption actions are justified, if thanks to this the 
company avoids the crisis. 
 
Table 1. Global fraud survey in 2018 

Specification 
In % 

(N=2550) 
The percentage of companies had to do with significant economic abuse 
within the past 2 years 

11% 

The percentage of respondents who believe that giving bribes in order con-
tract is a common practice in their industry 

11% 

The percentage of respondents who believe that corrupt practices are wide-
spread in economic activity in their country 

38% 

The percentage of respondents finding reasons for offering cash to get or 
keep a contract if it is to help the company survive the effects of the economic 
slowdown 

13 % 

Source: Report EY [2018]. 

 
 According to research carried out by EY [Report 2018], 20% of respondents 
answered yes the question “is bribery / corrupt practices widespread in Polish 
business”. For comparison, in the same study conducted in Poland in 2016, 
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this percentage was much larger and amounted to 32%. In comparison with 
the CEE region, Poland looks much better, as there were as many as 47% of 
such responses. On the other hand, in the case of developing markets such 
answers amounted to 52%. The same result as in Poland was obtained for 
developed markets – also 20%. 
 
Table 2. Willingness to act unethically 

Specification 
Poland 2016  

in % 

Poland 2018 

in % 
Offering entertainment to win or retain business in 
an economic downturn. 16% 14% 

Offering gifts to win or retain business in an economic 
downturn.  16% 16% 

Offering cash to win or retain business in an economic 
downturn.  4% 8% 

Misstating financial performance 6% 2% 

A least one of these 30% 26% 

Source: Report EY [2018]. 

 
 However, 10% of respondents in Poland (from the group of financial direc-
tors, heads of internal auditors, directors of legal departments, heads of com-
pliance departments) stated that in the case of their companies, in the last 
two years significant fraud was confirmed. At the same time, as many as 30% 
of respondents allow unethical activities if it could help the company they 
work for during a crisis. 
 
Abuse of managers and pathologies of business  
management in Poland – results of own research 
 
To solve the research problem, the authors conducted their own research to 
show the respondents’ attitude to this issue. For this purpose, a group of sev-
eral hundred research participants was selected (deliberate sampling), which 
included people with knowledge in the field of management and financing of 
business activities, and in addition were mostly at the beginning or in the first 
phase of their professional development. They were students and graduates 
of economics at the Warsaw School of Economics. Finally, 201 study partici-
pants answered (just over 50% of the sample). It was valuable for the authors 
because they wanted to know the opinions of people who were least “con-
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taminated” and experienced in the past by practitioners of abuses and pa-
thologies in business management. The research was conducted in the period 
February–March 2019, using computer-based surveys (Computer-Assisted 
Web Interview), independently by the authors, without using the services of 
research companies. 
 The first question about which results are abuses carried out by managers 
in performing their professional duties, as many as 37.3% of respondents an-
swered that this is a conscious choice of such behavior by persons holding 
managerial positions (figure1). This means that more than one-third of re-
spondents had no illusions and directly indicated the deliberate choice of 
such proceedings by decision-makers in enterprises. In turn, almost 20% of 
respondents stated that fraud and pathologies are the result of the lack of 
proper control mechanisms in enterprises. And a little fewer, because 18.4% 
of people said that employees, including presidents, supervisors or even 
shareholders, may be led to abuse and pathology. 
 
Figure 1. Main reasons of the abuse made by managers in the performance of their  
professional duties 

 

Source: own studies. 

 
 This result is worrisome because it shows the pressure that can be exerted 
in enterprises and, what is worse, it is often an explanation for specific patho-
logical behaviors. A fairly large group of less than 10% also stated that often 
abuses and pathologies are the result of unethical behavior of the entire in-
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dustry and adaptation to others, which is also, according to the authors, a very 
disturbing signal. Among the few other answers, there were those pointing to 
the lack of competence of managers and attempts to cover up mistakes made 
or to point to the negative character traits of managers like greed or laziness.  
To another question about the assessment of the abuse carried out by man-
agers, 72% of respondents answered that it depends on the particular situa-
tion or actions in the enterprise (figure 2). It simply indicates how much social 
consent can be for unethical behavior, and often also unlawful managers. Less 
than a quarter of respondents clearly stated that this type of behavior should 
always be critically assessed, regardless of the circumstances. 
 
Figure 2. Evaluation of managers' abuse 

 

Source: own studies. 

 
 Only the percentage of responses indicated a positive reaction if the com-
pany uses it. These are not optimistic results and show how much work is re-
quired in raising the awareness of desirable ethical attitudes and stigmatizing 
the unethical behavior of managers. 
 The next question concerned the possibility of limiting abuses and pathol-
ogy in business management (figure 3). Over 42% of respondents answered 
that special financial, criminal and administrative sanctions should be intro-
duced for enterprises that tolerate or do not detect such proceedings. Only 
a quarter of respondents pointed to the need of taking actions to raise public 
awareness of the negative assessment of such behavior. In turn, almost 17% 
of respondents said that it would help to tighten penalties for managers re-
sponsible for abuses and pathologies in enterprises. Almost 10% of respond-
ents emphasized the need to change the education and training system of 
future managers, which, according to the authors, is positive and possible to 
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implement in a relatively short time. Only fewer than 5% of people indicated 
the creation of a generally accessible register of executives legally convicted. 
The idea of high gratification of people reporting cases of abuse to investigat-
ing authorities has not been supported. 
 
Figure 3. Limiting fraud and pathology in business management 

 

Source: own studies. 

 
 In the case of a question about the attitude of current or future managers, 
whether they allow minor abuses in the performance of their duties in the 
interest of the enterprise in which they work, 7% of respondents openly allow 
such a situation, and as many as 47% stated that it depends on the circum-
stances (figure 4). 
 And only a little over 36% of respondents declared completely opposite 
behavior, regardless of the circumstances. Therefore, these answers confirm 
how big the degree of calculation and the specific opportunism is in the be-
havior of persons who are or aspire to managerial positions. 
 The last question concerned the declaration of behavior in the event of the 
abuse (figure 5). Almost 40% of respondents said they would not agree and 
would notify other persons from the management board / supervisory board / 
the group of owners about this matter. An equally large group of people (over 
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36%) answered that they would also not agree and would not resign from 
work, with only less than 6% of respondents leaving work in such a case. Only 
4% of respondents clearly declared their consent to abuse after pressure from 
a senior manager or a company shareholder. 
 
Figure 4. Answer to a question: “Being a manager (now, in the future), I allow minor 
abuses in my duties in the interest of the company” 

 

Source: own studies. 

 
Figure 5. Declaration of behavior in the event of pressure from the senior manager or the 
company's shareholder / shareholder to commit the abuse 

 

Source: own studies. 
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Conclusions 
 
The main conclusion resulting from the article is the one pointing to the sig-
nificance and timeliness of the problem which are the abuses and pathologies 
in business management. Lack of major effects in limiting such phenomena, 
however, cannot slowdown making further efforts to limit such phenomena. 
The thesis of the article has been confirmed that there is a high level of per-
missiveness for managers to perform abuse, and they often act unethically 
with full premeditation. The results of authors’ own research showed much 
worse results in this respect than international studies. However, some of the 
results allow to think optimistically in matters of preventing abuse in enter-
prises, because they show the respondents as a group ready for confrontation 
in the event of such a situation. It is not known, however, whether these an-
swers are not exaggerated, according to the famous maxim, “we know as 
much about ourselves, as we have been checked”. In the case of the whole 
research, it is clear how much educational work is needed to shape the right 
ethical attitude of managers. The attitudes of whistleblowers are also not so-
cially accepted. The expectations regarding the tightening of penalties for 
non-legal and unlawful conduct of managers are much more emphasized. 
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Wstęp 
 
Innowacje odgrywają bardzo ważną rolę i decydują o przewadze konkuren-
cyjnej oraz sukcesie przedsiębiorstwa. Ciekawym zjawiskiem są innowacje 
tworzone z uwzględnieniem założeń CSR, czyli społecznej odpowiedzialności 
biznesu (ang. corporate social responsibility). Na podstawie obserwacji można 
stwierdzić, że w ostatnich latach granice między tymi dwoma aspektami funk-
cjonowania organizacji zaczynają się zacierać. Przedsiębiorstwa prześcigają się 
w nowych, innowacyjnych rozwiązaniach, aby zdobyć nowych klientów, 
a także utrzymać przy sobie obecnych. W swoich działaniach firmy chcą być 
innowacyjne a zarazem odpowiedzialne społecznie. Bardzo często zdarza się, 
że innowacyjne rozwiązania idą w parze z koncepcją CSR. 
 Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zagadnienia innowacji spo-
łecznych ze wskazaniem praktycznych przykładów z Polski i świata. Pierwsza 
część traktuje o innowacjach, ich istocie i znaczeniu we współczesnym świecie. 
Druga część wskazuje teoretyczne aspekty łączące innowacje i CSR. Trzecia 
część dotyczy przykładów innowacji społecznie odpowiedzialnych. Artykuł 
powstał na podstawie przeglądu zarówno literatury polskiej i światowej, jak 
i stron WWW firm społecznie odpowiedzialnych oraz raportów z ich działalności.  
 
Istota i znaczenie innowacji  
 
Termin innovatio wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „odnowienie” 
[Słownik języka polskiego 1989]. J.A. Schumpeter uważał, że innowacja powin-
na być uznana za podstawowe zjawisko w rozwoju gospodarczym – łącząc 
kapitał i środki produkcji, obejmuje przy tym 5 kategorii: implementację no-
wego produktu, implementację nowego sposobu wykonywania produktu, 
otwarcie nowego rynku, pozyskanie nieznanego dotąd źródła surowców lub 
półfabrykatów oraz tworzenie nowych struktur rynkowych w przemyśle 
[Schumpeter 1960, s. 104]. Innowacje w rozumieniu J.A. Schumpetera były 
nierozerwalnie związanie z działalnością przedsiębiorstw przemysłowych. 
P. Drucker twierdził, że głównym bodźcem do powstawania innowacji nie mu-
si być wcale czynnik techniczny – wystarczy trafna obserwacja rynku, proce-
sów demograficznych, postaw społecznych itd. [Drucker 1992, s. 43]. Zmiana 
sposobu myślenia o postępie technologicznym, społecznym i gospodarczym 
zwróciła uwagę naukowców ku innowacjom. Nastąpił spadek wartości trady-
cyjnego ujęcia przedsiębiorstwa rozumianego tylko przez pryzmat zysku 
przynoszonego właścicielom. Nowe podejście wskazało na podstawową rolę 
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przedsiębiorstwa w generowaniu rozwoju i poszukiwaniu innowacyjnych 
rozwiązań [Bielski 2000, s. 6]. 
 Jedna ze współczesnych definicji innowacji według Oslo Manual, zawarta 
w raporcie European Public Sector Innovation Scoreboard, określa innowację 
jako „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, procesu, 
nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w działalności biz-
nesowej, organizacji miejsca pracy lub zewnętrznych kontaktach” [European 
Public Sector Innovation Scoreboard 2012, s. 4]. M.C. Schippers, M.A. West i J.F. 
Dawson natomiast definiują innowacje ̨ jako celowe przedstawianie i zastoso-
wanie w pracy, zespole roboczym lub organizacji, pomysłów, procesów, pro-
duktów lub procedur, które są nowe dla tej pracy, zespołu roboczego lub or-
ganizacji, a które są zaprojektowane tak, aby przynosić korzyści pracy, zespo-
łowi roboczemu lub organizacji [Schippers, West, Dawson 2015]. Innowacja 
obejmuje kreatywność i zastosowanie jej produktów.  
 Należy zaznaczyć, że wspólnymi elementami tych definicji są takie katego-
rie, jak: zmiana, nowość, ukierunkowanie na tworzenie wartości. Innowacje to 
kompleks zjawisk i procesów, obejmujących cały łańcuch powiązanych eta-
pów: od powstania samej idei, usprawniania jakiegoś działania, do wdrożenia 
innowacji i jej rozprzestrzeniania [Schippers, West, Dawson 2015, s. 14]. Aby 
w pełni doprecyzować definicję innowacji, należy przyjąć, że innowacja to 
zmiana, która została celowo zaprojektowana przez człowieka, wykorzystana 
po raz pierwszy, zwykle dotycząca: nowego lub ulepszonego produktu, no-
woczesnych metod wytwarzania, nowych rozwiązań organizacji pracy i pro-
dukcji, nowoczesnych metod zarządzania i marketingu, w celu osiągnięcia 
korzyści społeczno-gospodarczych, spełniająca określone kryteria techniczne, 
ekonomiczne i społeczne [Baruk 2009, s. 13]. Coraz więcej innowacyjnych 
rozwiązań łączy się z koncepcją CSR. Przedsiębiorstwa chcą być innowacyjne, 
a uzupełnieniem ich działań jest społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli 
dobrowolna postawa przedsiębiorców wyrażająca się dążeniem w kierunku 
zrównoważonego rozwoju w wymiarze ekonomicznym, społecznym i ekolo-
gicznym, w relacjach z aktualnymi interesariuszami, a także w procesie ochro-
ny i rozwoju zasobów niezbędnych w przyszłości [Rok 2012, s. 424]. Społeczna 
odpowiedzialność jest obok takich aspektów działalności, jak dbanie o środo-
wisko oraz legitymizacja społeczna współcześnie ważnym motywem funkcjo-
nowania przedsiębiorstw i podobnie jak innowacje może decydować o prze-
wadze konkurencyjnej [Grant 2011, s. 32]. 
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Działania innowacyjne a CSR  
 
Równolegle z rosnącym zainteresowaniem innowacjami zaczęto poświęcać 
również coraz więcej uwagi zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju pozwala firmom na określenie 
charakteru przeprowadzanych zmian, pomagając obrać właściwy kierunek, 
w jakim powinny podążać innowacje. W tym wypadku za innowację należy 
uznać to, co pozwoli utrzymać rozwój w długim horyzoncie czasowym, a za-
tem działania umożliwiające rozwijanie się gospodarek i społeczeństw bez 
uszczerbku dla środowiska naturalnego i bez szkodliwych skutków społecz-
nych [Ćwik, Dymowski 2010]. To właśnie w tym miejscu następuje sprzężenie 
pomiędzy działaniami innowacyjnymi a koncepcją CSR, która może być źró-
dłem impulsów dla tego typu rozwiązań. Innowacje, których podstawą jest 
CSR, mogą być równie znaczące dla rozwoju firmy, jak wszelkie inne rozwiąza-
nia, co więcej: mogą być kluczowe. Mowa tutaj o innowacjach odpowiedzial-
nych społecznie, które – jak wskazują: R. Owen, P. Macnaghten i J. Stiloge – 
oznaczają tworzenie nowych rozwiązań z uwzględnieniem troski o przyszłość: 
środowiska, społeczeństwa i nauki w wyniku wspólnego zarządzania działa-
niami realizowanymi w sferze nauki oraz innowacji obecnie [Owen, Macnagh-
ten, Stiloge 2013, s. 1570].   
 Zmiany, które odnoszą się do nowych technologii, często wynikają z inicja-
tyw i przedsięwzięć społecznych motywowanych odpowiedzialnością za śro-
dowisko. Coraz częściej innowacje determinowane są przez zmiany idące 
w kierunku zrównoważonego rozwoju, jednak realizacja tych działań z per-
spektywy przedsiębiorstw wyznaczana jest przez model zarządzania, który 
uwzględnia społeczną odpowiedzialność w działaniach gospodarczych. Ba-
dania przeprowadzone w 2012 r. wśród polskich firm przez Millward Brown 
dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) potwierdzają, że CSR i innowa-
cyjność silnie się ze sobą łączą [Millward Brown dla FOB 2012]. Okazało się też, 
że z 4 obszarów CSR (rynek, środowisko, społeczeństwo i pracownicy) badani 
wskazali miejsce pracy jako pierwszy obszar, w którym można dostrzec inno-
wacje. Najczęściej wskazywane były innowacyjne rozwiązania z inicjatywy 
pracowników. Respondenci reprezentujący firmy, w których występują inno-
wacyjne a zarazem społecznie odpowiedzialne rozwiązania, potwierdzili, że 
wszystkie wprowadzone przez nich innowacje nie służą tylko i wyłącznie reali-
zacji jakiejś szczytnej idei, ale także w sposób wyraźny przekładają się na ko-
rzyści biznesowe [Millward Brown dla FOB 2012]. Innowacyjność tak rozumia-
na wynika z kultury organizacyjnej panującej w odpowiedzialnej społecznie 
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firmie, w której respektowane są prawa pracownicze, pracownicy darzeni są 
szacunkiem oraz zaspokaja się ich potrzeby szkoleniowe. Przyjazne środowi-
sko pracy stwarza pracownikowi warunki do bycia innowacyjnym. 
 W ostatnich latach mówi się o innowacjach społecznie odpowiedzialnych 
jako procesie innowacyjnym biorącym pod uwagę względy społeczne i śro-
dowiskowe. W procesie tym CSR staje się impulsem do tworzenia innowacyj-
nych produktów oraz usług, które przyniosą przedsiębiorstwu zyski, przewagę 
konkurencyjną a jednocześnie są pożyteczne dla otoczenia społecznego 
i środowiska [Kopeć 2016, s. 130]. Przedsiębiorstwo realizujące zasady CSR ma 
szansę stać się autorem ekoinnowacji, która przyniesie korzyści w postaci 
spadku zużycia zasobów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dana prakty-
ka, wprowadzona w firmie w celu neutralizacji skutków środowiskowych jej 
działalności, stanie się zalążkiem nowej usługi lub produktu. W ten sposób 
korzyści odniosą równocześnie środowisko oraz przedsiębiorstwo. [Anam, 
Szul-Skjoeldkrona, Zamościńska 2012, s. 28]. Rynki, które powstały dzięki in-
nowacjom społecznie odpowiedzialnym, to np.: recykling, zrównoważone 
budownictwo, bioprodukty, eZdrowie, odzież ochronna i odnawialne energie. 
Jak wskazuje N. Ćwik należy wyodrębnić 3 rodzaje obszarów, w których od-
powiedzialność biznesu ma szczególny wpływ na innowacyjność i wyróżnić:  
 innowacyjność, która wynika z przyjęcia nowej formy zaangażowania inte-

resariuszy; 
 innowacyjność wynikającą z dostrzeżenia szansy biznesowej w adresowa-

niu problemów społecznych, postrzegania inwestycji proekologicznych ja-
ko szansy rozwoju; 

 innowacyjność wynikającą z kreowania miejsca zatrudnienia, które sprzyja 
rozwojowi przedsiębiorstwa [Ćwik 2011, s. 248].  

 Zdarza się jednak, że określenie „CSR” jest nadużywane i bezmyślnie powie-
lane, należy więc pamiętać o świadomym działaniu i nazywaniu „koncepcjami 
CSR” takich innowacyjnych działań, które w rzeczywistości nimi są. Niektórzy 
przedsiębiorcy, chcąc poprawić wizerunek i pozycję przedsiębiorstwa, twier-
dzą, że ich działania są zgodne z CSR, choć w rzeczywistości tak nie jest. 
Współcześni przedsiębiorcy powinni wykazywać się coraz większą świadomo-
ścią, bacznie wsłuchiwać się w rynek i cechować się większą otwartością na 
interesariuszy, co z pewnością zaowocuje większą innowacyjnością [Klimek 
2014, s. 17].  
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Innowacje społeczn(i)e odpowiedzialne – przegląd dobrych 
praktyk 
 
Innowacje społecznie odpowiedzialne wpisują się w koncepcję odpowiedzial-
nego biznesu, chociaż wciąż są wyzwaniem dla biznesu, który szuka odpo-
wiedzi na pytanie o to, w jaki sposób pogodzić cel ekonomiczny z korzyścią 
społeczną. U podstaw innowacji społecznie odpowiedzialnych leży przede 
wszystkim dobro ogółu, które ma być osiągnięte wskutek rozwiązania danego 
problemu społecznego. Innowacje społeczne mogą mieć następujący charak-
ter: organizacyjny, produktowy lub technologiczny. Służyć mają konkretnej 
zmianie [Olejniczuk-Merta 2013, s. 24]. 
 W polskich realiach informacje dotyczące innowacji społecznie odpowie-
dzialnych są sukcesywnie rozpowszechniane dzięki działalności wielu organi-
zacji pozarządowych, agend rządowych i grup, takich jak: Pracownia Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowa-
cji Społecznych mieszczący się w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w War-
szawie, ale też dzięki pracy grupy roboczej „Innowacje Społeczne” działającej 
przy projekcie Wizja 2050. Biznes rządzi się swoimi, specyficznymi, prawami 
i potrzebuje inspiracji, partnerów społecznych, ale też dialogu z interesariu-
szami, a przede wszystkim przekonania, że zmiana, do której dąży, jest możli-
wa i opłacalna [Andrejczuk 2015, s. 36]. 
 Raport przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazał, że 
najbardziej powszechnym w Polsce produktem, wpisującym się w model in-
nowacji społecznie odpowiedzialnej, jest kaszka „Mleczny Start” [Millward 
Brown dla FOB 2012]. Produkt ten jest wynikiem współpracy biznesowej kilku 
podmiotów – firm: Danone, Lubella i Biedronka, przy wsparciu Instytutu Matki 
i Dziecka. Zaimplementowanie do handlu pierwszego produktu użytecznego 
społecznie było wyrazem troski o klientów ze strony Biedronki, a zwłaszcza 
troski o klientów z mniej zasobnym portfelem. Kaszka „Mleczny Start” to peł-
nowartościowy produkt spożywczy sprzedawany po cenie wytworzenia, dzię-
ki czemu szerokie grono konsumentów stać na jego zakup [Rutkowska-
Jaworska 2013].  
 W dobie cyfryzacji oraz szeroko rozumianego postępu technologicznego 
i cywilizacyjnego paradoksem jest to, że problemem społecznym okazuje się 
być wykluczenie cyfrowe. Próbę rozwiązania tego problemu podjęła firma 
Orange. Zainicjowała ona projekt Pracownie Orange, polegający na organiza-
cji świetlic multimedialnych. Głównym celem, przyświecającym zakładaniu 
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i pomocy w prowadzeniu świetlic multimedialnych w małych miejscowo-
ściach i wsiach, było zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do techno-
logii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji, a także stworzenie przestrzeni 
do wspólnych działań. Przedsięwzięcie zaimplementowane przez firmę jest 
doskonałym przykładem na to, że innowacje pełnią ważną rolę społeczną 
[Andrejczuk 2015, s. 37]. 
 Inny interesujący przykład innowacji społecznie odpowiedzialnych to 
wszelkiego rodzaju projekty posiadające cechy marketingu społecznie zaan-
gażowanego. Przykładem takiego właśnie przedsięwzięcia jest projekt Toyoty 
– Ideas for Good. W jego ramach ogłoszono konkurs na urządzenia, które wy-
korzystują technologię Toyoty do pomocy ludzkości. Jednym z pomysłów 
spełniających taki właśnie warunek jest komin wentylacyjny usuwający spali-
ny z pomieszczeń tam, gdzie używa się otwartych palenisk do przyrządzania 
posiłków (kraje Trzeciego Świata). Zalety komina to przede wszystkim lekkość 
i innowacyjność, ponieważ komin napędzany jest za pomocą panelu słonecz-
nego [Pyszka 2012, s. 116]. 
 Współczesną gospodarkę wielu krajów świata charakteryzują niemal nie-
skończone możliwości przekształcania kreatorskich zdolności i umiejętności 
naukowców, badaczy, a także innych członków społeczeństw, we wszelkiego 
rodzaju formy osiągnięć technicznych, ekonomicznych i społecznych. Cieszy 
zatem to, iż innowacje rozwijają się, ale także stymulują proces rozwiązywania 
problemów społecznych. Innowacje społeczne stają się coraz powszechniejsze, 
a na świecie istnieje wiele ich przykładów: m.in. mikropożyczki wprowadzone 
przez M. Yunusa, system operacyjny Linux, banki czasu, Couchsurfing, Geek 
Girls Carrots czy TEDx.  
 Innowacje społecznie odpowiedzialne rodem z Polski to chociażby: uni-
wersytety trzeciego wieku, Maraton Pisania Listów Amnesty International, 
Kooperatywy Spożywców, Program Rozwoju Bibliotek FRSI, Wspólnota „Chleb 
Życia”, siostry M. Chmielewskiej, ale też: Partnerstwo dla Zdrowia, Pracownie 
Orange oraz program b-Link [Andrejczuk 2015, s. 35]. 
 Obserwując rozwój innowacji społecznie odpowiedzialnych, analizując te 
wprowadzone z sukcesem i te, które nie powiodły się, można wskazać model 
przedstawiający zakres ich tworzenia (zob. rysunek 1).  
 Prezentowany model jest jedynie uproszczonym przedstawieniem zdarzeń 
i ich wyniku w postaci innowacji zamkniętych lub otwartych – z punktu wi-
dzenia tematyki artykułu takie rozróżnienie innowacji jest uzasadnione, wska-
zuje bowiem na poziom integracji podmiotu ze środowiskiem zewnętrznym 
w procesie tworzenia innowacji. Innowacje zamknięte opierają się na tworze-



Justyna Kaźmierczak, Artur Łabuz 

 76 

niu, rozwijaniu oraz realizacji autorskich pomysłów innowacyjnych w ramach 
przedsiębiorstwa, natomiast innowacje otwarte zakładają tworzenie idei za-
równo wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i pozyskiwanie ich od podmiotów z oto-
czenia przedsiębiorstwa, co jest rezultatem współpracy między podmiotami. 
 
Rysunek 1. Modelowe ujęcie tworzenia odpowiedzialnych innowacji 

Źródło: [Pyszka 2012].  

 
  Nie wskazano w tym modelu takich elementów odgrywających istotną 
rolę w procesie tworzenia działań społecznie odpowiedzialnych, jak: zaufanie 
i zaangażowanie, zwłaszcza po stronie zarządu firmy, ponieważ lokują się one 
w kategorii „motywacja pracowników i kierownictwa”.  
 Zachodzące w wielu krajach przeobrażenia gospodarcze, społeczno-
kulturowe, a przede wszystkim – technologiczne, wymuszają także rozwój 
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podejścia do innowacji społecznych, które ewoluowało: od biernego postrze-
gania innowacji w początkach wprowadzania innowacji w rozumieniu J.A. 
Schumpetera (próby aktywizacji społeczeństwa w okresie rozwoju high-
technology), przez uczestnictwo w ich kreowaniu (rozwój prosumpcji, poła-
wiacze pomysłów), aż do współczesnego etapu cechującego się aktywnym 
i szerokim uczestnictwem społeczeństwa w kształtowaniu zmian społecznych, 
w celu poprawy jakości życia3 [OECD 2011]. 
 
Zakończenie 
 
Kreowanie odpowiedzialnych innowacji staje się wyraźnym impulsem do po-
szukiwania zupełnie innych jakościowo rozwiązań, co może nie tylko przy-
nieść wiele dobrego społeczeństwu, ale jest także w stanie poprawić konku-
rencyjność firm innowacyjnych społecznie. W dążeniu do osiągnięcia dosko-
nałości wsparciem dla przedsiębiorstw mogą zatem okazać się: koncepcja 
zrównoważonego rozwoju i CSR. Firmy, które funkcjonują zgodnie z koncep-
cją CSR, nieustannie udoskonalają systemy, procesy i narzędzia zarządzania, 
umiejętnie zarządzają relacjami z różnymi grupami interesu, co skutkuje do-
starczaniem zrównoważonej wartości łączącej takie aspekty, jak: ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy.  
 Celnym podsumowaniem zawartych w artykule rozważań mogą być – wie-
lokrotnie cytowane w takim kontekście – następujące słowa M. Panek-
Owsiańskiej: „Innowacje społeczne jest to coś, co wykracza poza tradycyjną 
filantropię i odpowiada na potrzeby społeczne, to nowy zestaw modeli bizne-
sowych, procedur, produktów i usług, który tworzy nową społeczną współpra-
cę. Sam biznes nie rozwiąże wszystkich problemów świata ani żaden inny 
sektor nie zrobi tego samodzielnie. Współpraca biznesu z rządem i społeczeń-
stwem obywatelskim może przyczynić się do innowacji i rozwoju społecznego. 
Takie podejście jest po prostu dobre dla biznesu. Liczą się nie tylko krótkotermi-
nowe efekty, ale także rezultaty w dłuższej perspektywie. Żeby biznes przetrwał, 
musi postępować w sposób zrównoważony” [Panek-Owsiańska 2013, s. 45]. 
 Podmioty funkcjonujące na rynku coraz częściej informują otoczenie 
o swoich działaniach, które są zgodne z koncepcją CSR. Oprócz tego na swo-
ich stronach WWW zamieszczają informacje o prowadzonych działaniach in-
nowacyjnych, co wpływa pozytywnie na ich społeczny odbiór, czy to przez 
konsumentów, czy przez potencjalnych inwestorów. Powstaje też wiele ran-
                                                 

3 Definicja innowacji społecznych stworzona przez OECD. 
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kingów uwzględniających w swoich kryteriach informacje o firmach realizują-
cych innowacje społecznie odpowiedzialne, co podnosi także szeroko pojęty 
prestiż tego zjawiska. Połączenie tematyki społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i działalności innowacyjnej jest uzasadnione – CSR sprawuje niejako pie-
czę nad działaniami innowacyjnymi, przyczyniając się do zwiększenia spo-
łecznej użyteczności innowacji. Firmy polskie, idąc śladem firm zagranicznych, 
coraz częściej mogą pochwalić się działaniami z obszaru innowacji społecznie 
odpowiedzialnych, co stanowi niezaprzeczalną wartość dodatnią i owocuje 
dobrymi praktykami. 
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Wstęp  
 
W artykule omówiono wybrane zagadnienia z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu (CSR) i związanych z tym działań prowadzących do osiąga-
nia celów, takich jak: zwiększanie spójności społecznej, rozwój kapitału ludz-
kiego, wzrost innowacyjności, a także zrównoważone wykorzystanie zasobów 
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środowiska. Analizy dokonano na przykładzie – ujętych w programie Europa 
2020 i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – podejmowanych 
i wdrożonych już działań w celu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju 
w obszarze zarządzania samorządu na terenie północnego regionu woj. ślą-
skiego [Komisja Europejska 2010; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
2019]. 
 
Wprowadzenie 
 
Opracowanie prezentuje ogólną ideę zrównoważonego rozwoju jako doktry-
ny ekonomicznej dążącej do zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeń-
stwa oraz osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. W artykule omówiono, na 
podstawie analizy unijnych i krajowych dokumentów prawnych oraz dostęp-
nej literatury przedmiotu, wybrane zagadnienia dotyczące zasad i uwarunko-
wań aktywności podmiotów sektora przedsiębiorczości w zakresie realizacji 
działalności społecznej w wyniku m.in. ekonomicznej i środowiskowej efek-
tywności przedsięwzięć.   
  Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest modelem globalnego rozwoju 
cywilizacyjnego dążącego do eliminowania zagrożeń ograniczających per-
spektywy rozwoju ludzkości, (np. ideologii zmierzającej do tworzenia społe-
czeństwa na fundamencie idei powrotu do natury) [Sadowski 2003, s. 13]. 
Zakłada się w niej jednocześnie, że kontynuowanie dotychczasowego sche-
matu rozwoju gospodarczego bazującego na ekstensywnym wykorzystywa-
niu środowiska musi prowadzić do katastrofy w skali globalnej w sferach: eko-
nomicznej, ekologicznej oraz socjalnej [Bohdanowicz 2001, ss. 155–158]. 
 Termin „zrównoważony rozwój” uzyskał szeroką akceptację pod koniec lat 
80. XX w., gdy pojawił się w publikacji pt. Nasza wspólna przyszłość (Our Com-
mon Future), znanej także jako Raport Brundtland, opracowanej przez powoła-
ną przez ONZ komisję WCED, czyli Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwo-
ju WCED (World Commission on Environment and Development) w celu za-
proponowania „globalnego programu zmian” – nowej koncepcji i praktyki 
rozwoju [WCED 1987]. Uznano wówczas, że zrównoważony rozwój (ang. su-
stainable development) jest to „rozwój odpowiadający potrzebom dnia dzisiej-
szego, który nie ogranicza zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania wła-
snych potrzeb” [WCED 1987]. 
    Ideę zrównoważonego rozwoju jako współczesnej doktryny ekonomii poli-
tycznej trafnie określa pierwsze zdanie tego raportu: „Na obecnym poziomie 
cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w któ-
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rym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania 
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie” [WCED 1987]. 
      Autorzy raportu podkreślają, że zrównoważony rozwój umożliwia osią-
gnięcie sprawiedliwości społecznej w wyniku m.in. ekonomicznej 
i środowiskowej efektywności przedsięwzięć [WCED 1987]. Zgodnie z tą opi-
nią, w celu zapewnienia utrzymania warunków do życia na Ziemi i możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb wszystkich ludzi, także przyszłych gene-
racji, należy zadbać o zrównoważony rozwój wszelkich dziedzin życia i ludz-
kiej działalności.  
 Aby uściślić definicję zrównoważonego rozwoju, często sięga się również do 
zapisów zawartych w normach i dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych, które stanowią np., że: „Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który za-
spokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przy-
wraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości za-
spokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych 
granic pojemności ekosystemu Ziemi” [https:// en.wikipedia.org/wiki/ 
United_Nations_Conference_on_the_Human_Environment, dostęp: 9.09.2019]. 
 Zrównoważony rozwój to koncepcja, która zakłada, że wzrost gospodarczy 
prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. wyrównywania 
szans, przeciwdziałania marginalizacji) oraz podnoszenia jakości środowiska 
naturalnego, m.in. za pomocą ograniczania szkodliwego wpływu produkcji 
i konsumpcji na stan środowiska, a także w wyniku ochrony zasobów przy-
rodniczych. 
 Reasumując, można uznać, że koncepcja zrównoważonego rozwoju jest 
modelem globalnego rozwoju cywilizacyjnego dążącego do eliminowania 
zagrożeń podważających perspektywy rozwoju ludzkości (w tym m.in. utopij-
nych ideologii widzących ratunek w tworzeniu społeczeństwa na fundamen-
cie idei powrotu do natury), w którym wskazuje się jednocześnie, że konty-
nuowanie dotychczasowego schematu rozwoju gospodarczego opartego na 
ekstensywnym wykorzystywaniu środowiska musi prowadzić do katastrofy 
w skali globalnej w sferze: ekonomicznej, ekologicznej i socjalnej.    
   Dokumentem określającym zasady zrównoważonego rozwoju jest dekla-
racja ze Szczytu dla Ziemi w Rio de Janeiro (Rio +20), na którym w 2012 r. spo-
tkali się przedstawiciele 100 krajów, w sprawie środowiska i rozwoju, która 
zawiera 27 zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju będących wskazów-
kami, jak praktycznie realizować tę koncepcję [https://pl.wikipedia.org/ 
wiki/Szczyt_Ziemi_1992, dostęp: 18.09.2019; https://www.ekologia.pl/artykul/ 
inne/27-zasad-zrownowazonego-rozwoju,7035,html, dostęp: 18.09.2019]. 
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 Zasady te obejmują prawo do życia zdrowego i twórczego w harmonii 
z przyrodą w wyniku realizacji tzw. nowego partnerstwa, które ma doprowa-
dzić do zachowania i przywrócenia integralności ekosystemu Ziemi. Zasady 
zrównoważonego rozwoju dotyczą wszystkich państw, a także każdego 
mieszkańca naszej planety.  
 Na szczycie ONZ w Nowym Jorku (25.09.2015 r.) szefowie państw i rządów 
z całego świata przyjęli globalną agendę polityki rozwoju na następne 15 lat 
obejmującą 17 celów, w tym m.in.: 
 likwidację do 2030 r. skrajnej biedy i głodu  
 wspieranie opieki zdrowotnej i oświaty   
 walkę ze zmianami klimatycznymi [http://www.unic.un.org.pl/cele.php, 

dostęp: 21.09.2019]. 
 Katalog tych zamierzeń jest kontynuacją celów millenijnych, które ustalono 
na przełomie wieków i wyznaczono docelową datę ich realizacji na 2015 r., ale 
warunkiem tej realizacji był pokój [https://image.slidesharecdn.com/ 
businesscapstoneprojectpresentation-160623050411/95/business-capstone-
project, dostęp: 22.09.2019]. 
 Jeśli chodzi o Polskę, to w skali narodowej pożądane jest opracowanie 
nowych koncepcji społecznych stosunków przyrodniczych dostosowanych do 
tradycji kulturowych i istniejących zasobów przyrodniczych [Wodzikowski 
2009, s. 70].   
 Zasada zrównoważonego rozwoju uzyskała rangę konstytucyjną – została 
zapisana w art. 5 i art. 74 Konstytucji RP [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)]. Jest tak-
że ujęta w ustawach, takich jak: 
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), która określa m.in., że potrzebny jest: „[…] taki 
rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem rów-
nowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodni-
czych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współcze-
snego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. 

3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658), w której ustawodawca zdefiniował ter-
min „polityka rozwoju”, zapisując w art. 2, że: „Przez politykę rozwoju ro-
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zumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i reali-
zowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, 
spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnosze-
nia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy 
w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”. 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju to istotny element polityki i gospodarki 

unijnej. Świadczy o tym m. in.: unijna strategia Lizbońska z 2000 r., strategia Go-
eteborska z 2001 r. i kampania na rzecz odpowiedzialnego biznesu z 2005 r.,  
a także strategia Europa 2020 realizowana od 2010 r. jako Strategia dla Wzro-
stu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społeczne-
mu [https://pl.wikipedia.org/wiki/Strategia_lizbońska, dostęp: 14.09.2019; 
https://tech.money.pl/przemysl/slownik-pojec-ue/strategia-goeteborska-the-
447332.html, dostęp: 14.09.2019]. Ta ostatnia została przyjęta przez państwa 
członkowskie UE w celu tworzenia stabilnych podstaw wzrostu gospodarcze-
go, umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych społeczeństwa oraz za-
pewnienie konkurencyjności UE w warunkach globalizacji. Strategia ta kon-
centruje się na 3 uzupełniających się obszarach wzrostu, takich jak:  
 wzrost inteligentny (ang. smart growth),  
 wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth),  
 wzrost zapobiegający wykluczeniu społecznemu (ang. inclusive growth) 

[Komisja Europejska 2010]. 
 W Polsce odpowiednio do strategii Europa 2020 została przyjęta 25 wrze-
śnia 2012 r. przez Radę Ministrów Strategia Rozwoju Kraju 2020, której głów-
nym celem jest „wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych 
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony 
rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności” [Komisja Europejska 2010; 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2012]. 
 Strategia wyznacza 3 obszary strategiczne: „Sprawne i efektywne pań-
stwo”, „Konkurencyjna gospodarka”, „Spójność społeczna i terytorialna”, 
w których koncentrować się będą podstawowe działania [Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego 2012].   
 Rozwinięciem strategii Europa 2020 jest – przyjęta przez Radę Ministrów 14 
lutego 2017 r. – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 [Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej 2019].   
 Reasumując, należy podkreślić, że zaprezentowane w artykule rozumienie 
odpowiedzialności biznesu prowadzi do wniosku, że jest to strategia zarzą-
dzania, która w wyniku prowadzenia dialogu społecznego na poziomie lokal-
nym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie 
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globalnym i jednocześnie kształtuje warunki dla zrównoważonego rozwoju 
społecznego i ekonomicznego. 
 
Cele i zadania zrównoważonego rozwoju 
 
Stworzenie zrównoważonego modelu życia, a więc uzyskanie poprawy jakości 
życia ludzi bez rabunkowej eksploatacji ziemskich zasobów naturalnych, wy-
maga podejmowania zróżnicowanych działań w poszczególnych regionach 
świata, ale przede wszystkim do osiągnięcia tego celu niezbędna jest integra-
cja aktywności w 3 kluczowych obszarach, takich jak: 
1. Wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści w celu osiągnięcia 

odpowiedzialnego, długookresowego wzrostu, który stanie się udziałem 
wszystkich społeczności.  

2. Ochrona zasobów naturalnych i środowiska w celu zachowania środowi-
skowego dziedzictwa i zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń w wy-
niku stosowania racjonalnych i ekonomicznych rozwiązań ograniczających 
zużycie zasobów i skażenie środowiska.   

3. Rozwój społeczny (w zakresie: pracy, żywności, edukacji, energii, opieki 
zdrowotnej, wody) – inicjowanie takich działań, w wyniku których nie zo-
stałoby naruszone bogactwo kulturowej i społecznej różnorodności, a spo-
łeczeństwa miałyby instrumenty pozwalające na kształtowanie własnej 
przyszłości [Marża 2006]. 
Istotą zrównoważonego rozwoju jest więc potrzeba jednoczesnego 

uwzględniania 3 filarów: społeczeństwa, gospodarki i środowiska, a rozwój 
gospodarczy jest generalnie skorelowany z ogólną poprawą jakości życia przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi przyrodniczej środowiska.  
 Biznes i społeczeństwo są ze sobą związane, a cele biznesowe mogą wią-
zać się z celami społecznymi, gdyż rozwój wymaga zaangażowania kapitału 
społecznego, ale także efektywności, jeśli chodzi o wykorzystanie zarówno 
dostępnych zasobów materialnych, jak i niematerialnych. Zrównoważony 
rozwój przyjmuje jako wartości:  
 sprawiedliwość wewnątrzpokoleniową, polegającą na dążeniu do: zaspo-

kojenia podstawowych potrzeb (żywności, mieszkania, edukacji, opieki 
zdrowotnej i socjalnej, jakości środowiska), likwidacji ubóstwa, zaspokoje-
nia potrzeb intelektualnych, przeciwstawiania się konfliktom, a także 
ochrony różnorodności kulturowej społeczeństw i wspierania ich przed-
siębiorczości; 
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 sprawiedliwość międzypokoleniową, która oznacza konieczność zacho-
wania istniejącego przyrodniczego kapitału naturalnego dla przyszłych 
pokoleń w wyniku: oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody, 
utrzymywania równowagi środowiska, recyrkulacji zasobów oraz respek-
towania ekonomicznych przesłanek rozwoju gospodarczego przejawiają-
cego się w zachowaniu odpowiedniej proporcji między konsumpcją i in-
westycjami [Łuszczek 2017, ss. 27–38].   

 Zasadnicze problemy zrównoważonego rozwoju dotyczą zatem 2 kwestii: 
tego, jak rozłożyć zasoby wewnątrz współczesnego pokolenia, aby rozwój był 
nie tylko efektywny, lecz również sprawiedliwy oraz tego, jaką zasadę trwało-
ści przyjąć w gospodarowaniu istniejącym przyrodniczym kapitałem natural-
nym. Dlatego w ekonomii zrównoważonego rozwoju ważne znaczenie ma 
teoria dóbr publicznych, charakteryzująca się tym, że zakłada brak możliwości 
wyłączenia z ich konsumpcji oraz jednocześnie uznaje, że nie są one konku-
rencyjne w konsumpcji [Randall, Holcombe 1997]. W takim ujęciu dobra pu-
bliczne tworzą obszar konsumpcji zbiorowej społeczeństwa finansowany 
z funduszy publicznych.  
 Inwestowanie w zrównoważony rozwój przyczynia się do: zatrzymania 
postępującej degradacji środowiska, racjonalizacji zużycia surowców natural-
nych, poprawy efektywności wytwarzania, poprawy komfortu życia, zapew-
nienia realizacji potrzeby rozwoju teraźniejszych i przyszłych pokoleń, wzrostu 
gospodarczego. 
 Potrzebę zmiany paradygmatów zarządzania, a w tym wzmocnienia relacji 
między zyskiem firmy a korzyściami społecznymi, dostrzega wielu liderów 
biznesu, rozumiejąc, że koniecznym elementem strategii biznesowej jest dia-
log z kluczowymi interesariuszami i wdrażanie rozwiązań sprzyjających bu-
dowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej.  
  
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem 
 
Zrównoważony rozwój stał się współczesną ideologią polityków i organizacji 
ekologicznych, jako zasada i norma ludzkiego działania, która pozwala har-
monijnie koegzystować. 
 Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR (ang. corporate social re-
sponsibility), którą w odniesieniu do przedsiębiorstw utożsamiamy ze zrów-
noważonym rozwojem, rozumiana i realizowana jest głównie jako: dbałość 
o pracowników, minimalizacja wpływu na środowisko, odpowiedzialne  
i etyczne zachowania biznesowe w stosunku do partnerów oraz odpowie-
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dzialność za wpływ na społeczność lokalną przejawiającą się we wspieraniu jej 
dobrobytu i rozwoju. W drugiej połowie XX w. problematykę CSR przedstawił  
R. Bowen w książce pt. Social Responsibilities of the Businessman, pojawiła się też 
wtedy pierwsza powszechnie zaakceptowana definicja CSR, autorstwa A. Carrol-
la, wskazująca na odpowiedzialność ekonomiczną, prawną, etyczną 
i filantropijną, znana później jako piramida CSR2 [Bowen 1953; Carroll 1979; 
https://image.slidesharecdn.com/businesscapstoneprojectpresentation-1606230 
50411/95/business-capstone-project, dostęp: 27.09.2019]. Instytucjonalizacja 
CSR nastąpiła w latach 90. XX w. wraz z pojawieniem się standardów, takich 
jak ISO 14001 i SA 8000 oraz kodeksów ładu korporacyjnego 
[https://dqs.pl/?uamfiletype=attachment&uamgetfile=https://dqs.pl/wp-content/ 
uploads/PN-EN-ISO-14001_2015-09P_PKN.pdf, dostęp: 11.11.2019; http://sa-
intl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000%20Standard%202014.pdf, do-
stęp: 11.11.2019].   Realizacja odpowiedzialności społecznej uznawana jest 
coraz częściej za warunek utrzymania i kreowania przez przedsiębiorstwo 
dobrej reputacji, jako jednego z zasobów niematerialnych, który staje się 
szczególnym zasobem w staraniach o wypracowanie i osiągnięcie pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Warto dodać, że Bank Światowy, 
w raporcie dla polskiego rządu, wskazał 4 obszary kluczowe dla efektywnego 
wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, którymi są: zintegro-
wana struktura zarządzania, plan realizacji z wskaźnikami i systemem monitorin-
gu, zaangażowanie i edukacja pracowników, komunikacja z kluczowymi interesa-
riuszami [http://documents.worldbank.org/curated/en/531591561388313834/ 
pdf/Poland-Catching-Up-Regions-3-Overview-Report, dostęp: 10.09.2019]. 
 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, utożsamianym ze społeczną od-
powiedzialnością, w polskich przedsiębiorstwach jest uwarunkowane histo-
ryczno-gospodarczym rozwojem polskiej przedsiębiorczości, a także obecno-
ścią na rynku międzynarodowych korporacji, które, stosując koncepcję CSR 
i promując ideę społecznej odpowiedzialności, stały się przykładem tego, jak 
można poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa w wyniku działania na 
rzecz dobra konsumentów i środowiska naturalnego. Nowoczesny i odpowie-
dzialny biznes poszukuje synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym 
i społecznym aspektem funkcjonowania, budując kompleksową strategię 
rozwoju firmy na podstawie założeń CSR. 

                                                 
2  Społeczna odpowiedzialność biznesu była omawiana już w starożytnych tekstach wedyj-

skich i hinduskich potępiających lichwę, a w islamie funkcjonuje instytucja Zakatu, czyli obo-
wiązkowego podatku na rzecz ubogich.  
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Jedną z koncepcji zarządzania zrównoważonym rozwojem jest system SMS 
(ang. sustainability management system), który może być włączony w ogólny 
system zarządzania lub może pełnić nadrzędną funkcję w stosunku do innych 
systemów zarządzania. System ten umożliwia aktywne implementowanie 
strategii przedsiębiorstwa na poziomie planowania, wdrażania, weryfikowania 
efektów podejmowanych działań, na podstawie koncepcji ciągłego doskona-
lenia [Kronenberg, Bergier 2010].     
 Podstawowe komponenty systemu SMS pozostają w ciągłej interakcji, 
a proces ten przebiega w kilku fazach, takich jak: 
–  faza wizji, kiedy definiuje się orientację przedsiębiorstwa i kierunek jego 

rozwoju; 
–  faza programu zrównoważonego rozwoju, kiedy wskazuje się politykę, 

cele, środki (do realizacji celów), wskaźniki, osoby odpowiedzialne; 
–  faza wdrożenia systemu SMS, kiedy podejmuje się starania o to, aby 

wszyscy interesariusze uznali przydatność wdrożenia i rozumieli jego sens;  
–  faza ewaluacji zrównoważonego rozwoju, kiedy weryfikuje się osiąganie 

celów; 
–  faza innowacji, kiedy odnosi się do aspektów społecznych i środowiskowych;  
–  faza dialogu z interesariuszami, kiedy podejmuje się rozmowy z interesa-

riuszami, które stają się następnie źródłem inspiracji do innowacji i analizy 
ryzyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa; 

–  faza raportowania z zakresu zrównoważonego rozwoju, kiedy to opisu-
je się otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe przedsiębiorstwa 
oraz ujawnia postępy w realizowanych projektach i osiągniętych celach 
w zakresie realizacji programu zrównoważonego rozwoju.  

 Proces wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębior-
stwie jest inicjowany przez zarząd organizacji, gdyż to właśnie zapewni wła-
ściwą alokację zasobów ludzkich i finansowych w wyniku budowania świa-
domości zrównoważonego rozwoju u wszystkich pracowników.      
 Wdrożenie koncepcji CSR przez przedsiębiorstwa MSP obejmuje działania 
w obszarze społecznej odpowiedzialności adresowane do tych grup interesa-
riuszy, z którymi firma ma codzienny kontakt, czyli: klientów, partnerów bizne-
sowych oraz pracowników. Natomiast inicjatywy na rzecz społeczności lokal-
nej i środowiska naturalnego to z reguły domena większych przedsiębiorstw, 
które są zazwyczaj znacznie bardziej efektywne, zwłaszcza jeśli chodzi o ko-
munikację skierowaną na zewnątrz [Bieńkiewicz 2008]. Znaczące są działania 
w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego, a także wszelka aktywność ukierun-
kowana na stworzenie innowacyjnej kultury organizacyjnej, czemu służą m.in. 
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kodeksy etyczne firmy, a także inicjatywy mające na celu podwyższenie za-
dowolenia i standardu życia pracowników. Do popularnych działań CSR 
o charakterze społecznym należy zaliczyć sponsoring: kultury, edukacji, spor-
tu, ochrony zdrowia lub walki z patologiami oraz akcje charytatywne, dzięki 
którym możliwe jest nieodpłatne przekazywanie wytworzonych przez przed-
siębiorstwo produktów bądź usług na rzecz potrzebujących organizacji lub 
osób.  
 Oprócz aspektów społecznych kluczowym zagadnieniem w obszarze CSR 
staje się ochrona środowiska naturalnego, np. stosowanie systemu zarządza-
nia środowiskowego (SZŚ), zgodnie z wymogami normy ISO 14001 oraz ISO 
22000 lub zarejestrowane w unijnym systemie eko-zarządzania i audytu EMAS, 
który jest dobrowolnym instrumentem potwierdzającym ciągłe doskonalenie efek-
tywności ekologicznej (środowiskowej) w przedsiębiorstwie [https://dqs.pl/ 
?uamfiletype=attachment&uamgetfile=https://dqs.pl/wp-content/uploads/PN-EN- 
ISO-14001_2015-09P_PKN.pdf, dostęp: 15.11.2019; http://www.bizna.ir/upload/ 
emn/1593363136.pdf, dostęp: 15.12.2019].  
 Warto wspomnieć, że stosowane są także inne systemy i standardy do zarzą-
dzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, takie jak np.: SA 8000 (Social Accoun-
tability 8000) – norma dla weryfikacji przedsiębiorstw uwzględniających w zarzą-
dzaniu aspekty społeczne, środowiskowe oraz inne czynniki bezpośrednio wpływa-
jące na interesariuszy danej organizacji; GRI (Global Reporting Initiative) – inicjatywa, 
dla raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju; AA 1000 – seria standar-
dów dotyczących obszaru zarządzania procesem współpracy z interesariuszami,  
w skład której wchodzą 3 standardy: odpowiedzialności, zaangażowania i weryfika-
cji [http://www.sa8000.info/sa8000doc/2001StdEnglish.pdf, dostęp: 11.11.2019; 
https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx, dostęp: 
21.11.2019; https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2018/05/AA1000 
_ACCOUNTABILITY_PRINCIPLES_2018_Single_Pages.pdf, dostęp: 21.11.2019]. 
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu  
 
Zasady koncepcji CSR najwierniej odzwierciedla norma (projekt) ISO 26000  
w zakresie społecznej odpowiedzialności, opublikowana w listopadzie 2010 r. 
przez ISO (International Standarization Organization) [http://iso26000.info/wp-
content/uploads/2017/02/ISO-26000_and_OECD_Guidelines_MNE_PPO_v1.pdf, 
dostęp: 17.11.2019]. Norma ISO 26000 precyzuje, że społeczna odpowiedzial-
ność to zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i śro-
dowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialno-
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ści za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo 
i środowisko. Jednocześnie określa, że: „Zrównoważony rozwój to doktryna 
ekonomii politycznej zakładająca dążenie do jakości życia na poziomie, na jaki 
pozwala obecny rozwój cywilizacyjny” [http://iso26000.info/wp-content/ 
uploads/2017/02/ISO-26000_and_OECD_Guidelines_MNE_PPO_v1.pdf, do-
stęp: 17.11.2019]. Doktryna ta zakłada, że ludzkość, a w zwłaszcza przedstawi-
ciele biznesu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności powinni brać 
pod uwagę wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Świadomość i 
zbalansowanie tych 3 obszarów stanowi właśnie o zrównoważonym rozwoju 
prowadzenia biznesu. 
  Trzeba zaznaczyć, że norma ta nie jest żadną formą certyfikacji ani obo-
wiązkowej regulacji. Jest raczej praktycznym przewodnikiem po koncepcji 
odpowiedzialnego biznesu, definiując społeczną odpowiedzialność biznesu jako: 
„Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, 
procesy) na społeczeństwo i środowisko” [http://iso26000.info/wp-content/ 
uploads/2017/02/ISO-26000_and_OECD_Guidelines_MNE_PPO_v1.pdf, dostęp: 
17.11.2019]. Norma ISO 26000 wyróżnia różne obszary społecznej odpowiedzial-
ności, które przedstawiono schematycznie na rysunku (zob. rysunek 1). 
 
Rysunek  1. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (wg ISO 26000) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [http://www.odpowiedzialnafirma.pl, dostęp: 18.09.2019]. 
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 Cechy wyróżniające działania społecznie odpowiedzialnego biznesu to 
m.in.: uwzględnianie wartości etycznych urzeczywistniane poprzez uczciwe 
wypełnianie zobowiązań, stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych 
opartych na szacunku dla pracowników i społeczności, a także osiąganie dłu-
gotrwałego zysku przy jednoczesnym prowadzeniu rozsądnego dialogu 
z interesariuszami zmierzającego do usprawniania strategii rozwoju przedsię-
biorstwa oraz budowanie strategii przewag konkurencyjnych na rynku, opar-
tych na zapewnieniu trwałej wartości, zarówno dla udziałowców, jak i dla in-
nych interesariuszy [Kuraszko 2009]. 
 W wyniku wprowadzenia do organizacji systemu CSR uzyskuje się nowe 
przewagi konkurencyjne3, co jest rezultatem budowania trwałych relacji 
z interesariuszami w celu umocnienia pozycji na rynku. 
 Wśród korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa z tytułu realizowania 
działań społecznie odpowiedzialnych, związanych z wdrożeniem zasad zrów-
noważonego rozwoju, wymienić należy:     
 korzyści ogólnobiznesowe, czyli wzrost wartości przedsiębiorstwa, po-

prawa reputacji i relacji z interesariuszami, nowe możliwości biznesowe, 
uczciwa konkurencja, zmniejszona interwencja regulatorów; 

 korzyści operacyjne, które obejmują poprawę jakości, większą lojalność 
pracowników i klientów, większą innowacyjność, bezpieczną współpracę 
z kooperantami, lepszą kontrolę ryzyka; 

 korzyści finansowe, czyli oszczędności kosztowe, wyższe przychody (ce-
ny), silny rozwój (bardziej stabilne wyniki), niższy koszt kapitału, lepsza 
zdolność pozyskiwania kapitału (większa atrakcyjność dla inwestorów) [Lu-
lewicz-Sas 2011].  

 Zobowiązania biznesu, wynikające z tytułu społecznej odpowiedzialności, 
obejmują następujące obszary: 
 obszar ekonomiczny – generowanie zysku w wyniku oferowania dóbr  

i usług, na które jest zapotrzebowanie na rynku, w uczciwej cenie; 
 obszar prawny – działania  zgodne z obowiązującymi regulacjami praw-

nymi;  

                                                 
3 W 2009 r. GPW w Warszawie uruchomiła pierwszy w Polsce oraz jeden z nielicznych w Europie 
indeks firm odpowiedzialnych społecznie o nazwie „RESPECT INDEX” (jest to akronim słów 
najlepiej oddających istotę i filary CSR – responsibility, ecology, sustanability, participation, envi-
ronment, comminity, transparenty). Celem tej inicjatywy było przede wszystkim zwiększenie 
zainteresowania inwestorów spółkami notowanymi na giełdzie, które na tle innych wyróżniają 
się zaangażowaniem w działania CSR. 
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 obszar etyczny – działania w zgodzie z normami etycznymi przyjętymi 
w firmie; 

 obszar uznaniowy – działania zależne od wyborów zarządzających lub 
właścicieli (np. sponsoring) [Lulewicz-Sas 2011]. 

  
Podsumowanie 
 
Główną ideą zrównoważonego rozwoju jest harmonizacja środowiska, go-
spodarki i społeczeństwa. Dotyczy ona zasobów, które związane są z tymi 
obszarami i jest wyzwaniem odnoszącym się w znacznym stopniu do przed-
stawicieli biznesu. Ważnym zadaniem dla społeczności międzynarodowej 
stała się konieczność zachowania środowiska w jak najlepszym stanie zarów-
no dla obecnych pokoleń, jak i przyszłych (zasada sprawiedliwości międzypo-
koleniowej). Stąd strategia Europa 2020 – Strategia dla Wzrostu Inteligentne-
go, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu Społecznemu, przyjęta przez 
państwa członkowskie UE, ma na celu tworzenie stabilnych podstaw wzrostu 
gospodarczego umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych społeczeń-
stwa oraz zapewnienie konkurencyjności UE w warunkach globalizacji [Komi-
sja Europejska 2010]. Ta polityka UE, wskazująca wyraźnie na potrzebę prze-
chodzenia do gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby środowiska, 
w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu świadomości polskiego społe-
czeństwa oraz polskiej kadry menedżerskiej, instytucji otoczenia biznesu, 
związków zawodowych, organizacji pozarządowych, a także administracji 
państwowej i skłania te podmioty do podejmowania wysiłków w zakresie 
rozwiązywania problemów natury ekologicznej oraz społecznej w warunkach 
rozwiniętej gospodarki rynkowej. 
 Przedsiębiorstwa wdrażające zasady zrównoważonego rozwoju i społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (CSR) akcentują dobrowolność podejmowa-
nych działań, generujących efekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne, 
często wychodzących poza wymogi stawiane przez prawo, a których celem 
jest poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań nie tylko dla przedsiębior-
stwa, ale również dla jego otoczenia bliższego i dalszego (interesariuszy). 
Działania te przyczyniają się do promocji i eksponowania reputacji przedsię-
biorstwa, większej efektywności pracowników oraz zaangażowanego współ-
działania z lokalną społecznością. 
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Wstęp 
 
Polska od dłuższego czasu jest uznawana za stabilne miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej. W związku z tym lokowanie nowoczesnych cen-
trów usług dla biznesu (wielokulturowych miejsc pracy), takich jak SSC3, BPO4, 
ITO5, R&D6, staje się elementem przewagi konkurencyjnej. Obecnie w zlokali-
zowanych w Polsce centrach usług biznesowych z obcym kapitałem pracuje 
279 tys. osób7, z czego blisko 65 tys. w Krakowie, a według szacunków w 2020 
r. w tym sektorze będzie pracowało w skali całego kraju ok. 340 tys. osób 
[ABSL 2018, ss. 7, 14]. W związku z tym – patrząc przez pryzmat współczesnej 
rzeczywistości gospodarczej – umiejętne zarządzanie organizacjami wielokul-
turowymi jest jedną z podstaw efektywnie działającego biznesu. Wielokultu-
rowość w organizacji może być zarówno źródłem zagrożeń, jak i korzyści, na 
co wpływ w największym stopniu mają kadry zarządzające daną instytucją. 
Obecnie wielokulturowość jest przedmiotem badań, w których analizuje się to 
zagadnienie w różnych kontekstach, jednak samym źródłom konfliktów 
tkwiących w wielokulturowości poświęca się mało miejsca. 
 Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wielokulturowości jako 
potencjalnego źródła konfliktów we współczesnych organizacjach oraz wska-
zanie metod i technik, które umożliwiają zapobieganie powstawaniu sytuacji 
kryzysowych w organizacjach wielokulturowych. Metoda badawcza przyjęta 
przez autorów artykułu to, według klasyfikacji Janusza Sztumskiego, analiza 
i synteza literatury z zakresu problematyki wielokulturowości, zarządzania 
zasobami ludzkimi, zarządzania konfliktami oraz sama praktyka autorów wy-
nikająca z pracy w wielokulturowym środowisku. Jest to metoda mieszana, 
znajdująca się pomiędzy metodami empirycznymi i teoretycznymi [Sztumski 
2005]. Przyjęcie takiej metody pozwoli przygotować się do badań empirycz-
nych, które w kolejnych latach w organizacjach funkcjonujących w Polsce, 
Hiszpanii i we Włoszech będą podejmowali autorzy niniejszego tekstu. 
 Autorzy będą starali się odpowiedzieć na postawione pytania badawcze 
dotyczące źródeł konfliktów we współczesnych organizacjach, które mają 
swoje korzenie w wielokulturowości. Czy wynikają one tylko i wyłącznie z róż-

                                                            
3 SSC (Shared Service Centers) – centra usług wspólnych. 
4 BPO (Business Process Outsourcing) – outsourcing procesów biznesowych. 
5 ITO (Information Technology Outsourcing) – outsourcing IT. 
6 R&D (Research&Development) – centra badawczo-rozwojowe. 
7 Całkowite zatrudnienie w centrach usług wynosi 279 tys. osób, w tym 225 tys. osób w cen-

trach zagranicznych (81%) i 54 tys. osób w centrach polskich (19%). 
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nic kulturowych i braku tolerancji ze strony pracowników danej organizacji? 
Czy też źródłem konfliktu jest próba narzucenia dominacji przez grupę, która 
w danej organizacji ma przewagę? To tylko niektóre z pytań, które wymagają 
pogłębionej analizy.  
 
Wielokulturowość – pojęcie i znaczenie we współczesnym 
zarządzaniu 
 
Zagadnieniem wielokulturowości zajmowano się już w przeszłości, ale głów-
nie pod kątem migracji wywoływanych przez wojny [Burkiewicz 2014, ss. 246–
248]. Obecnie na wielokulturowość patrzymy przez pryzmat aktualnego pro-
blemu migracji, a także gospodarki. Wiele organizacji działa w różnych czę-
ściach świata, a zatem na ich pracowników oraz klientów mają wpływ rozmai-
te kultury narodowe i regionalne [Noga 2014, s. 12]. W związku z tym, patrząc 
na współczesną organizację, możemy zdefiniować wielokulturowość jako 
„zbiór różnorodnych i wzajemnie przenikających się kultur” [Jankowska-
Mihułowicz 2011, s. 61] lub „reprezentację, w jednym systemie społecznym, 
w której występują ludzie o zdecydowanie różnych przynależnościach kultu-
rowych” [Cox 1993, s. 6], albo „stan w grupie lub organizacji, której członkowie 
różnią się od siebie pod względem płci, wieku, orientacji seksualnej, rasy, gru-
py zawodowej, stopnia pełnosprawności lub narodowości” [Griffin 1996, 
s. 705]. Zarządzanie w środowisku zróżnicowanym kulturowo niesie za sobą 
szanse i zagrożenia, a różnice, o których wspomina w swojej definicji między 
innymi Griffin, sprawiają, że w organizacjach dochodzi do konfliktów. Należy 
jednak pamiętać, że te różnice nie zawsze są oczywiste. Możemy je podzielić 
na pierwotne i wtórne. Do tych pierwszych zaliczamy rasę, pochodzenie et-
niczne, płeć, fizyczne i kognitywne możliwości, czyli te cechy, które są wro-
dzone; do drugich – indywidualne przekonania, stan cywilny, doświadczenie 
zawodowe, nabyty „know how”, status majątkowy, wykształcenie, czyli 
wszystko, co dana jednostka pozyskuje w ciągu życia [Amaram 2007, s. 2]. 
Wielokulturowość należy współcześnie analizować w szerokim kontekście, 
z odwołaniem nawet do przestrzeni globalnej i wirtualnej. To nie tylko akcep-
towanie różnic i odrębności kulturowych, ale także kształtowanie zróżnicowa-
nych, innych sposobów myślenia, działania czy zarządzania ludźmi i zespołami 
na styku różnych kultur [Karna, Knap-Stefaniuk 2018, s. 130]. 
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Praca w wielokulturowych zespołach – trudności? 
 
Należy podkreślić, że wielokulturowe zespoły wiedzą więcej, ale również wię-
cej wymagają. Współczesna gospodarka oparta jest na ciągłej zmianie, przez 
co w zarządzaniu należy być elastycznym, promować i realizować nieszablo-
nowe rozwiązania. Kto może być bardziej kreatywny, elastyczny i nieszablo-
nowy niż zespół złożony ze zróżnicowanych kulturowo jednostek? To właśnie 
takie zespoły wyróżniają się kreatywnością, wdrażają więcej innowacyjnych 
rozwiązań i zmian organizacyjnych niż zespoły jednorodne, lepiej rozumieją 
potrzeby i oczekiwania zróżnicowanych kulturowo klientów oraz pracowni-
ków. 
 Wielokulturowość prowadzi jednak często do trudnych sytuacji, wynikają-
cych z braku zrozumienia, szacunku i zaufania w relacjach między ludźmi 
z innych kultur, co wpływa na spadek motywacji, zaangażowania i jakości 
pracy. Wielokulturowość może istotnie wpływać na problemy komunikacyjne 
w zespole, brak akceptacji potrzeb i oczekiwań współpracowników, brak zau-
fania, szacunku i zrozumienia oraz stereotypowe postrzeganie przedstawicieli 
innych kultur [Karna, Knap-Stefaniuk 2019, ss. 59–62]. 
 W wielokulturowym środowisku pracy każda grupa kulturowa może dążyć 
do zachowania i kultywowania swojej odrębności, równego traktowania 
i posiadania tych samych szans we wszystkich obszarach zarządzania zaso-
bami ludzkimi, co z kolei powoduje często otwartą rywalizację i konflikty [por. 
Sadowski 2011, s. 22]. Różnorodność jest szczególnie widoczna w warunkach 
niepewności i złożoności, które mogą prowadzić do nieporozumień i frustracji 
[Winkler 2008, ss. 32–34]. 
 Należy podkreślić, że „dopasowanie kulturowe, przeprowadzone świado-
mie i odpowiednio, powinno ułatwić osiągnięcie celów i zmotywować do 
dalszego rozwoju i sukcesu organizacji (…). Dlatego też przedsiębiorstwa, 
będąc świadome zagrożeń związanych z różnicowaniem kulturowym, powin-
ny dokonywać ich kompensowania w drodze zarządzania omawianym zjawi-
skiem [Machaczka 2014, s. 194].  
 Menedżerowie mogą stosować między innymi „projekt treningu kulturo-
wego różnorodności” D. Gocha [2002]. Taki trening wpływa pozytywnie na 
wykorzystanie różnic kulturowych (rozumienie inności) przy rozwiązywaniu 
problemów i konfliktów. Mogą również organizować spotkania, na których 
pracownicy zapoznają się z dziedzictwem kulturowym współpracowników 
(tradycja, wierzenia, zachowania, zwyczaje, normy). Rośnie wtedy szansa na 
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integrowanie wielokulturowych zespołów poprzez wzrost zrozumienia dla 
innych kultur [Janowska 2014, s. 126]. 
 
Zróżnicowanie kulturowe pracowników jako wyzwanie  
w zarządzaniu zespołami – cechy i umiejętności  
współczesnych menedżerów 
 
Różnice kulturowe dla wielu menedżerów są wyzwaniem w ich codziennej 
pracy. Umiejętne zarządzanie tymi różnicami może zmaksymalizować korzyści 
i zminimalizować problemy wynikające z różnorodności kulturowej [Cox, Bla-
ke 1991, s. 52].  
 Brak świadomości wagi i znaczenia identyfikowania, analizowania i oce-
niania czynników kulturowych oraz ich wpływu na funkcjonowanie firmy mo-
że mieć negatywne skutki [Kaczmarek 2016, s. 88]. Wobec takich wyzwań 
związanych z różnorodnością menedżerowie powinni posiadać określone 
cechy i umiejętności. Jako pierwsze należy wskazać indywidualne umiejętno-
ści interpersonalne, które pozwolą menedżerowi uniknąć błędnej oceny za-
chowań i postaw innych osób [Winkler 2008, s. 9]. Jako drugą cechę należy 
wymienić otwartość na kreatywność [Ochieng, Price 2009, s. 529]. Menedżer 
powinien rozbudzać kreatywność pracowników, ponieważ jest ona jedną 
z najważniejszych cech organizacji wielokulturowych. Warto pamiętać, że 
„kreatywność rozwija się na różnorodności” [Morgan 1989, ss. 75–77].  
 Kolejną cechą jest umiejętność zarządzania konfliktami [Griffin 1996, 
s. 723]. Wiedzę na temat fundamentów kulturowych członków zespołu i orga-
nizacji, która ułatwia rozwiązywanie konfliktów, powinien posiadać menedżer 
zarządzający zespołem wielokulturowym [Bukowska 2012, s. 330]. Bardzo 
ważna dla menedżera jest także znajomość kontekstu kulturowego, a więc 
wielu prozaicznych zasad, różnic dotyczących między innymi prowadzenia 
rozmowy, postrzegania ciszy, czasu czy podejścia do przestrzeni osobistej 
[Lisowski 2003, ss. 136–137].  
 Menedżer nie powinien faworyzować grupy kulturowo dominującej 
w zespole, gdyż prowadzi to do negatywnych następstw [Simons, Naxquez, 
Harris 1996, s. 362]. W sytuacji, kiedy menedżerowi brakuje wymienionych 
cech, w zespole może dojść do powstawania i akceptacji stereotypów, co 
z kolei jest zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania organizacji 
[Hofstede 2001, s. 14]. 
 W zarządzaniu organizacją wielokulturową można przyjąć jedną z trzech 
strategii: dominację kulturową, współistnienie kulturowe oraz współpracę 
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kulturową [Jankowska-Mihułowicz 2011, ss. 66–67]. Do dominacji kulturowej 
odniesiemy się w kolejnej części niniejszego artykułu. Współistnienie kulturo-
we „polega na poszukiwaniu kompromisu pomiędzy kulturą kraju macierzy-
stego firmy a lokalną. (…) przybiera przeważnie formę swoistej separacji cha-
rakteryzującej się tym, że dwie społeczności realizują wyraźnie określone od-
rębne zadania i minimalizują wzajemne kontakty” [Kaczmarek 2016, s. 90]. 
Z kolei współpraca kulturowa to „aktywne oddziaływanie na siebie dwóch 
kultur, czego efektem może być powstanie nowych cennych wartości. Różno-
rodność kulturową traktuje się zatem nie jako przeszkodę, ale jako cenny za-
sób, który można wykorzystać do rozwoju organizacji” [Kaczmarek 2016, 
s. 90]. 
 
Pojęcie konfliktu, przyczyny konfliktów w zespołach  
– z perspektywy wielokulturowości 
 
Konflikt można zdefiniować jako spór dwóch lub więcej osób albo grup, wyni-
kający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami czy też zajmowa-
nia odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń [Stoner, Wan-
kel 1998, s. 329]. Konflikt to sprzeczność interesów, niezgodność poglądów na 
tę samą sprawę, która prowadzi do sprzeczki, to spór o wartość lub sposób 
działania w obszarze istotnego interesu różniących się stron [Uniszewski 2000, 
s. 121]. 
 Zróżnicowanie w obrębie systemów wartości uznawane jest za jeden 
z podstawowych powodów konfliktów w wielokulturowych zespołach. 
W takich zespołach należy wystrzegać się postaw skrajnych, które prowadzą 
do konfliktów światopoglądowych, religijnych czy ideologicznych. Jedną ze 
strategii zarządzania wielokulturowością jest dominacja kulturowa. Właśnie 
przy tej strategii dochodzi najczęściej do konfliktów. Strategia ta charaktery-
zuje się przymusowym narzuceniem wzorca kulturowego jednostkom organi-
zacyjnym podporządkowanym przez nadrzędną jednostkę. Z punktu widzenia 
efektywności zarządzania jest to najmniej optymalne rozwiązanie, które niesie 
za sobą duże prawdopodobieństwo konfliktu oraz zahamowania kreatywno-
ści u osób będących w zespole w mniejszości kulturowej [Kaczmarek 2016,  
s. 90]. Przyczyną konfliktów w wielokulturowych zespołach jest przede 
wszystkim komunikacja. Prowadzenie komunikacji w sposób nieprawidłowy 
przekłada się na brak współpracy i brak zaufania, wynikający ze wzajemnych 
uprzedzeń dotyczących różnych aspektów, np. kultury, rasy, płci, wyznania, 
wieku i orientacji seksualnej [Moczydłowska, Kuc 2009, ss. 205–206]. Pracow-
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nicy pochodzący z różnych kręgów kulturowych i narodowych różnią się nie 
tylko czynnikami, które tworzą dany wymiar narodowy, ale również czynni-
kami pośrednio z nimi związanymi, np. jedzeniem, ubiorem, przyzwyczaje-
niami klimatycznymi, standardami dotyczącymi higieny [Bukowska 2012,  
s. 330].  
  Źródłami konfliktu mogą być nieporozumienia powstałe na tle komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Na przykład 
w kulturach wysokiego kontekstu (np. Azja) przywiązuje się dużą wagę do 
komunikacji niewerbalnej. Tymczasem w krajach, w których dominuje kultura 
niskiego kontekstu (m.in. państwa tzw. „Zachodu”), przeważa komunikacja 
werbalna, którą charakteryzuje zwięzłość i bezpośredniość [Gesteland 2000,  
s. 48]. „Badania zrealizowane w korporacjach azjatyckich, amerykańskich  
europejskich działających w Polsce wskazują, że o ile w korporacjach amery-
kańskich i europejskich komunikacja w istotny sposób wspiera realizację 
funkcji personalnej względem kadry menedżerskiej (w obszarze planowania 
tej kadry, jej doboru, sposobu motywowania, wynagradzania, rozwoju i do-
skonalenia), o tyle w organizacjach azjatyckich może ona stanowić istotną 
barierę” [Przytuła 2011, s. 32]. 
 Przyczyny konfliktów w wielokulturowych zespołach to także różnice 
w formie prowadzenia rozmowy, postrzegania ciszy, czasu i podejścia do 
przestrzeni osobistej [Lisowski 2003, ss. 136–137]. Należy zwrócić też uwagę 
na konflikty na tle lingwistycznym. W obecnych czasach lingua franca jest ję-
zyk angielski, którym pracownicy i menedżerowie posługują się w biznesie 
międzynarodowym. Język angielski może być jednak źródłem nieporozumień, 
np. w kontekście używanych skrótów i zwrotów w komunikacji [Murdoch 
1999, s. 152]. 
 Wyniki badań potwierdzają, że wielokulturowość jest często źródłem kon-
fliktów. Na przykład „badania przeprowadzone na 160 polskich menedżerach 
[Wachowiak 2008, s. 99] dotyczyły ich stosunku do pracowników obcokrajow-
ców. Pozytywne oceny otrzymywały osoby pochodzące z dobrze rozwiniętych 
krajów europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, Francja), ze Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady oraz z Japonii. Znacznie rzadziej powoływano się na Australię, 
słabiej rozwinięte kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz na kraje Ameryki 
Południowej. Na stosunek do cudzoziemca wpływało nie tylko jego pochodze-
nie, ale też cechy, które on sam posiada. Chodziło tu nie tylko o wiedzę 
i doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim o cechy fizyczno-
demograficzne wynikające z uwarunkowań kulturowych” [Przytuła 2011, s. 38]. 
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Zakończenie 
 
Traktowanie wielokulturowości jako normalnego elementu w funkcjonowaniu 
współczesnej organizacji jest podstawą kształtowania otwartych postaw, któ-
re są ważne w zrozumieniu i akceptacji różnic kulturowych [Knap-Stefaniuk 
2017, s. 103]. Wielokulturowość to zarówno szanse, jak i zagrożenia dla funkcjo-
nowania współczesnych organizacji. Menedżer zarządzający wielokulturowym 
zespołem musi być wrażliwy na fundamenty kulturowe pracowników, bowiem 
brak wiedzy z tego obszaru może prowadzić do wielu trudnych sytuacji.   
 Istotnym źródłem konfliktów w wielokulturowych zespołach jest zdaniem 
autorów koncepcja przyjętej w danym zespole czy organizacji strategii. Jeśli 
kadra zarządzająca doprowadzi do dominacji kulturowej większości nad 
mniejszością, to wówczas prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu jest bar-
dzo duże. Menedżerowie zespołów wielokulturowych powinni kierować się w 
swoich działaniach poszanowaniem i zrozumieniem odmienności oraz zgodą 
na różne style pracy i realizacji celów w zespole [Knap-Stefaniuk, Burkiewicz 
2018a, s. 68].  
 Podsumowując, analiza wielokulturowości jako źródła konfliktów powinna 
determinować naukowe pogłębianie tego tematu w przyszłości. W szczegól-
ności powinny to być badania ukierunkowane na: po pierwsze, analizę i ocenę 
kompetencji osób do pracy w środowisku wielokulturowym, po drugie, iden-
tyfikację mechanizmów, które z jednej strony ułatwiają, a z drugiej utrudniają 
kształtowanie i rozwój kompetencji międzykulturowych oraz po trzecie, okre-
ślenie czynników mających wpływ na akceptację różnorodności kulturowej 
i brak jej akceptacji, co jest przyczyną konfliktów. Z kolei dla pracodawców 
ważnym elementem unikania konfliktów w środowisku wielokulturowym 
będzie promowanie zrozumienia różnorodności jako wartości dodanej w da-
nym środowisku zawodowym [Knap-Stefaniuk, Burkiewicz 2018b, s. 120]. Or-
ganizacje powinny uświadamiać pracownikom, że na współczesnym rynku 
pracy najważniejszym elementem kompetencyjnym nie są umiejętności lin-
gwistyczne, ale wiedza i predyspozycje do pracy w zespole wielokulturowym. 
Podstawą współpracy międzykulturowej jest założenie, że kultury mogą się 
wzajemnie przenikać i uzupełniać, a przekazywanie tej misji powinno być 
zadaniem kierownictwa danej organizacji. Uświadomienie menedżerom zna-
czenia wartości w ich stylu kierowania jest podstawą kształtowania otwartych 
i tolerancyjnych postaw, które promują rozumienie inności kultur, prowadzą 
do niwelowania negatywnych skutków uprzedzeń i niezamykania się na róż-
norodność kulturową [Knap-Stefaniuk 2017]. 
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Abstract: CSR requires a responsible approach in all areas of the company's operations, includ-
ing advertising activities. The basic aim of the article is to identify the values that should be the 
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Introduction 
 
Companies use various methods trying to convince their stakeholders that 
their actions are guided by the public interest. They eagerly brag about social 
actions, help those who are in need and care for the environment. It seems to 
be the right way to create the positive relations with the environment 
[Iwankiewicz-Rak 2004, pp. 69–70]. CSR requires the responsible approach in 
all fields of company’s activity. However, we can specify the field of activity 
which is rarely analysed in the context of CSR – it is advertising [Kozłowska 
2015, pp. 75–96]. 
 CSR means a voluntary activity for the environment [Kozłowska 2008,  
p. 275]. Nevertheless, we cannot think about a company as socially responsi-
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ble if its activity is not driven by the fundamental legal standards. The author 
assumes that social responsibility of marketing communication is not only 
complementary to existing law regulations, but it is also developing the rules 
of autoregulation of the advertising. 
 The fundamental aim of this paper is to identify the characteristics of the 
advertising based on the CSR standards. This will be an opportunity to specify 
the values, which should be the base of constructing the socially responsible 
communication. The research question is, if there is any field of the advertis-
ing activity, which can be a subject to the idea of CSR. 
 This article is in the form of theoretical reflections that determine the area 
of further research in the field of socially responsible advertising. Faced with 
technological and social changes, CSR invades new areas of marketing com-
munication and may raise doubts as to the transparency of communication 
activities. 
 
Advertising: the range of social responsibility 
 
The first it is hard to talk about social responsibility if legal regulations are not 
the base of functioning. We can find the fundamental principles regarding the 
ad in Unfair Competition Act (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
[art. 16]). Advertising has to be: 
 legal – consistent with legal regulations or custom and defend human 

dignity; 
 true – it cannot mislead a customer and by this influence his purchase de-

cision; 
 factual – it means that ad cannot refer to the customer’s feelings by evok-

ing fear, taking advantage of superstitions or gullibility of children; 
 public – it cannot be based on a statement, which by encouraging for the 

purchase of goods makes an impression of being neutral; 
 unburdened – especially by a burdensome soliciting the customers in pub-

lic places, sending of not ordered goods on the customer’s cost or the 
abusing of technical media. 

 Some believe that beside the minimal standards of CSR imposed by law, 
companies should decide on their own about the scope and quality of their 
social responsibility [Rybak 2004, p. 23]. In accordance with Kodeks Etyki 
Reklamy [2018], companies should understand that the law says: 
 advertising that is legal, custom and compatible with human dignity 

should not violate animal rights, include a content discriminating because 
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of race, religion, sex, nationality or include elements that encourage vio-
lence; 

 advertising that is true cannot mislead in terms of characteristics, price, 
delivery terms, prizes awarded or the area of donations for charity, it can-
not violate the trust of a recipient, use his lack of experience or knowledge 
or be based on a recommendation of a celebrity without his previous con-
sent; 

 advertising that is factual cannot motivate to the purchase of a product by 
using random events, anxiety or fear; 

 advertising that is public was defined further and means that no matter 
what phase of constructing the advertising communication is, the recipi-
ent cannot have doubts about a type of message that he is dealing with, 
both in terms of form and content; 

 advertising that is not burdensome does respectful for the recipient’s pri-
vacy in all spheres. 

 
Advertising in terms of values 
 
Based on the previous reflections, we can specify boundary conditions con-
nected with the advertising responsibility towards the customer [Kozłowska 
2015, p. 85]: 
 the disclosure of advertising, 
 the respect for social standards, 
 sobriety of a given information about a product, 
 honesty during the product’s presentation, 
 unburdened communication. 
The question is: is there any area of advertising that is beyond the reach of the 
CSR? 
 
The disclosure of advertising 
 
In Poland a recipient should not have a problem with the identifying of a mar-
keting message. Legally “advertising and teleshopping should be separated 
from the other parts of programme and marked by a visual, audible or spatial 
way in the beginning or at the end of a block” [Rozporządzenie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, § 4.1]. Analogically, Press Law (Prawo prasowe) assumes 
that the ad should be marked [art. 36, § 3], by a word: promotion, advertising 
or sponsored article [Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy 2005]. In the 
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case of sponsored articles violating of moral standards rarely takes place. But 
it is hard to find the examples on marking press ad – if the mark appears, it 
must be treated as CSR. 
 It seems a lot of web portals (e.g. blogs or vlogs) should be subject to the 
same legal conditions as the press, because is focused on the presentation of 
information [Kralka 2015]. Bloggers eagerly cooperate with the brands. At the 
same time, they do not report that the message contains product placement. 
This activity seems to be legal, because a youtuber is not a journalist if he did 
not registrate his channel as a press. Meanwhile only a journalist is not al-
lowed to carry out a hidden advertising activity that is connected with gaining 
financial or personal benefits from a person or organisational unit interested 
in the ad [Prawo prasowe, art. 12.2].  
 From the brand owner’s point of view, the influencers’ involvement in the 
native advertising seems to be a great idea on reaching to a consumer in  
a less public way, like it happens in the case of banners or video ads [Kralka 
2015]. Meanwhile some people say that the native ad is the effect of the natu-
ral development of communication and cannot be subject to the same legal 
regulations as the ad in the offline media. It appears that the CSR, taken also 
as the respect for law, should be implemented in every area of the company’s 
actions, even if it is turning its side towards the online media. The author 
thinks that native advertising misleads a customer as to the nature of infor-
mation. This proves that there is a necessity to clarify or introduce separate 
legal regulations referring to the internet advertising. Leaving it to the com-
panies demonstrates their limited approach to the social responsibility of 
business. 
 
The respect for social standards 
 
It should be assumed that the ad consistent with a custom does not violate 
legal, moral or religious norms. The ad should not distribute negative beliefs 
and contain a discriminating content [Araczewska 2019a]. It is worth to note 
that both in law and in the ethics code there is nothing about taking into ac-
count all social groups [identified in terms of e.g. age, race, religion or level of 
disability]. So, the ad is based on things that are socially acceptable, universal 
and consistent with general beliefs [Kozłowska 2018, p. 258]. The ad dupli-
cates stereotypes (sic!). 
 At the same time, we can find a massive gap in the presentation of charac-
ters that are ring-fenced in already mentioned criteria. For example, there is 
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no place for disability or a homosexual orientation in ad. Only in a few cases  
a does a disabled person show up in advertising – a singer that is in a wheel-
chair is presenting tights, a little girl with a Down syndrome is advertising 
children cloths. But there is a small number of advertising messages in which 
disabled people are presented as fathers, mothers, grandparents, workers or 
lovers. They are not beneficiaries of a lot of products or services – they do not 
go to the restaurants, do not buy a margarine, do not go for holidays or use 
perfumes [Kozłowska 2018, pp. 265–266]. 
 We cannot forget about the fact that the ad is not only a marketing mes-
sage but also social communication. Showing up of the social groups, such as 
disabled people or homosexuals in the advertising space will be a manifesta-
tion of the CSR. 
 
Advertising and the factuality of marketing communication 
 
The socially responsible communication is “caring for a factual and clear mes-
sage that contains true and understandable for the recipient information” 
[Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej 2014]. Meanwhile, advertising 
is the instrument of marketing communication that does not have a lot of 
social trust. Because of some reason we can read that “from advertising we 
should distinguish a trade information, which is an objective set of data about 
a certain product or service” [Wawrzak 2014]. In another source, we find out 
that a doctor or a dentist providing health services, and also healthcare ser-
vice cannot take marketing communication that has features of advertising 
[Ustawa o działalności leczniczej, art. 2 § 1.7]. 
 Furthermore, advertising cannot exploit children’s gullibility or refer to the 
consumer’s feeling by causing fear [Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji, art. 16.2]. We can find a similar approach to advertising in Kodeks Etyki 
Reklamy [art. 6]. We assume that at the moment of using powerful negative 
stimuli, we deprive our consumer of the possibility to the factual familiarization 
with the offer and making a rational purchase decision [Araczewska 2019b]. 
 
Advertising and honesty 
 
In the case of CSR advertising has to be [Jędrzejewska 2012, p. 50]: 
1) a full information about a product – e.g. in the case of cosmetics we should 

have a full information about harmful substances content or about the 
origin of ingredients [Ustawa o produktach kosmetycznych]; 
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2) a factual information about a product – e.g. in the case of food supple-
ments, it is forbidden to suggest that they complement a balanced, diverse 
diet [Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 27]; 

3) a clear information about a product – which means the necessity of avoid-
ing statements that could be not understandable for the recipients and 
could be misleading because of its complexity; 

4) a real information about research results – e.g. consumer or laboratory 
research used in marketing communication cannot be false. 

Advertising should not be [Nowacki 2005, p. 220]: 
 deceitful – that means a biased presenting of a product and creating pos-

sibilities for an ambiguous understanding of the advertising message; 
 obvious – pointing to the characteristics that are specific to all products 

from the same category, e.g. the oil has a vit E because it is relevant for all 
products from this category; 

 exaggerated – some researchers think that the ad should not appeal to the 
phrases like “the only one”, “the best on market” if it is not confirmed on 
the market [Araczewska 2019c]. 

Nowacki [2005, p. 220] states that comparative advertising is unacceptable 
when it is imitative (copying advertising messages of a competitive company 
or brand) and violating other trademarks. In the Unfair Competition Act [Ust-
awa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 16.3] the comparative advertis-
ing is a message that allows the direct or indirect recognition of a competitive 
company (brand). The advertising message may refer to the competition if it 
fulfils the following conditions at the same time: 
 true, not misleading e.g. in terms of a purchase conditions, parameters or 

price; 
 factual – it compares products satisfying the same needs or designed to 

the same purpose; 
 objective – it contrasts one or two meaningful, specific, verifiable and typi-

cal characteristics of products (e.g. price) in an objective way; 
 real – it does not cause mistakes on the market in the distinction between the 

advertiser and his competitor or between their products, trademarks etc.; 
 accurate – it does not discredit goods, services, trademarks, companies etc.; 
 public – it clearly refers to other competitive brands; 
 honest – it does not use the reputation of a trademark or a company in an 

unfair way; 
 ethical – it does not promote a product as an imitation of a product bear-

ing a secured trademark. 
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 Code of Ethics for Advertisement (Kodeks Etyki Reklamy) regulates issues 
related to the comparative advertising [art. 11] in the same way. Therefore, is 
there a possibility of finding any areas for the socially responsible activity? In 
the advertising of a certain mobile phone network there was a sudden refer-
ence to another trademark. It was obtained by using a colour assigned to the 
brand. It is well known that in Poland it is not easy to registrate a colour as 
a trademark. You have to prove its secondary differentiating ability. The col-
our must be so recognizable on the market, that the customers would associ-
ate it with the brand [Lech 2018]. In the described case, a mobile phone net-
work did not have a registered colour yet [it happened later]. The advertising 
that is socially responsible should avoid the situation when it is using the el-
ements of a competitive trademark which were from some reasons not regis-
tered.  
 The question is whether the action of a youtuber who compares cosmetics 
of the same nature [e.g. foundations] when one of the products is from a PR 
package, is a socially responsible activity? Furthermore, the comparison of the 
original product with fake ones or doing make up only with the use of fake 
products can raise doubts too. We know that advertising should not present 
“a product or service as an imitation or copy of a product or service” [Ustawa 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 16.3]. This means that the bloggers 
should be aware of the fact through the purchase of fake products and expos-
ing them they are supporting illegal actions. It seems that the limit between 
a test and a dishonest advertising in that case is very thin. This is another case 
where legal regulations are not capable of reaching internet communication. 
It is a place for rules of CSR. 
 
Advertising and burdensomeness 
 
The ad can be considered burdensome if they interfere with a consumer’s 
private sphere. We know that e-mailing the recipient that did not allow this, 
might be considered as the act of unfair competition. And what about a ban-
ner, on which an internaut has to click to see more, will it not be the act of an 
unfair competition? 
 A network user is sometimes forced to get familiar with the unwanted ad-
vertising message that could not be omitted or turned off. It is the action 
which significantly interferes with private sphere. In that case, there are no 
legal regulations. 
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Conclusion 
 
The socially responsible communication is a business activity strategy in 
which a company decides to take a responsibility for how it is communicating 
with the environment (including communicating with a consumer). The ad-
vertising strategy might be a good area for demonstrating if the company is 
really guided by the CSR idea in its business activity. The previous reflections 
indicate that taking socially responsible actions by the company is a result of 
the following factors: 
 legal regulations forcing responsible actions towards consumers; 
 autoregulation on the advertising (binding all participants of marketing 

communication); 
 autoregulation taken by specific sectors (e.g. cosmetics, food products, 

alcohol); 
 taking initiatives by specific consumers; 
 The socially responsible advertising should expand the relevance of such 
values like: 
 the disclosure of advertising communication, 
 the respect for social standards, 
 honesty during the product’s presentation, 
 the factuality of a given information about a product in advertising com-

munication, 
 unburdened communication. 
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Socio-Economic Outcomes of Cause-Related Marketing 
 
Abstract: The objective of article is to present the results of the original research on the cause-
related marketing. The research was conducted by experiment, and their objective was to 
determine the relationship between perceived economic value (PEV) and willingness to buy 
(WTB) and willingness to pay (WTP) for products with social attribute. Referring to the theory of 
hierarchy effects of advertising, these studies confirm the important role of social outcomes in 
achieving the economic outcomes of CrM campaign. Consumers with higher PEV will accept 
higher prices of cause-related product and will be more willing to buy them than consumer for 
whom such products have a lower, economic value. As established, a positive impact of per-
ceiving value on WTP and WTB of a socially engaged product will not be strengthened by the 
demographic profile of consumers. 
Key words: cause related marketing, value, price, purchase.  

 
Wstęp 
 
Przedsiębiorstwo, realizując strategię CrM, czyli marketingu ważnej sprawy 
(ang. cause related marketing), przyjmuje na siebie zobowiązanie przekazania 
części własnych środków finansowych, pochodzących ze sprzedaży produk-
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tów objętych kampanią, organizacji non-profit na rzecz wsparcia jakiejś spra-
wy społecznej [Kozłowski 2017, ss. 51–52]. Za ramy teoretyczne koncepcji CrM 
może posłużyć teoria Chamberlaina. W myśl teorii konkurencji monopoli-
stycznej cechą niedoskonałych rynków jest zróżnicowanie produktów, czego 
źródłem może być dowolna, fizyczna lub niefizyczna, cecha produktu [Ko-
złowski 2013, s. 150]. Przyjęcie koncepcji cause related marketing oznacza, że 
przedsiębiorstwo odróżniając produkt od innych w wyniku wzbogacenia go 
o atrybut społeczny, zwiększa swoją siłę rynkową. Można zatem przyjąć, że 
przewaga konkurencyjna, jaką uzyskuje, powinna przełożyć się na pozytywną 
reakcję konsumenta na działania CrM, co wyraża się w: PEV, czyli lepszym po-
strzeganiu wartości ekonomicznej (ang. perceived economic value),WTB, czyli 
większej chęci zakupu (ang. willingness to buy) oraz WTP, czyli skłonności do 
zapłacenia wyższej ceny (ang. willingness to pay) za produkt wspierający spra-
wę społeczną.  
 Artykuł jest częścią cyklu publikacji poświęconych problematyce marke-
tingu społecznie odpowiedzialnego. Prezentowane w nim badania przepro-
wadzono w drodze eksperymentu, a ich głównym celem była identyfikacja 
czynników wpływających na skuteczność kampanii marketingu ważnej spra-
wy. Na płaszczyźnie oceny efektów celem szczegółowym badań było określe-
nie związku między postrzeganiem wartości ekonomicznej produktu społecz-
nie odpowiedzialnego (społeczny, niefinansowy efekt kampanii) a skłonnością 
do płacenia wyższej ceny i zamiarem zakupu takiego produktu (ekonomiczne, 
finansowe efekty kampanii). Zależność między tymi efektami została dodat-
kowo przeanalizowana na płaszczyźnie demograficznej odmienności respon-
dentów. Oceny charakteru relacji między PEV a WTB i WTP dokonano z wyko-
rzystaniem metod wariancji. 
 
Cause-related marketing – luki badawcze 
 
Przeprowadzone studia literaturowe ujawniają luki w badaniach dotyczących 
CrM. W pierwszej kolejności należy wskazać na niedostatek badań nad marke-
tingiem ważnej sprawy, prowadzonych w odniesieniu do polskich realiów. 
W latach 1988–2016 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym opubli-
kowano kilkaset artykułów dotyczących badanego obszaru. Najwięcej doty-
czyło rynku USA, a zaledwie 2 publikacje odnosiły się do Polski [Natarajan, 
Balasubramaniam, Jublee 2016, ss. 248–250]. Dokonany dodatkowo przegląd 
tematyki konferencji organizowanych w Polsce w ostatnich latach oraz podję-
ta próba identyfikacji za pośrednictwem Google Scholar artykułów publiko-
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wanych w czasopismach krajowych wskazują, że w istocie – relatywnie – nie-
wiele jest opracowań dotyczących polskiego rynku. Należy dodać, że podjęte 
przez autora badania wychodzą naprzeciw postulatowi ich realizacji w róż-
nych przestrzeniach geograficznych. Trzeba przyznać, że rację mają T. Natara-
jan, S.A. Balasubramaniam, D.I. Jublee, kiedy stwierdzają, że skuteczność CrM 
jest w dużym stopniu uzależniona od środowiska kulturowego i tradycyjnych 
czynników związanych z określonym regionem geograficznym [Natarajan, 
Balasubramaniam, Jublee 2016, ss. 248–250].  
 Jeśli chodzi o oceny efektów działań CrM, niewiele jest wiadomo o po-
strzeganiu wartości ekonomicznej i skłonności do płacenia wyższej ceny za 
produkt z atrybutem ważnej sprawy oraz wpływie charakterystyki klientów. 
Z przeglądu dorobku empirycznego, którego dokonali B.A. Laferty, A.K. Lueth 
i R. McCafferty, wynika że w obrębie tematyki dotyczącej skutków cause-
related marketing większość artykułów odnosi się do efektów społecznych 
[Lafferty, Lueth, McCafferty 2016]. Najliczniejszą grupę tworzą publikacje do-
tyczące postaw konsumenckich, a zaledwie kilka poświęconych jest PEV. 
Z kolei w obszarze efektów ekonomicznych w centrum uwagi badaczy znajdu-
je się zamiar zakupu. W odniesieniu do następnego efektu ekonomicznego 
poddawanego ocenie interesujące jest to, że o ile trzeba przyznać, iż dorobek 
empiryczny w zakresie WTP jest bogaty, to jednak tylko znikoma jego część 
ma kontekst CrM. Przywoływani autorzy zidentyfikowali zaledwie 3 takie arty-
kuły [Lafferty, Lueth, McCafferty 2016]. 
 Generalnie z badań wynika, że na efekty ekonomiczne marketingu ważnej 
sprawy pozytywny wpływ mają cechy psychograficzne konsumenta (np. jego 
skłonność do pomagania innym, przychylność w stosunku do praktyk CrM 
oraz znaczenie sprawy społecznej eksponowanej w reklamie), natomiast od-
działywanie elementów kampanii CrM (np. typu produktu, wysokości darowi-
zny czy dopasowania sprawy społecznej do produktu) jest niejednoznaczne. 
Taki stan rzeczy często tłumaczy się jednoczesnym wpływem wielu dodatko-
wych czynników osłabiających bądź wzmacniających efekty działań społecz-
nie odpowiedzialnych [Kozłowski, Rutkowska, Sobotko 2018a, 2018b; Kozłow-
ski 2017; Adomaviciute, Bzikadze, Cherian i in. 2016; Vaidyanathan, Aggarwal, 
Kozłowski 2013; Koschate-Fischer, Stefan, Hoyer 2012; Goldsmith, Yimin 2014; 
Webb, Mohr 1998; Strahlevitz, Mayers 1998; Wymer, Samu 2009]. Warte pod-
kreślenia jest także to, że w sferze oceny skutków kampanii marketingu waż-
nej sprawy daje się zauważyć lukę w zakresie badań dotyczących relacji mię-
dzy społecznymi a ekonomicznymi jej efektami. Ponadto niewiele jest publi-
kacji poświęconych ocenie wpływu cech demograficznych na skuteczności 
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CrM. Ich rola nie jest jasna, aczkolwiek większość badań wskazuje, że kobiety 
wykazują większą aprobatę i chętniej angażują się w programy CrM niż męż-
czyźni [Lafferty, Lueth, McCafferty 2016; Cheron, Kohlbacher, Hui 2018]. 
 W świetle przedstawionych wyżej faktów, ujawniający się problem w za-
kresie zgromadzenia dostatecznej wiedzy na temat charakteru związku mię-
dzy postrzeganą wartością ekonomiczną produktu z atrybutem sprawy spo-
łecznej a WTB i WTP, z uwzględnieniem polskich realiów, przemawia za podję-
ciem badań w tym obszarze. Zasadność oceny stopnia powiązania efektu spo-
łecznego kampanii CrM z jej skutkami ekonomicznymi jest dodatkowo zwią-
zana z modelem hierarchii efektów. Jego autorzy, R.C. Lavidge i G.A. Steiner, 
twierdzą, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia celów sprzedażowych 
(bezpośrednich), jakie stawia się przed reklamą, jest realizacja celów komuni-
kacyjnych (pośrednich) [Lavidge, Steiner 1961]. 
 
Metodyka badań 
 
Głównym celem badań była identyfikacja czynników wpływających na sku-
teczność cause-related marketing. Badania przeprowadzono w drodze ekspe-
rymentu opartego na schemacie 2x2x2 zmienne manipulacyjne. Z uwzględ-
nieniem warunków kontrolnych (2 typy produktów: hedonistyczny vs utyli-
tarny, 2 poziomy darowizny: mała vs duża kwota oraz 2 stopnie dopasowania 
sprawy do produktu: niskie vs wysokie) przygotowano 8 reklam drukowanych. 
Różniły się one kombinacją „darowizna – sprawa – produkt”. Badaniami zostali 
objęci studenci jednego z uniwersytetów północno-wschodniej Polski. Jak 
wskazują E.R. Goldsmith oraz Z. Yimin wykorzystywanie w badaniach dotyczą-
cych CrM próby złożonej z tej kategorii osób jest często praktykowane [Gold-
smith, Yimin 2014, s. 83]. W wywiadzie respondent (losowo) otrzymywał an-
kietę z pojedynczą reklamą oraz zestawem kilkunastu pytań.  
 Pomiaru postrzegania wartości ekonomicznej produktu CrM dokonano 
z użyciem 5-składnikowej, 7-stopniowej skali Likerta, którą zaproponował S.M. 
Petroshius i K.B. Monroe [1987]. Skalę Likerta zastosowano także w ocenie 
skłonności do płacenia [Kropp, Holden, Levack 1999, ss. 6–7]. Natomiast po-
miaru chęci zakupu reklamowanego produktu dokonano przy użyciu trzech  
7-stopniowych skal różnic semantycznych [Vaidyanathan, Aggarwal, Kozłow-
ski 2013, s. 57]. Uwzględnione skale uznano za rzetelne ze względu na wyso-
kie wartości współczynnika alfa wynikające z testu Cronbacha (0,925 dla in-
tencji zakupu oraz 0,874 dla postrzeganej wartości).  
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 W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 320 osób dobranych meto-
dą doboru wygodnego. Po weryfikacji kompletności wypełnienia kwestiona-
riuszy uwzględniono w analizach informacje pochodzące od 309 osób (38% 
mężczyzn, 62% kobiet). Realizacja celu badań wymagała dokonania tercylo-
wego podziału badanej zbiorowości ze względu na PEV. Eliminując środkową 
grupę respondentów (osoby, których odpowiedzi lokalizowały się numerycz-
nie blisko mediany, na skali 7-stopniowej), w toku dalszych analiz porówny-
wano 2 grupy uczestników eksperymentu. Pierwszą tworzyło 118 osób przy-
pisujących produktowi CrM wysoką wartość ekonomiczną, w drugiej grupie 
znalazło się 96 osób, dla których produkt miał niską wartość.  
 Siłę wpływu PEV na skłonność do płacenia wyższej ceny za produkt spo-
łecznie odpowiedzialny oraz zamiar jego nabycia oceniono metodami wa-
riancji. Weryfikacji statystycznej poddano następujące hipotezy: 
1. PEV jest pozytywnie powiązana z WTP. Skłonność do płacenia wyższej ceny 

za produkt z atrybutem wspierającym sprawę społeczną będzie większa 
w przypadku osób, dla których produkt będzie miał większą wartość eko-
nomiczną, w porównaniu do osób przypisujących mu niską wartość. Zależ-
ność między zmiennymi nie będzie wzmacniana profilem demograficznym.  

2. PEV jest pozytywnie powiązana z WTB. Zamiar zakupu produktu z atrybu-
tem wspierającym sprawę społeczną będzie większy w przypadku osób, 
dla których produkt będzie miał większą wartość ekonomiczną, w porów-
naniu do osób przypisujących mu niską wartość. Zależność między zmien-
nymi nie będzie wzmacniana profilem demograficznym.  

 
Wpływ postrzegania wartości ekonomicznej produktu CrM  
na skłonność do płacenia wyższej ceny  
 
Wyniki badań wskazują, że postrzegana wartość ekonomiczna produktu  
z atrybutem sprawy społecznej jest czynnikiem, który wpływa na efekty kam-
panii CrM. Analiza zamieszczonego poniżej wykresu prowadzi do wniosku, że 
uczestnicy badań wykazują większą skłonność do płacenia wyższej ceny za 
taki produkt wtedy, kiedy przypisują mu wyższą wartość ekonomiczną (zob. 
rysunek 1).  
 Taką prawidłowość potwierdzają wyniki analizy wariancji. Istniejące różnice 
w WTP, spowodowane odmiennością postrzegania wartości ekonomicznej pro-
duktu (niska vs wysoka), okazały się statystycznie istotne (F = 30,586, p < .01).  
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Jednocześnie interpretując wyniki testu efektu interakcji sytuacji eksperymen-
talnych (płeć x PEV) okazało się, że pozytywny wpływ postrzegania wartości 
na skłonność do płacenia wyższej ceny nie jest wzmacniany profilem demo-
graficznym respondentów (F = 1,376, p = 0,242).  
 
Rysunek 1. PEV a WTP 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 Z oceny efektów głównych wynika, że płeć sama w sobie nie jest czynni-
kiem różnicującym skłonność do płacenia wyższej ceny za produkt z atrybu-
tem ważnej sprawy (F = 1,250, p = 0,242). W tym kontekście interesujące są 
wyniki analizy zależności między uwarunkowaniami demograficznymi PEV 
a WTP. Jej graficzna ilustracja pozwala zauważyć, że zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni przypisujący wyższą wartość produktom społecznie odpowie-
dzialnym są bardziej skłonni ponosić większe wydatki na wsparcie spraw spo-
łecznych wynikające z ich zakupu, niż osoby cechujące się niższym stopniem 
postrzegania (zob. rysunek 2). Taki charakter zależności został potwierdzony 
również statystycznie (zob. tabela 1). 
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Rysunek 2. PEV a WTP – uwarunkowania demograficzne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
Tabela 1. Rezultaty analizy wariancji wpływu PEV na WTP – uwarunkowania  
demograficzne 

  Zmienne modelu df MS F 

Pł
eć

 

Mężczyźni 

Wyraz wolny  

1, 56 

118,89 444,41* 

Postrzegana wartość ekonomiczna 
produktu CrM (niska vs wysoka) 41,79 16,6* 

Kobiety 

Wyraz wolny  

1,154 

3328,37 1206,09* 

Postrzegana wartość ekonomiczna 
produktu CrM (niska vs wysoka) 46,452 16,83* 

*  p < 0.01  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 



Wojciech Kozłowski  

 124

Wpływ postrzegania wartości ekonomicznej produktu CrM  
na intencję zakupu  
 
Wartościowe poznawczo są także wnioski wynikające z interpretacji wyników 
analizy dotyczącej charakteru zależności między PEV a WTB. Postrzeganie 
wartości ekonomicznej jest tym czynnikiem, który nie tylko różnicuje efekt 
marketingu ważnej sprawy wyrażony skłonnością do płacenia wyższej ceny, 
lecz również zamiar zakupu produktu społecznie odpowiedzialnego (zob. 
rysunek 3). Statystyczne potwierdzenie zyskuje prawidłowość przejawiająca 
się tym, że im wyższą wartość ekonomiczną będą przypisywały osoby produk-
tom, za pośrednictwem których gromadzone są pieniądze na wsparcie spraw 
społecznych, tym będą oni bardziej skłonni je nabywać (Lambda Wilksa = 
0,367, F = 71,019, p < .01). Z oceny efektów głównych wynika także, że płeć 
nie różnicuje WTB (Lambda Wilksa = 0,969, F = 1,278, p = 0,274).  
 
Rysunek 3. PEV a WTB 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
 Należy podkreślić, że zależność między PEV a zamiarem zakupu produktu 
CrM nie jest wzmacniana profilem demograficznym respondentów (Lambda 
Wilksa = 0,971, F = 1,195, p = 0,313). Natomiast rozbieżności w postrzeganiu 
wartość ekonomicznej produktu CrM w grupie tak kobiet, jak i mężczyzn, ma-
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ją ten sam kierunek powiązania z intencją zakupu (zob. rysunek 4). Z analizy 
wariancji wynika, że im wyższą wartość ekonomiczną będą przypisywały pro-
duktom kobiety i mężczyźni, tym w większym stopniu będą oni wspierali ini-
cjatywy podejmowane przez firmy w ramach marketingu społecznie odpo-
wiedzialnego, dokonując zakupu produktów z atrybutem sprawy społecznej. 
Taki charakter zależności został potwierdzony statystycznie (zob. tabela 2).  
 
Rysunek 4. PEV a WTB – uwarunkowania demograficzne 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
Tabela 2. Rezultaty analizy wariancji wpływu PEV na WTB – uwarunkowania  
demograficzne 

Wyszczególnienie 
Lambda 

Wilksa 
df F 

Mężczyźni: niska vs wysoka postrzegana wartość ekonomicz-
na produktu CrM 0,293 5,52 25,027* 

Kobiety: niska vs wysoka postrzegana wartość ekonomiczna 
produktu CrM 0,327 5,150 61,723* 

* p < 0.01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Uwagi końcowe 
 
W świetle rezultatów badań zyskuje poparcie teoria hierarchii efektów rekla-
my. Efekty społeczne odgrywają istotną rolę w osiąganiu efektów ekonomicz-
nych, jakie stawia się przed kampanią CrM. Dlatego też menedżerowie zaan-
gażowani w marketing ważnej sprawy powinni być świadomi tego, że kon-
sumenckie postrzeganie produktu w kategorii wysokiej wartości ekonomicz-
nej jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu kampanii. Zarówno kobiety, jak  
i mężczyźni przypisujący wyższą wartość produktom z atrybutem ważnej 
sprawy będą akceptowali wyższe ich ceny i będą bardziej skłonni je nabywać 
niż osoby, dla których produkty CrM mają niższą wartość. Nie można zatem 
lekceważyć znaczenia postrzegania wartości produktu dla decyzji konsumen-
tów, które to staje się dla nich „produktową” motywacją do współuczestni-
czenia w rozwiązywaniu problemów społecznych.  
 Skuteczność marketingu ważnej sprawy można zwiększyć, budując 
w świadomości konsumentów wizerunek wysokiej wartości marki  produktu 
pożądanego i wartego zakupu. W CrM to właśnie złączenie produktu z daro-
wizną może być strategicznym narzędziem kreowania wartości i przewagi 
konkurencyjnej. Chodzi o to, aby taki innowacyjny produkt był postrzegany 
jako optymalny wybór dla klienta, który poprzez jego zakup manifestowałby 
swoją postawę altruistyczną. Wymaga to aktywnego zaangażowania się 
przedsiębiorstw w kształtowanie prospołecznych, obywatelskich postaw swo-
ich klientów. Można byłoby to zrobić, edukując ich w obszarze podejmowa-
nych przez firmę działań społecznie odpowiedzialnych oraz nagłaśniając waż-
ne problemy społeczne w trosce o dobro wspólne.  
 Przeprowadzone badania mają kilka ograniczeń, które wskazują na możli-
wość podjęcia dalszych badań w tej dziedzinie. Są one związane z wielkością 
próby i jej kompozycją, zasięgiem geograficznym badań, przyjętymi w ekspe-
rymencie stymulatorami, zakresem analizy (jednoczynnikowa) oraz typem 
poddanych ocenie zachowań konsumenckich (aspiracyjne). Pomimo tych 
ograniczeń sformułowane wnioski wzbogacają dotychczasowy stan wiedzy na 
temat konsumenckiej reakcji na kampanie CrM, zwłaszcza w obszarze powią-
zania efektów.  
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Wstęp 
 
Patologie i dysfunkcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem wciąż budzą zainte-
resowanie naukowców. Dysfunkcjami oraz patologiami organizacyjnymi zaj-
mują się m.in. psychologowie, socjologowie, a także badacze z dziedziny nauk 
o zarządzaniu. Pomimo dużych zmian zachodzących w obszarze zarządzania 
przedsiębiorstwami, wynikających z wdrażania najnowocześniejszych kon-
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cepcji zarządzania i podążania za trendami, wiążących się też często z imple-
mentacją nowych technologii, dysfunkcje wciąż pozostają bardzo aktualnym 
problemem przedsiębiorstw [Kieżun 2008, s. 39].  
 Niniejszy artykuł zawiera zarówno przegląd literatury przedmiotu, dotych-
czasowych badań, jak również jest prezentacją własnych obserwacji, powsta-
łych w trakcie pracy Autora w zachodniopomorskich organizacjach. Jego ce-
lem jest podjęcie próby pokazania istoty patologii oraz dysfunkcji, które mają 
miejsce w zarządzaniu organizacją. Zostały w nim omówione i poddane oce-
nie wybrane aspekty źródeł dysfunkcji oraz patologii w procesie zarządzania. 
Dokonano także próby ukazania tego, do czego mogą one doprowadzić, jeśli 
nie są podejmowane żadne działania w celu ich zniwelowania oraz przedsta-
wiono propozycje tego, jak postępować, aby takie dysfunkcje w ogóle nie 
powstawały.  
 
Proces zarządzania przedsiębiorstwem 
 
Naukowcy poddają analizie patologie oraz dysfunkcje, które powstają we 
wnętrzu organizacji i w konsekwencji wpływają na jej funkcjonowanie jako 
całości. Mogą one wynikać z wielu czynników. W artykule zostaną omówione 
wybrane dysfunkcje oraz patologie, a mianowicie te, które są rezultatem nie-
właściwego zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi.  
 Zarządzanie przedsiębiorstwem to proces niezwykle złożony, wieloetapo-
wy oraz wielopłaszczyznowy. Terminem „zarządzanie” określa się ogół działań, 
które zmierzają do efektywnego wykorzystania dostępnych środków mate-
rialnych oraz kapitału ludzkiego. Działania składające się na proces zarządza-
nia to funkcje zarządzania, takie jak: planowanie, organizowanie, motywowa-
nie i kontrolowanie [Robbins, Decenzo 2002, s. 32]. Niewłaściwe działania 
w zakresie poszczególnych funkcji mogą powodować liczne dysfunkcje i pato-
logie.  
 Planowanie w organizacji zakłada: formułowanie celów przedsiębiorstwa, 
określanie sposobów ich realizacji oraz niezbędnych do tego zasobów ludz-
kich, rzeczowych oraz finansowych [Jacek Bendkowski, Józef Bendkowski 
2010, s. 14].  
 Plan działalności przedsiębiorstwa możemy określić jako punkt wyjścia dla 
działań podejmowanych na etapie organizowania pracy; pomaga on ukształ-
tować strukturę organizacyjną w taki sposób, by zapewniała ona realizację 
przyjętych przez firmę celów. Do działań tych zalicza się m.in.: dokonywanie 
podziału pracy, delegowanie odpowiedzialności, zapewnienie pracownikom 
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właściwego przepływu informacji oraz warunków niezbędnych do należytego 
wypełnienia powierzonych im obowiązków, czy też pozyskiwanie i odpo-
wiednie rozmieszczenie zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Klu-
czową kwestią w tworzeniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa jest 
dobór właściwego zespołu pracowników [Schermerhorn 2008, s. 176]. 
 Kolejne działanie składające się na proces zarządzania – motywowanie, to 
właściwe oddziaływanie na ludzi, dzięki któremu wykonują oni powierzone im 
obowiązki w określony sposób i osiągają zamierzone przez przedsiębiorstwo 
efekty. Czynnikami pobudzającymi ludzi do działania są potrzeby oraz chęć 
ich zaspokajania. Pracownik jest zmotywowany do działania wtedy, gdy spo-
dziewa się, że jego postępowanie doprowadzi go do osiągnięcia celu i otrzy-
mania nagrody, która zaspokoi jego potrzeby [Pietroń-Pyszczek 2007, s. 16]. 
 Kontrola wykonanych działań jest ostatnią funkcją zarządzania. Jej celem 
jest zagwarantowanie tego, aby rzeczywiste działania były zgodne z działa-
niami zaplanowanymi oraz umożliwienie dokonania ich oceny. Jeśli po po-
równaniu osiągniętego stanu ze stanem zakładanym okaże się, że stany te 
różnią się od siebie w dużym stopniu, wtedy konieczne będzie wprowadzenie 
korekt. Zadaniem kontroli jest zatem umożliwienie dopilnowania tego, aby 
wszystko w organizacji funkcjonowało zgodnie z założeniami i doprowadziło 
do osiągnięcia założonych celów [Kuc 2009, s. 25]. 
 
Istota i pojęcie dysfunkcji oraz patologii w procesie  
zarządzania2 
 
Pojęcie „patologia” wywodzi się z medycyny, jednak jest ono również wyko-
rzystywane do opisu zjawisk społecznych. Rozumie się je jako odstępstwo od 
przyjętych w danej społeczności zasad, które wpływa na jej funkcjonowanie 
i prowadzi do zakłócenia stanu równowagi społecznej, czyli pożądanego sta-
nu funkcjonowania i przebiegu zachowania jednostek [Chmal 2007, s. 13]. 
Zbliżone znaczenie ma termin „dysfunkcja”. Określane są nim zjawiska wywie-
rające niekorzystny wpływ na daną zbiorowość (system). Oddziaływanie dys-
funkcji wywołuje pewne niekorzystne, zmierzające w niewłaściwą stronę, 
zmiany. Gdy czas wpływania dysfunkcji na system znacznie się wydłuża, może 
to spowodować zaistnienie w nim stanu patologicznego [Piaseczny 2016,  
s. 4]. Patologie i dysfunkcje w organizacjach m.in. osłabiają więzi między pra-

                                                       
2 Opracowano na podstawie literatury przedmiotu oraz własnych obserwacji dokonanych 

podczas pracy w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach. 
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cownikami a podwładnymi, utrudniają realizację stawianych zadań oraz ce-
lów, przyczyniają się do nieskuteczności kontroli, a także zwiększają koszty 
funkcjonowania organizacji. Patologie i dysfunkcje będą rozpatrywane na 
podstawie procesu zarządzania w wybranych aspektach. 
 Częstym zjawiskiem obserwowanym w przedsiębiorstwach jest brak planu 
na działanie. Organizacje nie wyznaczają celów, które zamierzają osiągnąć, 
a ich działania polegają jedynie na zajmowaniu się bieżącymi sprawami. Nie-
wyznaczenie planu prowadzi do minimalizacji i zawężenia działalności przed-
siębiorstwa. Organizacje, które nie skupiają się na przyszłości oraz nie wyzna-
czają celów, są bardziej narażone na porażkę i straty finansowe, ponieważ nie 
rozwijają się. Niewłaściwa realizacja tej funkcji rodzi w organizacjach nieład 
oraz uniemożliwia ustalenie potrzebnych zasobów, w tym zasobów ludzkich. 
Przedsiębiorstwa muszą zabiegać o odpowiednich specjalistów i – chcąc roz-
wijać kompetencje swoich pracowników – planować szkolenia zatrudnionych 
już w niej osób. Brak działań długookresowych może doprowadzić do patolo-
gii, która przejawi się w zwiększeniu kosztów działalności, gdyż niektóre czyn-
ności będą wykonywane niepotrzebnie, niewłaściwie bądź też będą powta-
rzane. 
 Jednym z elementów procesu organizowania jest pozyskiwanie potrzeb-
nych organizacji zasobów, w tym ludzkich. Rekrutacja to ciąg odpowiednio 
zaplanowanych działań, których celem jest pozyskanie dla organizacji odpo-
wiedniej liczby kompetentnych osób, posiadających odpowiednie kompeten-
cje oraz wiedzę uprawniającą do zajmowania poszczególnych stanowisk 
[Pocztowski 2008, s. 132]. Dysfunkcją występującą w procesie rekrutacji jest 
zatrudnianie osób ze względu nie na ich prawdziwe kwalifikacje, lecz partyku-
larne interesy i osobiste powiązania (nepotyzm). Częstym zjawiskiem jest 
również dyskryminacja podczas rekrutacji osób z powodu ich określonej cha-
rakterystyki, np. wieku, płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, niepełno-
sprawności, stanu cywilnego, ciąży. Niewątpliwie dysfunkcją jest także za-
trudnianie pracowników niemających pożądanych kwalifikacji na wybrane 
stanowisko. Częstym powodem takiego stanu rzeczy jest niewłaściwa inter-
pretacja dokumentów aplikacyjnych oraz brak odpowiednich kompetencji 
osób rekrutujących, które w niewłaściwy sposób posługują się metodami 
i technikami rekrutacyjnymi. Profesjonalny rekruter powinien wychwycić pa-
tologiczne zachowania osoby rekrutowanej, mogące przejawiać się np. zawy-
żaniem własnych kompetencji, podawaniem nieprawdziwych informacji czy 
ukrywaniem faktów i zdarzeń z przeszłości. Zatrudnianie nieodpowiednich 
osób powoduje liczne patologie w postaci dodatkowych kosztów działalności, 
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obniżenia sprawności w zakresie realizacji zamierzonych celów oraz utraty 
dobrej opinii. Pracownik, który nie posiada odpowiednich kompetencji, nie 
będzie pracował właściwie, opóźni pracę zespołu, co będzie wiązało się z jego 
szybkim zwolnieniem, a tym samym trzeba będzie ponowić proces rekrutacji, 
który jest przecież procesem złożonym i czasochłonnym. Dysfunkcją jest rów-
nież brak delegowania odpowiedzialności, czyli powierzenia podwładnemu 
realizacji konkretnych celów, przy jednoczesnym pozostawieniu mu pewnej 
swobody i samodzielności w zakresie podejmowania decyzji, wyboru środków 
i metod. Kierownictwo nie przekazuje uprawnień swoim podwładnym, powo-
dując przy tym pojawienie się zjawisk patologicznych, takich jak: opóźnienia 
w wykonywaniu wyznaczonych zadań, brak zaufania w zespole, brak pewno-
ści siebie i poczucia bezpieczeństwa, konieczność kontroli całości zadań przez 
przełożonego oraz brak zaangażowania ze strony pracowników. Delegowanie 
odpowiedzialności ma służyć odciążeniu kierownictwa, zwłaszcza od działań 
rutynowych, wzrostowi zaangażowania pracowników, jak również skróceniu 
czasu i poprawieniu jakości decyzji [Bieniok 2011, ss. 173–175]. Dysfunkcją 
w procesie organizowania jest także niewłaściwy przepływ informacji w orga-
nizacji. Często pracownik nie zostaje odpowiednio przeszkolony, musi więc 
zdobywać potrzebną wiedzę sam i czuje się pozostawiony samemu sobie. 
Taki pracownik nigdy nie odczuje jedności z organizacją, zawsze będzie się 
czuł jak osoba z zewnątrz. Istnieją też sytuacje, w których pracownik nie dosta-
je jasnych poleceń od przełożonego i tak naprawdę nie wie, na czym polega 
jego praca. Organizacja nie wykorzystuje wówczas w pełni potencjału swoich 
zasobów ludzkich, przez co ponosi straty, a pracownik nie odczuwa satysfakcji 
z pracy i pogłębia się jego demotywacja, co zazwyczaj kończy się odejściem 
z organizacji [Robak 2015, ss. 19–20].    
 Kierownictwo powinno mieć świadomość tego, że tylko odpowiednio 
zmotywowani pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki na właściwym, 
pożądanym poziomie, utożsamią się z organizacją, a jej cele staną się ich ce-
lami. Nieprawidłowo skonstruowany system motywacyjny w organizacji pro-
wadzi do dysfunkcji procesu motywacyjnego. Najczęstsze patologie występu-
jące w tym systemie to: mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe, silny 
stres, utrata pracownika. Miejsce pracy ma być dla pracownika miejscem, 
w którym stworzono odpowiednie środowisko pracy. Przełożony nie może 
dopuszczać się działań skierowanych przeciwko pracownikom, zwłaszcza 
tych, które wiążą się z długotrwałym nękaniem, zastraszaniem i kierowaniem 
pod ich adresem gróźb [Bugdol 2007, s. 36]. Tego typu działania wywołują 
u pracowników zaniżenie własnej oceny przydatności zawodowej, poczucie 
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ośmieszenia, a często izolację od współpracowników [Marciniak 2011, s. 11]. 
Występuje czasami patologiczna sytuacja, kiedy to pracownik wykonał powie-
rzone mu przez przełożonego zadanie, jednak wszelkiego rodzaju profity 
z tego tytułu przypadły w udziale tylko przełożonemu. Należy pamiętać o tym, 
że ważną rolę odgrywa motywacyjna funkcja płacy, a zwłaszcza odpowiedni 
dobór składników wynagrodzenia. Organizacje zwykle skupiają się na kształ-
towaniu płacy zasadniczej, zaś pozostałe składniki, tj. nagrody, premie, dodat-
ki, nie są wykorzystywane. Jeżeli organizacja nie zapewni odpowiednich wa-
runków finansowych i pracownik to dostrzeże, poziom motywacji do pracy 
będzie coraz niższy, czego efektem będzie odejście takiej osoby. Bardzo waż-
ne są także czynniki pozapłacowe. Częstą dysfunkcją jest nieodpowiednia 
atmosfera w pracy, która powoduje zaistnienie zjawisk patologicznych, takich 
jak: mała wydajność pracownika, poczucie lekceważenia, nienawiść do swojej 
pracy, współpracowników oraz szefa. Jeśli pracownik będzie czuł się dobrze 
w miejscu pracy, to będzie lepiej pracował, przy tym musi dokładnie wiedzieć, 
za co jest wynagradzany, a za co może zostać ukarany [Stoner, Frejman, Gil-
bert 1998, s. 426].    
 Ważną funkcją zarządzania jest kontrola, czyli ocena wyników, i ewentual-
na korekta. Brak spójności oceny z wyznaczonymi celami może prowadzić do 
drastycznego ograniczenia możliwości wpływania na zachowania pracowni-
ków organizacji [Buchelt-Nawra 2008, ss. 38–39]. Obserwuje się występowanie 
dysfunkcji, które objawiają się niewłaściwym doborem metod i technik ewa-
luacyjnych oraz nieprawidłową konstrukcją narzędzi ewaluacyjnych. Pojawiają 
się również błędy w sztuce oceniania, które polegają na wyrażaniu sądów 
wartościujących, wynikających nie z obiektywnych kryteriów ewaluacji, lecz 
specyficznych cech osoby oceniającej – jej osobowości i doświadczeń 
[Dzieńdziora 2008, ss. 57–59]. Występują także dysfunkcje ze względu na 
stronę (oceniający i oceniany), które prowadzą do zachowań patologicznych 
podczas dokonywania oceny. Wśród działań osób ocenianych występują takie 
niewłaściwe zachowania, jak: zawyżanie osiągnięć i zasług przez pracownika, 
spychanie odpowiedzialności za swoje błędy na innych pracowników, kłam-
stwa lub zatajanie informacji dotyczących niepowodzeń oraz trudności pod-
czas wykonywania pracy. Natomiast oceniający mogą dopuszczać się takich 
działań, jak: ograniczanie możliwości swobodnych wypowiedzi ocenianego 
pracownika, skupianie się tylko i wyłącznie na słabych stronach ocenianego, 
krytykowanie za popełnione błędy i cechy charakteru, działania mające na 
celu demotywację lub obniżenie poczucia wartości ocenianego pracownika, 
nieopracowanie obiektywnych i jednoznacznych kryteriów oceny, złe przygo-
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towanie oceniającego, wystawianie oceny na podstawie pierwszego lub 
ostatniego wrażenia, a ponadto: przychylniejsza ocena osób lepiej znanych, 
dokonywanie oceny na podstawie stereotypów, nadmierna surowość lub 
pobłażliwość, ocenianie na podstawie jednego zdarzenia bądź zachowania, 
błędna interpretacja wyników oceny.  
 
Dobre praktyki w zapobieganiu dysfunkcjom i patologiom 
organizacyjnym 
 
Zapobieganie dysfunkcjom i patologiom w procesie zarządzania organizacją 
jest procesem bardzo złożonym, dlatego wymaga podejścia systemowego. 
Organizacja powinna nieustannie doskonalić procedury personalne. Niezwy-
kle istotna jest także postawa kadry kierowniczej – przełożeni powinni prze-
ciwdziałać nieprawidłowościom w procesie zarządzania organizacją, bowiem 
to właśnie oni, w największej mierze, odpowiadają za zarządzanie. Trzymanie 
się wyznaczonych norm, wartości ma ogromny wpływ na tworzenie kultury 
organizacyjnej oraz postawy pracowników i sprawi, że dysfunkcje oraz pato-
logie nie wystąpią w organizacji [Aniszewska 2007, ss. 22–23]. Od liderów za-
leży to, czy i w jakim stopniu organizacja będzie wolna od dysfunkcji i patolo-
gii. To na nich spoczywa obowiązek ustalania i zachowywania obowiązują-
cych w organizacji standardów, a oni sami powinni w tym obszarze nieustan-
nie podnosić swoje umiejętności i stawiać sobie coraz większe wymagania 
[Bohner, Wanke 2004, s. 97].  
 Odpowiednie standardy, dotyczące także zachowań, powinny być prze-
strzegane we wszystkich funkcjach zarządzania. Wymaga to opracowania 
zasad, które będą respektowane i akceptowane przez wszystkie osoby pracu-
jące w organizacji.  
 Każda organizacja powinna stworzyć swój plan działania, jasno określić 
cele działalności oraz potrzebne do ich realizacji zasoby i trzymać się konse-
kwentnie ustalonego planu. Należy jednak pamiętać o tym, aby pozostawać 
elastycznym wobec zmian, jakie zachodzą i do nich dostosowywać na bieżąco 
plan działania. Ważnym elementem tych działań jest odpowiednie zaplano-
wanie zasobów ludzkich.  
 Organizacja musi pozyskać oraz rozdzielić zasoby przedsiębiorstwa w spo-
sób staranny i przemyślany. Najważniejsze z nich, czyli zasoby ludzkie, powin-
ny zostać pozyskane przez profesjonalnego rekrutera, który będzie posiadał 
właściwe kompetencje. Ważne jest także to, aby przełożeni delegowali odpo-
wiedzialność na pracowników – nie mogą bowiem robić wszystkiego sami. 
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Dzięki takiemu działaniu będą w stanie skupić się na celach strategicznych 
organizacji. Pracownik powinien być zawsze dobrze poinformowany o tym, 
jakie są jego obowiązki w organizacji oraz mieć dostęp do wszelkich potrzeb-
nych mu informacji. 
 Właściwy dobór metod motywacji z pewnością skłoni pracownika do więk-
szego zaangażowania w wykonywane obowiązki i przyczyni się do polepsze-
nia efektów pracy, co z kolei przyniesie sukces organizacji. Pracownik właści-
wie zmotywowany swoją pracę będzie wykonywał sumiennie, rzetelnie, a cele 
firmy utożsami z osobistymi. 
 Kontrola jest bardzo istotna, ponieważ dzięki niej można ocenić, co zostało 
zrealizowane w organizacji, a co należy poprawić. Kontroli poddawane są 
zasoby ludzkie w celu oceny zrealizowanych zadań oraz sposobu, w jaki zosta-
ły wykonane. Aby kontrola nie rodziła dysfunkcji i patologii, powinna służyć 
wcześniej założonemu celowi, a wyniki ocen powinny być wykorzystywane do 
budowania przyszłej strategii organizacji. Właściwa kontrola musi dotyczyć 
wszystkich uczestników organizacji, być przeprowadzana systematycznie 
i bazować na porównaniach wyników z poprzednich ocen. Tylko jawna, ela-
styczna, jednolita i obiektywna kontrola pracowników przyczyni się do nie-
powstawania uchybień w organizacji.  
 
Zakończenie 
 
Podsumowując, należy stwierdzić, że obszar dysfunkcji i patologii organiza-
cyjnych wciąż jest relatywnie słabo rozpoznany przez naukowców – w dużej 
mierze jest to spowodowane brakiem informacji, gdyż organizacje nie chcą 
ich ujawniać. Dysfunkcje pojawiają się we wszystkich podsystemach i obsza-
rach działalności organizacji oraz w jej otoczeniu, jednak najczęściej występu-
ją w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Ich identyfikacja jest trudna, ale 
możliwa i konieczna. Działania podejmowane w organizacjach powinny być 
przemyślane i uporządkowane, tak by przyczyniały się do ich sukcesu i nie 
prowadziły do powiększania dysfunkcji oraz zjawisk patologicznych. 
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Wprowadzenie 
 
„Wiele osób niesłusznie zakłada, że firma istnieje wyłącznie po to, by zarabiać 
pieniądze. Tymczasem ludzie łączą się i współdziałają jako firma by osiągnąć 
razem coś, czego nie mogliby osiągnąć osobno – działają na rzecz społeczeństwa”, 
te słowa D. Packarda stają się aktualnie przesłanką rozwoju biznesu [http://odpo-
wiedzialnybiznes.pl/artykuly/csr-2-0-ewolucja-i-rewolucja-spolecznej odpowie-
dzialnosci-biznesu, dostęp: 8.03.2019]. Podejście do biznesu, w którym uważa 

                                                            
1 agopol@tlen.pl 
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się firmę przede wszystkim za miejsce osiągania zysku i realizacji zadań, stało 
się podejściem nieprzystającym do realiów współczesnego rynku. Na znaczeniu 
zyskuje koncepcja CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate 
social responsibility). Obecnie oczekuje się od firm opracowywania skutecznych 
rozwiązań, uwzględniających wnioski wypływające z rozmów społecznych z inte-
resariuszami pełniącymi funkcję doradców. Istotne jest stworzenie otwartej plat-
formy po to, by uzyskać informacje zwrotne oraz kontrola tego, czy podejmowane 
działania spełniają wszystkie założenia i dążą do osiągnięcia zakładanego efektu 
[https://www.intel.cn/content/dam/www/program/education/cn/ 
zh/documents/intel-csr-white-paper-en-3.0-revised.pdf, dostęp: 28.02.2019]. 
 CSR wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom firm – daje duże możliwości 
prowadzenia lokalnych działań, a jednocześnie zapewnia realizację uniwersalnych, 
tradycyjnych zasad [http://www.waynevisser.com/wp-content/uploads/2012/04/ 
chapter_wvisser_csr_2_0.pdf, dostęp: 16.02.2019]. Zasięg oddziaływań naj-
większych firm, przekracza niekiedy możliwości wpływu państwa na zmiany. Ta 
przewaga wynika z aspektu ekonomicznego, etycznego i społecznego. Współ-
praca z różnymi kontrahentami, wpływanie na zmiany mentalne społecznego 
otoczenia firmy w wyniku oferowania klientom określonych dóbr, uwrażliwia-
nie na środowisko czy poszanowanie pracy ludzi przyczynia się do uzyskania 
przewagi rynkowej. Poznając coraz lepiej możliwości firm, zaczęto coraz więcej 
od nich wymagać, skłaniając je do działań społecznie odpowiedzialnych. Te 
z kolei przejawiają się w strategiach biznesowych.  
 Celem publikacji jest zaprezentowanie dynamiki zmian w zakresie zaintere-
sowania pojęciem „CSR” zachodzących w czasie. Postawiona hipoteza brzmi 
następująco: Zainteresowanie społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) 
z upływem czasu będzie systematycznie rosło. W celu jej weryfikacji analizie pod-
dano częstotliwość pojawiania się pojęcia „CSR” w naukowych bazach danych, 
przeglądarkach internetowych, a także posłużono się metodą Big Data.  
 
Istota społecznej odpowiedzialności biznesu 
  
Powszechność społecznie odpowiedzialnych działań praktykowanych przez 
przedsiębiorstwa przyczyniła się do rozwoju światowego biznesu. Koncepcja spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu stale się rozwija, opierając się na założeniu, że 
biznes ma moralne zobowiązania wobec społeczeństwa. Jasno zdefiniowana 
i przedstawiona strategia CSR może pomóc firmom sformułować nadrzędny cel, 
który motywuje pracowników, inspiruje klientów, satysfakcjonuje akcjonariuszy 
i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa [https://www2.deloitte.com/pl/ 
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pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/sustainability-insights/ 
5-najwazniejszych-trendow-CSR-2018.html, dostęp: 1.03.2019]. Jednym z naji-
stotniejszych ujęć społecznej odpowiedzialności biznesu jest piramida A.B. Car-
rolla, która prezentuje nierozerwalność kilku sfer odpowiedzialności, takich jak:  
 sfera odpowiedzialności ekonomicznej – maksymalizacja zysku, podnosze-

nie efektywności, umacnianie pozycji konkurencyjnej (podstawa kolejnych 
sfer odpowiedzialności);  

 sfera odpowiedzialności prawnej – prawo jako społeczna kodyfikacja dzia-
łań słusznych i niesłusznych; 

 sfera odpowiedzialności etycznej – działanie uczciwe, sprawiedliwe, prze-
strzeganie norm moralnych; 

 sfera odpowiedzialności filantropijnej – organizacja jako obywatel [Żemi-
gała 2016, ss. 231–232]. 

 Powody podejmowania tych działań są następujące: napływ zachodnich in-
westorów (rosnąca tendencja), rozwój gospodarczy krajów, globalizacja, ogól-
nodostępność cyfrowa, zmiana oczekiwań klientów i interesariuszy wobec 
przedsiębiorstw, dane z raportów niefinansowych firm i ich analiza. Czynniki te 
powodują dynamiczny rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i zapotrzebowanie na nią.  
 Pierwszą czynnością w procesie poszukiwania informacji na nurtujący temat 
jest wpisanie hasła w wyszukiwarkę Google. Aby ocenić zainteresowanie anali-
zowanymi hasłami, sprawdzono liczbę wyników, jakie pojawią się w związku 
z tym zagadnieniem2. W rezultacie otrzymano (dane na dzień: 13.03.2019 r.) na-
stępujące wyniki: hasło: „CSR” – 228 000 000 wyników, hasło: „corporate social 
responsibility” – 326 000 000 wyników, hasło: „społeczna odpowiedzialność 
biznesu” – 12 600 000 wyników. Następnie podobne działania wykonano z uży-
ciem przeglądarek: Bing oraz Yahoo i otrzymane wyniki porównano z wynikami 
z Google (zob. tabela 1).   
 
Tabela 1. Wyniki wyszukiwania badanych pojęć w wyszukiwarkach: Bing, Yahoo i Google 

Hasło Bing Yahoo Google 

CSR 21 800 000 32 900 000 228 000 000 

corporate social responsibility 1 050 000 1 180 000 326 000 000 

społeczna odpowiedzialność biznesu          9    189 000   12 600 000  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: [https://www.bing.com, dostęp: 01.03.2019; 
https://www.yahoo.com, dostęp: 1.03.219; https://google.com, dostęp: 13.03.2019]. 

                                                            
2 Analizie poddano hasła najczęściej kojarzone z działaniami społecznie odpowiedzialnymi. 
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 W celu dalszej weryfikacji oceny dokonano porównania pojęć w wyszuki-
warce Google Trends w Polsce (zob. wykres 1). Jest to najpopularniejszy serwis 
Google, udostępniający informacje na temat zapytań dotyczących ich liczby, 
pochodzenia oraz zależności od czasu i regionu. Z wykresu wynika, że w Polsce 
zainteresowanie badanymi zagadnieniami jest bardzo podobne i wykazuje 
tendencję wzrostową do maja 2014 r., po czym następuje jego spadek. Poziom 
ogólnego zainteresowania cechują niewielkie różnice, które wynikać mogą 
z lekkiego nasycenia rynku problematyką. Analiza wyników dla hasła: „corpo-
rate social responsibility” pokazuje, że liczba wyszukiwań jest w tym przypadku 
znikoma w porównaniu do haseł: „CSR” oraz „społeczna odpowiedzialność biz-
nesu”. Można to wytłumaczyć tym, iż omawiając zagadnienie społecznych dzia-
łań przedsiębiorstw, posługujemy się najczęściej polską terminologią lub skró-
tem pochodzącym z angielskich pierwszych słów tego pojęcia, natomiast roz-
winięcie tego skrótu (CSR), czyli corporate social responsibility jest znacznie rza-
dziej stosowane zarówno w publikacjach, jak i potocznie (zob. wykres 1). 
 
Wykres 1. Analiza zainteresowania hasłami: „CSR”, „corporate social responsibility”, „spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu” w Google Trends w okresie od 1.01.2004 r. do 3.03.2019 r. 

 
Źródło: [https://trends.google.pl/trends/explore?date=all&geo=PL&q=csr,spo%C5%82eczna%20odpowiedzialno 
%C5%9B%C4%87%20biznesu, dostęp: 1.03.2019]. 

 
 Wszelkie wzrosty zainteresowania pojęciami z zakresu CSR wynikają ze świa-
towych i narodowych spotkań poświęconych tym zagadnieniom. Punkty 
zwrotne w CSR to efekt przełomów, kryzysów lub załamań na rynku. Zaliczyć 
do nich możemy: 
 XIX w. – dynamiczne zmiany w rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, 

które rodzą wiele pytań natury etycznej; 
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 lata 20. XX w. – Wielki Kryzys i konieczność odzyskania społecznego zaufania 
przez wielkie korporacje;  

 lata 60. XX w. –  niepokoje społeczne i obwinianie za nie największych firm;  
 lata 90. XX w. – Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro i powstanie koncepcji 

zrównoważonego rozwoju;  
 2008 r. – światowy kryzys finansowy i rozwój idei społecznej odpowiedzial-

ności firm, a zwłaszcza uwypuklenie wpływu ich działalności na środowisko 
i społeczeństwo; 

 opublikowanie normy ISO 26000 w dniu 1.11.2010 r.;  
 targi CSR, światowe fora ekonomiczne, konferencje lokalne, sympozja. 
  Wyżej wymienione czynniki stały się determinantami poszukiwania przez 
firmy informacji na temat działań społecznie odpowiedzialnych.   
 Następnym krokiem w analizie trendów oscylujących wokół zagadnień 
związanych z takimi pojęciami, jak: „CSR”, corporate social responsibility, „spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu” była analiza liczby publikacji, w których się 
pojawiały. W przeglądzie wykorzystano popularność występowania wyrażeń 
w internetowych bazach publikacji naukowych o otwartym, darmowym dostę-
pie. Analizę rozpoczęto od najpopularniejszej bazy naukowej – Google Scholar. 
Jest to wyszukiwarka stworzona przez Google i służąca do przeszukiwania baz 
danych zawierających publikacje naukowe z wielu dziedzin. Jest to zarazem 
jedna z najobszerniejszych i najpopularniejszych baz naukowych dostępnych 
w Internecie. Występowanie badanych haseł w tej wyszukiwarce przedsta-
wiono na wykresie (zob. wykres 2).  
 
Wykres 2. Analiza danych z bazy Google Scholar dotyczących liczby publikacji, w których 
pojawiły się badane hasła 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: [www.scholar.google.com, dostęp: 1.03.2019]. 
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 Następnie wery�kacji poddano bazę ScienceDirect stworzoną przez �rmę 
Elsevier i zajmującą się analizą i udostępnianiem danych oraz informacji nauko-
wych. Pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” nie występuje w tej bazie, 
dlatego też nie zostało uwzględnione na wykresie, na którym zaprezentowano 
dane dotyczące badanych haseł (zob. wykres 3). 
 
Wykres 3. Analiza danych z bazy ScienceDirect dotyczących liczby publikacji, w których 
pojawiły się badane hasła 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: [https://www.sciencedirect.com, dostęp: 1.03.2019]. 

 
 Konkurencyjna dla Google Scholar baza Microsoft Academic została stwo-
rzona przez �rmę Microsoft jako część oferty kierowanej do studentów  
i uczniów. Wśród przedstawionych baz danych wyróżnia się największym zbio-
rem publikacji z lat 80. XX w. Jej wadą jest natomiast niemożność dokładnego 
wyszukania wszystkich publikacji, kiedy dane hasło występuje w ponad 5000 
opracowań. Dane z lat 2011–2018 można zatem uznać za niedokładne. Cało-
ściowy rozkład danych z analizy bazy Microsoft Academic zaprezentowano na 
wykresie (zob. wykres 4).  
 Badaniu poddano również bazę DOAJ – darmową bazę naukową o otwar-
tym dostępie, stworzoną przez Lund University. Zawiera ona spis międzynaro-
dowych czasopism naukowych, abstrakty i artykułu naukowe. Uzyskane wyniki 
zaprezentowano na wykresie (zob. wykres 5).  
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Wykres 4. Analiza danych z bazy Microsoft Academic dotyczących liczby publikacji,  
w których pojawiły się badane hasła 

Wykres 5. Analiza danych z bazy DOAJ dotyczących liczby publikacji, w których pojawiły 
się badane hasła 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: [https://doaj.org, dostęp: 1.03.2019]. 

 
 Istotne w badaniu było zwery�kowanie, drogą elektroniczną, zasobów Bi-
blioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) jako głównej bazy książkowej dla 
studentów. Katalog BUW jest bazą publikacji naukowych dostępną dla pracow-
ników i studentów UW, która zawiera bazę EBSCO (jedną z największych na 
świecie), a także inne katalogi, co czyni ją obszerną bazą artykułów i publikacji 
[https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/bazy-online/, dostęp: 1.03.2019]. 
Pomimo że jest to baza stworzona przez polski uniwersytet, nie znaleziono 
w niej żadnych wyników wyszukiwania dla hasła: „społeczna odpowiedzialność 
biznesu”. Wyniki analizy przedstawiono na wykresie (zob. wykres 6). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: https://www.microsoft.com/en-us/research/ 
project/academic/, dostęp: 1.03.2019. 
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Wykres 6. Analiza danych z bazy BUW (E-czasopisma) dotyczących liczby publikacji,  
w których pojawiły się badane hasła 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z [https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/bazy-
online/, dostęp: 1.03.2019].  

 
 Sprawdzono centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych Nu-
kat (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny), który integruje informacje 
o zbiorach polskich bibliotek naukowych [https://centrum.nukat.edu.pl, do-
stęp: 08.03.2019]. Analiza wykazała istnienie: 
 59 pozycji o tematyce CSR w języku polskim wydanych w latach 2000–2009,  
 208 pozycji o tematyce CSR w języku polskim wydanych w latach 2010–

2019, 
 96 pozycji o tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu wydanych 

w latach 2000–2009,  
 357 pozycji o tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu wydanych 

w latach 2010–2019 [https://centrum.nukat.edu.pl, dostęp: 08.03.2019]. 
 Wyniki potwierdzają wcześniejsze analizy dokonane w wyszukiwarkach in-
ternetowych. Jeśli chodzi o Google Scholar wzrost występował w przypadku 
obu haseł do 2014 r. a następnie zaobserwowano stopniowy spadek. Większy 
wzrost zauważa się w odniesieniu do hasła: „corporate social responsibility” niż 
do hasła: „CSR”. Hasło: „społeczna odpowiedzialność biznesu” nie występo-
wało.  



CSR – trendy w rozwoju pojęcia. Od wyszukiwarki do Big Data 

 147

 W przypadku bazy ScienceDirect tendencja wzrostowa była bardzo po-
wolna do 2011 r., a później nastąpił szybszy wzrost w badanym zakresie. Więk-
szy wskaźnik wzrostu występowania ma hasło: „corporate social responsibility” 
niż hasło: „CSR”. Hasło: „społeczna odpowiedzialność biznesu” nie występo-
wało w tej bazie.  
 W przypadku bazy Microsoft Academic wykresy obrazujące wyniki dla haseł: 
„CSR” i „corporate social responsibility” nakładają się na siebie. Wzrost zaczyna 
się w 2001 r. i dynamicznie przybiera na wartości aż do 2010 r., kiedy to nastę-
puje unormowanie na wysokim poziomie. Podobna sytuacja jest w przypadku 
bazy DOAJ – wzrost rozpoczyna się w 2008 r. i cały czas trwa.  
 Pominięcie w tych bazach hasła: „społeczna odpowiedzialność biznesu” zwią-
zane jest tym, że są to bazy anglojęzyczne. Natomiast trudno wyjaśnić taki stan rze-
czy w przypadku bazy Uniwersytetu Warszawskiego. Na podstawie uzyskanych 
wyników można stwierdzić, iż tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu od 
niemal 30 lat staje się coraz bardziej popularna w środowisku naukowym.   
 Od 2000 r. liczba publikacji na temat CRS wzrosła o ok. 121%, a największą 
dynamikę wzrostu liczby publikacji obserwujemy od 2010 r. do chwili obecnej. 
Oznacza to, że w ciągu ostatnich lat zainteresowanie społeczną odpowiedzial-
nością biznesu rośnie, tak jak świadomość tego, czym jest CSR. Warto zauważyć, 
że liczba publikacji na temat CSR nie spadła po kryzysie w 2008 r., co może być 
argumentem w dyskusji o CSR i w polemice z wyrażanym w niej poglądem, iż o 
CSR myśli się tylko w czasach gospodarczej hossy. 
  Warto podkreślić także spadek publikacji po 2015 r., widoczny w bazach: Goo-
gle Scholar i ScienceDirect. Może być on spowodowany ograniczonymi zaso-
bami wspomnianych baz danych lub rzeczywistym spadkiem liczby publikacji, 
czego z kolei przyczyną może być brak nowych badań w tej dziedzinie. 
  Analiza powyższych wyników, uzyskanych za pomocą ogólnie dostępnych 
narzędzi, skłoniła do interpretacji badanych zagadnień metodą Big Data (to ak-
tualnie największe skupisko informacji). 
 Big Data to bazy danych o zakresie przekraczającym wszystko to, co dostępne 
jest za pomocą typowych narzędzi programowych, jeśli chodzi o zbieranie, utrzy-
mywanie, zarządzanie i analizowanie. Są to dane uzyskiwane z komputerów sta-
cjonarnych, mobilnych, komórek, sensorów (RFID) i innych urządzeń wspomaga-
jących operowanie informacjami, obejmujące sektor prywatny i publiczny, 
a także zasoby sieci [Gogołek, Cetera 2014, s. 47]. Istotą Big Data nie jest objętość 
danych, szybkość ich przepływu ani różnorodność, lecz poszerzanie horyzontów 
myślowych [Hyunyoung, Sohn 2016, s. 25]. Big Data jest narzędziem, które 
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usprawnia funkcjonowanie firmy dzięki możliwości wyselekcjonowania istot-
nych informacji dla rozwoju przedsiębiorstwa. Umiejętność dokonania rafinacji 
informacji jest niezwykle cenna z tego powodu, iż umożliwia wskazanie trendów 
w otaczającym świecie. Wykorzystywana jest do zbierania danych dostępnych na 
portalach i stronach WWW, forach oraz blogach i przetwarzania ich w celu analizy 
słów oraz interpretacji trendów dotyczących badanego zagadnienia. 
 Przeprowadzenie zaprezentowanego w artykule badania możliwe było 
dzięki autorskiemu programowi stworzonemu na Wydziale Dziennikarstwa In-
formacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Analizę danych wykonano 
na podstawie materiałów zawartych w bazie danych Katedry Technologii Infor-
macyjnych Mediów UW. W zbiorze znalazły się artykuły, informacje zamiesz-
czane w Internecie oraz strony WWW zawierające kanał RSS.  
 Zastosowana metoda, tj. metoda rafinacji treści sieciowych, polega na po-
zyskiwaniu informacji z Internetu, przetwarzaniu, segregowaniu i analizowaniu 
ich, w celu zbadania pozornie nieistotnych, jednak wskazujących na określony 
stosunek: pozytywny lub negatywny, treści. Pozwala to na przewidzenie reakcji 
konsumentów, poznanie aktualnej oceny produktu, firmy lub marki oraz doko-
nywanie interpretacji odczuć społecznych.  
 Badanie objęło lata 2009–2018 i przeprowadzone zostało w kilku etapach. 
Pierwszym etapem było wybranie odpowiedniego do tematyki słowa-słupa. 
W badaniu słowem-słupem został skrót „CSR”. Kolejnym krokiem jest zbieranie 
wszystkich znajdujących się słów. Programy zbierające dane zapisują otoczenie 
słupa w bazie danych, umożliwiając dalsze przetworzenie. Następnie skatego-
ryzowano zakres zbieranych danych oraz częstotliwość pobierania. Kolejnym 
krokiem było przetwarzanie zebranych zasobów pod względem ilościowym. Pro-
gram przelicza częstotliwość wszystkich słów pojawiających się wokół słowa-
słupa, a następnie generowane są raporty z bazy wyników. W celu oczyszczenia 
raportów wytypowane zostają słowa-sentymenty. Ma to na celu określenie słów 
przydatnych w czasie badania. Tak przygotowane raporty pozwalają na przepro-
wadzenie dalszej analizy porównawczej ze zbieranymi w sposób tradycyjny da-
nymi oraz wykazanie trendów i zależności pomiędzy nimi.   
 Uzyskane w opisany powyżej sposób wyniki wskazują na słowa najczęściej 
pojawiające się wokół słowa-słupa: „CSR”, czyli tzw. słowa-sentymenty. Przed-
stawione zostały one na rysunku (zob. rysunek 2).  
 Dane pobrane z serwera Big Data, zgrupowane według lat, dotyczące słowa-
słupa „CSR” zaprezentowano w tabeli (zob. tabela 2). Jest to szczegółowa analiza 
częstotliwości pojawienia się słów-sentymentów wokół analizowanego słowa-
słupa. Wybrane zostały sentymenty z największą liczbą wystąpień (zob. tabela 2).  
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Rysunek 2. Słowa-sentymenty 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania metodą Big Data (analiza za pomocą oprogra-
mowania w języku R). 

 
Tabela 2. Częstotliwość występowania słów-sentymentów 

Słowa 
senty-
menty: 

Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

csr 40 187 146 98 221 149 554 2669 5119 17338 

corpo-

rate 
  3   48   20 28   74   40   83   310 735 11920 

social   3   45   23 28   71   38   85   301 719 11888 

re-

sponsi-

bility 
  2   44   20 27   69   38   85   293 656 11701 

report   2   17   14   6  14   13     7     71   58   1010 

spo-

łecznej 
  1   15     1   0   1     0     0     27   46     293 

odpo-

wie-

dzial-

ności 

  1   15     1   0   1     0     0     27   46     291 

poli-

cies 
  4   32   28 15 14   12   10     37   20     147 

appro-

ach 
  2   18  16   6   6    6     6     17   51     120 

biz-

nesu 
  2   11    1   0   1    0     0     46   17     115 

when 14   37  23 16 24 8 11 42 43 103 

gene-

ral 
  4   20 24   8   4 9   0 20   3   84 

be-

come 
13    37 23 15 24 5   6 32 19   80 

treasu-

res 
13    37 23 15 24 5   3 28 15   60 

bau 13  37 23 15 24 5   3 28 15   59 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania metodą Big Data (analiza za pomocą oprogra-
mowania w języku R). 
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 W badaniu zauważyć można zwiększającą się tendencję zainteresowania 
badanym słowem oraz słowami mu najbliższymi. W 2009 r. częstotliwość poja-
wienia się słowa-słupa „CSR” wynosiła 40, a w 2018 r. wzrosła niemal 400-krot-
nie. Podobnie jest z innymi zwrotami będącymi w najbliższym otoczeniu słowa-
słupa. Wokół badanego słowa-słupa: „CSR” pojawiły się takie słowa, jak: „corpo-
rate”, „social”, „responsibility”, „report”, „społecznej”, „odpowiedzialności”, „po-
licies”, „approach”, „biznesu”. Są one najbardziej charakterystyczne dla bada-
nego zagadnienia. Polskie określenia pojawiły się w postaci słów występują-
cych w odmianie, co wynika z tego, że są to najczęstsze formy ich użytkowania. 
Pozostałe słowa-sentymenty („when”, „general”, „become”, „treasure”, „bau”) 
nie wydają się być istotne na tym etapie wnioskowania i zostaną pominięte 
w dalszych fazach analizy.  
 Częstotliwość występowania charakterystycznych dla analizowanego za-
gadnienia słów wykazuje tendencję wzrostową – obserwuje się coraz większą 
częstotliwość pojawiania się tych słów w różnych kontekstach w zasobach sieci. 
Największy wzrost występuje w przypadku słów angielskich określających spo-
łeczne działania firm. Polskie określenia dotyczące odpowiedzialności społecz-
nej zyskują na wartości w latach 2016–2018.  
 Omówione powyżej wyniki zostały zaprezentowane na wykresie (zob. wy-
kres 7). Jego analiza wskazuje, że istotną przewagę ma słowo-słup: „CSR”, 
a słowa-sentymenty mają małe znaczenie. 
 
Wykres 7. Wykres ilustrujący częstotliwość występowania badanych słów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania metodą Big Data (analiza za pomocą oprogra-
mowania w języku R). 
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 Zaprezentowana analiza jest doskonałym przykładem użyteczności dużych 
zbiorów danych. W tym przypadku dane nieustrukturyzowane pozwalają – przy 
dostatecznie dużej wielkości zbiorów – wystarczająco dokładnie opisać rzeczy-
wistość, zidentyfikować proces i przewidzieć kierunek jego przebiegu. Stąd też 
przedstawione wyniki potwierdzają istotność przeprowadzonych, – w celu 
określenia rozwoju zainteresowania zagadnieniem CSR i słowami z jego naj-
bliższego otoczenia – badań.  
 
Zakończenie 
 
Zmieniające się trendy społeczne i gospodarcze będą coraz mocniej oddziały-
wać na wzrost znaczenia społecznej działalności firm. Zapotrzebowanie na spo-
łeczne praktyki przedsiębiorstw wynika z oczekiwań ich otoczenia. Praktyczne 
podejście do problemu wdrażania CSR wiąże się z widoczną potrzebą jego sto-
sowania. Obserwując praktyki wdrażane przez przedsiębiorstwa w celu zapew-
nienia uczciwości biznesowej swoich działań, przypuszczać można, że przekła-
dać się to będzie na trend wzrostowy badanego zagadnienia. Przeprowadzona 
analiza pojęć związanych z odpowiedzialnością społeczną wskazała wzrost za-
interesowania badanymi hasłami, ale w stopniu mniejszym niż to zakładano. 
Przypuszczano, że wzrost będzie systematyczny i rozwojowy, jednak uzyskane 
wyniki nie wskazują na to jednoznacznie. Na wykresach zauważyć można 
spadki, i to obserwowane w ostatnich latach, kiedy trend powinien być rozwo-
jowy. Wśród czynników tłumaczących występowanie takich tendencji wymie-
nić należy: nasycenie rynku niniejszą problematyką, działania wzorujące się na 
istniejących przykładach, a nie działania opierające się na teoretycznej wiedzy, 
poszukiwanie społecznie akceptowanych praktyk. Przekłada się to na liczbę pu-
blikacji i niewielkie zainteresowanie naukowców. Jak wykazały wcześniejsze 
badania grupy Milenialsów, osoby najbardziej zainteresowane działaniami 
w zakresie CSR są w stanie odnaleźć ich przykłady w najbliższym otoczeniu, nie 
potrafią jednak zdefiniować i merytorycznie określić, czym ono jest [Opolska-
Bielańska 2018, ss. 348–356].  
 Weryfikując postawioną w artykule hipotezę, należy stwierdzić, że zaintere-
sowanie społeczną odpowiedzialnością biznesu wzrasta z upływem lat, ale 
w stopniu mniejszym niż zakładano. Wyniki uzyskane z przeglądu źródeł i ana-
lizy dużych zasobów danych Big Data wydają się wiarygodne, powinny zatem 
stać się inspiracją do dalszego monitorowania trendów i determinant CSR 
w ciągu kolejnych lat.  
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Abstract: Corporate social responsibility (CSR) has been developing in Polish enterprises rela-
tively recently. Nowadays, however, it is possible to observe the intensification of implementa-
tion practices as well as scientific efforts aimed at implementation of pro- ecological solutions 
of this concept in Polish conditions. In the article, the author notes that ecologistics should be 
considered in terms of the way of management, which can measurably help with the imple-
mentation of pro-ecological assumptions underlying corporate social responsibility. Then he 
emphasizes that the knowledge about detailed ecologistic ideas, such as a concept of sponta-
neous recovery, can lead to favourable changes within the natural environment. 
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ment. 

 
Introduction 
 
There is no single definition of corporate social responsibility, however, most 
of the statements which are present in the literature have a substitutive char-
acter. A. Rudnicka provides definition written by J. F. Stoner who defines so-
cial responsibility as voluntary activities undertaken by a company in order to 
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have a positive impact on the social and ecological environment where this 
company operates. In turn, the authors of International Business Forum claim 
that “CSR means transparent business practices based on ethical values and 
respect for employees, societies and the environment as well as supporting 
sustainable enterprise’s success” [Rudnicka 2012, pp. 40–41]. European Com-
mission so far has been defining corporate social responsibility as a concept of 
voluntary inclusion of social and environmental aspects by the company 
while conducting commercial activities and relations with stakeholders 
[Commission of the European Communities 2001, p. 37]. Recently, the Com-
mission has been putting forward a new definition of CSR as “the responsibil-
ity of enterprises for their impacts on society” [European Commission 2011, 
p. 5]. In general, corporate social responsibility is a kind of a specific manage-
ment philosophy that takes into account other aspects than just the desire to 
gain a profit, both in business activities and relations with the environment.  
It can be noted that CSR is “a kind of business contribution to the implemen-
tation of the policy of sustainable economic development and a way to run 
a company where the priority is to achieve a balance between its effective-
ness, profitability as well as social interest” [Bilińska-Reformat 2013, p. 73]. 
 Definitions quoted above attempt to outline the scope, that the assump-
tions of corporate social responsibility concept refer to [Murawski 2010, 
p. 529]. They underline the fact that one of the key issues of CSR is the con-
cern of environmental protection: “corporate social responsibility is often 
identified with care of environment” [Bojar 2011, p. 17]. Such an approach is 
not surprising considering the spectrum of environmental problems that are 
faced by modern communities. Ecological problems can be successfully 
grouped within many generic groups2. They also have an impact on the in-
habitants of the country, located on the Vistula riverbank. This is for example, 
reflected in a piquet taken up in March 2018 in Krakow by the high school 
students, which participants wanted to express their concern about the state 
of the city's environment. 
 In the article, the author emphasizes that ecologistics should be consid-
ered in terms of the way of management, which measurably contributes to 
the implementation of pro-ecological assumptions underlying corporate so-
cial responsibility. Later he points to the need to pay attention to specific 
ecologistical concepts, which can become a source of inspiration and often 

                                                            
2 According to the resolution of the State Council for Environmental Protection of 9 March 

2007. See more: Uchwały Państwowej Rady Ochrony Środowiska [2007, pp. 427]. 
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the starting point of managerial actions aimed at protecting natural environ-
ment. One of them is the concept which can be described contractually as: 
spontaneous recovery. The basis of considerations is the bibliographic query 
as well as results of research carried out within 15 enterprises3. This was, 
among others intended to confirm or reject suspicions about the validity of 
the assumptions underlying the concept of spontaneous recovery. 
 
Ecogistics as a way of management aimed on implementation 
pro-ecological CSR postulates 
 
In its fundamental sense, logistics means management4, i.e. a wider category 
of well thought out and consciously chosen activities5 consisting in organizing 
human teams cooperating within a given structure of relations, deciding what 
and how to do, and then how it should be implemented by people [Penc 
2007, p. 7]. In other words, everyone who practically deals with logistic can be 
called a manager. On the other hand, not all managers are logisticians. Logis-
tics means the management of a strictly defined area of activity, i.e. processes 
of moving objects (often people) along with the accompanying information 
flows, which should be considered in terms of actions supporting the move-
ment of objects having a physical form as well as human beings. 
 Strongly associated with logistics: transport, order handling and warehous-
ing constitute only the set of so-called logistic functions. They allow previous-
ly mentioned flows of materials, raw materials, goods or people [Kisielnicki, 
Turyna 2012, p. 355]. It is necessary to distinguish non-identical types of this 
flow taking into account the stage on which it takes place as well as the type 
of objects being moved. The flows that are of logistics interest may have a 

                                                            
3 In order to make sure that the assumptions underlying the concept of spontaneous recov-

ery are justified, at the end of 2018 it was decided to conduct a personal interview, in the form 
of informal discussion with employees of 15 enterprises from the region accepted for research 
(free, targeted interview). More information on this subject can be found later within the con-
tent of paper.  

4 Management always includes a subset of complex thought processes. These processes lie 
at the intersection of two main, interlinked assemblages (of information and socio-psychic 
conditions of people). Nowadays, these processes are supported by many methods and tech-
niques of proceedings, among which computer technology plays a significant role. See more: 
Flakiewicz [1990, p. 10].  

5 These activities lead to the fulfilment of so-called managerial functions. Among the most 
important, researchers distinguish planning, organizing, passing orders, coordinating and 
controlling. These activities lead to the fulfilment of the so-called managerial functions. Com-
pare: Morgan [1997, p. 24].  
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traditional direction, i.e. that one that is directed towards the final consumer. 
These include: 
 flow of raw materials and production materials from the supplier on the 

market of acquisition to the company’s input warehouse (so-called supply 
logistics); 

 movement of products manufactured within the company through subse-
quent phases determining the degree of their processing (production lo-
gistics); 

 commercial products’ flow, which were made by the company from the 
obtained raw materials, through various variants of distribution channels 
to the final customer (distribution logistics). 

 Logistics specialists also face the need to manage so called reverse flow 
[Wit 2016, p. 80]. It applies to all kind of residues (waste, returns, used con-
tainers or packages) arising as a result of final consumers’ consumption (both 
private individuals as well as institutional units). Depending on the situation, 
they have to come back to the manufacturer (e.g. all kinds of damaged or 
defective products under warranty or guarantee), or through processes of 
recycling (or reusing) back on the market as a supply of recovered raw materi-
als. Department of logistics dealing with reverse flows used to be called in the 
literature such names as: reverse logistics, logistics of reuse or ecologistics. 
Addressing the problems of the flow of waste streams, their processing and 
repeated usage, ecologistics helps to minimalize amount of waste as well as it 
is helpful to reduce exploitation of natural resources (recovery of the respec-
tive components of already used products slows extraction units from the 
need of enhanced exploitation) [Bergier 2010, p. 295; Morgan 1997, p. 5]. 
 It should be emphasized that an increasing number of researchers are will-
ing to attribute even more solemn importance to ecologistics. They believe 
that it has a broader meaning and also applies to the flows of traditional na-
ture. In their opinion, ecologistics really pay particular attention to the issues 
of waste streams’ flows, their processing as well as usage, but it is also strong-
ly focused on “the need to protect the natural environment in the processes 
of supply, products’ processing, production, distribution, transport or service” 
[Witkowski, Pisarek 2017, p. 15]. According to such an approach, ecologistics is 
not only an answer to a number of challenges and problems in the field of 
waste management [Szydłowski 2015, p. 31]. Its role is more important and 
comes to take practical management actions that contribute to the protection 
of the natural environment, not only during realization of reverse flows but 
also these which have traditional direction. In this context, it is sometimes 
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referred to as: “a logistics-oriented subarea of ecology” [Górniak-Bodziany 
Bodziany 2008, pp. 242–243]. 
 
Ecologistic concept of spontaneous recovery as a solution 
being a consequence of environmental goals and management 
practices from the field of ecologistics 
 
When considering the issue of ecologistics, researchers point out the fact that 
logistics aspects related to the movement of goods from the original to the 
final manufacturer, and further to wholesale (or retail) customers, must take 
into account the need to protect natural environment, referring to the pro-
cesses of supply, production, distribution and reverse flow, e.g. related to all 
kind of complaints. This also applies to transport and storage [Korzeń 2001, 
p. 55]. Fulfilment of the goal expressed in such categories requires in practice, 
that the people operating in the field of ecologistics have to attempt to elimi-
nate (or limit) impact of many ecological problems. To be effective, they 
should know new ideas from the field of ecologistics. It is because innovative 
concepts can become a source of inspiration for such management actions, 
which in consequence may lead to progressive changes in the natural envi-
ronment. Among others T. Nitkiewicz writes about that, noting that new con-
cepts can be “quite diversified and include claims, life cycle thinking, industri-
al ecology, eco-efficiency, cleaner production rules or dematerialization. 
Sometimes they address very specific issues” [Nitkiewicz 2010, p. 18]. 
 One of the new ideas is a concept that can be conventionally called: con-
cept of spontaneous recovery. It assumes that for the benefit of the natural 
environment it is necessary to recover valuable materials from previously con-
sumed goods. At the same time, however, the source of raw material from 
which it is possible to recover valuables (in this case in the form of aluminium 
alloy) are not only professionally organized business entities involved in col-
lecting waste for recycling. It turns out that on the contemporary market there 
are numerous entities that, although they do not have such an obligation, 
return the material useful for recovery by reselling it to specialized collection 
points. These entities can be included in one of three groups, defined conven-
tionally as: 
 individual people and households, 
 companies which should be understood in terms of bars and restaurants, 
 so-called people who collect. 
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 The first group includes units for whom the secondary effect of their own 
consumption is the creation of residues in the form of aluminium waste (e.g. 
packaging, used aluminium wheels). The other one includes catering points 
that take possession of aluminium waste (e.g. beverage cans) as a result of 
consumption of visiting customers. People who collect means a group of 
people who collect aluminium waste, not their own but abandoned by others. 
As it was mentioned, for the entities making up each of the groups, it is not 
obligatory to return the raw material to appropriate points of collection. Nor is 
it formally a primary purpose of their activities or essential source of income. 
The motive for such practices is care for the natural environment and / or de-
sire to obtain additional financial resources, often having a source in certain 
financial problems. 
 
Figure 1. Share of groups in practices that allow reinforcement of reverse flow 

 
Source: personal studies. 

  
 In order to verify the thesis on the noticeable share of these groups in 
practices that allow reinforcement of reverse flow, which is desirable from the 
point of view of ecology, the author conducted at the end of 2018 a personal 
(informal) interview with employees of 15 non-ferrous metal collection points 
that functioned on the territory of Czestochowa county (together with the city 
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of Czestochowa, functioning on the rights of the town county)6. Within the 
framework of the interview, the author asked two questions: the first con-
cerned whether the representatives of individual groups actually come with 
a willingness to sell raw material. As part of the second one, he asked for an 
attempt to assess how many of them there are – on a scale from 1 – very small 
amount to 5 – a lot of (in places where research was conducted, no official 
statistics on this subject were declared). 
 Results of the survey are presented in figure 1. It shows that in the majority 
of collecting points the activity of each of the three groups’ representatives 
was recorded. Similarly, their number should be assessed in significant terms. 
The most were people who collect rather than individual people and firms (it 
should be emphasized that in 5 cases there were difficulties in distinguishing 
representatives of economic entities from representatives of households). 
Such results should be a signal for people operating in the field of ecological 
studies e.g. to undertake practical actions aimed at greater mobilization of 
units forming each of the three groups. In addition, further people, house-
holds or catering points should be encouraged to take up an activity that will 
not only result in the possibility of obtaining additional income for them, but 
above all will help to counteract ecological threats. 
 
Conclusion 
 
Nobel awarded author, Milton Friedman described Corporate Social Respon-
sibility as “a subversive doctrine” [Moon 2014, p. 1]. That is because it some-
how stands in opposition to the traditional model of managing which is sub-
ordinated to make profit [Berry et. al. 2013, p. 70]. It is a concept according to 
which enterprises in their businesses cannot be guided only by an economic 
account of loss and profit. This tool must be still used because without achiev-
ing the objective of company assets’ multiplying, there is no possibility of 
designating funds for other purposes. At the same time, however, certain suf-
ficiently prosperous enterprises must remain ready to incur expenditures re-
lated to the preservation of the natural environment. Expenditure for this 

                                                            
6 Czestochowa county is located in the south of the country, at the northern end of the Sile-

sian voivodeship. From the north it borders voivodeship of Lodz. From the east abuts Swie-
tokrzyskie voivodeship, and from the south and west four other Silesian counties. Czestochowa 
county is currently the largest in the Silesian Province and one of the largest in the whole coun-
try. See more: Room [2006, p. 102], Starostwo powiatowe w Czestochowie [2010, p. 2]. 
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purpose should not be treated as an expense, but rather be considered in 
terms of investments. 
 Although there are some differences in the range of ecological problems 
arising in individual countries, it can be stated that in general ecological con-
cerns that plague modern communities are diverse, complex and complicated 
[Preisendorfer 2018, p. 14]. Activities of commercial enterprises undertaking 
ecologistical initiatives cannot become the only answer to them. It is neces-
sary in their solving, to involve ordinary citizens, social activists as well as cen-
tral and local government bodies [Bartniczak 2015, p. 245]. At the same time, 
however, it should be emphasized that solutions which are a consequence of 
the theory and practice of management in the area of ecologistics have be-
come already a source of measurable benefits for the natural environment.  
B. Rzeczyński, stressing the role of ecologistics, concludes that it is a reification 
of the paradigm of sustainable development of the human environment. “It 
means such behaviour (individual, social, economic, etc.), which in the logistic 
dimension contributes to the achievement of ecological safety” [Rzeczyński 
2011, p. 1256]. 
 At the same time, it should be emphasized that the theory of management 
in the area of ecological studies is constantly changing and evolving. New 
models, solutions and concepts are emerging. An example can be the con-
cept of spontaneous recovery presented in the article. Studies carried out by 
the author confirmed the validity of its underlying assumptions. The activities 
of the units making up the three, mentioned in the concept, groups actually 
lead to more efficient management of waste. Both for the theoreticians and 
practitioners of the field of ecology it should be a source of inspiration for 
such activities that will mobilize even wider group of people to engage in the 
spontaneous recovery of natural resources. Not without less significance here 
is the participation of adequate governmental bodies which may introduce 
appropriate incentives (e.g. of a fiscal nature) encouraging firms, individual 
human beings and people who collect to increase activities, which contribute 
to the unchanged condition of the natural environment. 
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Wprowadzenie 
 
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) utworzono, aby zachęcić przedsiębiorców 
chcących inwestować w Polsce do działania w danych miastach i regionach. 
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Głównym celem funkcjonowania SSE, oprócz przyspieszenia rozwoju gospo-
darczego i społecznego, a także rozwoju określonych dziedzin działalności 
gospodarczej czy eksportu, jest tworzenie nowych miejsc pracy. Jedną z naj-
ważniejszych oferowanych zachęt do inwestowania w SSE jest pomoc pań-
stwa w postaci zwolnień z podatku dochodowego [Kabus 2016, ss. 66−68]. 
Podmioty funkcjonujące w SSE nie są zobligowane do prowadzenia działalno-
ści odpowiedzialnej społecznie. Ale to przecież oczywiste, że jeśli można 
oczekiwać od jakiegoś przedsiębiorstwa działania prospołecznego, to zwłasz-
cza od tego, któremu państwo stworzyło uprzywilejowane warunki do funk-
cjonowania. Dodatkowo wiele przedsiębiorstw podejmuje działania związane 
z wdrażaniem CSR, czyli koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
(ang. corporate social responsibility), o czym świadczy rosnąca liczba raportów 
i dobrych praktyk w tej dziedzinie [Olejniczak-Szuster 2019, s. 37]. 
 Celem artykułu jest sprawdzenie, czy specjalne strefy ekonomiczne oddzia-
łują społecznie na swoich interesariuszy, którymi są: lokalna społeczność, lo-
kalna administracja, a także pracownicy inwestujących tam przedsiębiorstw. 
Odpowiedzialność społeczna wymaga zrozumienia przez organizację szer-
szych interesów i oczekiwań społeczeństwa [Komisja Europejska 2011, s. 4]. 
Rozwój lokalny i regionalny odgrywa znaczącą rolę w nowoczesnym zarzą-
dzaniu lokalną społecznością [Kabus, Kańa, Nowakowska-Grunt 2017, ss. 
262−266].  
 W artykule dokonano przeglądu i oceny działań w zakresie programów 
społecznych, podejmowanych przez zarządzających specjalnymi strefami 
ekonomicznymi. Analiza została przeprowadzona na podstawie materiałów 
dostępnych na stronach WWW 14 istniejących w Polsce stref. W dalszej kolej-
ności przeanalizowano dostępne raporty z zakresu CSR i funkcjonowania SSE.  
 Artykuł jest kontynuacją rozważań dotyczących społecznej odpowiedzial-
ności biznesu w specjalnych strefach ekonomicznych zawartych w innych 
opracowaniach [zob. Piersiala 2016, ss. 122−131; Piersiala, Tylec 2017, ss. 
319−330; Piersiala, Grabińska 2018, ss. 119−128].  
 
Przegląd literatury 
 
Specjalne strefy ekonomiczne w wielu krajach są efektywnym instrumentem 
promocji industrializacji i transformacji strukturalnej. Pierwotnie ideą przy-
świecającą powstawaniu przedmiotowych stref w Polsce było dążenie do 
wspierania obszarów najsłabszych w sensie gospodarczym. Pomysł utworze-
nia stref powstał w połowie lat 90. XX w. i związany był z próbą łagodzenia 
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bezrobocia strukturalnego. Środkiem do osiągnięcia tego celu miało być skie-
rowanie inwestycji do regionów najmniej rozwiniętych w wyniku zagwaran-
towania przedsiębiorcom korzystnych warunków prowadzenia działalności 
[Lichota 2016, s. 101]. W zamian za to przedsiębiorcy mieli realizować sku-
tecznie proces przedsiębiorczości, zmierzając do odkrywania i eksploatacji 
szans danego regionu, rozpoczynając nowe przedsięwzięcia gospodarcze 
i kreując tym samym nowe miejsca pracy. SSE są przykładem dynamicznego 
rozwoju prywatnych podmiotów gospodarczych i restrukturyzacji przedsię-
biorstw publicznych. Od momentu utworzenia SSE w Polsce nastąpił ich gwał-
towny rozwój. W rezultacie tego strefy stały się ważnym narzędziem stymulo-
wania rozwoju gospodarczego kraju. W Polsce SSE funkcjonują jako wyod-
rębnione administracyjnie obszary, w których inwestorzy mogą prowadzić 
działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Są one zatem in-
strumentem polityki gospodarczej państwa, za pomocą którego stymuluje się 
zagospodarowanie określonych regionów i wspiera rozwój całej gospodarki 
[Golik, Kątnik-Prokop 2014]. 
 Społeczna odpowiedzialność biznesu nabiera coraz większego znaczenia 
w budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a grupami ich interesariu-
szy. Idea CSR zakłada uwzględnianie oczekiwań interesariuszy firm w zakresie 
podejmowanych przez nie czynności na rzecz społeczeństwa i środowiska. 
Zakłada, że inwestorzy powinni uwzględniać w polityce prowadzenia firmy 
interes społeczny, ład ekonomiczny oraz dbałość o środowisko naturalne, 
a nie tylko osiąganie zysków i odpowiedniej rentowności [Carroll 2016, s. 2; 
Kolk 2016, s. 23]. Taki sposób postępowania wpływa zarówno na efektywność 
ich działalności biznesowej, jak i innowacyjność [Krawczyk 2019]. CSR kładzie 
nacisk na dbanie o interesariuszy firmy zarówno wewnętrznych, czyli: pra-
cowników, inwestorów, związki zawodowe, ale także zewnętrznych, a więc: 
dostawców, władze lokalne, klientów, organizacje pozarządowe, stowarzy-
szenia handlowe [Piersiala, Grabińska 2017, s. 119]. Idea koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu wymaga również, aby zachowania przedsiębiorcy 
były transparentne i etyczne, zgodne z obowiązującym prawem oraz spójne 
z międzynarodowymi normami postępowania i jednocześnie uwzględniały 
oczekiwania interesariuszy [zob. Sidhoum, Serra 2017, s. 1]. Sporządzono 7 
następujących zasad ujmujących wymienione wyżej wytyczne:  
1. Zasada odpowiedzialności − organizacja powinna być odpowiedzialna za 

swoje oddziaływanie na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Nakłada 
to na nią nie tylko wymóg prowadzenia kontroli wykonywanych przez nią 
działań, ale także nieuchylania się od przyjęcia odpowiedzialności wobec 
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osób dotkniętych jej decyzjami oraz działaniami, naprawiania szkód oraz 
zapobiegania swoim szkodliwym działaniom.  

2. Zasada transparentności, tj. przejrzystości − organizacja powinna być 
transparentna w swoich decyzjach i działaniach. 

3. Zasada etycznego zachowania − zachowanie organizacji powinno być 
oparte na takich wartościach, jak: uczciwość i sprawiedliwość.  

4. Zasada poszanowania interesów interesariuszy − organizacja powinna 
oceniać i uwzględniać interesy interesariuszy.  

5. Zasada przestrzegania prawa − organizacja powinna przyjąć, że poszano-
wanie prawa jest obowiązkowe.  

6. Zasada przestrzegania międzynarodowych norm zachowania – organizacja 
powinna przestrzegać międzynarodowych norm zachowania, jednocze-
śnie szanując zasady praworządności.  

7. Zasada poszanowania praw człowieka − organizacja powinna przestrzegać 
praw człowieka i uznać zarówno ich znaczenie, jak i uniwersalność. Powin-
na też wspierać prawa określone w Międzynarodowej Karcie Praw Człowie-
ka [ISO 26000, s. 25]. 

 CSR jest definiowane w różnych aspektach. Podstawowym źródłem zasad 
odpowiedzialnego biznesu są prawa człowieka. Definicja Komisji Europejskiej 
wskazuje, że CSR to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społe-
czeństwo [Komisja Europejska 2011]. Jak podkreśla M. Chłąd, warto zwrócić 
uwagę na definicję tego zagadnienia odnoszącą się do motywów podmiotów 
gospodarczych realizujących tę ideę bądź jako dobrowolny wybór, bądź jako 
obowiązek prawny, wynikający w niektórych przypadkach z przepisów 
o ochronie środowiska, a w innych z analizy zysków i strat w odniesieniu do 
własnej działalności [Chłąd 2016, ss. 63–64]. T. Wołowiec definiuje CSR jako 
filozofię prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniającą budowanie 
trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami [Wo-
łowiec 2004, ss. 3−11]. Biznes rozumiany jako odpowiedzialny powinien zmie-
rzać w kierunku budowania i wdrażania takich strategii zarządzania w przed-
siębiorstwie, które w wyniku stworzenia prawidłowych warunków do efek-
tywnego prowadzenia dialogu ze wszystkimi interesariuszami organizacji 
prowadzą do wzrostu jej konkurencyjności i umożliwiają zdobycie dobrej 
reputacji. Światowa Rada Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju 
(WBCSD) społeczną odpowiedzialność biznesu przedstawia jako zobowiąza-
nie biznesu do etycznego zachowania i przyczynianie się do rozwoju gospo-
darczego, przy jednoczesnym dbaniu o poprawę jakości życia zarówno pra-
cowników i ich rodzin, jak i społeczności lokalnej oraz całego społeczeństwa 



Społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 

 167

[Porter, Kramer 2006]. Dodatkowo warto wspomnieć, że można przytoczyć 
dużo dowodów na to, iż gotowość do podejmowania działań społecznie od-
powiedzialnych uzależniona jest nie tylko od czynników zewnętrznych, ale 
zależy również od osobistych motywacji właścicieli i dyrektorów przedsię-
biorstw [Hafenbrändl, Waeger 2017, ss. 1582–1606]. 
 
Metody badawcze i wyniki dokonanej analizy 
 
Realizacja idei CSR w specjalnych strefach ekonomicznych powinna koncen-
trować się na uwzględnianiu interesów społeczności lokalnej i wywieraniu 
pozytywnego wpływu na otoczenie. W artykule pojęto próbę uzyskania od-
powiedzi na następujące pytania badawcze: 
1. Czy specjalne strefy ekonomiczne podejmują działalność odpowiedzialną 

społecznie? 
2. W jaki sposób specjalne strefy ekonomiczne realizują koncepcję CSR? 
3. Do jakich grup społecznych skierowane są działania społecznie odpowie-

dzialne? 
 W pierwszym etapie dokonano przeglądu inicjatyw społecznych oraz do-
konano ich oceny w zakresie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
przez zarządzających SSE. Do tego celu wykorzystano analizę danych zasta-
nych, zaś badaniem objęto materiały znajdujące się na stronach WWW 14 
specjalnych stref ekonomicznych funkcjonujących w Polsce. Wyniki zostały 
uszeregowane według dwóch kategorii: zakresu tematycznego i grupy doce-
lowej. Do porównania wyników pod względem natężenia badanej cechy wy-
korzystano skalę porządkową, a następnie dokonano całościowej oceny dzia-
łalności podejmowanej przez zarządzających strefami, a poszczególne kate-
gorie poddano standaryzacji, przypisując im oceny punktowe. Przyjęto nastę-
pującą ocenę poszczególnych elementów związanych z grupą docelową:  
1 punkt – działania skierowane do konkretnej grupy społeczności lokalnej (do 
jednej z trzech grup: uczniów, pracowników, inwestorów), 2 punkty – działa-
nia skierowane do wybranych grup społeczności lokalnej (do dwóch z trzech 
grup), 3 punkty – działania skierowane do wszystkich grup społeczności lokal-
nej (uczniów, pracowników i inwestorów). W przypadku analizy zakresu tema-
tycznego najlepiej punktowane (3 punkty – duży zakres działań) są działania 
kompleksowe i różnorodne, nieco niżej oceniany jest średni zakres działań (2 
punkty – średni zakres działań), a najmniej punktowany jest najmniejszy za-
kres tematyczny (1 punkt – mały zakres działań). Im więcej działań społecznie 
odpowiedzianych, tym większe oddziaływanie na lokalnych interesariuszy. 
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W tabeli zaprezentowano przegląd działań społecznie odpowiedzialnych po-
dejmowanych przez 14 specjalnych stref ekonomicznych z podziałem na ba-
dane kategorie (zob. tabela 1). 
 
Tabela 1. Przegląd działalności społecznej poszczególnych SSE w Polsce 

Lp. SSE Zakres tematyczny 
Grupa  
docelowa 

1. Kamiennogórska 
SSE 

 Strefa Małej Przedsiębiorczości podpisała dokument pt. 
Porozumienie partnerskie o współpracy z Wydziałem Przyrod-
niczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 
w Jeleniej Górze 
 Konkurs zawodowy „Smaki kresowe w tradycji kuchni 
polskiej” 
 W ramach współpracy Szkoły – Strefowy Klaster Eduka-
cyjny – Pracodawcy w Zespole Szkół Technicznych „Me-
chanik”  odbyło się szkolenie dla uczniów szkół średnich   
 Wsparcie dla osób poszukujących pracy – organizacja 
różnego rodzaju szkoleń 

Studenci 
 
 
 
Uczniowie 
 
Uczniowie 
 
 
Bezrobotni, 
uczniowie 

2.  Katowicka SSE 

 Powstanie Klubu Innowatora zrzeszającego innowato-
rów, kreatywnych, młodych ludzi, studentów. Działalność 
Klubu Innowatora adresowana jest do studentów Wydziału 
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej i Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
 Projekt Kształcenie Dualne – Dobry Start w Zawodach 
Branży Górniczo-Hutniczej – przygotowanie rozwiązań w 
zakresie angażowania pracodawców w organizację prak-
tycznej nauki zawodu w realnych warunkach pracy 
 Projekt Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopaso-
wania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 
pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym woje-
wództwa śląskiego realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego 

Studenci 
 
 
 
 
Uczniowie 
szkół  
zawodowych 
 
 
Uczniowie 
szkół  
zawodowych 

3. Kostrzyńsko-
Słubicka SSE 

 Spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie na podnoszenie 
kompetencji zawodowych pracowników lubuskich przed-
siębiorstw” 

Bezrobotni, 
pracownicy  

4. Krakowska SSE                                             –         – 
5. Legnicka SSE  Dolnośląski Klaster Edukacyjny Uczniowie 

6. Łódzka SSE 

 Konferencja pt. „Specjalne strefy ekonomiczne dla 
szkolnictwa branżowego” – pomoc w profesjonalnym 
wsparciu kadrowym dla szkół, zaangażowaniu pracowni-
ków przedsiębiorstw w organizację kształcenia praktyczne-
go i doskonalenia nauczycieli oraz promocji kształcenia 
zawodowego 
 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., wzorując się 
na postawie H. Grohmana, chce wspierać artystów i zachę-
cać przedsiębiorców do inwestowania w sztukę, do mece-
natu oraz do wdrażania społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Od 2012 r. przyznawana jest nagroda imienia 
patrona tej strefy w kategoriach: Inwestor-Mecenas oraz 
Ważne dla Łodzi 

Uczniowie 
szkół 
średnich, 
nauczyciele 
 
 
Inwestorzy 
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7. Mielecka SSE                                     –        – 

8. Pomorska SSE 

 Działania Zespołu ds. Szkolnictwa Branżowego: 
 badanie potrzeb pracodawców w zakresie zapotrze-
bowania na odpowiednio wykwalifikowanych pracowni-
ków 
 organizacja wizyt studyjnych dla uczniów w firmach 
strefowych 
 udział w Targach Edukacyjnych 
 warsztaty dla gimnazjalistów i uczniów szkół zawodo-
wych z zakresu umiejętności miękkich 
 pomoc w nawiązaniu porozumień ze szkołami ponad-
gimnazjalnymi w zakresie staży i praktyk dla uczniów 
w firmach strefowych 
 współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz 
urzędami w celu zapewnienia przedsiębiorcom odpowied-
nio wykwalifikowanych kadr 
 promocja szkolnictwa zawodowego 
 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wo-
dzie powstała klasa dla stolarzy pod patronem firmy STEI-
CO. Młodzież będzie uczyć się zawodu w zakładzie pod 
okiem fachowców 
 Liczne przykłady dobrych praktyk realizowanych przez 
inwestorów PSSE 

Uczniowie, 
inwestorzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie 

9. Słupska SSE 

 Projekty: 
 Mój Biznes – Mój Sukces 
 My Też Chcemy Pracować 
 Szansa na Sukces 
 Moja Firma – Mój Sukces 
 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
 Kierunek na Pracę 
 Czas na Biznes 
 Inwestuj w Pomorskie I i II 

Uczniowie, 
społeczność 
lokalna 

10. Starachowicka 
SSE  Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej 

Uczniowie 

11. Suwalska SSE 

 Stypendia dla najlepszych uczniów szkół technicznych, 
branżowych i zawodowych, którzy mają możliwość odby-
wania praktyk w przedsiębiorstwach działających na tere-
nie suwalskiej strefy 

Uczniowie 

12. Tarnobrzeska 
SSE 

 Konkurs Wiedzy Technicznej „Jak to jest zrobione? 
 Klaster Edukacji Zawodowej EURO-PARK Wisłosan 
 Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN patronuje 
współpracy Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli i Centrum 
Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 

Uczniowie 
 
Uczniowie 
 

13. Wałbrzyska SSE Akcja WSSE AKTYWNIE. Program Aktywności Fizycznej dla 
Dzieci i Dorosłych 

Pracownicy 

14. Warmińsko-
Mazurska SSE 

Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu 
LABORATORIUM – MÓJ PROFIL, który jest wspólnym przed-
sięwzięciem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej SA (W-M SSE), Kuratorium Oświaty w Olsztynie 
i przedsiębiorstwa ALNEA Sp. z o.o. 

Uczniowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron WWW specjalnych stref ekonomicznych oraz raportu MPiT: 
[http://www.ssemp.pl, dostęp: 20.02.2019; http://www.ksse.com.pl, dostęp: 20.03.2019; 
http://www.kssse.pl, dostęp: 20.03.2019; http://www.kpt.krakow.pl/, dostęp: 20.02.2019; https://lsse.eu, 
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dostęp: 20.02.2019; https://sse.lodz.pl, dostęp: 20.02.2019; https://www.arp.pl/dla-inwestorow/sse-euro-
park-mielec, dostęp: 20.02.20; https://www.strefa.gda.pl, dostęp: 20.02.2019; 
https://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl/, dostęp: 20.02.2019; http://www.sse.com.pl/, dostęp: 20.02.2019; 
https://www.ssse.com.pl/, dostęp: 20.02.2019; https://www.arp.pl/dla-inwestorow/tsse-euro-park-wislosan, 
dostęp: 20.02.2019; https://invest-park.com.pl/, dostęp: 20.02.2019; http://www.wmsse.com.pl/, dostęp: 
20.02.2019; Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2018].                  

 
 Analiza stron WWW poszczególnych stref wykazała, że nie każda z nich 
opisuje swoje działania odpowiedzialne społecznie. Większość stref posiada 
zakładki CSR na swoich stronach WWW, na niektórych trudno jednak znaleźć 
informacje na ten temat (na stronach krakowskiej i mieleckiej strefy nie ma 
takich informacji). Jednak raport Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 
z 2018 r. pokazuje, że każda strefa, w mniejszym bądź większym zakresie, działa 
aktywnie na rzecz lokalnej społeczności, zwłaszcza w kontekście powoływania 
klastrów edukacyjnych i wsparcia uczniów szkół zawodowych w wyborze dal-
szej drogi zawodowej i udzielania wsparcia podczas podejmowania pierwszej 
pracy [Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 2018, ss. 45–55]. 
 Wyniki przeprowadzonej analizy uszeregowano w skali porządkowej 
w ramach poszczególnych kategorii (zob. tabela 2). Przeprowadzona analiza 
pokazuje, że SSE podejmują działania, które zwiększają świadomość społecz-
ną społeczeństwa. Jak można zauważyć, najkorzystniej pod względem szero-
kiego zakresu tematycznego oraz oddziaływania podejmowanych inicjatyw 
na ogół lokalnej społeczności wypadają 3 strefy, a mianowicie – kamienno-
górska, pomorska i słupska. Biorąc pod uwagę – co podkreśla S. Cichoń – że 
kadra zarządzająca musi pamiętać o tym, jak istotne jest inwestowanie w pra-
cowników, którzy są – lub w przyszłości będą – odpowiedzialni za zadania im 
powierzone, działania w tym zakresie podjęła tylko strefa wałbrzyska, organi-
zując dni aktywności sportowej dla pracowników i ich rodzin (zob. tabela 2) 
[Cichoń 2017, s. 21]. 
 
Tabela 2. Analiza SSE w kontekście ich społecznej odpowiedzialności (liczba punktów) 

Lp. SSE Zakres  
tematyczny 

Grupa  
docelowa 

Ocena  
ogółem 

1. Kamiennogórska SSE 3 2 5 

2. Katowicka SSE 3 1 4 

3. Kostrzyńsko-Słubicka SSE 1 1 2 

4. Krakowska SSE 0 0 0 

5. Legnicka SSE 1 1 2 

6. Łódzka SSE 2 2 4 

7. Mielecka SSE 0 0 0 
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8. Pomorska SSE 3 2 5 

9. Słupska SSE 3 2 5 

10. Starachowicka SSE 1 1 2 

11. Suwalska SSE 1 1 2 

12. Tarnobrzeska SSE 2 1 3 

13. Wałbrzyska SSE 1 1 2 

14. Warmińsko-Mazurska SSE 1 1 2 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Przegląd działań podejmowanych przez zarządzających strefami pokazuje, 
że społeczna odpowiedzialność biznesu jest tam rozumiana głównie jako 
działania na rzecz rozwoju edukacji, zwłaszcza tej skierowanej do uczniów 
szkół zawodowych, którzy są potencjalnymi pracownikami przedsiębiorstw 
strefowych. 
 
Zakończenie 
 
Celem artykułu było sprawdzenie tego, czy specjalne strefy ekonomiczne od-
działują społecznie w stosunku do swoich interesariuszy. Cel ten osiągnięto, 
pokazując najlepsze praktyki z zakresu budowania przez polskich i zagranicz-
nych inwestorów, ulokowanych w specjalnych strefach ekonomicznych, rela-
cji ze swoimi interesariuszami, takimi jak: lokalna społeczność, lokalna admini-
stracja oraz pracownicy przedsiębiorstw strefowych.  
 Podsumowując przeprowadzone rozważania, można stwierdzić, że podej-
mowane działania przez strefy w zakresie ich społecznej odpowiedzialności są 
coraz szersze i częściej można o nich przeczytać lub w nich bezpośrednio 
uczestniczyć [Piersiala, Tylec 2017].  Jednocześnie należy pamiętać o tym, że 
zajmując się kwestiami odpowiedzialności społecznej, przedsiębiorstwa zy-
skują szansę na budowanie odpowiedniego odbioru społecznego przez pra-
cowników, obywateli, samorządy lokalne, tworząc przy okazji podstawę do 
działania w ramach zrównoważonego rozwoju i wpływając na wzrost pozycji 
konkurencyjnej swojego przedsiębiorstwa.  
 Analiza licznych raportów dotyczących wdrażania CSR w przedsiębior-
stwach uprawnia do sformułowania wniosku, że społeczna odpowiedzialność 
firm ma znaczący wpływ na funkcjonowanie biznesu w Polsce. Z tego powodu 
polskie firmy nie mogą traktować idei CSR jako chwilowej mody i wiązać jej 
tylko z koniecznością poniesienia wydatków, ale raczej powinny widzieć 
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w niej strategię zarządzania opartą na wielowymiarowych relacjach z szerokim 
gronem interesariuszy i jako taką uznać za inwestycję oraz źródło innowacji.  
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Sustainable Age Management as an Integral Element  
of Corporate Social Responsibility in the Organisation 
 
 
Abstract: Corporate social responsibility in the organization is the process directed to perform 
the needs and expectations of internal and external stakeholders. One of its integral elements is 
taking decisions about human resources in an organization on various areas including intro-
ducing age management especially towards employees 50+human. The aim of this article is to 
present the possibilities of using CSR concepts to shape high quality professional life of organi-
zation participants on the basis of the subject literature and the results of secondary research 
concerning age management in Polish companies. 
Key words: age management, corporate social responsibility, organization, resources man-
agement, employees 50+human. 
 
Introduction  
 
Human resources management (HRM) which includes processes and tools 
related to age management is an important element of the performance of 
the concept of corporate social responsibility (CSR) in the organisation which 
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includes not only the age of employees but also their gender, race or needs 
and expectations (age is a significant factor differentiating employees in the 
workplace). Adapting the workplace to the needs of employees 50+human 
(using their skills and experiences in the full scope) should be regarded as an 
integral part of CSR in each company and in consequence, introduce actions 
to increase employers’ interest in implementing age management strategies. 
They may cause the organization to gain competitive advantage in the market 
thanks to using the age variety of employees. In this context, the managerial 
staff faces the challenge to create conditions of effective cooperation be-
tween the representatives of various generations. These programs should be 
common and available to all employees who are at certain age, maintained 
for appropriately long time, formulated clearly and precisely and consulted 
with the interested employee group, so that the organisation and its employ-
ees achieved benefits from the age management introduced in the company. 
The purpose of this paper is to present the age management issues as an im-
portant element to perform the idea of corporate social responsibility. It was 
based on the subject literature concerning this issue and the results of the 
secondary research on the age management in Polish companies. 
 
Corporate social responsibility and human resources  
management and age management 
 
CSR concept is reflected in issues raised in various fields such as – manage-
ment, economics, law, philosophy or ethics. There are a lot of corporate social 
responsibility definitions (it is defined by both various organizations and 
companies). One of them is presented in Green Paper of the European Com-
mission of 2001 which defines CSR as a concept whereby companies integrate 
social and environment al concerns in their business operations and in their 
interaction with their stakeholders (in management the relationships be-
tween particular stakeholders) on a voluntary basis [Commission of the Euro-
pean Communities 2001, p. 4]. Whereas, the International Norm ISO 26000 
defines corporate social responsibility3 as responsibility of an organization for 
the impacts of its decisions and activities on society and the environment 

                                                            
3This norm also defines the term of sustainable development and social responsibility. Sus-

tainable development is defined as the development that meets the needs of the present with-
out compromising the ability of future generations to meet their own needs. Social responsibil-
ity is strictly connected with sustainable development as its purpose is to support and contrib-
ute to the idea of sustainable development. 



Sustainable Age Management as an Integral Element of Corporate Social Responsibility in the Organisation 

 
177

through such behavior that contributes to sustainable development, health 
and welfare of society, takes into account the expectations of stakeholders, is 
in compliance with applicable law and is integrated throughout the organiza-
tion and practiced in its relationships. According to this norm, the main areas 
of CSR are organizational order, human rights, labour practices, the environ-
ment, consumer issues or community involvement Polski Komitet Normaliza-
cyjny 2013]. Also, World Business Council for Sustainable Development de-
fines CSR as permanent company obligation to behave in an ethical way and 
to develop economically with simultaneous improvement of life quality of 
human resources (their families), community and society [World Business 
Council for Sustainable Development 1998, p. 6]. 
 In practice of economic life, corporate social responsibility is visible in di-
mensions – external and internal [Rok 2004, p. 20]. The external dimension 
covers such surfaces as: observing human rights; positive influence on local 
society; maintaining appropriate and ethical relationships with suppliers and 
customers; care for the environment. The internal area is responsible for: 
 Human resources management (e.g. employees’ equality, full exchange of 

information between employees and managerial staff, employees’ in-
volvement in decisive processes, creating possibilities of employees’ de-
velopment, fair and justice remuneration, performance of the idea work-
life balance; 

 Creating and introducing ethical program for employees; 
 Providing occupational health and safety including actions to provide var-

ious forms of healthcare for employees; 
 Creating the abilities to adapt to changes (e.g. consideration of needs and 

expectations of all parties in case of restructuring, flexible employment 
forms); 

 Positive influence of the company on the environment and application of 
corporate governance principles. 

 Taking into account the tasks performed in both areas, it is noticeable 
clearly that human resources management is one of significant organization 
actions within the implementation of CSR concept. Performing the concept of 
strategic HRM, the company assumes that employees are the basic resource 
of the company deciding whether it achieves the competitive advantage in 
the market. The performance of CSR idea in personal actions means the at-
tempt to achieve the following aims [Gableta 2006, pp. 22–25]: 
 Keeping the existing and creating new workplaces;  
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 Creating opportunities of employees’ promotion and development by 
motivational systems; 

 Activating employees to achieve their individual aims; 
 Supporting the cooperation, involvement, teamwork and employees’ par-

ticipation; 
 Supporting employees in possible de-recruitment processes. 
 In particular, the HRM action performed within social responsibility should 
include observing ethical rules by the employer, keeping a social dialogue 
with employees, providing occupational health and safety, forming clear cri-
teria and ethical procedures of recruitment, selection, social and professional 
adaptation, periodical assessment, employee’s development or de-
recruitment, creating motivational tools increasing and level of employee’s 
motivation and satisfaction [Buczkowski, Dorożyński, Kuna-Marszałek et al. 
2016, pp. 43–50]. 
 Formulating and introduction of the age management concept is one of 
the significant elements to perform CSR concept in HRM4. 
 According to Walker, age management may be defined as management 
referring to various areas within which human resources are managed in the 
organization emphasizing their aging but also in general – to the general 
management of employees’ aging by state politics or group negotiations 
[Walker 1997, p. 12]. 
 There are numerous classifications of age management areas in the organ-
ization. According one of them by Naegele and Walker (they recommend 
complex approach to employers consisting in creating age management sys-
tem) the fundamental age management areas in a company are [Naegele, 
Walker 2006, p. 7]: 
 Recruitment and selection; 
 Lifelong learning; 
 Professional career development; 
 Health care and promotion; 
 Transfers between positions; 
 Finishing and employment and retiring. 

                                                            
4Age management in currently working organization covers four generations of employees 

– “baby-boomers generation (people born 1949–1963), “X” generation (born in 1964–1979), “Y” 
generation (born between 1980 and 1994) and “Z” generation (people born after 1995 and 
entering the labor market now). In this case age management as a concept to adapt to the 
needs of employees 50+ covers baby boomers generation (people from the period of baby 
boom) and the oldest employees of “X” generation. 
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 Introducing the age management brings a lot of benefits both for employ-
ee (e.g. opportunities of professional development, obtaining satisfaction 
from performed work, providing fair remuneration or no professional exclu-
sion) as well as for an employer (e.g. growth of work effects, maintaining the 
suitable competence level, improvement of competitive position in the mar-
ket in result of management of age variety or fall in the cost of training new 
employees) [Crowne, Cochran, Carpenter 2014, pp. 62–73]. The permanent 
flow of knowledge and experience from older to younger workers and at the 
same time the guarantee of the steady development of an organisation are 
important elements in the companies performing age management 
[Gruszczyńska-Malec, Waligóra 2018, p. 500]. 
 Regarding to Polish companies trying to perform the age management 
strategy (as an integral CSR element in the scope of HRM), it is possible to talk 
about the possibility to apply Human Resources Management System (ZFP-
2007, IPED). It is a professional human resources management system the aim 
of which is to maximize the involvement of organization employees in its suc-
cess in the market. These standard requirements mean drawing up, introduc-
ing and permanent development of tools enabling better control over human 
resources management process or making the process of decision taking eas-
ier and enabling the human resources mobilization to develop the company 
[Bąk, Kulawczuk 2008, p. 247]. The strategic approach to the age management 
is also important when it comes to the current changes in the labour market 
(low professional activity of 50+humans, labour migrations or ageing society) 
in Poland [Citkowski, Garwolińska 2018, p. 472]. 
 
Specificity of age management in Polish companies  
in the light of research 
 
Age management in Polish companies may become an important element of 
performing the idea of corporate social responsibility on personal surface but 
at the same time may meet the set of barriers which may include [Litwiński, 
Sztanderska, 2010, pp. 19–20]:  
 No tradition of age management (no knowledge and training for manage-

rial staff of the companies about it); 
 Stereotypes referring to alleged features of employees’ groups in various 

age and taking schematic actions by employers on their basis, which lead 
to discouraging older employees, fall in their productivity and in conse-
quence to premature leaves from work; 
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 The established belief that employees 50+human are a barrier in employ-
ing the younger whereas the current demographic and structural changes 
in the economy leads to resigning from work by the older which may con-
tribute to the losses (at the level of the company and the entire economy). 
It is so when the older employees leave work, the companies lose e.g. their 
experience or the continuous exchange of special skills and other features 
beneficial for the stable functioning of the company; 

 Employers’ fears connected with potential overuse of protection against 
dismissal by employees which they have in the period of 4 years before 
achieving pension age; 

 Difficulties in joining professional work with family life and with healthcare 
which is particularly important in more advanced age; 

 Strongly rooted belief of older employees that they should prepare for 
pension and retire in the first possible moment, which is usually the acqui-
sition of right to retire (no interest in lifelong learning and creating their 
own professional career). 

 The other barriers of introducing age management in the organization 
comprise also – the necessity to incur big expenses, imprecise and disadvan-
tageous law, no information about good practices in this scope, no infor-
mation about the ways and tools to initiate such strategies, no developed 
anti-discriminative practices and no motivation and employees, resistance 
against changes [Kuciński, Rutkiewicz 2012, p. 54]. 
 The managerial staff [Świeszczak, Ziemba, 2013, pp. 63–64] that should 
remember about potential threats which may be the result of taking inappro-
priate decisions in this area (e.g. trainings – possibility of unaware employee 
discrimination due to age, seniority or experience, flexible employment forms 
– older people’s need to have stable professional situation and due to this fact 
no interest in some employment forms, e.g. contract of mandate, jobs design-
ing at work and transferring employees to other positions – an older person 
may regard transfer to another position as a degradation and weakening the 
feeling of self-esteem) is a significant factor deciding about introducing the 
age management.  
 It should be mentioned that the research carried out within the interna-
tional Project Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in 
the Baltic Sea Region 1 shows that there is often a disagreement among man-
gers between declared beliefs about older employees and actions taken to-
wards them. On the one hand, the respondents were aware of particular qual-
ities of employees 50+human (these values were consistent with the compe-
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tences required from new employees or even extended by the desired atti-
tudes towards work and the whole organization). On the other hand, the vast 
majority of tested managers did not take actions to encourage and motivate 
older employees to work after exceeding the retirement age and even (due to 
the possibility to employ “cheaper” young workers) regarded taking such ac-
tions as unnecessary [Stankiewicz 2015, p.103]. 
 There is a list of factors which may contribute to introducing age man-
agement as the integral CSR element on personal area. They include: pro-
employee organizational culture, awareness of the need of age management 
among managerial staff and their openness for changes, introduction of 
complex HRM, possession of necessary human resources to initiate age man-
agement strategy or the certainty that the company exists in longer period 
[Litwiński, Sztanderska 2013, pp. 35–43]. In particular, their perception is the 
element contributing to age management towards employees 50+human. 
They are assessed as developed generation of professionally active people 
who prefer stabilization, calm and secure work (but not demanding new chal-
lenges). Older employees are loyal to one employer and respectful. Hard work 
leading to a specific aim means professional success for them. In general, they 
are used to hierarchic structures, stable tasks, cooperation and consensus and 
the most important aspects for them are personal development, independ-
ence, variety, initiative or diligence [Woszczyk 2013, p. 44]. 
 Unfortunately, no very optimistic conclusions arise from the research car-
ried out on age management. For example, the research carried out within 
the project “Complex program of older people activation 50+human” shows 
that the introduction of age management in Polish companies is not wide-
spread [Radzka, Trochimiuk 2014, pp. 142–149]: 
 The average share of employees 50+human in the total number of employ-

ees is low and fluctuates depending on the company size from 22% to 24%; 
 The respondents appreciate the necessity to take actions to activate the 

older at work but at the same time, they claim that government institu-
tions, employees or offices are responsible for these actions; 

 The employers divide employees for older and younger clearly. As it comes 
to older employees, they assess such features as: loyalty, experience, com-
petences, reliability, diligence, involvement, friendliness or no demanding 
attitude positively. Whereas the positive features of younger employees 
cover flexibility, physical fitness, easy adaptation to organizational changes 
and new technologies. The above categorization may lead to creating ste-
reotypical approach to employees 50+human in companies; 
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 Over a half of surveyed employers have not heard about any state aid 
schemes for companies employing the older, only a few used such solu-
tions; 

 Generally, the employers declared the possibility that the older employees 
participate in trainings but, at the same time, it did not reflect the real par-
ticipation of these employees in trainings; 

 Almost all employers assessed the cooperation of younger and older em-
ployees positively, the majority of employers claimed that it was more ef-
fective for their companied to have groups of employees at different age, 
whereas it was observed that older employees are more eager to share 
knowledge than the younger ones. 

 These tendencies [CIOP-PIB...] are also confirmed by the results of research 
[Central Institute for Labor Protection – National Research Institute 2013] car-
ried out within 2nd stage of the multiannual program entitled “Improvement 
of work security and conditions” done by Central Institute of Labor Protection 
– National Research Institute (e.g. small number of special employment pro-
grams for persons 50+human, small number of trainings for this age group, 
no consideration of age criterion while employing or small number of age 
management practices in small companies). The conducted research also 
shows that age management is used only for the oldest workers and that 
there are no separate systems of multi-generational management [Ratajczak 
2019, p. 217].  
 The effective and complex age management requires the introduction of 
numerous tools.  
The following recommendations result from the research carried out within 
the STAY project (SME sector) about the introduction of age management 
concept [Wiktorowicz 2017, pp. 252–278]: 
 As for various types of trainings, the care should be taken to break the ste-

reotypic perception of employees 50+human (especially to stress the po-
tential of this group of employees; 

 The actions stimulating professional activity of people 50+human should 
be introduced, especially to maintain their employment; 

 Professional activity of employees 50+human requires the use of various 
instruments including the introduction of proactive age management 
strategies; 

 Professional potential of persons 50+ requires the application of tools from 
intergenerational transfer of knowledge; 
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 Proactive age management should be based on the open organizational 
culture and strengthening organizational social capital; 

 Introduction of age management strategies should also consider two im-
portant processes accompanying society aging – silver economy [Szukalski 
2012, pp. 109–113] and voluntary work of persons 50+; 

 The condition to promote knowledge about age management is leading 
social campaigns promoting the employment of persons 50+ and actions 
against stereotypes about employees 50+human; 

 Maintaining the professional activity of persons 50+ should include the 
support directed to employers, creating incentives to introduce organiza-
tional solutions to delay the moment of retirement. 

 
Conclusion  
 
The aging process of potential work resources in the next few decades con-
nected mainly with the rising life expectancy and low fertility of societies is 
a significant challenge both for current economies as well as functioning of 
companies [OECD 2013, p. 20; Gołota, Kuropka 2015, pp. 162–173]. 
 The wider economic discourse of scientists, entrepreneurships, practition-
ers and decision-makers, trying to deal with the consequences of this phe-
nomenon, focuses on the concept of active aging based on optimizing the 
chances connected with health, safety, maintaining full ability to work, em-
ployees’ participation and extension of professional activity. This concept has 
become the basis of activities in the area of the UE social policy [European 
Commission 2012] according to which guaranteeing the possibly longest 
professional activity consists in permanent development of older employees’ 
competences and on possessing necessary knowledge resource and abilities 
to adapt the conditions of working environment to requirements and expec-
tations of “the silver work potential” in the organization. Due to this fact, the 
proper preparation of training programmes which will stimulate the individu-
al and organizational efficiency (especially directed to 50+ workers) is a stra-
tegic and necessary element of each age management programme [Lu-
brańska 2015, p. 189]. 
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Wstęp 
 
Praktykom sieci handlowych w coraz większym stopniu towarzyszy troska 
i odpowiedzialność za rozwój konsumentów oraz ich edukację w takich dzie-
dzinach, jak: ochrona środowiska, zdrowa żywność, odpowiedzialne zakupy 
itp. [Reformat, Sztangret 2017, ss. 214–226; Drzazga, Spyra 2017, ss. 12–19]. 
Zagadnienia te wyznaczają problematykę i merytoryczny zakres artykułu, któ-
rego celami są:  
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1. Wykazanie specyfiki innowacji społecznie odpowiedzialnych w handlu 
detalicznym.  

2. Identyfikacja przykładów innowacji społecznie odpowiedzialnych wdraża-
nych przez wybrane sieci handlowe w Polsce. 

 W związku ze sformułowanymi celami przyjęto hipotezę główną zawierają-
cą przypuszczenie, iż innowacje społecznie odpowiedzialne są nowym wy-
zwaniem strategicznym dla sieci handlu detalicznego. Artykuł prezentuje te-
zę, że mają one kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju odpowiedzialnego 
społeczeństwa, ale także dla zrównoważonej gospodarki.  
 Zastosowana metodologia badawcza nawiązuje do kanonu metodycznego 
nauk o zarządzaniu obejmującego m.in. metodologię badań konceptualno-
teoretycznych oraz empirycznych. Na podstawie badań konceptualno-
teoretycznych dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu zagranicz-
nej i polskiej z zakresu nauk o zarządzaniu, teorii rozwoju i funkcjonowania 
handlu detalicznego, marketingu i (częściowo) ekonomii. Analiza ta posłużyła 
do zidentyfikowania podstawowych, wspólnych dla tych nauk, twierdzeń 
opisujących i wyjaśniających istotę, specyfikę oraz rodzaje innowacji społecz-
nie odpowiedzialnych w handlu detalicznym.  
 W ramach drugiego obszaru metodyki zastosowano natomiast metodykę 
badań jakościowych z uwzględnieniem naukowych badań przypadków (ang. 
case research) [zob.: Lisiecka, Kostka-Bochenek 2009, ss. 25–29; Wójcik 2013, 
ss. 17–22]. Posłużenie się nią pozwoliło na analizę praktyk badanych podmio-
tów w zakresie wdrażania innowacji społecznie odpowiedzialnych w handlu 
detalicznym. Założono przy tym, że wartościowe jest badanie każdego poje-
dynczego przypadku. Analizowane przypadki sieci detalicznych uznano za 
reprezentatywne ze względu na ich silną pozycję rynkową i duży wkład 
w rozwój badanego rynku (tzw. najlepsze praktyki biznesowe).  
 Przedstawione w artykule rozważania dotykają niezwykle ważnych kwestii 
społecznych związanych z: działaniami na rzecz ochrony środowiska, wspiera-
niem lokalnych społeczności, poprawą relacji z podmiotami otoczenia bizne-
sowego (klientami, dostawcami, producentami, pracownikami) i poprawą 
jakości życia. Działania takie to przyczynek do rozwoju innowacji społecznie 
odpowiedzialnych w handlu detalicznym w Polsce.  
 
Kategoria innowacji społecznie odpowiedzialnych 
 
W ostatnich latach dostrzec można, iż uwaga badaczy i praktyków gospodar-
czych przesuwa się stopniowo z innowacji technicznych i technologicznych, 
będących dotąd głównym stymulatorem rozwoju gospodarczego, na innowa-
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cje społeczne, oznaczające rozwiązania, które zarówno odpowiadają na zapo-
trzebowanie społeczne, jak i powodują trwałą zmianę w zachowaniach grup 
społecznych [Olejniczuk-Merta 2014a, ss. 21–34; Olejniczuk-Merta (red.) 
2014b; Philbeck, Davis, Larsen 2018].  
 Termin „innowacje społecznie odpowiedzialne” wiąże się ściśle z koncep-
cją CSR, czyli społecznej odpowiedzialności w biznesie (ang. corporate social 
responsibility), która oznacza – najogólniej rzecz biorąc – odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa za jego wpływ na społeczeństwo oraz z koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju (ZR), w ramach której dochodzi do przenikania się 3 obsza-
rów: środowiskowego, społecznego i ekonomicznego2 [EC Communications 
2012, ss. 2–3]. 
 Niektórzy badacze innowacyjności twierdzą, że koncepcje CSR mogą być 
inspiracją dla tworzenia innowacji na rzecz realizacji zasad zrównoważonego 
rozwoju [Camilleri 2017, ss. 59–74; Wysokińska, Witkowska 2016; Szwajca 
2018, ss. 477–490; Drzazga, Janeczek 2018, ss. 99–109]. Jednocześnie należy 
podkreślić, iż terminy te mają w literaturze przedmiotu szeroki zakres ujęć  
i wynikających z nich interpretacji, co świadczy o ich stopniowej ewolucji. 
 E. Stawicka stwierdza, że społeczna odpowiedzialność występuje także 
jako rodzaj innowacji społecznej, o czym świadczy uwzględnienie w jej ra-
mach – obok biznesowych, ekologicznych oraz etycznych – również społecz-
nych aspektów w działalności przedsiębiorstwa [Stawicka 2016, ss. 315–329]. 
Co więcej podstawą CSR jest współpraca z pracownikami i społecznościami 
lokalnymi oraz partycypacja tych podmiotów w decyzjach organizacji, co 
przyczynia się jednocześnie do istotnej poprawy jakości ich życia, a to z kolei 
jest fundamentem innowacji społecznie odpowiedzialnych [Lis, Sudolska 
2018, ss. 115–125]. 
 Analiza i obserwacje wskazują, że duże sieci handlu detalicznego w Polsce 
w coraz większym stopniu realizują działania na rzecz ochrony środowiska, 
wspierania lokalnych społeczności, poprawy relacji z podmiotami otoczenia 
biznesowego (klientami, dostawcami, producentami, pracownikami itp.)  
[B. Reformat, P. Reformat 2017, ss. 128–136]. Praktykom tym przyświeca troska 
o rozwój konsumentów i odpowiedzialność za nich, ich edukację w zakresie: 
ochrony środowiska, zdrowej żywności, odpowiedzialnych zakupów itp., 
a także świadomość postępujących zmian zachowań konsumpcyjnych (świa-

                                                            
2 Warto podkreślić, iż innowacje społecznie odpowiedzialne są obecne w wielu inicjatywach 

politycznych Komisji Europejskiej, takich jak np.: Europejski Program Walki z Ubóstwem i Wy-
kluczeniem Społecznym, Unia Innowacji, Inicjatywa na rzecz Przedsiębiorczości Społecznej, 
Pakiety Zatrudnienia i Inwestycji Socjalnych, Agenda Cyfrowa, Nowa Polityka Przemysłowa, Part-
nerstwo na rzecz Innowacji dla Aktywnego i Zdrowego Starzenia Się oraz Polityka Spójności. 
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domego konsumeryzmu) [Wierzbicka-Mazur 2016, ss. 241–250; Newman, 
Rand, Tarp i in. 2018, ss. 250–267].  
 Analiza definicji pojęcia „innowacje społecznie odpowiedzialne” wskazuje 
na istotną rolę takich innowacji w handlu detalicznym. W tym przypadku po-
legają one na wdrożeniu nowego rozwiązania lub produktu cechującego się 
przede wszystkim korzyściami społecznymi oraz brakiem korzyści finanso-
wych dla oferentów kosztem konsumentów (dowolnej grupy społecznej).  
 
Przykłady innowacji społecznie odpowiedzialnych  
wprowadzanych przez wybrane sieci handlu detalicznego  
w Polsce (liderów innowacyjnych zmian) 
 
Jak już w wspomniano, w praktyce funkcjonowania sieci handlu detalicznego 
w Polsce można dostrzec coraz większą aktywność w zakresie tworzenia in-
nowacji społecznie odpowiedzialnych. Innowacje te łączą podejście bizneso-
we z proekologicznym i dlatego są dla tych podmiotów rynku trudnym wy-
zwaniem strategicznym. Ze względu na skalę działania, potencjał finansowy 
i siłę transakcyjną podmioty te mają znaczący wpływ na kształtowanie świa-
domości społecznej. Dzięki temu wywierają również istotny wpływ na upo-
wszechnianie praktyk społecznie odpowiedzialnych w całym łańcuchu dostaw 
sieci handlowych.  
 U podstaw analizowanych innowacji znajdują się przede wszystkim takie 
działania, jak: kształtowanie świadomości ekologicznej pracowników i klien-
tów, wzrost bezpieczeństwa i jakości produktów, redukcja emisji dwutlenku 
węgla, efektywna gospodarka odpadami, racjonalne wykorzystanie surowców 
naturalnych, ograniczenie rotacji pracowników i poprawa ich warunków pracy 
[Kazojć 2014, ss. 57–69; Kowalska 2016, ss. 252–260; Furmańska-Maruszak, 
Sudolska 2016, ss. 169–191]. Praktyczne działania sieci handlu detalicznego 
w zakresie tworzenia innowacji społecznie odpowiedzialnych na przykładzie 
podmiotów działających w Polsce (Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kau-
fland, Lidl, Netto, Tesco, Żabka) zaprezentowano w tabeli (zob. tabela 1).  
 Przedstawione przykłady innowacji społecznie odpowiedzialnych pokazu-
ją, że duże sieci handlu detalicznego świadomie podejmują wyzwanie w za-
kresie wdrażania założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR) oraz zrównoważonego rozwoju (ZR). W ich obrębie dostrzec można 
pewne ogólne prawidłowości, objaśniające cel i stosowanie określonej inno-
wacji (np. w zależności od grupy rodzajowej działań innowacyjnych).  
 



Innowacje społecznie odpowiedzialne jako nowe wyzwanie strategiczne dla sieci handlu… 

 191

Tabela 1. Wybrane przykłady innowacji społecznie odpowiedzialnych wprowadzanych 
przez sieci handlu detalicznego w Polsce 
 

Grupy rodza-
jowe działań 
innowacyjnych 

Nazwa sieci handlowej oraz 
przykłady innowacji społecznie 
odpowiedzialnych 

Cel wprowadzanych innowacji  
społecznie odpowiedzialnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Działania 
na rzecz  
ochrony  
środowiska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieć Tesco: 
- wprowadzenie opakowań z mate-
riałów całkowicie biodegradowal-
nych (zawierających komponenty 
PVC, PS oraz PC), które spełniają 
międzynarodowe standardy kompo-
stowania 

 
- zmniejszanie negatywnego 
wpływu opakowań plastikowych 
na środowisko – do 2025 r. 
wszystkie produkty marki wła-
snej będą w 100% nadawać się 
do ponownego przetworzenia; 
- ograniczenie skali odpadów 
opakowaniowych, recykling 

Sieć Kaufland:
- świadome zarządzanie energią 
umożliwiające odzysk ciepła z mebli 
chłodniczych, co przyczynia się do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
oraz zużycia energii – ciepło odpa-
dowe centralnej instalacji chłodni-
czej wykorzystywane jest do ogrze-
wania podłogowego, z kolei przy 
wysokich temperaturach instalacja 
służy do chłodzenia sklepów 

 
- odzysk ciepła odpadowego;  
- dzięki czujnikom jakości moż-
liwe jest sterowanie instalacjami 
energetycznymi odpowiednio 
do zapotrzebowania sklepu 
 

Sieć Lidl: 
- zastąpienie w składzie produktów 
tekstylnych jednego z surowców 
(wiskozy) bardziej ekologiczną od-
mianą tego materiału – LENZING™ 
ECOVERO™ 

 
- wytworzenie w sposób odpo-
wiedzialny dla środowiska eko-
logicznych produktów tekstyl-
nych, opatrzonych marką własną 
sieci, w celu eliminacji niezdro-
wej wiskozy jako szkodliwego 
dla społeczeństwa surowca;  
- u podstaw produkcji leży zakup 
drewna ze zrównoważonego 
źródła oraz odpowiedzialne 
wykorzystywanie substancji 
chemicznych 

Sieć Auchan:
- innowacja: wystawa klimatyczna, 
będąca etapem projektu edukacyj-
nego sieci Auchan poświęconego 
propagowaniu modelu odpowie-
dzialnej konsumpcji, mającemu na 
celu wskazanie, w jaki sposób można 
przeciwdziałać globalnemu ocieple-
niu 
 
 

 
- uwrażliwienie społeczności 
lokalnych, a zwłaszcza dzieci, na 
wyzwania środowiskowe zwią-
zane z ekologią (np. zmiany 
klimatu, dostęp do czystej wody 
oraz odnawialnych i tanich źró-
deł energii, różnorodność biolo-
giczna, rolnictwo) 
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Grupy rodza-
jowe działań 
innowacyjnych 

Nazwa sieci handlowej oraz 
przykłady innowacji społecznie 
odpowiedzialnych 

Cel wprowadzanych innowacji  
społecznie odpowiedzialnych 

 
Działania 
na rzecz  
ochrony  
środowiska 
 

 
Sieć Biedronka: 
-wewnętrzna procedura segregacji 
odpadów odbieranych przez wyspe-
cjalizowane firmy, dzięki której 99%  
z nich podlega recyklingowi, prze-
tworzeniu lub jest odzyskiwana 
 

 
- recykling, przetworzenie, lub 
ponowny odzysk produktu (np. z 
owoców i warzyw robiony jest 
biogaz do wytwarzania energii 
i ciepła, a pieczywo trafia do 
gorzelni jako surowiec do pro-
dukcji alkoholu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Działania na 
rzecz wspierania 
lokalnych spo-
łeczności 
 

Sieć Tesco: 
- program: Decydujesz, Pomagamy 
(realizowany wspólnie z Fundacją 
Tesco oraz Pracownią Badań i Inno-
wacji Społecznych Stocznia) umożli-
wia realizację inicjatyw i pomysłów 
społecznych w każdym regionie 
kraju, przyczyniając się znacznie do 
jego rozwoju; 
- akcja: Pomóż – Oddaj krew 
 

 
- wsparcie lokalnych społeczno-
ści w realizacji projektów na 
rzecz bliskiego otoczenia, które 
wpływają na poprawę życia 
mieszkańców Polski (zgodnie 
z ich potrzebami społecznymi) 
 w postaci grantów; 
- wsparcie regionalnych centrów 
krwiodawstwa, które w okresie 
wakacji zmagają się z proble-
mem niedoboru krwi dla szpitali 

Sieć Biedronka:
- wprowadzenie książki jako stałego 
elementu oferty  

- walka z deficytem czytelnictwa; 
- promocja czytelnictwa wśród 
dzieci; 
- propagowanie kultury i sztuki 

 
 
 
 
 
 
 
 
Działania  
na rzecz popra-
wy relacji 
z podmiotami 
otoczenia bizne-
sowego (klien-
tami, dostawca-
mi, producen-
tami, pracowni-
kami) 
  

Sieć Żabka: 
 - innowacje, takie jak: 
a) program: Kreatorzy Produktów, 
w ramach którego, zespoły studentów 
rozwijają pomysły na innowacyjne 
produkty pod patronatem Żabki; 
b) otwarte warsztaty dla studentów 
prowadzone przez menedżerów sieci 
Żabka na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym; 
c) studia dualne w Wyższej Szkole 
Logistyki w Poznaniu, których założe-
niem jest łączenie wiedzy teoretycznej 
z umiejętnościami praktycznymi zdoby-
tymi podczas płatnego stażu 
w Centrum Logistycznym Żabka Polska 
 Sieć Tesco:  
- wdrożenie specjalistycznej aplikacji 
FoodCloud, upraszczającej komuni-
kację i księgowanie podczas współ-
pracy z partnerami charytatywnymi  

- współpraca z uczelniami wyż-
szymi, w tym m.in. z Uniwersyte-
tem Ekonomicznym i Wyższą 
Szkołą Logistyki w Poznaniu, której 
celem jest wsparcie uczelni;  
- w ramach Klubu Partnera sieć 
podejmuje wiele działań bezpo-
średnio angażujących studentów 
i wpływających na ich rozwój;  
 
 
 
 
 
 
- tworzenie warunków do lepszej 
oraz intensywniejszej współpracy 
z podmiotami społecznymi odbie-
rającymi produkty spożywcze, 
które nie zostały sprzedane 
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Grupy rodza-
jowe działań 
innowacyjnych 

Nazwa sieci handlowej oraz 
przykłady innowacji społecznie 
odpowiedzialnych 

Cel wprowadzanych innowacji  
społecznie odpowiedzialnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Działania  
na rzecz  
odpowiedzialnej 
konsumpcji  
 
 
  

Sieć Tesco:  
- odpowiedzialne oznakowania pro-
duktów i ich czytelność, m.in. GDA 
(wskazane dzienne spożycie składni-
ków odżywczych), oznakowania dla 
specyficznych grup konsumentów 
(diety), a także ekoznakowanie, Fair-
trade (certyfikacja organizacji spra-
wiedliwego handlu) itp. 

  
- edukacja żywieniowa i promo-
cja wśród konsumentów zagad-
nień dotyczących zbilansowanej 
diety oraz aktywnego stylu życia, 
udział w walce z globalnym pro-
blemem otyłości; 
- dbałość o jakość oraz bezpie-
czeństwo produktu i opakowania 

Sieć Aldi: 
- innowacja produktowa jako reakcja 
sieci na zmieniające się otoczenie i 
prozdrowotne oczekiwania klientów, 
w tym: wprowadzenie na rynek 6 
produktów marki własnej opatrzo-
nych znakiem Fairtrade; rozwój no-
wych kategorii produktów: BIO i 
produkty wegańskie 

 
- zrównoważone kształtowanie 
asortymentu na podstawie kryte-
riów środowiskowych i społecz-
nych, w trosce o zdrowe nawyki 
żywieniowe klientów 
 
 

Sieci: Netto, Lidl, Aldi, Biedronka, 
Tesco, Kaufland, Carrefour (jak i 
inne duże sieci): 
- przekazywanie produktów żywno-
ściowych, które nie zostały sprzeda-
ne, potrzebującym organizacjom 
(Caritas, banki żywności, instytucje 
charytatywne, itp.) 

 
 
 
- ograniczenie skali marnotraw-
stwa żywności  

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy stron WWW wybranych sieci handlu detalicznego: 
[https://www.aldi.pl, dostęp: 10.02.2019; https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/Nasze-sklepy, dostęp: 
10.02.2019; https://www.biedronka.pl/pl/social-responsibility, dostęp: 10.02.2019; 
https://serwiskorporacyjny.carrefour.pl/o-nas/carrefour-polska; dostęp: 10.02.2019; 
https://www.kaufland.pl/?cid=F6440B01C0100K22092W11002000, dostęp: 10.02.2019; 
https://kimjestesmy.lidl.pl/, dostęp: 10.02.2019; https:// netto.pl, dostęp: 10.02.2019; https://tesco.pl/, 

dostęp: 10.12.2019; https://www.zabka.pl/o-zabce, dostęp: 10.02.2019].                      . 
 
 Analizowane innowacje lokują się w 4 grupach rodzajowych, stanowiących 
główne sfery działań CSR realizowanych na styku 3 istotnych obszarów: spo-
łecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Ich kluczowym elementem jest 
niewątpliwie ochrona środowiska. Innowacje społecznie odpowiedzialne 
związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska wskazują, że prezento-
wane sieci handlowe realizują – polegającą na minimalizowaniu negatywne-
go wpływu na środowisko – koncepcję 3R (Reduce, Reuse, Recycle) i zrówno-
ważoną gospodarkę odpadami. Starają się ponadto racjonalizować produkcję 
własnych odpadów, zwiększając odsetek przekazywanych do wtórnego prze-
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twarzania surowców. Warto przy tym zauważyć, iż z każdym rokiem rośnie 
świadomość społeczna konieczności ograniczenia zużycia: energii elektrycz-
nej, wody, gazu czy paliwa.  
 W ramach pozostałych grup rodzajowych działań innowacyjnych (na rzecz 
wspierania lokalnych społeczności, na rzecz poprawy relacji z podmiotami 
otoczenia biznesowego oraz na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji) dostrzec 
można skłonność i  gotowość dużych sieci handlowych do angażowania się 
w działania mające na celu: poprawę jakości życia lokalnych społeczności, 
tworzenie nowych modeli relacji, kreowanie nowych platform współpracy 
oraz wzrost odpowiedzialności za marnotrawstwo żywności. 
  Wprowadzanie innowacji społecznie odpowiedzialnych przez duże sieci 
handlu detalicznego w Polsce przyczynia się do budowania świadomego, 
odpowiedzialnego społeczeństwa, co z perspektywy potrzeb rozwojowych 
gospodarki opartej na wiedzy jest nie tylko niezwykle istotnym kierunkiem 
długofalowych działań rynkowych tych podmiotów, ale też ogromnym wy-
zwaniem. Przeprowadzone analizy i obserwacje rynku wskazują na rosnącą 
aktywność badanych podmiotów w zakresie tworzenia innowacji społecznie 
odpowiedzialnych w handlu detalicznym [B. Reformat, P. Reformat 2017,  
s. 128].  
 
Zakończenie  
 
Celem niniejszego artykułu było wykazanie specyfiki innowacji społecznie 
odpowiedzialnych w handlu detalicznym oraz identyfikacja przykładów in-
nowacji społecznie odpowiedzialnych wdrażanych przez wybrane sieci han-
dlowe w Polsce. W toku jego realizacji ustalono, że innowacje społecznie od-
powiedzialne są charakterystyczne przede wszystkim dla działań dużych sieci 
handlu detalicznego. Ich specyfikę wyznaczają poszczególne obszary tema-
tyczne towarzyszące wdrażaniu koncepcji CSR oraz koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju, zaś strukturę wypełniają różnego rodzaju innowacje. Należą do 
nich:  
a) innowacje społecznie odpowiedzialne będące odpowiedzią na potrzeby 

społeczne różnych grup oraz organizacji (instytucji) użytku publicznego 
(klientów sieci, lokalnych społeczności, dostawców, pracowników, organi-
zacji charytatywnych itp.); 

b) innowacje społecznie odpowiedzialne ukierunkowane na zrównoważony 
rozwój (wymiar: społeczny, gospodarczy i środowiskowy); 
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c) innowacje społecznie odpowiedzialne skoncentrowane na organizacyj-
nych zmianach relacji między różnymi instytucjami i grupami ich interesa-
riuszy. 

 W toku rozważań potwierdzono przyjętą hipotezę, że innowacje społecz-
nie odpowiedzialne są nowym wyzwaniem strategicznym dla sieci handlu 
detalicznego w Polsce. 
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Wprowadzenie 
 
W XXI w. miało początek wiele zjawisk wpływających na procesy gospodarcze 
i zarządcze [A. Styś, S. Styś 2017, s. 237]. Obecnie sytuacja na rynkach kształ-
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towana jest przez nasilające się tendencje rozwoju cywilizacyjnego [Kolasiń-
ska-Morawska 2016, s. 28]. Skutkuje to rozwojem nowoczesnych technologii 
i występowaniem globalizacji [Gołąb-Andrzejak 2016, s. 142]. Dynamizacja 
tych zjawisk spowodowała zmianę podejścia do prowadzonej działalności. 
Zarządzający przedsiębiorstwem uświadomili sobie, że nie wystarczy już kon-
kurować jakością produktów czy usług [Ostrowska 2018, s. 41]. Aktualnie 
oczekiwania konsumentów często dotyczą kwestii społecznych [Brendzel-
Skowera 2012, s. 320]. Wskutek tego w podmiotach gospodarczych coraz czę-
ściej inicjowane są działania pozwalające na realizację norm moralnych, jakie 
wpisują się w pojęcie „społeczna odpowiedzialność” [Olejniczak 2015, s. 159; 
Ostrowska 2018, s. 41]. 
 Wraz z upływem czasu w literaturze przedmiotu pojawiło się i ewoluowało 
pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” (ang. corporate social responsi-
bility, CSR) [Chłąd 2016, s. 63]. Już w 1932 r. M. Dodd zauważył, że celem no-
woczesnej organizacji jest nie tylko powiększanie zysku, ale także działanie 
w interesie społecznym [Kubus 2013, s. 111]. Spostrzeżenie to początkowo 
było bagatelizowane, a odpowiedzialność społeczna, etyczna lub środowi-
skowa była postrzegana jako domena dużych międzynarodowych podmio-
tów [Bilan 2013, ss. 687–688]. Jednak z roku na rok ranga tego problemu rosła, 
o czym świadczy wzrost zainteresowania problematyką CSR naukowców na 
całym świecie. 
 Koncepcja CSR opiera się głównie na standardach etycznych [Musiał, Ku-
backi 2017, s. 84]. Jedną z definicji społecznej odpowiedzialności biznesu, jak 
podają L. Piersiala i A. Tylec, jest sformułowanie ekspertów Międzynarodowej 
Organizacji Normalizacyjnej, które można znaleźć w normie PN-ISO 26 
000:2012 [Polski Komitet Normalizacyjny 2012; Piersiala, Tylec 2017, s. 320]. 
Według niej społeczna odpowiedzialność to przede wszystkim „odpowie-
dzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środo-
wisko, zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia 
się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, 
uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem 
i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz jest zintegrowane 
z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach” [Polski Komitet Nor-
malizacyjny 2012]. K. Olejniczak zauważyła, że CSR jest doskonałym przykła-
dem koncepcji łączącej w sobie maksymalizację zysku (aspekt ekonomiczny), 
ochronę środowiska naturalnego (aspekt ekologiczny) oraz pracowników 
i społeczności lokalnych (aspekt społeczny) [Olejniczak 2015, s. 159]. 
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 Nie powinno więc dziwić, że – jak zauważają J.  Dyduch i J. Krasodomska – 
koncepcja CSR stała się nierozłączną składową strategii biznesowych i opera-
cyjnych uwzględniających zainteresowania różnych – co podkreślają R. Al-
buquerque, Y. Koskinen i C. Zhang – grup interesariuszy i – na co zwraca uwa-
gę O. Király wraz z zespołem – wobec kwestii ekonomicznych, społecznych i 
środowiskowych [Király, Griffiths, King i in. 2017, s. 512; Dyduch, Krasodomska 
2017, s. 1; Albuquerque, Koskinen, Zhang 2018, s. 1]. Aktualnie wpisanie prze-
słanek CSR do strategii organizacji pozwala na budowanie wartości jej marki, 
umożliwiając realizację celów biznesowych, co w bezpośredni sposób prze-
kłada się – jak podkreśla K. Brendzel-Skowera – na wielkość sprzedaży, a tym 
samym – należy dodać – na wysokość wypracowanego zysku [Brendzel-
Skowera 2012, s. 320]. 
 
Kontrowersje związane z grami wideo 
 
Branża gier wideo jest znacznie młodsza od branży filmowej, jednak jej nieu-
stannie rosnąca wartość robi imponujące wrażenie – według szacunków bo-
wiem przyniesie w 2019 r. 152,1 mld USD przychodów, o 9,6% więcej niż 
w roku poprzednim [Newzoo 2019, s. 11]. Jak każdy nowy wynalazek, od po-
czątku swego istnienia budziła ona zarówno fascynacje, jak i obawy. Wiedza 
naukowa, przepisy prawne, czy choćby normy społeczne, nie nadążały za 
wciąż nowymi rozwiązaniami technologicznymi, projektowymi i rynkowymi 
stosowanymi w tej branży. Pierwszy proces o prawa własności intelektualnej 
do gry miał miejsce w 1974 r., a więc zaledwie 3 lata po komercyjnym począt-
ku branży [Mańkowski 2010, s. 26]. W 1979 r. pojawili się niezależni dewelope-
rzy tworzący nieautoryzowane oprogramowanie na ówczesne konsole. Choć 
poszerzyło to ofertę dostępnych dla konsumenta tytułów, wydawca konsoli 
tracił potencjalne zyski, a także kontrolę nad jakością wydawanych bez jego 
wiedzy produktów. Wśród nich pojawiła się m.in. gra Custer’s Revenge, w któ-
rej słynny generał Custer gwałcił rdzenną Amerykankę. Choć gra miała prymi-
tywną grafikę i była formą niesmacznego żartu, przez swój – jak uznano – 
pornograficzny charakter oraz rasizm, wykraczała poza normy obyczajowe, 
wywołując oburzenie i protesty. Aby uniknąć podobnych skandali, firma Nin-
tendo wprowadzając w 1986 r. na amerykański rynek konsolę NES, przewi-
działa możliwość wydawania gier przez zewnętrzne firmy po uiszczeniu opła-
ty licencyjnej. Kontrolowano przy tym, czy zgłaszane tytuły prezentują odpo-
wiednią jakość i czy nie zawierają treści nieodpowiednich dla dzieci. 
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 Zasady wprowadzone przez jedną firmę nie muszą jednak od razu rozprze-
strzenić się na cały rynek, zatem kontrowersyjne gry wciąż mogły pojawiać się 
na pozostałych platformach. Wydana w 1990 r. wersja gry Splatterhouse była 
pierwszym tytułem posiadającym ostrzeżenie dla rodziców o zawartości nie-
odpowiedniej dla dzieci [Horowitz 2016]. Gra Mortal Kombat z 1992 r., zawie-
rająca cyfrowe nagrania walczących postaci wzbogacone o komputerową 
krew i animacje brutalnych mordów, zapoczątkowała falę protestów, które 
trafiły do amerykańskiego Kongresu. W rezultacie doprowadziło to do powo-
łania ESRB, czyli Entertainment Software Rating Board (Rada ds. Oceny Opro-
gramowania Rozrywkowego), organu odpowiedzialnego za nadawanie kate-
gorii wiekowych grom wideo w USA i Kanadzie [Crossley 2014]. Podobne sys-
temy kategoryzacji zostały wkrótce wprowadzone w innych krajach, a w Eu-
ropie z biegiem czasu połączyły się, tworząc Ogólnoeuropejski System Klasyfi-
kacji Gier (Pan-European Game Information, PEGI). Od tej pory kategoria wie-
kowa (w niektórych systemach także oznaczenia dotyczące konkretnych tre-
ści) umieszczana na pudełku może stanowić istotną wskazówkę dla rodzica 
kupującego gry swoim dzieciom. 
 Przemoc w grach cieszy się szczególnym zainteresowaniem naukowców. 
Wyszukanie frazy violent video games („brutalne gry wideo”) w tytułach artyku-
łów, zwraca aż 876 publikacji w Google Scholar (stan na dzień 30.03.2019 r.). 
Nie sposób przytoczyć w tym miejscu wszystkich, można jednak śmiało 
stwierdzić, iż dominuje przekonanie o negatywnym wpływie brutalnych gier 
na zachowanie ich odbiorców. C.A. Anderson z zespołem wskazują, że przea-
nalizowane przez nich 136 publikacji na ten temat zawiera silne dowody na 
to, iż ekspozycja na brutalne gry wideo jest czynnikiem zwiększającym ten-
dencję do agresywnych zachowań oraz zmniejszającym poziom empatii i za-
chowań prospołecznych [Anderson, Shibuya, Ihori i in. 2010]. Z kolei C.J. Fer-
guson, dokonując analizy 101 publikacji, stwierdził, iż znacznie różnią się one 
zarówno pod względem podejścia badawczego, jak i przyjętych definicji (np. 
pojęć: „agresja” czy „brutalne gry”), a w wielu z nich znaleźć można wyraźne 
błędy metodologiczne (m.in. brak danych porównawczych sprzed ekspery-
mentu czy selektywny dobór cytowanych źródeł i – bądź lub – płynących 
z nich wniosków) [Ferguson 2015]. Jednocześnie autor wskazał liczne badania 
dowodzące pozytywnego wpływu korzystania z gier wideo m.in. na: kreatyw-
ność, postawy obywatelskie, postrzeganie przestrzenne czy wyniki w nauce 
[Ferguson 2015]. 
 C.J. Ferguson podkreślił również, iż istotne może być nie to, w co grają 
dzieci, lecz to, jak w nie grają, zwracając uwagę na kwestię tzw. grania patolo-



Przegląd rozwiązań z zakresu CSR w branży gier wideo 

 201

gicznego, mającego miejsce wtedy, gdy dana osoba kontynuuje grę, nawet 
wówczas, gdy niesie to za sobą negatywne konsekwencje, np. nieobecność na 
lekcjach czy w pracy [Ferguson 2015]. Problem uzależnienia od gier wideo 
został dostrzeżony stosunkowo wcześnie, a z czasem zyskał na znaczeniu, lecz 
wciąż brakuje odpowiednich rozwiązań, by mu przeciwdziałać [Griffiths, Kuss, 
King 2012; Király, Griffiths, King i in. 2017]. Uzależnienie od gier, czyli zaburze-
nie związane z grami (ang. gaming disorder), zostało wymienione w 11. rewizji 
Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowot-
nych z 2018 r., opracowanej przez WHO [WHO 2018]. 
 Z biegiem czasu zmienia się zarówno skala, jak i rodzaj kontrowersji wzbu-
dzanych przez gry. Przykładowo, zdarzało się, iż pojawiały się opinie, że gry 
szerzą satanizm (np. serie Doom czy Diablo), dziś już takich argumentów nie 
słychać. Stosunkowo nowym zjawiskiem jest problem tzw. loot box-ów 
(„skrzyń z łupem”) – płatnych pakietów losowo dobranej, wirtualnej zawarto-
ści, popularnych w grach free-to-play. Nabrał on rozgłosu wraz z wydaniem 
przez firmę Electronic Arts (EA) w 2017 r. gry Star Wars Battlefront II. Sprzeda-
wane w niej skrzynki (dostępne za prawdziwe pieniądze lub mozolnie zbiera-
ną wirtualną walutę), miały odblokowywać ulepszenia dla trybu wieloosobo-
wego oraz dodatkowe postacie. Graczy rozgoryczył fakt, iż nie jest to gra free-
to-play, lecz sprzedaje się ją w normalnej cenie, a pomimo to konieczne jest 
wydanie znacznych kwot (lub poświęcenie mnóstwa czasu), by odblokować 
zawartość dostępną na płycie z grą, za którą już się zapłaciło. Komentarz 
w serwisie Reddit, w którym twórcy usiłowali się obronić, dostał ponad 600 
tys. negatywnych głosów, po czym akcje EA spadły o 8,5%, obniżając wartość 
firmy o 3,1 mld USD [Kain 2017]. Co więcej, fala krytyki wywołana grą przykuła 
uwagę organów rządowych. Władze Belgii w 2018 r. wszczęły śledztwo, by 
sprawdzić, czy Battlefront II i inne gry nie są formą utajonego hazardu, gdyż 
gracz kupując loot box nie wie, jakie otrzyma nagrody. Na konferencji Game 
Regulators European Forum przedstawiciele regulatorów prawa hazardowego 
(z 15 krajów Europy, w tym Polski oraz stanu Waszyngton) postanowili zająć 
się „zacieraniem granicy między grą a hazardem” [Webb 2018]. W rezultacie 
w niektórych krajach ograniczono możliwość kupowania loot box-ów za real-
ne pieniądze. 
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży gier wideo 
 
W obliczu tylu kontrowersji wiele firm tworzących i wydających gry stara się 
poprawić swój wizerunek, wprowadzając koncepcję CSR. Poszczególne przed-
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siębiorstwa różnią się jednak zarówno pod względem intensywności i zróżni-
cowania działań, a także formy ich prezentacji. Firma Ubisoft, działaniom 
z zakresu CSR poświęca obszerny rozdział swego raportu rocznego, prezentu-
jąc informacje uwzględniając wymogi prawa francuskiego, unijnego, a także 
wskazówki organizacji GRI (Global Reporting Initiative). W każdej sekcji roz-
działu zadbano o podanie, oprócz opisu wdrażanych inicjatyw, szczegóło-
wych danych statystycznych, a także uwag metodologicznych. Firma Capcom 
w swym rocznym raporcie przeplata informacje o działaniach CSR z informa-
cjami dotyczącymi celów strategicznych, portfela marek i wyników finanso-
wych, dając spójny obraz strategii opartej na zrównoważonym rozwoju. 
W odwrotny sposób efekt ten osiąga grupa SEGA SAMMY, informacje o stra-
tegii niejako przemycając do raportu CSR. Wspomniana już firma EA informa-
cje na temat CSR prezentuje na swych stronach WWW, z podziałem na kilka 
sekcji tematycznych. Pomimo atrakcyjnej wizualnie formy informacji tych jest 
znacznie mniej niż u konkurencji, a niektóre działania powtarzają się w róż-
nych sekcjach. 
 Wspomniane firmy prezentują szerokie spektrum inicjatyw, wśród których 
można wymieć m.in.: 
 w zakresie edukacji: programy szkoleniowe dla szkół i absolwentów, wy-

cieczki do biur, praktyki, mentoring, nadzór nad pisaniem prac dyplomo-
wych; 

 w zakresie działań na rzecz różnorodności w firmie: promowanie różno-
rodności, współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami wspierającymi 
edukację i aktywność zawodową kobiet (np. Girls Make Games, Pixelles, 
Ladies Learning Code czy Women in Games France, AnitaB.org, Woman of 
Silicon Valley), środowiska LGBT (LGBT Career Days, Pride), prezentowanie 
danych dotyczących zróżnicowania pracowników i działań na rzecz niepeł-
nosprawnych; 

 w zakresie działań dla dobra pracowników: informacje dotyczące świad-
czeń zdrowotnych, zajęć sportowych, infolinii i doradztwa w zakresie ogra-
niczenia stresu czy walki z otyłością, ochrony praw pracowników; 

 w zakresie działań na rzecz środowiska: oszczędność plastiku i papieru 
poprzez wprowadzenie cyfrowej dystrybucji gier, montaż energooszczęd-
nych urządzeń, udostępnianie firmowych autobusów dla ograniczenia 
emisji CO2 z indywidualnych przejazdów pracowników; 

 pomoc finansowa dla terenów objętych klęskami żywiołowymi, wspieranie 
organizacji charytatywnych na rzecz dzieci, niepełnosprawnych, wetera-
nów, sponsorowanie drużyn sportowych oraz e-sportowych i wiele innych. 
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 Listy działań wpisujących się w koncepcję CSR tych firm są imponujące, 
choć niektóre inicjatywy budzą wątpliwości. Wprowadzanie cyfrowej dystry-
bucji (ze względu na niższe koszty) coraz bardziej dominuje w branży, a nie-
wielkie, niezależne studia deweloperskie całkowicie rezygnują z wydawania 
tradycyjnych, „pudełkowych” gier. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
również obniża wydatki związane z działalnością. Trudno więc uwierzyć, by 
działania te podejmowane były wyłącznie z troski o środowisko. 
 Wymienione firmy to jedne z największych w branży grupy kapitałowe, co 
nie znaczy, że koncepcji CSR nie mogą wdrażać również mniejsze podmioty.  
I tak się de facto dzieje. Warto wśród takich właśnie przedsiębiorstw wymienić 
m.in. Riot Games, która nieustannie donosi o swych dokonaniach (np. projekty 
protez dla dzieci lub współpraca z komitetem Olimpiad Specjalnych), czy 
Bungie, która prowadzi własną fundację. Nie znaleziono natomiast informacji 
na temat działań CSR prowadzonych przez tak duże korporacje, jak: Take Two 
Interactive, Bethesda Softworks (część ZeniMax Media), czy Activision Blizzard, 
choć nie musi to znaczyć, iż nie są one przez nie w ogóle podejmowane. Firmy 
te mogłyby jeszcze z pewnością popracować nad wdrożeniem koncepcji CSR 
lub – przynajmniej – odpowiednią komunikacją z otoczeniem. 
 
Podsumowanie 
 
W ostatnich latach szeroko rozwinęła się koncepcja społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. W konsekwencji działania z zakresu CSR stały się nieodłącznym 
elementem strategii biznesowej bez względu na branżę, w jakiej działa przed-
siębiorstwo. Dotyczy to również branży gier wideo. Gry wideo wzbudzają wie-
le kontrowersji, z których wiele jest łagodzonych za pomocą kolejnych regula-
cji. Mogą one jednak tworzyć negatywny obraz branży. Wiele firm stara się 
temu zapobiec, wdrażając zróżnicowane działania z zakresu CSR. Poszczegól-
ne firmy różnią się pod względem skali podejmowanych działań, ale różnice te 
wynikają raczej z woli i zaangażowania zarządzających, niż z samej wielkości 
firmy.  
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CSR as a Shield Protecting Labour Rights 
 
 
Abstract: Companies, in their activities, often fail to protect labour rights. Despite the fact that 
many countries worldwide have ratified conventions of human rights, which are reflected in 
domestic law, it is not always observed at workplace. Companies sometimes agree on applying 
double standards – higher in their headquarters and lower in the host country; they turn a blind 
eye to human rights violations in return of financial benefits from using cheap labour, especial-
ly in Africa and Asia. Management in line with CSR principles pays attention to labour rights 
respect and building good relations with employees; it emphasizes the role of a company in 
promoting and respecting labour rights.  
Key words: CSR, multinationals, developing economies, double standards, labour rights.  
 
Introduction 
 
Over several decades, the concept of corporate social responsibility (CSR) has 
been the subject of considerable debates, theory building and empirical re-
search. While CSR was previously perceived as a business issue in countries of 
its origin, recently its popularity has spread worldwide. The implementation of 
CSR strategies has been perceived as a response of multinational corpora-
tions, which have often been widely accused of violating human rights, espe-
cially in poverty-stricken economies. In frames of CSR practices, companies 
have developed numerous codes of conduct, which can serve as the guardian 
of observance of human rights in the countries where they are active.  
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 The main aim of this paper is to examine the relation between the applica-
tion of CSR principles and improvement of labour rights standards in develop-
ing countries2.The research area has been narrowed to the developing coun-
tries that have been reporting officially on CSR practices (Angola, Brazil, Chile, 
Colombia, Hungary, India, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Nigeria, Oman, Peru, 
Romania, Russia, South Africa, Thailand, Turkey, United Arab Emirates).  
 In the paper, the author analyzes the trend of change in the application of 
CSR principles in developing countries and observance of labour rights. Is 
there a relation between the application of CSR principles and improvement 
of labour rights standards? 
 In order to answer the research questions, there has been conducted  
a study based on the analysis of reports prepared by international institutions, 
such as: ILO, Freedom House, World Bank, KPMG and analysis of numerous 
indicators of labour rights and standards. 
 
Role of CSR in the contemporary world 
 
CSR has had a long history and tradition; however, it is challenging to decide 
how back into the literature to delve to start talking about the concept. Its 
roots can be traced in the early years of the Cold War [Spector 2008, pp. 314–
336]. The publication of Bowen’s landmark book Social responsibilities of the 
businessman is believed to mark the beginnings of the contemporary period 
of literature devoted to the concept, and the author himself is considered as 
the “father of CSR” [Carroll 1999a, p. 268]. Bowen [1953, p. 6] formulated an 
initial definition of the social responsibilities of businessmen: 
“It refers to obligations of businessmen to pursue those policies, to make 
those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms 
of the objectives and values of our society”. 
 Since 1960s there has been observed a proliferation of CSR; it was argued that 
socially responsible behavior goes beyond the pure economic interests of a busi-
ness [Davis 1960, p. 60] and companies have not only economic and legal obliga-
tions, but also certain responsibilities to society [Frederick 1960, p. 60; McGuire 
1963, p. 144]. There has also been emphasized that their social responsibility con-
tains a degree of voluntarism and acceptance of certain costs, which might not 
bring any direct measurable economic returns [Walton 1967, p. 18]. 

                                                            
2 The author applies the IMF classification of developing economies.  
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 In late 1980s, Carroll [1983, p. 608] devised a definition of CSR in a form of 
a four-dimension model involving the conduct of a business so that it is eco-
nomically profitable, law abiding, ethical and socially supportive. Later, he 
depicted it in a form of a pyramid including economic, legal, ethical and phil-
anthropic responsibilities [Carroll 1999b, p. 3]. 
 In 1990s and 2000s, companies continued their search to rationalize and 
legitimize actions they have taken in terms of implementing socially respon-
sible policies [Carroll, Shabana 2010, p. 88], which even accelerated in terms of 
its global outstretch [Frederick 2008, pp. 522–531]. 
 Analyzing different definitions of CSR, it can be concluded that, so far, it 
has been perceived as a strategy of corporate management, voluntary in na-
ture and not legally binding. However, the current interpretation of CSR in 
terms of the rule of law is related to a new, horizontal understanding of hu-
man rights. The traditional approach assumes that this is the country that 
protects human rights, but also infringes them. Nowadays, however, states 
hardly allow for human rights violations; they are violated rather horizontally, 
in the relation: human – human [Suska 2016a, p. 223]. In the horizontal di-
mension, these are the multinational corporations, which often allows for 
breaching labour rights. Hence, in the face of their omnipresence in the glob-
alized world and their increased power, the issue of respecting human rights 
should not be perceived as a state domain, solely – the pressure has been put 
on multinational corporations to realize the postulate of human rights protec-
tion. Multinational corporations’ recognition of the obligation to run the busi-
ness activity in full respect of human rights has been reflected in actions not 
initiated directly by public authorities. An example of such a behavior is im-
plementing different codes of conduct and global initiatives in frames of CSR 
strategies [Suska 2016b, pp. 299–322].  
 On the one hand, multinationals have been accused of keeping low labour 
standards and violating labour rights in countries of the investment; on the 
other hand, it is argued that they contribute to an improvement of working 
conditions in host countries. They often turn a blind eye on the unethical be-
havior and frequent cases of human rights violations in their supply chains. 
High requirements faced by multinationals in some countries, including their 
headquarters, lead to the situation that they are seeking countries character-
ized by a low level of human rights respect. One of the areas where these 
rights are frequently violated are Asian countries. Especially, so called “design-
and-marketing” multinationals have often contracted their production to 
Asian factories with poor working conditions, where low wages are paid and 



Magdalena Suska 

 210

human rights violated. Although they claim that they only source their pro-
duction from subcontracting factories and have no influence on local CSR 
policies, poor labor conditions are not simply the result of harsh policies of 
factory owners. This is actually the multinational, not the subcontractor that 
ultimately sets the pace and size of production as well as labor wages. If 
a subcontractor wants to cooperate with a certain multinational, he must ac-
cept the deadlines and quantities set by the multinational as well as the price 
the multinational is ready to pay per unit. Consequently, as the multinational 
exploits the subcontractor, the subcontractor will obviously exploit the work-
force [Suska 2016a, pp. 220–244]. Human rights have also been violated in 
African countries, where abuses concern not only breaching labor laws, but 
also damaging environment, which negatively influences health and life of 
people living in those regions [Suska 2017, pp. 103–121]. Alarmingly, in Africa, 
numerous cases of child labour are still being recorded.  
 On the other hand, it is argued that multinationals offer higher wages and 
better working conditions than local companies in countries of the invest-
ment. Transferring capital and know-how to these countries, combining high 
productivity with local labour force and using economies of scale, multina-
tional corporations are able to pay workers higher wages [Flanagan 2006, pp. 
124–128]. It is believed that their operations contribute to an increase in em-
ployment in different sectors of host countries (qualitative effects) as well as 
improvement of professional qualifications, labour rights and standards 
(quantitative effects) [Zorska 2007, pp. 287–289]. 
 
CSR reporting in selected developing countries 
 
Although CSR policies embrace universal rights, countries all over the world 
indicate different levels of CSR penetration, a significant growth in global CSR 
reporting rates has recently been observed [KPMG 2017].  
 Although, until 2011 CSR was hardly visible in developing countries, it has 
been thriving recently. The breakthrough year was 2015, when three coun-
tries from the Asia-Pacific region – India, Indonesia and Malaysia overtook the 
rest of the world in CSR reporting. In 2015, India recorded a spectacular CSR 
reporting rate of 100% and Indonesia and Malaysia – 99%. In 2017, a dramatic 
growth in CSR reporting in Mexico has been recorded, it has jumped from 
58% in 2015 to 90% in 2017. This has been complemented by a growth of  
5 pp in Colombia and by already-high rates in Brazil. High rates of CSR report-
ing in India, Malaysia and South Africa have leveled off in 2017. Low rates of 
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CSR reporting in Angola and Oman are offsetting high rates in South Africa 
and Nigeria (table 1, figure 1) [KPMG 2008–2017]. Average (avg) CSR reporting 
rates have indicated a growing trade jumping from 18% to 69.7%. 

 
Table 1. CSR reporting rates in selected developing countries 

 2005 2008 2011 2013 2015 2017 
AO    45 34 32 
BR  78 88 78 85 85 
CL   27 73 80 83 
CO    77 78 83 
HU  26 70 78 84 77 
IN   20 73 100 99 
KZ    25 23 25 
MY    98 99 97 
MX  17 66 56 58 90 
NI   68 82 85 88 

OM     37 30 
PE     69 66 
RO  23 54 69 68 74 
RU   58 57 66 73 
ZA 18 45 97 98 95 92 
TH      67 
TR      50 
AE    22 36 44 

Avg 18 37,8 64,9 66,5 68,6 69,7 

Source: KMPG Surveys [2008–2017]. 

 
Figure 1. Avg CSR reporting rates in developing countries 

 
Source: KMPG Surveys [2008–2017]. 
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Standards of respecting labour rights in selected countries 
 
To determine labour rights standards in selected developing countries, 
a number of indicators have been analyzed between 2005–2017. Unfortu-
nately, for certain time periods researched, data for particular countries are 
not available, therefore they are omitted in the study.  
 Analyzing the life expectancy in the countries selected within the time 
period researched, it can be concluded that the avg indicator varies between 
51.3 (Nigeria) and 78.7 (Chile). A growing trend of avg life expectancy of all 
countries has been recorded. (table 2) [World Bank 2016]. 
 
Table 2. Life expectancy 

 2005 2008 2011 2013 2015 2016 Avg 
AO 52.8 56.2 59.0 60.2 61.2 61.5 58.5 
BR 72.0 73.1 74.2 75.3 75.3 75.5 74.2 
CL 77.8 78.2 78.6 78.9 79.3 79.5 78.7 
CO 72.3 73.0 73.5 73.8 74.2 74.4 73.5 
HU 72.6 73.7 74.9 75.6 75.6 75.6 74.7 
IN 64.6 65.8 67.0 67.7 68.3 68.6 67.0 
KZ 65.9 67.0 69.0 70.5 72.0 72.3 69.5 
MY 73.5 73.9 74.4 74.8 75.1 75.3 74.5 
MX 75.3 75.8 76.3 76.6 76.9 77.1 76.3 
NG 48.2 49.9 51.3 52.1 53.0 53.4 51.3 
OM 74.2 75.2 75.9 76.4 76.8 77.0 75.9 
PE 72.5 73.3 73.9 74.3 74.7 75.0 74.0 
RO 71.9 72.6 74.4 75.0 75.0 75.0 74.0 
RU 65.5 67.9 69.7 70.6 71.2 71.6 74.0 
ZA 52.6 53.7 57.2 59.8 62.0 62.8 58.0 
TH 72.1 73.3 74.2 74.7 75.1 75.3 74.1 
TR 72.5 73.5 74.4 75.0 75.5 75.8 74.5 
AE 75.4 76.0 76.5 76.8 77.1 77.3 76.5 

Avg 68.4 69.6 70.8 71.6 72.1 72.4  

Source: World Bank 2016. 

 
 Another indicator analyzed, mean weekly hours actually worked per em-
ployed by occupation vary between 38 (Kazakhstan) and 46.8 (Turkey). The 
falling trend has been recorded in Brazil, Malaysia (2011–2015) and Thailand 
(2011–2015); in other countries the tendency has leveled off. Avg indicator of 
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all countries does not indicate explicitly a growing tendency (table 3) [ILO 
2017].  
 
Table 3. Mean weekly hours by occupation 

 2011 2013 2015 2016/17 Avg 
BR  39 39 38 38.7 
CL    40 40 
HU 39 39 38 39 38.8 
KZ 37 39 38  38 
MY 47 46 45 46 46 
MX  44 45 46 45 
NG   43  43 
RO 39 39 39 39 39 
RU   39 39 39 
TH 46 44 43 44 44.3 
TR 47 47 47 46 46.8 

Avg 36.4 42.1 41.6 41.4  

Source: ILO [2017]. 

 
 As far as mean nominal monthly earnings are concerned, they indicate 
a growing tendency from 2008 to 2013; however, since 2013 the trend has 
been falling (table 4) [ILO 2017].  
 
Table 4. Mean nominal monthly earnings by occupation in $ 

 2008/09 2010/11 2013 2014/15 2016/17 Avg 
AO  589    589 
BR   711 552 589 617.3 
CL  886 952 809  882.3 
HU  1249 1184 1014  1149 
KZ  416  568  492 
MY  591 642 592 594 604.8 
MX   420   420 
RO 605 649 650 691 692 657.4 
RU 570   540  555 
TH  1092  1010  1051 
TR  329 436 322 419 376.5 

Avg 587.5 725.1 713.6 677.6 573.5  

Source: ILO [2017]. 
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 The statutory nominal gross monthly minimum wage indicates an overall 
growing trend in the countries researched (table 5) – the lowest in Indie –  
$ 50.5 and the highest in Turkey – $ 484.2 and Oman – $ 576.3. The avg indica-
tor of all countries has been growing from $ 132.5 to $ 415.7 [ILO 2017]. 
 
Table 5. Statutory nominal gross monthly minimum wage in $ 

 2005 2007/08 2010/11 2013 2015 2016/17 Avg 
AO 62 115 102    93 
BR 123 226 326 314 237  245.2 
HU 286 401 388 438 376 394 380.5 
IN 39 48 64 51   50.5 
KZ 69 100 109 123   100.3 
MY    286   286 
NG 42 44 117    67.7 
OM  364 520 845   576.3 
RO 106 199 220 240 262 308 222.5 
RU 28 93 157 163   110.3 
ZA 224 210 297 256   246.8 
TH 115 158 183 254   177.5 
TR 364 491 500 537 468 545 484.2 

Avg 132.5 204.1 248.6 318.8 335.6 415.7  

Source: ILO [2017]. 

 
 When it comes to the number of cases of fatal occupational injury, the avg 
indicator of particular countries varies from 2539 (Brazil) to 81 (Hungary). 
A falling trend of the avg indicator of particular countries and all countries 
researched has been observed [ILO 2017].  
 The avg civil liberties indicator varies from 1 in Chile (the highest level of 
civil liberties) to 5.7 in United Arab Emirates (the lowest level). Analyzing the 
data concerning the avg indicator of all countries, a growing trend has been 
recorded, which means that currently they are enjoying less civil liberties then 
previously (table 7) [Freedom House 2016].  
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Table 6. Cases of fatal occupational injury  

 2005 2007/09 2011 2012/13 2015 2016/17 Avg 
BR   2938 2675 2387 2156 2539 
CL  458 282 283  172 239 
CO   692 926 871  830 
HU 125 116 82 56 86 80 81 
IN 1780 2140     1307 
KZ 357 342  266 229  299 
MY   552 337   445 
MX 1367 1412 1578 1314 1444 1398 1419 
PE 346 304 145 178 179  230 
RO 531 497 298 269 281 189 344 
RU 3090 2550 1824 1699 1288 1138 1932 
ZA  337    307 322 
TH 1444 613 551 635 625  774 
TR 1072 865 1700 1362 1254 1406 1276 

Avg 1124 876 968 833 864 856  

Source: ILO [2017]. 
 
Table 7. Civil liberties index  

 2005 2008 2011 2013 2015 2016 Avg 
AO 5 5 5 5 5 6 5.2 
BR 3 2 2 2 2 2 2.3 
CL 1 1 1 1 1 1 1 
CO 4 3 4 4 4 3 3.7 
HU 1 1 1 1 1 2 1.2 
IN 3 3 3 3 3 3 3 
KZ 5 5 5 5 5 5 5 
MY 4 4 4 4 4 4 4 
MX 2 3 3 3 3 3 2.8 
NG 4 4 4 4 5 5 4.3 
OM 5 5 5 5 5 5 5 
PE 3 3 3 3 3 3 3 
RO 2 2 2 2 2 2 2 
RU 5 5 5 5 6 6 5.3 
ZA 2 2 2 2 2 2 2 
TH 3 4 4 4 5 5 4.2 
TR 3 3 3 4 4 5 3.7 
AE 6 5 5 6 6 6 5.7 

Avg 3.4 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8  

Source: Freedom House [2016].  
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Relation between CSR reporting and labour rights standards  
 
After analyzing trends of change for indicators measuring CSR practices and 
labour rights standards, there has been measured their relation using the 
Pearson correlation coefficient (r) in 2005–2017 (table 8).  

 
Table 8. Pearson linear correlation (r) between CSR reporting and labour rights standards 

r CSR reporting 

Life expectancy  0.96 

Mean weekly hours by occupation 0.71 

Mean nominal monthly earnings in $ 0.43 

Statutory nominal gross monthly minimum wage in $ 0.89 

Cases of fatal occupational injury  -0.76 

Civil liberties 0.64 

Source: own elaboration.  

 
 A very strong positive correlation has been recorded between CSR report-
ing and life expectancy and gross monthly minimum wage in $ (r ϵ <0,7–1>) 
and strong negative correlation between CSR reporting and cases of fatal 
occupational injury. A moderate positive correlation between CSR reporting 
and mean nominal monthly earnings in $ (r ϵ <0,3–0,5>) has also been rec-
orded.  
 However, a positive linear correlation between CSR reporting and mean 
weekly hours has been noted, which means that the growth in the ob-
servance of CSR principles did not have much influence on this indicator as 
well as on the improvement of the civil liberties in the time period researched.  
 
Conclusion 
 
Contemporarily, responsibility for respecting human rights is shifting from the 
vertical (state–individual) to the horizontal dimensions (individual–individual). 
At workplace these are the employers who are responsible for respecting, 
promoting and defending rights of their employees. In the globalized world, 
companies, especially multinational corporations, whose economic, political 
and even social potential often exceeds the potential of many states, are often 
accused for violating or allowing for violations of labour rights, especially in 
the countries of investment, which are usually developing economies. To en-
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hance the level of the observance of labour rights, companies are implement-
ing comprehensive CSR strategies, which serve as a shield to protect human 
rights at workplace, not only in their headquarters, but also in host countries – 
often characterized by a low level of human rights respect.  
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Wstęp 
 
Celem artykułu jest przedstawienie roli sprzedaży partnerskiej w społecznej 
odpowiedzialności biznesu i jej znaczenia dla niej. W dobie globalizacji za-
gadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, CSR (ang. cor-
                                                            

1 anna.zelga-szmidla@wz.pcz.pl 

 
odpowiedzialności biznesu na przykładzie branży 
spożywczej 

|
| |



Anna Zelga-Szmidla 

 220

porate social responsibility), odgrywają ogromną rolę w rozwoju przedsię-
biorstw, natomiast sprzedaż partnerska jako wypracowana, sprawdzona me-
toda nabiera coraz większego znaczenia dla branży spożywczej. Według da-
nych IERiGŻ polska branża spożywcza to 6. producent żywności w UE, a zgod-
nie z danymi GUS przeważająca większość działających podmiotów należy do 
sektora prywatnego [Szczepanik 2017; GUS 2018]. Zakres prezentowanych 
w artykule badań obejmuje 2005 r. i 2017 r. oraz przedsiębiorstwa sektora 
publicznego i prywatnego analizowanej branży – porównano sprzedaż part-
nerską w tym okresie. W artykule wykorzystano dane statystyczne m.in. GUS 
i IERiGŻ oraz informacje pozyskane z wywiadów bezpośrednich z handlow-
cami różnych szczebli zarządzania związanymi bezpośrednio z branżą spo-
żywczą. Kwestionariusze wywiadu bezpośredniego były podstawowymi na-
rzędziami badawczymi, a zebrane informacje poddane zostały analizie 
i interpretacji, czego wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule. Wskazano 
na rolę CSR w branży, jak również przytoczono przykłady dobrych praktyk 
stosowanych w branży spożywczej (celowo nie zostały wymienione nazwy 
zakładów) z punktu widzenia handlowca i odbiorcy. 
 
Wprowadzenie 
 
Sprzedaż należy do jednych z najstarszych sposobów wymiany. W literaturze 
przedmiotu znaleźć można bardzo dużo definicji pojęcia „sprzedaż” i jego 
egzemplifikacji. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez termin 
„sprzedaż” rozumie się „odpłatną dostawę towarów i świadczenie usług” 
[Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 54, poz. 535; tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174)]. Według Ch.M. Futrella sprzedaż 
to pomoc innym, poznanie potrzeb klienta a następnie ich zaspokojenie, 
w definicji tej mowa jest także o komunikacji między sprzedawcą i nabywcą 
[Futrell 2004, s. 31]. W literaturze wymienia się różne sposoby sprzedaży, co 
wynika z odmiennych podejść do tego zagadnienia. Reasumując, można 
wskazać 3 podstawowe sposoby sprzedaży: sprzedaż opartą na manipulacji, 
sprzedaż ekspercką oraz sprzedaż partnerską. W pierwszym sposobie liczy się 
wyłącznie zysk sprzedawcy, często sprzedaż oparta jest na kłamstwie lub 
szantażu emocjonalnym, dlatego sposób ten jest przykładem tzw. sprzedaży 
tylko raz. W sprzedaży eksperckiej sprzedawca zwraca uwagę na potrzeby 
klienta, a następnie dopasowuje indywidualnie ofertę do konkretnego kon-
trahenta, ponadto musi udowodnić, iż jest ekspertem w swojej dziedzinie. 
Dobrym podsumowaniem postępowania wobec klienta handlowca stosują-
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cego ten sposób jest sformułowanie „Będzie pan(pani) zadowolony(a)”. Trze-
cim sposobem jest sprzedaż partnerska i jest to przykład zupełnie innego po-
dejścia zarówno do samego procesu sprzedaży, jak i do klienta. Sprzedaż 
partnerska uznawana jest przez handlowców za najlepszy sposób sprzedaży, 
ukierunkowany na potrzeby klienta i utworzenie długotrwałych relacji w handlu.  
 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS) jest „narzędziem mającym na 
celu tworzenie, realizację i ocenę działań społecznych w procesie zarządzania 
przedsiębiorstwem” [Paliwoda-Matiolańska 2009, s. 80]. Definicja CSR pocho-
dząca z Green Paper (Zielony Dokument KE) z 2001 r. wskazuje, iż jest to kon-
cepcja, „zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają proble-
matykę społeczną i środowiskową w swojej działalności gospodarczej i sto-
sunkach z zainteresowanymi stronami” [https://ec.europa.eu/transparency/ 
regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2001&number=366&language=en, 
dostęp: 13.11.2019, s. 366]. Ponadto CRS, według cytowanego dokumentu KE 
z 2011 r., to „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo” 
[https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=
2001&number=366&language=en, dostęp: 13.11.2019, s. 681]. Połączenie 
sprzedaży partnerskiej ze społeczną odpowiedzialnością jest istotnym wy-
zwaniem, przed którym stają współczesne przedsiębiorstwa branży spożyw-
czej, zaliczanej do najszybciej rozwijających się sektorów produkcyjnych 
w Polsce. Rodzimych producentów cechuje wysoka konkurencyjność w UE 
i na świecie. PAIH wskazuje, iż 80% całego eksportu w 2017 r. trafiło na rynek 
UE, a podstawowym partnerem handlowym Polski są Niemcy z eksportem na 
poziomie 22% dla towarów rolno-spożywczych [https://www.parkiet.com/ 
Gospodarka-Kraj/302129962-GUS-Polski-eksport-w-2017-r-Najwazniejszym-
rynkiem-dla-polskich-firm-pozostaja-Niemcy.html, dostęp: 13.11.2019]. Atuty 
sektora to: wieloletnia tradycja, jakość produktów, wysoko wykwalifikowana 
kadra mająca zaplecze w jednostkach naukowo-badawczych, konkurencyjne 
koszty produkcji oraz rozwinięta sieć dostawców. Analizowany przemysł uza-
leżniony jest – jak żaden inny – od czynników środowiskowych i klimatycz-
nych. Człowiek jest bezradny wobec sił natury – w branży tej nie można pre-
cyzyjnie określić wysokości zbiorów czy wymienić wolumen sprzedaży. 
 
Znaczenie sprzedaży partnerskiej w przemyśle spożywczym 
 
W literaturze przedmiotu z połowy lat 90. XX w. wskazuje się na nowatorskie 
podejście do sprzedaży. J. Otto pisze o relationship sale, podobnie jak:  
P.H. Andersen czy D. Ballantyne, M. Christopher i A. Payne [Otto 2004; Ander-
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sen 2001; Ballantyne, Christopher, Payne 2003]. Sprzedaż partnerska zajmuje 
ważne miejsce w praktycznym podejściu do sprzedaży, co wynika z przepro-
wadzonych przez autorkę wywiadów. Zdaniem sprzedawców dobra znajo-
mość techniki jest kluczem do sukcesu, zwłaszcza w zakresie realizacji planu 
sprzedażowego. Doświadczeni praktycy wskazują na rolę ich przełożonych 
jako podstawowych dobrych motywatorów, a szkolenia m.in. z technik sprze-
daży uznają za podstawę umiejętności kontaktu z potencjalnym klientem. Ph. 
Kotler definiując sprzedaż partnerską, podkreśla, iż w koniecznym procesie 
budowania „dobrych relacji z klientem […] odchodzi się od pojedynczych 
transakcji z nabywcami na rzecz budowania długookresowych, kreujących 
relacji” [Kotler 2002, s. 531]. Przytoczona powyżej definicja została zweryfiko-
wana wśród objętych badaniami sprzedawców zarówno niższego, jak i wyż-
szego szczebla. Ma zastosowanie jako punkt wyjścia podczas praktycznych 
szkoleń. Sprzedaż partnerska to „zestaw działań rozwijających kontakty 
z klientem, opartych na uwadze i zaangażowaniu w stosunku do klienta […], 
sprzedaż zakłada obopólnie korzystną współpracę i zaufanie pomiędzy kupu-
jącym i sprzedającym, skupia się na pozyskiwaniu długoterminowych odbior-
ców” [Przybyłowski 1998, s. 537]. Handlowcy powyższe stwierdzenie traktują 
jako istotną wskazówkę do utrzymania, jak to określają właściwych więzi 
z klientem. Z wywiadów wynika, iż praca nad zaufaniem jest najcenniejszą 
wartością – a umiejętność ta przychodzi z czasem i doświadczeniem. Celem 
nadrzędnym „jest troska o obecnych klientów” [Furtak 2003, s. 49]. Sprzedaż 
partnerska to „ciągły proces poszukiwania i tworzenia wartości z klientem 
w ramach układu partnerskiego, obejmującego cały okres aktywności nabyw-
czej klienta” [Gordon 2001, s. 35]. Przedstawiciele działów sprzedaży podkre-
ślają w wywiadach, iż proces tworzenia więzi należy do trudnych zadań, ale 
można je zbudować. Wszystko zależy od wielu czynników, do których zaliczyć 
trzeba: osobiste predyspozycje, wachlarz asortymentu, elastyczność cenową, 
jakość oferowanego produktu oraz więzi z klientem, w tym te niemające cha-
rakteru ekonomicznego. Handlowcy donoszą o znaczeniu właściwie skon-
struowanej bazy klientów: tam gdzie element ten charakteryzuje brak doin-
westowania, albo nie występuje – jak wskazują badani handlowcy – pojawiają 
się liczne problemy. O znaczeniu baz danych pisze A. Styś [Styś 2003, s. 167]. 
Jak zauważa M. Kowalska: „Pojawienie się nowych technologii przyspiesza 
przepływ informacji”, ponadto pomaga również w precyzyjnym gromadzeniu, 
segregowaniu, przetwarzaniu i weryfikowaniu danych [Kowalska 2007, s. 37]. 
Na podstawie analizy rozmów z przedstawicielami handlowymi branży spo-
żywczej i literatury przedmiotu można stwierdzić, że uniwersalność sprzedaży 
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partnerskiej daje szansę na zastosowanie jej w różnych branżach i przedsię-
biorstwach.   
 Znaczenie sprzedaży partnerskiej dla przedsiębiorstwa i jej rola sprawiają, 
że ten sposób sprzedaży wpływa na każdego pracownika, wszystkie rodzaje 
stosowanej przez przedsiębiorstwo technologii i każdy zachodzący w nim 
proces [Gordon 2001, s. 17]. I.H. Gordon wymienia kilka elementów, na które 
należy zwrócić uwagę w przypadku przeprowadzania zmian w przedsiębior-
stwie, są to m.in.: technologia informacyjna, która ma być narzędziem umoż-
liwiającym kontakt z indywidualnym klientem; oferta współpracy, która po-
winna zostać rozszerzona; łańcuchy partnerstwa, które muszą zostać unowo-
cześnione; marketing mix, którego wszystkie elementy powinny zostać przea-
nalizowane, a także wskazuje na konieczność utworzenia nowego stanowiska 
pracy – menedżera do spraw partnerskich [Gordon 2001, s. 37]. W tabeli 
przedstawiono zestawienie liczby szkoleń skierowanych do handlowców  
w objętych analizą latach, czyli w 2005 i 2017 r. (zob. tabela 1). W 2005 r. nie-
którzy poddani badaniu handlowcy nie potrafili precyzyjnie określić szczegó-
łowo sprzedaży partnerskiej. W 2017 r. natomiast autorka artykułu zdołała 
porozmawiać na ten temat z większością (70%) badanych wówczas handlow-
ców. Pozostała grupa (30%) to osoby, które nie pracowały w objętych bada-
niami zakładach.  
  
Tabela 1. Zestawienie liczby szkoleń dla personelu objętych badaniami zakładów 

Rok Szkolenie  
motywacyjne 

Szkolenie z tech-
nik sprzedaży 

Szkolenie z kon-
taktu klientem 

Szkolenie – tzw. 
spotkanie  
okazjonalne   

2005 1 1 0 1 

2017 1 2 1 2 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Etapy sprzedaży są realizowane przez handlowców w praktyce, ale re-
spondenci nie wyodrębniają ich, lecz łączą, twierdząc jednocześnie, iż kolejne 
kroki podejmowane przez nich „biorą się same z siebie” – tak wynika 
z wywiadów przeprowadzonych w 2005 r. Analizując wyniki badań z 2017 r., 
należy stwierdzić, że sytuacja wyglądała wówczas podobnie. W odpowiedzi na 
pytanie dotyczące obsługi klienta po transakcji w badaniach z 2005 r. wska-
zywano, iż to głównie dział sprzedaży i handlowiec odgrywają najważniejsza 
rolę na tym etapie sprzedaży. Analiza udzielonych na to samo pytanie odpo-
wiedzi w 2017 r. wskazuje, że dostrzeżono znaczenie podejmowanych działań, 
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ale wskazano głównie na te potrzeby klienta, które wyłoniły się np. z przepro-
wadzonych badań marketingowych zleconych przez największe przedsiębior-
stwa. Te właśnie badania pozwoliły firmom pozyskać informacje na temat 
stopnia zadowolenia klienta oraz obsługi klienta po sprzedaży. Wskazano na 
zaangażowanie w tzw. inne cele przedsiębiorstwa, czyli cele społeczne i śro-
dowiskowe. Przedsiębiorcy twierdzą, że ich rola polega na słuchaniu rynku  
i społecznych potrzeb otoczenia. Handlowcy zwracają uwagę, iż sprzedaż 
partnerska to działanie długofalowe – liczy się opinia na rynku i każdy klient. 
Sprzedawcy wskazali, iż mały klient, dokonujący zakupów sporadycznie, jest 
istotny, ale to stały partner, jak mówią, musi być dopieszczony. Sprzedawcy 
podkreślili wagę podejmowania działań przez firmę w celu rozwiązywania 
problemów, z jakimi borykają się klienci. W porównaniu z 2005 r. w kolejnym 
badanym roku (2017 r.) wskazano na nowe rodzaje działań tego typu, np. do-
radztwo produktowe dostosowane do potrzeb klienta i dodatkowe akcje 
promocyjne. S. Lachiewicz zauważa, że budowanie relacji wymaga elastycz-
ności w myśleniu o zarządzaniu, ponieważ otoczenie przedsiębiorstwa cha-
rakteryzuje się dużą skalą zmian, a organizacje przyjmują bardzo różne strate-
gie, jeśli chodzi o stosunek do otoczenia [Lachiewicz 2016, s. 17]. Znaczenie 
sprzedaży partnerskiej dla omawianej branży nabiera z czasem coraz większe-
go wymiaru, co jednoznacznie zostało potwierdzone w przeprowadzonych 
wywiadach.  
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży spożywczej 
 
Definicja CSR na przestrzeni lat ulega ewolucji, ale nieodmiennie związana jest 
z terminem „zrównoważony rozwój”. CSR ma wpływ na sposób funkcjonowa-
nia oraz organizacji przedsiębiorstw, dla których podstawą budowania strate-
gii jest uwzględnienie potrzeb społecznych, środowiskowych i ekonomicz-
nych [Stawicka 2017, s. 93]. E. Mazur-Wierzbicka i M. Kunsz wskazują na 
wspólne cechy, które można potraktować, jako te, które oddają charakter 
koncepcji CSR [Mazur-Wierzbicka, Kunsz 2017, s. 358]. Można do nich zaliczyć: 
dobrowolność wdrożenia CSR, kierowanie się przez organizacje wdrażające 
CSR w działaniach zasadami etycznymi, równoważenie 3 obszarów: ekono-
micznego (gospodarczego), społecznego i środowiskowego (ekologicznego). 
Podejmowana tematyka znajduje odzwierciedlenie w codziennych prakty-
kach branży, nadal jednak – jak zauważa E. Stawicka – jest w fazie rozwoju 
[Stawicka 2017, s. 102]. Podobne wnioski wynikają z badań PKPP Lewiatan 
z 2010 r., według tych danych „CSR nie jest popularną i często stosowaną 
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praktyką w polskich przedsiębiorstwach” [http://konfederacjalewiatan.pl 
/o_nas/raporty_roczne, dostęp: 13.11.2019]. Wdrożenie zasad CSR wymaga 
ich zrozumienia oraz zaangażowania w proces implementacji kadry kierowni-
czej i pracowników niższego szczebla. Analizując dobre praktyki zamieszczone 
na stronie WWW FOB dla branży spożywczej, można zauważyć, że występuje 
tylko 18 praktyk z następujących obszarów tematycznych: środowisko, zaan-
gażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, zaangażowanie konsu-
menckie, uczciwe praktyki operacyjne, praktyki z zakresu pracy oraz ekoefek-
tywność [http://odpowiedzialnybiznes,pl/, dostęp: 13.11.2019].  
 W. Walczak podzielił zasoby przedsiębiorstwa na zasoby: materialne i nie-
materialne, a także wskazał na ich znaczenie dla rynkowej wartości przedsię-
biorstwa [Walczak 2010, ss. 42–51]. Poruszane w niniejszym artykule zagad-
nienia zostały usytuowane w zasobach niematerialnych. B. Faracik podczas 
zorganizowanego przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pro-
wadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., semina-
rium na temat CSR, które odbyło się w hotelu „Scout” w Częstochowie w lu-
tym 2019 r., zwracała uwagę na ogromne znaczenie, jakie mają wszystkie „ce-
giełki współczesnego biznesu” dla promowania działań z obszaru dobrych 
praktyk, zwłaszcza przestrzegania praw człowieka, przyczyniających się do 
ciągłego i zrównoważonego rozwoju. Wśród licznych korzyści, jakie niesie za 
sobą wdrożenie CSR wymienić można: redukcję kosztów operacyjnych, moż-
liwość kształtowania reputacji firmy w oczach pracowników (obecnych lub 
potencjalnych), klientów czy kontrahentów, władz lokalnych i społeczności, 
zwiększenie atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów [Levytska, Wrzesiń-
ska-Kowal 2013, ss. 171–183]. M. Ratajczak zaznacza iż, niektóre przedsiębior-
stwa, będą chciały traktować społeczną odpowiedzialność biznesu tylko 
w kategoriach promocji [Ratajczak 2017a, ss. 501–514].  
 W polskim przemyśle spożywczym działa ponad 15 tys. firm, szczegółowe 
dane statystyczne przedstawiano w tabeli, co umożliwi pokazanie skali oma-
wianego w artykule zagadnienia (zob. tabela 3). 
 
Tabela 3. Podmioty gospodarcze w produkcji artykułów spożywczych według sektorów 

 Ogółem 
2005 r. 2017 r. 

Sektor publiczny 
2005 r. 2017 r. 

Sektor prywatny 
2005 r. 2017 r. 

Produkcja art. 
spożywczych 

17 341 16 239 41 7 17 300 16 232 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [GUS 2018, s. 34]. 
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 Analizując, na podstawie literatury i przeprowadzonych przez autorkę wy-
wiadów, znaczenie CSR w branży i powiązanie tych praktyk ze sprzedażą part-
nerską, można pokusić się o stworzenie listy praktyk wprowadzonych dla 
handlowców i klientów.  
 Praktyki wprowadzone w branży zgodne z założeniami CSR skierowane do 
handlowców to: bezpieczeństwo w pracy, spotkania z rodzinami, pikniki, pa-
kiety opieki lekarskiej, karnety na fitness i basen itp., wyjazdy motywacyjne, 
wolontariat pracowniczy, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji wewnątrz 
firmy, „widzę, reaguję” czy tzw. tablice pomysłów.  
 Do praktyk skierowanych na klienta można zaliczyć: troskę o klienta, kształ-
towanie i utrzymywanie długotrwałych więzi z klientem, badanie opinii 
o handlowcu, konkursy dla odbiorców, edukację dzieci i młodzieży, wsłuchi-
wanie się w potrzeby klienta, sponsoring czy akcje charytatywne. W ujęciu 
prezentowanym w artykule autorka celowo nie wyodrębniała praktyk i obsza-
rów funkcjonowania CSR. Z obserwacji wynika, iż społeczne zaangażowanie 
ma tendencje wzrostowe i związane jest m.in. z czasem funkcjonowania 
przedsiębiorstwa na rynku. Firmy działające dłużej częściej angażowały się 
w inną działalność niż ta, która zawiera się w ich podstawowym profilu. Należy 
zwrócić uwagę na patologiczne praktyki stosowane przez niektóre zakłady, 
które rzucają cień na całą branżę. Historia udowodniła, iż takie sytuacje się 
zdarzają, a do przykładowych zachowań patologicznych można zaliczyć: oszu-
stwa dotyczące znakowania produktu i składu produktu, sprzedaż produktu 
ze zmienionymi etykietami, podrabianie suszu jajecznego, afery dotyczące soli 
i mięsa itp. Wymienione powyżej nieuczciwe zachowania są eliminowane, ale 
tylko rzetelna kontrola wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji 
pozwoli pozbyć się przedsiębiorcom ze swojego grona „czarnych owiec biz-
nesu spożywczego”, jak określono w wywiadach sprawców tego typu działań. 
Na podstawie wywiadów z kadrą kierowniczą oraz badań S. Borkowskiej moż-
na stwierdzić, iż większe zaangażowanie w CSR i większa równowaga między 
poszczególnymi obszarami występuje w przedsiębiorstwach o wysokim po-
ziomie zarządzania zasobami ludzkimi [Borkowska 2005]. Kadra kierownicza 
zakładów zaangażowana w działania związane z CSR potwierdziła korzyści 
wynikające ze zmiany, jak stwierdzano w wywiadach, z perspektywy czasu 
okazało się, że: „CSR związane było z kosztami, ale podjęte działania się opła-
cały”. Z obserwacji wynika, iż CSR jako narzędzie zaczyna być stosowane 
w przedsiębiorstwach, a sprzedaż partnerska na przestrzeni lat nabrała duże-
go znaczenia. M. Ratajczak doszedł do podobnych wniosków, analizując bran-
żę agrobiznesu, oraz wskazał na duże zaangażowanie lokalnych przedsię-
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biorstw głównie w działania oparte na sponsoringu i akcjach charytatywnych 
i jednocześnie na jednostronność działań, co wynikać może albo ze słabego 
rozpoznania narzędzia, albo z fazy rozwoju [Ratajczak 2017b, s. 91]. Przedsię-
biorstwa mogą skorzystać z systemu zachęt i konkursów skierowanych do 
tych, którzy korzystają z narzędzi CSR. Praktyka wskazuje, że istnieje wiele 
różnych edycji konkursów, w których branża spożywcza plasuje się wysoko. 
Jako przykład można podać cykliczny konkurs tygodnika „Polityka” – w 2018 r. 
odbyła już 8. jego edycja i planowane są następne [https://www.polityka.pl/ 
tygodnikpolityka/rynek/1749362,1,zlote-srebrne-i-biale-listki-csr-polityki-za-rok 
-2017-wyniki.read, dostęp: 1.03.2019]. O roli systemu zachęt i konkursów 
wspominali w badaniach ankietowych handlowcy z analizowanych zakładów, 
ponadto podkreślano, że sprzedawcom jest łatwiej z tego powodu zdobyć 
i utrzymać klienta, pozyskiwanie nowych klientów staje się skuteczniejsze 
i generalnie, zarówno handlowcom, jak i firmie, pozwalają tego typu działania 
łatwiej funkcjonować w społeczności.  
 
Zakończenie 
 
Podsumowując, można wskazać, że przedsiębiorstwa z branży spożywczej 
dostrzegają znaczenie sprzedaży partnerskiej dla społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Społeczna odpowiedzialność nie może stać się jedynie elemen-
tem poprawy wizerunku firmy. Musi stanowić wyzwanie i być nawet rozumia-
na jako powinność kadry związanej z przedsiębiorstwem. Do podstawowych 
zadań w tym zakresie trzeba zaliczyć: pracę nad poprawą więzi ze społeczeń-
stwem i środowiskiem przedsiębiorstwa oraz jego otoczeniem; racjonalne 
wykorzystanie dostępnych zasobów; inwestowanie w pracownika i jego po-
trzeby; pracę nad wizerunkiem przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Sprze-
dawcy podkreślają nie tyko konieczność dbania o interesy swoje, ale również 
o interesy klienta i jego otoczenia. Handlowcy wskazują, że właściwe kompe-
tencje, do których zaliczają: słuchanie klienta, nawiązywanie kontaktu w wyni-
ku aktywnego słuchania, empatię, asertywną komunikację i – czasem – rezy-
gnację w tym momencie z transakcji, budowanie relacji, obsługę po transakcji 
są najbardziej opłacalne w sprzedaży partnerskiej. Autorka celowo nie skupia-
ła się na analizie licznych przykładów pozytywnych praktyk z zakresu stoso-
wania narzędzi CSR i nie wymieniała nazw zakładów, które podejmują powyż-
sze kwestie. Na podstawie danych np. spółek sektora spożywczego z GPW 
stwierdzić można, iż ich sytuacja ekonomiczna ma tendencję wzrostową, co 
z pewnością związane jest z ich pozaprodukcyjną działalnością. Sprzedaż 
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partnerska ukierunkowuje działalność na potrzeby klienta, co ma znaczenie 
dla budowania długotrwałych kontaktów i tworzenia wieloletnich relacji han-
dlowych. Modernizacja przemysłu spożywczego stworzyła szansę na dobre 
zmiany w zakresie pracy sprzedawców. Obsługa klienta stała się celem priory-
tetowym, jak wskazują handlowcy wynika to z działań menedżerów, którzy 
inwestują w szkolenia personelu. 
 
Bibliografia 
 
Andersen P.H. (2001), Relationship Development and Marketing Communication: An Integrative 

Model, „Journal of Business and Industrial Marketing”, vol. 16, no. 3. 

Ballantyne D., Christopher M., Payne A. (2003), Relationship Marketing: Looking Back, Looking 
Forward, „Marketing Theory”, vol. 3, no. 3. 

Borkowska S. (2005), CSR – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne, „Za-
rządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6. 

Drzazga M., Spyra Z. (2017), Koncepcja społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie handlu 
detalicznego – perspektywa marketingu, „Marketing i Rynek”, nr 12. 

Furtak R. (2003), Marketing partnerski na rynku usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  
Warszawa. 

Futrell Ch.M. (2004), Nowoczesne techniki sprzedaży: metody prezentacji, profesjonalna obsługa, 
relacje z klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 

Gordon I.H. (2001), Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa. 

GUS (2018), Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018, GUS, Warszawa. 

Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J. i in. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

Kowalska M. (2007), Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. 

Lachiewicz S. (2016), Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju przedsiębiorczości technologicz-
nej, „Przegląd Organizacji”, nr 2. 

Levytska G., Wrzesińska-Kowal J. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności 
przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organi-
zacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 104. 

Mazur-Wierzbicka E., Kunsz M. (2017), Społeczna odpowiedzialność branży gastronomicznej wo-
bec konsumentów – wybrane aspekty, „Marketing i Rynek”, nr 11. 

Otto J. (2004), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 



Znaczenie sprzedaży partnerskiej dla społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie…. 

 229

Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsię-
biorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 

Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A. i in. (1998), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. 

Ratajczak M. (2017a), Implementacja wybranych elementów koncepcji CSR w przedsiębiorstwach 
agrobiznesu (w świetle badań własnych), „Marketing i Rynek”, nr 11. 

Ratajczak M. (2017b), Wybrane działania na rzecz społeczności lokalnej w aspekcie koncepcji CSR 
(w świetle badań własnych), „Turystyka i Rozwój Regionalny SGGW”, nr 8. 

Stawicka E. (2017), CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju sektora rolno-spożywczego, „Tury-
styka i Rozwój Regionalny”, nr 8. 

Styś A. (red.) (2003), Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

Szczepanik I. (2017) [online], https://ierigz.waw.pl/publikacje/publikacje-programu-
wieloletniego-2015-2019/21860,8,3,0,nr-67-konkurencyjnosc-polskich-producentow-
zywnosci-i-jej-determinanty-(3).html, dostęp:13.11.2019.  

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535; tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).  

Walczak W. (2010), Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynko-
wej przedsiębiorstwa, „e-Mentor, nr 4 (36). 

Strony WWW 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1749362,1,zlote-srebrne-i-biale-listki-csr-polityki- 
za-rok-2017-wyniki.read, dostęp: 1.03.2019. 

https://ierigz.waw.pl/publikacje/publikacje-programu-wieloletniego-2015-2019/21860,8,3,0,nr-
67-konkurencyjnosc-polskich-producentow-zywnosci-i-jej-determinanty-(3).html, dostęp: 
13.11.2019.  

https://www.parkiet.com/Gospodarka-Kraj/302129962-GUS-Polski-eksport-w-2017-r-Najwazniejszym 
-rynkiem-dla-polskich-firm-pozostaja-Niemcy.html, dostęp: 13.11.2019. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2001&number=3
66&language=en, dostęp: 13.11.2019. 

http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/raporty_roczne, dostęp: 13.11.2019. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/, dostęp: 13.11.2019. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019 
Wydawnictwo SAN  ISSN 2543-8190 

Tom XXZeszyt 11 ss. 231–240 
 
 
 
 
Krzysztof Zowada1 
Kolegium Zarządzania 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
ORCID ID: 0000-0002-5848-0583 
 
 
 

Green Logistics as a Tool of Corporate Social Responsibility 
 
 
Abstract: The concept of green logistics is a proposal to solve an important problem regarding 
corporate responsibility for the impact of a company’s decisions and actions on the natural 
environment in the area of logistics processes. In this context, green logistics is part of the 
selected assumptions of corporate social responsibility (CSR) as this also applies to an organisa-
tion’s responsibility for the impact of its decisions and actions on the environment. The aim of 
the article is to identify the relationship between the implementation of the CSR concept and 
green logistics in the operations of small and medium-sized enterprises. The author imple-
mented the goal based on literature studies concerning the concept of green logistics, as well 
as the results of empirical research.  
Key words: green logistics, CSR, small and medium-sized enterprise. 
 
Introduction 
 
In response to the growing need to limit the negative impact of economic 
activity on the environment, the concept aimed at achieving not only the 
assumed economic goals, but also the ecological and social goals began to be 
implemented in the area of enterprise management in the late twentieth cen-
tury. One of the proposals in this respect is the concept of green logistics, 
which allows simplified construction of logistics systems that are responsible 
for the natural environment and at the same time economically effective. The 
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essence of the concept of green logistics, particularly in terms of assumptions 
regarding the implementation of economic and ecological goals, makes it 
possible to put forward the thesis that it is part of the selected assumptions of 
CSR. According to Brdulak and Michniewska [2009, p. 13], the implementation 
of green logistics is considered as a sign of CSR as it also concerns an organi-
sation's responsibility for the impact of its decisions and actions on the envi-
ronment [Kowal et al. 2013, p. 167]. Therefore, the following question may be 
asked: do enterprises that have implemented the CSR concept implement 
green logistics practices to a wider extent than those that have not imple-
mented the CSR concept? In this context, the aim of the article is to identify 
the relationship between the implementation of the CSR concept and green 
logistics in the operations of enterprises. In order to achieve the goal, a survey 
was conducted in a group of 200 small and medium-sized enterprises operat-
ing in Poland. The author decided to carry out the study in a group of small 
and medium-sized enterprises (SME) as the analysis of literature in terms of 
the implementation of the concept of green logistics in the operations of en-
terprises showed that researchers had only focused on the largest enterprises 
so far. Therefore, they had not taken account of the specificity of the SME sec-
tor, which is very important from the point of view of its distinctness and, 
above all, the importance and large number of SMEs in the economy [Zowada 
2018, pp. 164–165; Anand et al. 2019, pp. 731–750; Epoh, Mafini 2018, p. 1]. 
Methods of descriptive statistics (measures of community structure and inter-
dependencies of phenomena) and the nonparametric Mann-Whitney U test 
were used to analyse the data obtained in the study. 
 
The essence of green logistics 
 
The early 1990s are considered to be the beginning of the development of the 
concept of green logistics. It was a period of growing social awareness of and 
responsibility for problems concerning global warming and environmental 
pollution [Murphy et al. 1996, p. 192]. The correct interpretation of the term 
‘green logistics’ is the starting point for the correct definition of green logis-
tics. According to some authors, the term means environment-friendly logis-
tics practices [Chittyal et al. 2013, p. 81]. Rong [2011, p. 4625] writes that the 
word ‘green’ in the concept of green logistics is the embodiment of the idea 
of environmental protection in the area of economic practices. A similar inter-
pretation is presented by Rodrigue, Slack and Comtois [2001, p. 1], who state 
that ‘green’ is the key word regarding environmental aspects in a positive 
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sense, and thus the green logistics guidelines make it possible to create logis-
tics systems that are compatible with the environment, environmentally 
friendly and at the same time logistically effective. The concept of green logis-
tics is, however, still relatively new and so there is no one commonly accepted 
definition of this term. According to Jedliński [2010, p. 35], green logistics is 
the integrated management of all activities required to move a product along 
the supply chain to meet the expectations of customers at minimum global 
cost, including the external costs related to, among others, climate change, air 
pollution, noise, vibration and accidents. It is generally accepted that green 
logistics is primarily designed to measure and reduce the negative impacts of 
the overall logistics practices on the environment, and the parameterisation 
of the effects increases the state of awareness of the consequences of the 
actions taken, and at the same time makes it possible to indicate potential 
areas for optimisation. According to Zhang and Zhao [2012, p. 901], green 
logistics is a logistics activity, the aim of which is to reduce environmental 
pollution and consumption of resources, using advanced logistics technology 
in the planning and implementation of transport, storage, packaging, han-
dling, processing and distribution. Sbihi and Eglese [2007, p. 99] claim that 
green logistics is concerned with producing and distributing goods in a sus-
tainable way, taking account of environmental and social factors. Thus, the 
objectives are not only concerned with the economic impact of logistics poli-
cies on the organization carrying them out, but also with the wider effects on 
society, such as the effects of pollution on the environment. Green logistics 
activities include measuring the environmental impact of different distribu-
tion strategies, reducing the energy usage in logistics activities, reducing 
waste and managing its treatment. According to McKinnon et al. [2015, pp.  
4–5], green logistics is a form of logistics which is expected to not only be 
environmentally but often socially friendly and economically functional. In 
author’s opinion green logistics is a concept for managing the flow of material 
and the accompanying flow of information, starting from the design stage, in 
such a way that the ecological and economic goals of the organisation can be 
achieved. 
 Regardless of the accepted definition of green logistics, it should be em-
phasised that, in relation to traditional logistics, green logistics has an extend-
ed set of goals whereby management processes are determined by material 
and information flows. These are economic and environmental goals. It also 
happens that the inclusion of environmental goals allows the achievement of 
social effects. For example, activities undertaken as part of transport opera-
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tions (e.g. appropriate route selection) may translate into economic effects 
(distance reduction), environmental effects (reduction of toxic substances 
emitted into the atmosphere) and social effects (in some cases better working 
conditions – reduction of working hours/no overtime) [Ramos 2014, p. 65]. In 
this case, it can be said that social goals can be achieved within the framework 
of green logistics. 
 From the perspective of individual enterprises (or more broadly, the supply 
chain), the most frequently emphasised economic goal is the reduction of 
costs of ongoing processes, which leads to increased economic efficiency, 
image improvement and higher competitive advantage. Among the most 
often indicated environmental goals is the reduction of the impact of logistics 
processes on the natural environment through the creation of fewer pollu-
tants and the use of fewer resources in a more rational manner [Porter, Linde 
1995, pp. 120–134; Rao, Holt 2005, p. 898; Lai, Wong 2012, pp. 267–282; 
Pazirandeh, Jafari 2013, pp. 889–904]. One of the priorities is the reduction of 
greenhouse gas emissions, in particular CO2. This objective is part of the Euro-
pean Union's (EU) priorities regarding greenhouse gas emissions. The EU ac-
tion plan on the transition to a low-carbon economy suggests that by 2050 
the EU should reduce greenhouse gas emissions by 80% (compared to 1990 
levels), and emissions generated by transport could be reduced by more than 
60% compared to their 1990 levels. In the short term, the greatest progress 
can be made in the area of internal combustion and diesel engines, which can 
become even more fuel-efficient. In the medium and long term, more emis-
sion reductions can be achieved thanks to network-powered hybrid and elec-
tric vehicles [European Commission 2018]. 
 
Green logistics practices 
 
In world literature, logistics processes which take account of responsibility for 
the natural environment and are simultaneously economically effective are 
usually referred to as green logistics practices [Choi, Zhang 2011]. When clas-
sifying green logistics practices, many authors use the classical division of 
logistics processes, adding the adjective ‘green’ to each of them. Consequent-
ly, they use the terms: ‘green transport’, ‘green storage’, ‘green packaging 
economy’, etc. According to Martinsen and Huge-Brodin [2010, pp. 969–984], 
due to the key contribution of transport processes to environmental pollu-
tion, all implemented green logistics practices should be divided into two 
groups. While the first one lists those that are related to transport processes, 
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the second group includes all the others. A similar division of practices is pro-
posed by Szkiel [2014, pp. 13022 and 13028], who lists technical practices 
(concerning technical improvements in vehicles and enterprise infrastructure) 
and non-technical practices. The latter group includes organisational practic-
es (improvement of procedures and rules for the implementation of process-
es: improvement of transport organisation and reloading work to increase the 
economic and environmental efficiency of the use of vehicles) and social prac-
tices (e.g. promotion of behaviours aimed at reducing waste, the amount of 
energy and water consumed, and employee eco-driving training). Examples 
of green logistics practices include: 
 (P.1) fleet modernisation towards environmentally friendly vehicles; 
 (P.2) modernisation of technologies used in warehouses towards energy-

efficient solutions; 
 (P.3) reduction in paper documents; 
 (P.4) application of ‘green’ selection criteria for suppliers/co-operators; 
 (P.5) use of reusable packaging; 
 (P.6) eco-driving training for drivers; 
 (P.7) use of intermodal transport. 
 
Green logistics and CSR: the results of empirical research 
 
In order to achieve the assumed goal related to the identification of 
relationships between the implementation of the CSR concept and green 
logistics to the operations of enterprises, a survey was conducted in June and 
July 2017 in a group of 200 small and medium-sized enterprises operating in 
Poland. Invitations to participate in the study were sent to owners and 
managers using an electronic version of the questionnaire available online. 
 Due to the inability to conduct a random selection for financial and organi-
sational reasons, the author decided to use one of the most well-known and 
popular types of non-random selection – recommended by A. Sagan [2016] – 
namely, the quota selection, the application of which requires knowledge of 
the structure of the general population in terms of control variables which 
define this structure. In this case, the number of individual subgroups distin-
guished on the basis of selected control variables is proportional to their 
number in the general population. In other words, based on the available 
data, the structure of the general population of small and medium-sized en-
terprises operating in Poland was reflected in the quantified sample. It should 
be added that the selection of the sample in a quantitative manner was made 
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on the basis of combined characteristics. This means that, taking into account 
the size of the enterprise expressed by the number of employees and the 
dominant type of business according to the PKD (Polish Classi�cation of Busi-
nesses), the sample re�ects the structure of the general population of small 
and medium-sized enterprises operating in Poland, which takes into account 
the proportions between the sub-groups of enterprises distinguished on the 
basis of these two characteristics. As a consequence, 157 small and 43 medi-
um enterprises representing all provinces in Poland were included in the ex-
amined group of enterprises. 
 The study results showed that the group of the most popular green logis-
tics practices in small and medium-sized enterprises (�gure 1) included a re-
duction in paper documents (P.3) and the use of reusable packaging (P.5).  
 
Figure 1. The popularity of green logistics practices in the surveyed enterprises 

 

 

Source: own study. 

 
 The least popular practice was the use of intermodal transport (P.7). It is 
worth emphasising, however, that this solution is less frequently used under 
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Polish conditions due to the relatively poor development of logistics infra-
structure (e.g. in comparison to Western European countries) [Szepietowska, 
Baran 2012; Bartczak 2016]. Moreover, the use of intermodal transport is usu-
ally the domain of international transport operations (in the surveyed group, 
only one in four respondents declared an international nature to the activity). 
 The Mann-Whitney U test was used to answer the question of whether 
those companies that have implemented the CSR concept, apply green logis-
tics practices to a larger extent than those that have not implement the CSR 
concept. As a consequence, it was established whether the distribution of 
responses given by representatives of the surveyed enterprises regarding the 
popularity of the application of a given green logistics practice is different 
depending on whether or not the CSR concept has been implemented in 
these enterprises. The results obtained are presented in table 1. 
 
Table 1. Results of the Mann-Whitney U test for the variable ‘CSR implementation’ 

Green logistics practice 
criterion CSR implementation 

p value 
test Mann-Whitney U test 

P.1. Fleet modernisation towards environmentally 
friendly vehicles B 0.013 

P.2. Modernisation of technologies used in ware-
houses towards energy-efficient solutions B 0.010 

P.3. Reduction in paper documents B 0.040 

P.4. Application of ‘green’ selection criteria for sup-
pliers/co-operators B 0.032 

P.5. Use of reusable packaging A 0.460 

P.6. Eco-driving training for drivers A 0.099 

P.7. Use of intermodal transport B 0.001 

‘A’ – there are no grounds to reject the working hypothesis H.0 that the distribution of popularity of a given 
green logistics practice in the surveyed small and medium-sized enterprises is the same regardless of 
whether or not the CSR concept has been implemented in these enterprises; ‘B’ – the working hypothesis 
H.0 is rejected (p<0.05) 

Source: own study. 
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 The results of the Mann-Whitney U test show that implementing (or not) 
the CSR concept by the surveyed companies in most cases diversi�es the 
popularity of the use of green logistics practices in these enterprises. To iden-
tify any correlation between the implementation of CSR and the popularity of 
the aforementioned practices, an analysis of the interdependence of phe-
nomena was carried out using the Spearman’s rank correlation coe�cient. 
The results of the analysis are presented in table 2. 
 
Table 2. Implementation of CSR and popularity of green logistics practices – Spearman's 
rank correlation coe�cient 

** correlation signi�cant at the level of 0.01; * correlation signi�cant at the level of 0.05 

Source: own study. 

 
 Based the correlation analysis, a very weak positive correlation between 
implementing CSR and the popularity of individual green logistics practices in 
the surveyed enterprises has been identi�ed. However, the positive nature of 
the dependency indicates that, on average, the popularity of green logistics 
practices is higher in those enterprises that have implemented the CSR con-
cept. This means that enterprises that follow CSR principles also apply the 
guidelines of this concept in the area of logistics processes. 
 
Conclusion

Logistics processes have a signi�cant negative impact on the natural envi-
ronment, which creates the need to limit this impact [Lau 2011, p. 874]. How-
ever, it is not possible to reduce the scale of logistics processes in a simple 
way as it is di�cult to imagine the functioning of most enterprises without 
extensive logistics support [Ćirović 2014, p. 4245, Kumar, Kumar 2019, p. 41]. 
In this context, the concept of green logistics is a proposal to solve an im-
portant problem regarding corporate responsibility for the impact of an or-
ganisation’s decisions and actions on the natural environment. As the results 
of the author's study show, there is a relationship between the implementa-

Variables 
Green logistics practice 

P.1 

CSR implemen-

tation 
0.176* ** * *

P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 

 0.182  0.146  0.152  0.052 0.117 0.239**
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tion of the CSR concept in the small and medium-sized enterprises studied 
and the green logistics practices implemented by these enterprises. It has 
been found that the enterprises that have implemented the CSR concept ap-
ply green logistics practices to a higher extent. Thus, according to the author, 
it is reasonable to state that green logistics is a tool for implementing the CSR 
concept in the area of logistics processes. 
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Wstęp  
 
Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development) od 1987 r., daty pub-
likacji raportu World Commission on Environmental and Development 
(WCED) pt. Nasza wspólna przyszłość (Our Common Future), jest definiowany 
jako taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia z poszanowa-
niem praw pokoleń przyszłych [WCED 1987, s. 37]. Uwzględnia się więc 
w koncepcji zrównoważonego rozwoju nie wyłącznie kwestie ekonomiczne, ale 
także społeczne czy środowiskowe, traktując je jako kwestie współistniejące 
i dąży się do ich realizacji w różnych obszarach, także w zarządzaniu i biznesie. 
 Celem artykułu jest zidentyfikowanie i przeanalizowanie polskiego wkładu 
w światowe badania nad zrównoważonym rozwojem w naukach o zarządzaniu. 
Zrównoważony rozwój jest koncepcją stosowaną globalnie, w związku z tym 
analizom poddano dane pochodzące ze światowej bibliograficznej naukowej 
bazy danych Scopus. Do analiz tendencji w badaniach naukowych wykorzysta-
no metody bibliometryczne, dzięki którym możliwa jest eksploracja materiału 
badawczego ze względu na: dynamikę w czasie, wiodące ośrodki naukowe 
i badawcze, autorów i ich zespoły, wiodące czasopisma, w których polskie ba-
dania są publikowane oraz główne tematy podejmowane przez polskich bada-
czy oraz oddźwięk ich badań w środowisku naukowym i akademickim.  
 
Badania nad zrównoważonym rozwojem 
 
Problemy rozwoju zrównoważonego były już sygnalizowane w literaturze 
światowej przed 1987 r. w raporcie Klubu Rzymskiego pt. Granice wzrostu 
[D.H. Meadows, D.L. Meadows, Randers i in. 1972]. Jednak burzliwa dyskusja 
naukowa na ten temat zaczęła się dynamicznie toczyć dopiero od końca lat 
80. XX w., a nasiliła się w latach 90. i trwa do dziś. Już od samego początku 
analizowano rozmaite perspektywy związane z różnymi kwestiami, i tak np. 
J.R. Vallentyne zajmował się biosferą, A. Fry energią, C. Tisdell rolnictwem, 
a L.K. Caldwell polityką [Fry 1975; Caldwell 1984, ss. 299–308; Vallentyne 1984; 
Tisdell 1985, ss. 512–521]. Pierwsze badania dotyczące nauk o zarządzaniu 
także zaczęły się pojawiać w latach 80. ubiegłego stulecia [Furtado 1984, 
ss. 37–40]. W Polsce w tamtych latach prowadzono już badania naukowe do-
tyczące ekorozwoju, organizowano konferencje Polskiego Klubu Ekologicz-
nego, a pierwsze opracowania naukowe zaczęli publikować B. Poskrobko  
i K. Górka [Zufał, Białecka 1986; Górka, Poskrobko 1987]. Do dziś, zarówno za 
granicą, jak i w Polsce, prowadzi się badania dotyczące zrównoważonego 
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rozwoju, w tym na gruncie nauk o zarządzaniu. Przeprowadzano także analizy 
tendencji w badaniach naukowych nad zrównoważonym rozwojem. Nato-
miast nie zidentyfikowano w literaturze światowej analiz badań nad zrówno-
ważonym rozwojem w naukach o zarządzaniu koncentrujących się na polskim 
dorobku i jego wkładzie w badania globalne.  
 
Tło analiz 
 
Wyszukiwanie w bazie Scopus według frazy: sustainable development w polu 
wyszukiwania: Article title, Abstract, Keywords zwróciło 168 804 rekordów. War-
to zaznaczyć, że w bazie Web of Science ta sama fraza wyszukiwania dała wy-
nik dużo niższy (57 564). Po zawężeniu wyników tylko do artykułów nauko-
wych otrzymano 78 832 rekordów. Te wstępne wyszukiwania prowadzono 
11.01.2019 r.  
 Przegląd danych pod względem obszarów nauki, do których są przypisane, 
wykazał, że nauki o zarządzaniu (wykorzystano klasyfikację obszarów nauki 
wbudowaną w bazę Scopus, obszar: „biznes, zarządzanie i rachunkowość” jest 
najbliższy temu, co w Polsce określa się mianem „nauk o zarządzaniu”) mają 
istotny, kilkunastoprocentowy udział (13,85%) w całości zbioru. Wobec tego 
uznano za zasadne podjęcie analiz bibliometrycznych zawężonych do nauk 
o zarządzaniu.  
 Przyglądając się tak określonemu zbiorowi danych z perspektywy regio-
nalnej, da się zauważyć, że 90 artykułów (z całego zbioru) zostało napisanych 
przez polskich badaczy (także we współautorstwie w zespołach międzynaro-
dowych) i afiliowanych przez polskie ośrodki naukowe i badawcze. Co prawda 
nie można tu mówić o znacznym udziale procentowym we wszystkich rekor-
dach zwróconych w procesie wyszukiwania w bazie Scopus (0,82%), jednak 
podchodząc do problemu z perspektywy regionalnej, naszego kraju i badań 
dotyczących zrównoważonego rozwoju w naukach o zarządzaniu, trzeba 
stwierdzić, że temat ten zasługuje na podjęcie.  
 
Pytania badawcze i procedura badawcza 
 
Po określeniu luki badawczej, sformułowaniu celu artykułu oraz wstępnej ana-
lizie tła sformułowano zestaw pytań badawczych: 
 PB1. W jaki sposób na przestrzeni lat kształtowała się dynamika polskich ba-

dań naukowych nad zrównoważonym rozwojem w naukach o zarządzaniu? 
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 PB2. Jakie ośrodki naukowe i badawcze są wiodące, jeżeli chodzi o polskie 
badania naukowe nad zrównoważonym rozwojem w naukach o zarządzaniu? 

 PB3. Czego dotyczą polskie badania naukowe nad zrównoważonym roz-
wojem w naukach o zarządzaniu i jaki jest ich odbiór przez środowisko na-
ukowe? 

 Zbiór analityczny tworzyło 90 rekordów z lat 1999–2019 zawierających 
dane bibliograficzne pochodzące z bazy Scopus. Pozyskano je za pomocą 
frazy: sustainable development wpisanej w najszerszym polu wyszukiwania 
(Article title, Abstract, Keywords). Następnie w wyniku procesu oczyszczania 
zbioru danych pozostawiono wyłącznie artykuły naukowe, jako dokumenty 
o najwyższej randze z akademickiego punktu widzenia. W kolejnym kroku 
zawężono zbiór danych tylko do nauk o zarządzaniu. Następnie pozostawiono 
w zbiorze danych jedynie rekordy odnoszące się do naukowych artykułów 
afiliowanych przez badaczy z polskich ośrodków naukowych czy badawczych.  
 
Wyniki – dyskusja 
 
Analizując dane w świetle pytania o dynamikę polskich badań naukowych nad 
zrównoważonym rozwojem w naukach o zarządzaniu (PB1), zauważa się, że 
pierwszy artykuł naukowy w zbiorze zanotowano w 1999 r. (zob. rysunek 1). 
Następnie, w kolejnych latach, pojawiały się pojedyncze artykuły i tak aż do 
2016 r., kiedy to po raz pierwszy liczba artykułów była dwucyfrowa (12). Najle-
piej pod tym względem sytuacja kształtowała się w 2018 r. – zanotowano 
wówczas 21 artykułów naukowych. Ogólna tendencja w czasie jest rosnąca. 
W początkowym okresie można uznać ją za słabą, lecz ostatnie lata pokazują, 
że wzrasta, choć nie ma jeszcze podstaw do stwierdzenia, iż jest to stabilny  
i ciągły wzrost. Raczej są to początki wzrostu, i można – z pewnym prawdopo-
dobieństwem – oczekiwać, że kierunek ten się utrzyma, ale mogą pojawić się 
także zachwiania, jak np. spadek w 2017 r., kiedy to odnotowano tylko 9 arty-
kułów (zob. rysunek 1). 
 Analiza danych pod kątem tego, które ośrodki można uznać za wiodące 
(PB2), pokazała, że największą liczbę artykułów (8) afiliowała Politechnika 
Łódzka (PŁ). Uniwersytet Ekonomiczny (UE) w Poznaniu i Polska Akademia 
Nauk (PAN) afiliowały po 7 artykułów, zaś Uniwersytet Łódzki (UŁ) i Uniwersy-
tet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie po 6 artykułów. W ujęciu regio-
nalnym widać silne ośrodki łódzkie. Natomiast ośrodki warszawskie uzyskały niż-
sze wyniki. Najlepszy z nich należy do Politechniki Warszawskiej (3 artykuły). 
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Rysunek 1. Liczba artykułów (polskich badań) dotyczących zrównoważonego rozwoju  
w naukach o zarządzaniu w latach 1999–2019 na podstawie danych z bazy Scopus 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wśród analizowanych artykułów pojawiały się także takie, które powstawa-
ły w międzynarodowych zespołach. Najlepszy wynik w zakresie publikacji 
wspólnych, międzynarodowych to 3 artykuły i afiliowały je polskie ośrodki 
wspólnie z chińskim Southeast University, fińskim Lappeenrannan Teknillinen 
Yliopisto, amerykańskim University of Maryland i tajskim Chaoyang University 
of Technology.  
 Zanotowano relatywnie silną współpracę między Southeast University, 
University of Maryland, Chaoyang University of Technology i PAN za sprawą 
M.J. Skibniewskiego, który afiliował te 3 ostatnie ośrodki jednocześnie i wraz z 
zespołem badawczym opublikował 3 artykuły naukowe. Nie osiągnęły one 
dotychczas wysokiego indeksu cytowań, a jednym z powodów takiego stanu 
rzeczy może być to, że ich publikacja miała miejsce niedawno (2 zostały opu-
blikowane w 2018 r., trzeci w 2019 r.). Badania zespołu z udziałem M.J. Skib-
niewskiego dotyczyły zrównoważonego zarządzania przestrzenią (J. Yuan,  
L. Li, E. Wang, M.J. Skibniewski), publicznego wynajmu mieszkań (J. Yuan, L. Li, 
X. Zheng, M.J. Skibniewski) i ryzyka rezydualnego w projektach partnerstwa 
publiczno-prywatnego (J. Yuan, W. Xu, B. Xia i M.J. Skibniewski) [Yuan, Li, 
Wang i in. 2019, ss. 144–159; Yuan, Li, Zheng i in. 2018; Yuan, Xu, Xia i in. 
2018]. Wszystkie analizy dotyczyły realiów chińskich. Podobnie sprawa wyglą-
da, jeżeli chodzi o współpracę Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto i PŁ, która 
zaistniała dzięki A. Krasławskiemu afiliującemu oba ośrodki. Wspólnie napisa-
no 3 artykuły dotyczące: łańcucha dostaw (zespoły w składzie: T. Popovic,  
A. Barbosa-Povoa, A. Krasławski i A. Carvalho oraz Z. Mujkic, A. Qorri i A. Kra-
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sławski) oraz sektora biogospodarki i fińskich MSP (zespół w składzie: E. Jern-
strom, V. Karvonen, T. Kassi, A. Krasławski i J. Hallikas) [Jernstrom, Karvonen, 
Kassi i in. 2017, ss. 1–10; Popovic, Barbosa-Povoa, Krasławski i in. 2018, ss. 748–
768; Mujkic, Qorri, Krasławski 2018, ss. 186–199]. Także i te artykuły jeszcze nie 
zdążyły osiągnąć wysokich indeksów cytowań.  
 Nie zidentyfikowano innych silniejszych sieci współpracy. Z analizy tych 
wymienionych wyżej, które zaowocowały 3 wspólnymi artykułami, wynika, że 
polscy badacze wchodzą w skład zespołów międzynarodowych lub tworzą je 
od dość niedawna – oba te zespoły opublikowały artykuły w latach 2017–
2019. Są to zespoły z jednym badaczem polskim, który afiliował jednocześnie 
polski i zagraniczny ośrodek. Niewielka liczba sieci współpracy, a także ich 
skromny ilościowo dorobek, który jeszcze nie zaowocował dużymi indeksami 
cytowań, skłania do wniosku, że są to początki tworzenia sieci akademickich.  
 Jeżeli chodzi o ośrodki łódzkie, to w zasadzie zanotowano autorów poje-
dynczych artykułów. Jedynie A. Krasławski z PŁ opublikował 3 teksty, a J. Kro-
nenberg z UŁ 2 artykuły, które dotyczyły: postwzrostu (współautor: Y. Khmara) 
i zrównoważonego rozwoju w warunkach polskich (współautor: T. Bergier) 
[Kronenberg, Bergier 2012, ss. 18–27; Khmara, Kronenberg 2018, ss. 721–731]. 
Warto podkreślić, że artykuł z 2012 r. uzyskał znaczny indeks cytowani (25). 
Jeśli chodzi o pozostałe z wymienionych wcześniej ośrodków, to mówić moż-
na raczej o pojedynczych artykułach poszczególnych autorów. W przypadku 
UE w Poznaniu najwyższy wynik to 2 artykuły (autor: P. Bartkowiak), a w przy-
padku PAN 3 artykuły (autor: M.J. Skibniewski). Natomiast w przypadku UWM 
w Olsztynie zanotowano tylko pojedyncze artykuły autorów z tego ośrodka.  
 Analizując jeszcze prezentowane dane pod względem najwyższej liczby 
artykułów pojedynczych badaczy, zauważyć można, że żadna z notowanych w 
zbiorze osób nie opublikowała ich więcej niż 3. Znów pojawiają się w tym 
kontekście dwa nazwiska polskich uczonych: M.J. Skibniewski i A. Krasławski. 
Do tego grona dołączają: B. Kryk z Uniwersytetu Szczecińskiego i J.M. Myszew-
ski z Akademii Leona Koźmińskiego. Badania J.M. Myszewskiego dotyczą 
zrównoważonego rozwoju w aspekcie doskonalenia [Myszewski 2016], jakości 
[Myszewski 2017, ss. 857–872] i edukacji [Myszewski 2018, ss. 1381–1392]. 
Kwestie zrównoważonej edukacji podejmowała także w swoich badaniach  
B. Kryk [Kryk, Zielińska 2007, ss. 100–113]. Oprócz tego zajmowała się kwe-
stiami polityki środowiskowej [Kryk 2009, ss. 110–128] i polityki regionalnej 
[Kryk, Skubiak 2015, ss. 433–447] w perspektywie zrównoważonego rozwoju. 
 Jeżeli chodzi o oddźwięk polskich badań w środowiskach naukowych 
(PB3), to okazuje się, że w dużej mierze nie ma on miejsca. Ponad 28% artyku-
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łów odznacza się zerowym indeksem cytowań, a 46% indeksem na poziomie 
incydentalnym (1–9 cytowań). Jest jednak pewna niewielka grupa badań  
(5 artykułów), które uzyskały znaczny indeks cytowań (powyżej 20). To te arty-
kuły można uznać za istotne dla postępu badań światowych nad zrównowa-
żonym rozwojem w naukach o zarządzaniu. Są one polskim wkładem w naukę 
światową w tym zakresie i to wkładem, który już został doceniony przez mię-
dzynarodowe gremia akademickie.  
 Najczęściej cytowane są badania (indeks cytowań na poziomie: 58) E. Li-
warskiej-Bizukojć i zespołu z Politechniki Łódzkiej (M. Bizukojć, A. Marcinkow-
ski, A. Doniec) dotyczące parków ekoprzemysłowych na przykładzie dwóch 
case studies: austriackiego ekoparku w Hartbergu i niemieckiego value park 
w Schkopau [Liwarska-Bizukojć, Bizukojć, Marcinkowski i in. 2009, ss. 732–
741]. Kolejny często cytowany artykuł to wstępny tekst (którego autorami są:  
K. Urbaniec, A. Friedl, D. Huisingh, P. Claassen) do specjalnego numeru „Jour-
nal of Cleaner Production” dotyczący zrównoważonego pozyskiwania wodoru 
z biomasy [Urbaniec, Friedl, Huisingh i in. 2010, ss. 51–53]. Natomiast badania 
zespołu E. Gończ (U. Skirke, H. Kleizen i M. Barber) dotyczą relacji między stra-
tegiami działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ich efektami, a autorzy 
podchodzą do tematu z punktu widzenia trwałej, zrównoważonej zmiany 
[Gończ, Skirke, Kleizen i in. 2007, ss. 525–537]. Badania zespołu z Politechniki 
Poznańskiej (P. Golińska, M. Kosacka, R. Mierzwiak i K. Werner-Lewandowska) 
dotyczyły procesu podejmowania szarych decyzji (ang. grey decision making) 
w firmach zajmujących się ponownym przetwarzaniem (ang. remanufacturing) 
[Golińska, Kosacka, Mierzwiak i in. 2015, ss. 28–40]. Z kolei J. Kronenberg  
i T. Bergier przeanalizowali 11 polskich case studies dotyczących zrównoważo-
nego rozwoju [Kronenberg, Bergier 2012].  
 W poszukiwaniu własnych tematów badawczych, inspiracji, czy też poten-
cjalnych współpracowników w zespołach badawczych, warto skorzystać z już 
istniejącego i docenionego na arenie międzynarodowej dorobku. Warto też 
opierać własne badania na podstawie właśnie tych nielicznych, ale istotnych, 
badań polskich.  
 
Zakończenie  
 
Na zakończenie analizy polskiego wkładu w światowe badania nad zrówno-
ważonym rozwojem w naukach o zarządzaniu można stwierdzić, że choć jest 
on niewielki, to dla rodzimych badaczy jednak powinien być istotny. Polscy 
naukowcy potrafią publikować artykuły w renomowanych czasopismach kon-
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centrujących się na tematyce zrównoważonego rozwoju, a ich dorobek nie 
pozostaje niezauważony przez środowiska naukowe. W chwili obecnej można 
raczej mówić o początku tendencji wzrostowej polskich badań niż o trwałym 
i stabilnym trendzie w tym zakresie. Da się zauważyć kilka ośrodków, które są 
wiodące na tym polu. Wymienić warto ośrodki łódzkie (PŁ i UŁ), UE w Pozna-
niu i Polską Akademię Nauk. Ważne, że polscy badacze potrafią tworzyć mię-
dzynarodowe zespoły badawcze i wspólnie z zagranicznymi autorami publi-
kować. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują tacy uczeni, jak  
M.J. Skibniewski z PAN oraz A. Krasławski z PŁ. Ze względu na relatywnie wy-
soką liczbę opublikowanych artykułów, co świadczy o cyklicznym publikowa-
niu dobrych badań, trzeba tu wymienić także B. Kryk z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego i J.M. Myszewskiego z Akademii Leona Koźmińskiego. Badania najczę-
ściej cytowane dotyczyły takich kwestii, jak: parki ekoprzemysłowe, biomasa, 
zrównoważona zmiana, ponowne przetwarzanie czy proces podejmowania 
decyzji.  
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search; the information collection uses as instruments with a qualitative approach, observation 
and interview. 
The results translate into a dependence on intangible resources, where there is a dilemma 
between the artisanal process and the roles are not defined in the family members, in addition 
to the lack of human talent management, training and innovation, which has slowed down 
their competition. 
Key words: Competitiveness, technological management, technical complexity, knowledge 
management, innovation. 
 
Introducción  
 
Se muestran los resultados de un estudio de caso realizado en el período 
septiembre 2018 a enero 2019 en una empresa familiar, ubicada en Santa 
María del Río, municipio del estado de San Luis Potosí, México. El objetivo de 
este trabajo fue realizar un diagnóstico para evaluar la forma en que se aplica 
la gestión del conocimiento e innovación en la panadería Campechanas la 
Escondida de la Trinidad. 
 Las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) juegan un papel 
crucial en la dinámica económica y son el punto de referencia para la 
consolidación del desarrollo. La apertura comercial ha provocado que una 
gran cantidad de naciones busquen ser cada vez más competitivas a través de 
sus sectores productivo y empresarial; para lograrlo es necesario considerar 
tres elementos clave: la innovación, la ciencia y la tecnología. La competencia 
propicia consolidar las empresas locales para que sus productos o servicios 
lleguen a ser de referencia a nivel nacional, en primer instancia y en segundo 
sitio, a nivel internacional. 
 Actualmente, se vive una intensa transformación, que exige a las empresas 
tomar decisiones estratégicas para ser competitivas y poder permanecer en el 
mercado en corto, mediano y largo plazo. Por esta razón, es necesario 
promover una política de desarrollo que permita promover la consolidación 
de empresas locales y a través de ellas, generar empleos con mejores 
ingresos, crear incentivos para el consumo y lograr la atención de las 
necesidades de la población en la economía local. La Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico [OCDE, 2007] reitera que muchos países 
y sus regiones están trabajando para alcanzar un nivel de competitividad que 
les permita adaptarse a la globalización. 
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Antecedentes  
Micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) 
 
Las MIPYMES juegan un papel muy importante en la economía de los países, 
fundamentado esto en: la generación de empleo, la contribución al PIB, 
fuentes de emprendimiento, proveedoras de empleo. La Encuesta Nacional 
sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas [ENAPROCE, 2015] expresa, que del total de éstas, el 97.6% son 
consideradas micro-empresas y concentran el 75.4% del personal ocupado 
total. Le siguen las empresas pequeñas, con un 2% y tienen el 13.5% del 
personal ocupado; aquellas medianas representan 0.4% de las unidades 
económicas y tienen poco más de 11% de las vacantes ocupadas.  
 El financiamiento es un elemento fundamental para el crecimiento de las    
empresas, en particular para las MIPYMES. En México existen tres millones 952 
mil 422 micro-empresas, de las cuales un 89.4% no han contado con 
financiamiento; se puede señalar que esta falta de financiamiento ha sido un 
obstáculo para su crecimiento y permanencia en el mercado [ENAPROCE, 
2015]. 
 Son múltiples los retos a los que se enfrentan las micro-empresas en 
México,  entre estos, la falta de capacitación, en las cuales el 65.6% de estas, 
consideran que el conocimiento y las habilidades con que cuentan, son los 
adecuados; los problemas en el proceso de producción, representan un 47.6% 
sin acciones de solución; un 65% no cuenta con indicadores para evaluar su 
desempeño.   
 Otras cifras a considerar son: 60.1% de las micro consideran que los 
créditos bancarios son caros y un 89.4% no cuentan con financiamiento; 
74.5% no usan equipo de cómputo y, el acceso a internet solo lo tiene el 
26.1%. 
 Ante estas cifras, se encuentra una fortaleza, ya que el 85.3% de las micro-
empresas, expresan intenciones de crecimiento.  
 
Fundamento teórico 
Competitividad 
 
Hernández [2000] menciona que no se ha llegado a una definición 
satisfactoria de competitividad debido a la cantidad de factores que engloba, 
la competitividad a nivel macroeconómico, sin embargo la expresa como “la 
capacidad de las empresas de vender más productos […] y de mantener- 
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o aumentar- su participación en el mercado (abierto y competido), sin 
necesidad de sacri�car utilidades”. Así mismo, divide los factores que inciden 
en la competitividad a nivel de empresas individuales en: (1) factores que 
inciden en los costos de los insumos, (2) factores que determinan la e�ciencia 
en la utilización de los mismos insumos y, (3) factores relacionados con los 
precios, la calidad y la diferenciación de los productos generados por las 
empresas, como son la tecnología de producción, normalización 
y estandarización de procesos y la certi�cación de los niveles alcanzados. 
 Otros autores [Benzaquen, Del Carpio, Zagarra y Valdivia 2010, p. 7] 
de�nen la competitividad regional como una medición en su forma de 
administrar los recursos y capacidades para incrementar la productividad 
empresarial y el bienestar de su población. 
 La competencia en muchas industrias  del mundo está cambiando, así 
mismo el ritmo es acelerado, por lo que los líderes de las organizaciones 
requieren conceder valor a la innovación, capacidad de respuesta, �exibilidad 
organizacional, diversidad, tecnología, sociedad del conocimiento, la 
información y, a los desafíos de la economía global [Rubio y Aragón 2002; 
Esser, Hillebrand, Messne & Meyer-Stamer 1996; Sulkowski 2013].   
 Existen factores de éxito en el que coinciden: gestión de recursos humanos 
y capacitación de personal, capacidades de marketing, calidad, innovación, 
recursos tecnológicos, sistemas de información, gestión �nanciera, valores 
culturales, estructura organizativa, know how, capacidad de gestión, mejores 
prácticas en el ciclo completo de producción, entre otras [Rubio y Aragón 
2002; Esser, Hillebrand, Messne & Meyer-Stamer 1996]. 
 
Gestión tecnológica 

La tecnología es la combinación de habilidades y conocimientos, 
capacidades, técnicas, materiales, máquinas, computadoras, herramientas 
y demás equipo que la gente usa para convertir o transformar materia prima, 
problemas y nuevas ideas en bienes y servicios valiosos [Jones 2013, p. 240]. 
De acuerdo con [Váldez 2009], la tecnología se de�ne como un método 
o procedimiento para crear algo, considerando los medios (instrumentos, 
herramientas, equipo) vinculados a la clase de materiales que se transforman 
y al conocimiento cientí�co formal y al general: empresa, grupo de trabajo 
o trabajador en particular. 
 Igualmente [Daft 2011, p. 254] expresa que la tecnología se re�ere al 
proceso de trabajo, las técnicas, las máquinas y las acciones empleadas para 
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transformar los insumos (materiales, información, ideas) en productos (bienes 
y servicios). 
 En consonancia con las definiciones planteadas, la tecnología no es 
considerada como un elemento único y aislado, sino como una serie de 
elementos interrelacionados con el objetivo común de satisfacer las 
necesidades de los clientes a través de un producto o un servicio, en palabras 
de [Valdés 2009] se le define como un sistema tecnológico (ST).  
La administración de un ST, es una de las claves del éxito de las empresas del 
mundo, tarea que no resulta fácil  sin conocimiento científico formal, sin 
embargo es una alternativa válida para mantener o incrementar la posición 
competitiva en el mercado [Valdés 2009, p. 5].  
 
Complejidad Técnica 
 
Woodward [citada en Daft, 2011, p. 256], desarrollo una escala de  
complejidad técnica de un proceso de producción, representa el grado de 
mecanización del proceso de manufactura, es decir, la medida en que un 
proceso puede programarse para controlarse y predecirse.  De acuerdo con su 
planteamiento, existe alta complejidad técnica cuando los procesos de 
conversión pueden programarse por adelantado y ser completamente 
automatizados.  
 Se considera baja complejidad técnica cuando los procesos de conversión 
dependen principalmente de la gente: habilidades y conocimiento. 
Woodward identificó diez niveles de complejidad técnica, los cuales asoció 
con tres tipos de tecnología de producción: 1) tecnología por unidad 
y pequeños lotes, 2) tecnología de producción en masa y grandes lotes y 3) 
tecnología de proceso continuo. En la  tecnología por unidad y pequeños 
lotes, las empresas tienden a realizar operaciones de taller que fabrican 
y ensamblan pedidos pequeños para satisfacer las necesidades específicas de 
los clientes y la producción depende en gran parte del operador, por lo que 
no es altamente mecanizada.  
 
Gestión del conocimiento  
 
En la Economía del Conocimiento, la tecnología (y el conocimiento en la que 
se basa) se reconoce por fin como una factor de la producción en contraste 
con la economía tradicional que solo acepta como factores el capital y el 
trabajo [Rodríguez 2010, p. 64].   
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 La consolidación de la economía del conocimiento demanda de la 
generación del mismo y no solo de su explotación estática mediante una 
buena asimilación del conocimiento generado por terceros. Cope [2001] 
agrega que el conocimiento es indispensable hasta el punto en el que la 
capacidad individual para procesarlo eficazmente, pueda proporcionar a la 
empresa una diferencia comercial. 
 La economía basada en el conocimiento fue acuñada para describir la 
tendencia de las economías avanzadas a contribuir cada vez más a la 
generación del conocimiento, la información y la formación de alto nivel, así 
como de la necesidad creciente de poder acceder fácilmente a todos estos 
elementos. El conocimiento y la tecnología se han hecho cada vez complejos, 
realzando la importancia de los vínculos entre las empresas y otras 
organizaciones como medio de adquirir conocimientos especializados [OCDE 
2006, p. 36];  
 Así mismo, una perspectiva basada en el conocimiento pone de relieve los 
procesos interactivos por los cuales el conocimiento es creado y se 
intercambia tanto dentro y fuera de las empresas como con otras 
organizaciones. La investigación y desarrollo (I+D) desempeña un papel 
crucial en el proceso de innovación, una gran parte de las actividades de 
innovación no se basan en ella, pero precisan tanto de trabajadores altamente 
calificados como de las interacciones con otras empresas y con las 
instituciones públicas de investigación, así como de una estructura 
organizativa que facilite el aprendizaje y la explotación del conocimiento.  
 Entre los autores que sentaron las bases para lo que se ha denominado la 
gestión del conocimiento (GC), se encuentran Nonaka y Takeuchi [1999], 
quienes consideraron al conocimiento (explícito y tácito) como el activo más 
valioso de toda organización. El conocimiento explícito, generalmente 
externo a la empresa, puede ser adquirido a través de libros, revistas, 
información técnica, diseños o máquinas. El tácito, interno a la empresa, está 
en la mente de los trabajadores.  
 El conocimiento explícito es exógeno a la empresa y el tácito es endógeno; 
para la adquisición, imitación o transferencia de ambos tipos de conocimiento 
se requiere de procesos de aprendizaje que involucran el saber técnico 
y también la experiencia, desarrollada por la empresa [Gómez 2008, p. 27]. 
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Innovación  
 
Con respecto a la innovación,  los trabajos de Joseph Schumpeter,  han 
influido notablemente en las teorías  literarias,  pues afirma que el desarrollo 
económico está movido por la innovación, el cual, por medio de un proceso 
dinámico, las nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas; describe que las 
innovaciones “radicales” originan los grandes cambios del mundo mientras 
que las innovaciones progresivas alimentan de manera continua el proceso 
de cambio [OCDE 2006, p. 37]. 
 Hay cinco tipos de innovación: (1) introducción de nuevos productos, (2) 
introducción de nuevos métodos de producción, (3) apertura de nuevos 
mercados, (4) desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materias primas 
u otros insumos y (5) creación de nuevas estructuras de mercado en un sector 
de actividad [OCDE 2006, p. 37]. 
 Se puede señalar que la razón última por la que las empresas innovan, es 
para mejorar sus resultados, sea aumentando la demanda o bien reduciendo 
los costos.  Las empresas pueden aumentar la demanda mediante la 
diferenciación de los productos, abriendo nuevos mercados e influyendo 
sobre la demanda de productos existentes; cuando se trata de una innovación 
de producto o proceso, las empresas pueden obtener una ventaja 
competitiva lanzando este nuevo producto, lo que le permite aumentar la 
demanda y su margen de beneficio. 
 La innovación, en términos estratégicos incluye, además de tecnologías 
nuevas, métodos nuevos o maneras de hacer las cosas; puede manifestarse en 
el diseño de un producto nuevo, en la manera de enfocar el mercado, o en un 
nuevo modo de capacitar y organizar la empresa.  
 
Estudio de Caso: metodología  
 
El estudio se desarrolló con base en la metodología de estudio de caso, 
considerándose adecuada al tratarse de una investigación holística 
y a profundidad; es uno de los caminos para hacer investigación social, 
debido a que está diseñado para mostrar los detalles desde un punto de vista 
de los participantes a través de múltiples fuentes de datos. Los estudios de 
caso cumplen con los tres principios de la metodología cualitativa: son 
descriptivos, exploratorios y explicativos [Yin 1994; Tellis 1997]. 
 El estudio de caso de la panificadora Campechanas Escondida de la 
Trinidad, tiene un enfoque cualitativo y, siguiendo la característica de este 
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tipo de investigación, según Creswell  [2003, p. 164]: “se presenta en su 
escenario natural”. El realizar este estudio en las instalaciones de la empresa 
familiar permitió conocer el escenario y los participantes, logrando además, 
las autoras, involucrarse en las experiencias de los participantes. 
 Las técnicas de recolección de datos utilizadas para este estudio, son la 
observación y la entrevista. Una categoría anexa, de datos cualitativos 
utilizados fueron fotografías y grabación de audio de la entrevista. Acerca de 
los participantes y los sitios, Creswell [2003] identifica cuatro aspectos: el 
escenario, los actores, los eventos y los procesos; para la empresa objeto de 
estudio, se categorizan estos aspectos para su análisis y, se muestran en la 
tabla 1. 
 
Tabla 1. Aspectos cualitativos en Campechanas la Escondida de la Trinidad 

 Observación Entrevista 

Escenario Panificadora Casa materna de la familia  

Actores  
Panadero campechanero  
Don Javier esposo de la Sra. Domitila 

Sra. Zita García Rivera e hija la Sra. 
Domitila Salazar García  

Eventos  Qué hacen los actores observados  
Entrevista grabada: qué hacen los 
actores entrevistados  

Proceso  
Proceso de elaboración de las 
campechanas  
 

Historia de la fundación de la 
Panadería “La escondida de la trinidad” 

Fuente: elaboración propia. 

 
Contextualización  
 
La panificadora Campechanas Escondida de la Trinidad, está ubicada en Santa 
María del Río, municipio del estado de San Luis Potosí, a 46 km de la capital, 
en donde las principales actividades económicas son el comercio, las 
artesanías y la agricultura.  
 En Santa María del Río, hay otras 24 panaderías o “campechaneros” de 
acuerdo con la información disponible en la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí [CEGAIP  2017]. 
Dadas las características de esta panificadora, se trata de una empresa 
familiar, en la cual laboran 4 trabajadores y el matrimonio dueño de la misma;  
fundada en 1974, cuenta con 45 años de historia.  
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Proceso, producto principal: campechanas  
Se elaboran diferentes tipos de pan, de los cuales, el considerado tradicional, 
es el conocido como: “campechanas”, habiéndose convertido, en un pan 
típico del estado de San Luis Potosí. Su elaboración es considerada artesanal, 
sin electrodomésticos, con ingredientes rústicos y su cocimiento es en horno 
de ladrillo de leña. En la imagen 1, se expone cómo se presentan para su 
venta. 
 
Imagen 1. Campechanas de  “La escondida de la trinidad”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: imagen del estudio de campo.  

 
Entrevista, observación       
 
La entrevista se lleva a cabo tanto en la panificadora como en la vivienda de 
los dueños, en donde además de escuchar y corroborar su experiencia en el 
negocio, se encuentran las investigadoras involucradas en las anécdotas 
e historia de alti-bajos del mismo, la sucesión y las nuevas formas 
administrativas. Se consideran en estas entrevistas, grabaciones de las 
mismas, para el posterior análisis e interpretación de la información para 
completar un diagnóstico. 
 Las observaciones referidas, se concentran en la panificadora, atendiendo 
de principio y hasta el empaque para venta, el proceso de un turno de 
campechanas. Además se corroboran las respuestas que se generan de la 
entrevista al puntualizar datos sobre el ambiente de trabajo, el servicio 
brindado, las instalaciones y la forma de administración que se lleva a cabo en 
las actividades diarias. 
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Resultados  
 
A partir de las respuestas que se brindaron por parte de los dueños en las 
entrevistas, se puntualiza información que brindó un plataforma adecuada 
para el diagnóstico: 
 Se considera una empresa exitosa con 45 años de servicio, cuenta con un 
sistema definido como producción artesanal, en donde el conocimiento, 
alineado al concepto “Know how”, es la receta original para la elaboración de 
los productos, pues esta ha sido heredada. 
El negocio en general, se ha llevado a cabo “por imitación”, ya que en 1974, el 
señor Lauro, quien a la edad de 17 años aprende las actividades propias al 
laborar con el señor Juan Hernández, e inicia esta pequeña empresa en su 
propia casa. 
 Se reconoce que hay ímpetu en los trabajadores e intenciones por parte de 
los dueños de seguir creciendo, además de estar dispuestos a adoptar un 
sistema administrativo productivo, se han involucrado en actividades propias 
del crecimiento regional, pues al existir varias panificadoras, han formado una 
Sociedad Cooperativa. Este esfuerzo, requiere que se destine parte de sus 
ganancias, lo cual realizan sin estructura contable, por lo que es un punto 
a estandarizar. 
 Se requiere aunado a este esfuerzo referente a la Sociedad Cooperativa, la 
cual está preparada para capacitar al personal para aumentar producción 
y atender al cliente con un servicio de calidad, lograr eficientar procesos para 
satisfacer la demanda, ya que han logrado introducir el producto en centros 
de distribución al mayoreo como las firmas de Waltmart, en las cuales se debe 
cumplir estrictos requisitos, como tener una marca registrada, código de 
barras, certificaciones de calidad de producto, etc., considerando que a partir 
de su fundación, éstas empresas familiares no cuentan con partidas 
financieras para ello.  
Debilidades:  
Las autoras identificaron, que no cuentan con panaderos campechaneros 
calificados, y han enfrentado con aquellos contratados, ausencias laborales 
frecuentes, entorpeciendo con ello el proceso de producción. Si bien es cierto 
que satisfacen la demanda de los clientes, ello ha ocurrido, ya que los dueños 
se involucran en la elaboración del producto para cumplir con los tiempos de 
entrega.   
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Por añadidura no tienen un programa de capacitación para personal que no 
cuente con las habilidades y conocimiento (“Know How”), esto es, la 
experiencia para elaborar las campechanas.  
Otra debilidad es que los dueños pagan renta de un local, en donde se cuenta 
con dos hornos de ladrillo, para satisfacer la demanda del cliente. Esta renta la 
obtienen sin seguir un patrón financiero. 
Áreas de oportunidad: 
Las áreas de oportunidad observadas, para la empresa objeto de estudio son, 
entre otras, la forma de llevar el negocio en su práctica administrativa, el uso 
de tecnologías de información, como contar con página web.  
 Además los roles no están definidos formalmente, la logística es 
responsabilidad del dueño, quien en ocasiones realiza múltiples funciones: 
conducción de reparto, panadero campechanero, vendedor, servicio de 
entrega, y administrador.   
 
Reflexiones finales  
 
Santa María de Río, México, es un municipio que se considera como destino 
turístico, considerado cuna del rebozo, el cual ofrece además, atractivo en sus 
paisajes. Por ello, la tradición de las “campechanas” encuentra canales de 
distribución y publicidad directos. Ha ganado reputación con este producto 
por más de 60 años, siendo competencia con mercados regionales 
y nacionales como Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes. 
 El dilema entre su sistema de producción artesanal y la innovación, se 
pudo destacar en la observación del proceso de producción y la entrevista 
a los dueños. En la tecnología por unidad y pequeños lotes de la empresa 
objeto de estudio se realizan operaciones de taller en el que fabrican pedidos 
pequeños para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, por su 
parte, la producción depende en gran parte del panadero campechanero, por 
lo que no es altamente mecanizada.  
 El horno de cocimiento, que no obedece normas ambientales, es fabricado 
rústicamente, con ladrillo y encendido con leña, por lo tanto se corre el riesgo, 
si cambian al uso de energía renovable, que el sabor de las campechanas 
pudiera cambiar también. 
 En suma, se promueven la aplicación de estrategias, acciones, 
herramientas que estén apegadas al logro de la ventaja competitiva a través 
de los factores de éxito competitivo.   
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 México y sus regiones, enfrentan el reto de lograr que las pymes sean 
competitivas e incorporen, estrategias, prácticas, relacionadas con la 
innovación, gestión del conocimiento y gestión tecnológica que las 
conduzcan a ser más productivas y e�cientes, en el contexto de los factores 
mencionados en este trabajo del éxito competitivo.  
 Del mismo modo Soto y Barrios [2006, p. 2], sugieren incorporar 
actividades que generen el conocimiento en cualquier organización que se 
adecue a cada país y propicie el uso de TIC´S  como herramienta para su 
gestión;  además  que ayude a las Mipymes a elevar sus niveles de 
competitividad, Maldonado et al. [citado en Arriaga y Gómez 2014].  
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