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Rozdział I. Wprowadzenie do
tematyki społecznej odpowiedzialności
biznesu i kodeksów dobrych praktyk1

Sylwia Kotecka

§ 1. Wprowadzenie, cel opracowania

Wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa, a także
rządy poszczególnych krajów, pokazują, że nie można rozwijać gospodarki bez
rozwoju społecznego i troski o środowisko. Dla stabilnej i bezpiecznej przy-
szłości konieczny jest rozwój zrównoważony. Komisja Europejska w ramach
Strategii Europa 20202 definiuje go jako budowanie bardziej konkurencyjnej
gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjo-
nalny i oszczędny, ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności, wykorzystanie
pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla
środowiska technologii i metod produkcji, wprowadzenie efektywnych, inte-
ligentnych sieci energetycznych, wykorzystanie sieci obejmujących całą Unię
Europejską do zapewnienia dodatkowej przewagi rynkowej firmom europej-
skim (zwłaszcza małym przedsiębiorstwom produkcyjnym), poprawienie wa-
runków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do małych
i średnich przedsiębiorstw oraz pomaganie konsumentom w dokonywaniu
świadomych wyborów3.

1 Niniejszy artykuł powstał w ramach realizacji projektu „Model regulacji jawności
i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, finansowanym w latach 2013−2016
ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

2 Zob. szerzej http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm (dostęp: 6.5.2016 r.).
3 Zob. szerzej http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustaina-

ble-growth/index_pl.htm (dostęp: 6.5.2016 r.).
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Konieczność dążenia do realizacji zrównoważonego rozwoju sprawia, że
we współczesnej gospodarce rynkowej coraz większą rolę przypisuje się etycz-
nym regulacjom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zrozumiano, że
obecnie funkcjonowanie biznesu nie opiera się tylko na maksymalizacji zysku,
ale także na podejmowaniu działań mających poprawić jakość środowiska na-
turalnego i życia wszystkich grup interesu. Do jego zapewnienia niezbędne jest
odpowiedzialne działanie firm, a więc działanie zapewniające rozwój ekono-
miczny przedsiębiorstwa, ale niewyrządzające nadmiernej szkody środowisku
naturalnemu i uwzględniające potrzeby społeczności lokalnej. W wyniku uwa-
runkowań historycznych polscy przedsiębiorcy dotychczas uczyli się przede
wszystkim funkcjonowania na rynku i radzenia sobie w warunkach wolnej
konkurencji. Dzisiaj polska gospodarka i polski biznes są na tyle dojrzałe, że
mogą nie tylko skupiać się na osiąganiu zysku z działalności biznesowej, ale
także zwracać uwagę na to, w jaki sposób zysk ten jest osiągany i czy przedsię-
biorstwo można nazwać odpowiedzialnym.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie pojęcia społecznej od-
powiedzialności biznesu, stosowania etyki w prowadzeniu działalności gospo-
darczej, co może być uznane za element samoregulacji tej działalności, a także
pojęcia kodeksów dobrych praktyk i ich przykładów. Niniejszy artykuł stanowi
jedynie wprowadzenie do zagadnień korzystania z dobrych praktyk w róż-
nego rodzaju działalności podejmowanej przez rozmaite podmioty. Zawiera
on także przegląd niektórych inicjatyw związanych z wdrażaniem zasad spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportów oceniających postępy w tej
dziedzinie.

§ 2. Etyka w biznesie

Istnienie etyki w ekonomii można rozpatrywać na podstawie dwóch grup
poglądów. Pierwszy zespół poglądów dotyczy etyki społecznej, która obejmuje
system norm i wartości dotyczących sposobu postępowania całego społeczeń-
stwa. Jest ona znacznie szersza niż etyka działalności gospodarczej, ponieważ
wychodzi poza sferę biznesu i dotyka kwestii związanych z kontaktami inter-
personalnymi między ludźmi czy rolą i znaczeniem rodziny w społeczeństwie.
Dostarcza tylko ogólnych kryteriów pozwalających na rozwiązanie problemów
etycznych rodzących się w konkretnych przypadkach. Z kolei drugą grupę po-
glądów stanowi społeczna odpowiedzialność biznesu odnosząca się do indy-
widualnego podmiotu gospodarczego. Jej treść jest bardziej szczegółowa niż



Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki społecznej...

5

etyki społecznej i tym samym można znaleźć na jej gruncie propozycje roz-
wiązań wielu problemów4.

W obszarze etyki gospodarczej wymienia się etykę biznesu jako dziedzinę
refleksji etycznej odnoszącej się do przedsiębiorców. Samo pojęcie etyki biz-
nesu definiowane jest z jednej strony jako subdyscyplina filozofii, której roz-
ważania koncentrują się na sformułowaniu reguł etycznych oraz określeniu
wpływu praw wolnego rynku na etyczne prowadzenie na nim działalności biz-
nesowej, z drugiej zaś strony jej znaczenie tłumaczy się w normach, zwyczajach
przyjętych w praktyce gospodarczej. Etyka biznesu zmierza do stawiania zasad
i tworzenia standardów działań, które będą odpowiednie z punktu widzenia
moralności. Celem etyki biznesu, rozumianej jako praktyczna działalność, jest
określenie podstaw do świadomego podejmowania decyzji poprzez sformuło-
wanie właściwych wartości i norm, które powinny wpisać się w obraz biznesu,
a także zapewnienia warunków do ich przestrzegania5.

Zakres badawczy etyki biznesu obejmuje pięć podstawowych obszarów:
1) stosowanie ogólnych sposobów analizy i zasad etycznych do konkret-

nych sytuacji działalności gospodarczej;
2) poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące aspektu moralności

w biznesie;
3) ocena moralnych podstaw praktyki gospodarczej oraz moralnych aspek-

tów innych przesłanek;
4) rozstrzyganie problemów makroekonomicznych dzięki sięgnięciu do

dorobku filozofii i innych dziedzin nauki (m.in. teorii organizacji i za-
rządzania, teorii kosztów transakcyjnych itp.);

5) charakterystyka godnych wartości i działań podmiotów i firm do pod-
trzymywania i upowszechniania6.

Należy podkreślić, że zasadność wykorzystywania etyki w życiu gospodar-
czym wynika przede wszystkim z faktu, iż podejmowane decyzje biznesowe
dotyczą bezpośrednio innych podmiotów. W efekcie mogą one prowadzić
do negatywnych zmian w środowisku społeczno-gospodarczym i naturalnym
(np. patologie, bezrobocie, skażenie środowiska), ale także w obrębie wzorców
zachowań, tradycji i obyczajów (np. zastąpienie bezpośrednich kontaktów re-
lacjami wirtualnymi itp.)7.

4 Zob. Ł. Żabski, Kodeks dobrych praktyk, s. 129.
5 Zob. tamże, s. 129–130.
6 Zob. tamże, s. 130.
7 Zob. tamże.
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Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu działalność
przedsiębiorstwa powinna opierać się na budowaniu wysokiej kultury i utrzy-
mywaniu jej na wysokim poziomie. Etyczne postępowanie jest podstawą zre-
alizowania planów i celów firmy. Przestrzeganie zasad etycznych pozwala
przedsiębiorcy, z jednej strony utrzymać przewagę nad konkurencją, z dru-
giej strony nieetyczne działania osłabiają go i niosą ze sobą negatywne konse-
kwencje. Pomocniczym narzędziem w przestrzeganiu standardów etycznych
są opracowywane przez organizacje kodeksy etyczne, które zawierają pisemne
zestawienie wartości, przekonań i norm etycznego zachowania, którymi kie-
rują się członkowie organizacji. Kodeksy powinny być potwierdzeniem, że
przedsiębiorca przestrzega wysokich standardów etycznych. Jego kierownic-
two powinno tak formułować etyczne reguły działania, aby zwrócić uwagę
(przede wszystkim) własną oraz wszystkich pracowników na określony system
wartości i tworzenie wizerunku przedsiębiorcy etycznego. To właśnie kadra
kierownicza powinna dawać wzorce etyczne swym postępowaniem. Wspie-
ranie działań w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu odbywa się
właśnie dzięki przestrzeganiu zasad etycznych, które stanowią nieodłączny ele-
ment zrównoważonego rozwoju przedsiębiorcy. Jakość, wiedza i etyka przeni-
kają się nawzajem, są względem siebie komplementarne8.

Podmioty gospodarcze w drodze współpracy przezwyciężają bezwzględne
dążenie do realizacji tylko własnych interesów. Obie strony w trakcie trans-
akcji nie tylko osiągają swoje cele biznesowe, ale także znacznie intensyfikują
efektywność gospodarowania zasobami, mierzoną relacją efektów do nakła-
dów. Wobec tego prowadzenie biznesu zgodnie z moralnością sprzyja podno-
szeniu aktywności ekonomicznej, która może następnie stanowić krok w roz-
woju osobowości własnej firmy i jej interesariuszy9.

§ 3. Historia społecznej odpowiedzialności biznesu

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw narodziła się
wraz ze zmianami gospodarczymi na początku XIX w., kiedy to zaczęły po-
wstawać wielkie koncerny przemysłowe. Wówczas stwierdzono, że duże kor-
poracje, ze względu na swoją pozycję na rynku i posiadane zasoby kapitałowe,

8 Zob. E. Labocha, Społeczna odpowiedzialność, http://www.sob.edu.pl/wp-content/downlo-
ads/sob_moda_czy_koniecznosc.pdf (dostęp: 6.5.2016 r.), s. 3.

9 Zob. Ł. Żabski, Kodeks dobrych praktyk, s. 129.
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ponoszą dużą odpowiedzialność, stąd wymagania im stawiane w zakresie spo-
łecznej odpowiedzialności powinny być również wysokie. Wywołało to szereg
dyskusji na ten temat i przyczyniło się do wzrostu zainteresowania społeczną
odpowiedzialnością przedsiębiorstwa10.

Koncepcja odpowiedzialnego biznesu rozwinęła się na przełomie lat 60.
i 70. XX w. wraz z powstaniem wielonarodowych korporacji. W 1987 r. w wy-
niku działania Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Komisji Brund-
tland do międzynarodowej dyskusji weszło wymieniane już w niniejszym opra-
cowaniu pojęcie zrównoważonego rozwoju (sustainable development, sustaina-
bility), oznaczające rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być
zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie11.
Głównym elementem działań związanych ze zrównoważonym rozwojem jest
podejmowanie przez biznes wyzwań związanych z degradacją środowiska na-
turalnego, zmianami klimatycznymi, łamaniem praw człowieka i praw pra-
cowniczych, ochroną zasobów naturalnych. Postępująca globalizacja, działa-
nia Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ONZ, Między-
narodowej Organizacji Pracy (MOP), rozwój Internetu, oznaczający większą
przejrzystość działań, czy przykłady przedsiębiorstw, które osiągnęły sukces,
angażując się w przedsięwzięcia z zakresu odpowiedzialnego biznesu, wszystko
to doprowadziło do wypracowania i popularyzacji standardów odpowiedzial-
nego biznesu12.

W 2000 r., podczas Szczytu Europejskiego w Lizbonie, Rada Europejska
przedstawiła 10-letni program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej na-
zwany Strategią Lizbońską. Celem Strategii oraz działań z nią związanych, na-
zwanych procesem lizbońskim, jest uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej
konkurencyjnej, dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki świata, zdolnej
do trwałego, zrównoważonego rozwoju, z większą liczbą miejsc pracy i spój-
nością społeczną.

W następnym roku Komisja Europejska zaprezentowała dokument
pt. Green Paper on Corporate Social Responsibility w celu wywołania publicz-
nej debaty poświęconej odpowiedzialności biznesu. W proces konsultacji włą-
czyły się instytucje unijne: dyrekcje generalne Komisji ds. zatrudnienia, spraw

10 Zob. E. Labocha, Społeczna odpowiedzialność, s. 4.
11 Zob. także http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-roz-

woju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ (dostęp: 6.5.2016 r.).
12 Zob. Warto mieć standardy, czyli Kodeks odpowiedzialnego biznesu oraz podręcznik jego

wdrażania, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/warto-miec-standardy.html (dostęp: 6.5.2016 r.),
s. 17.



Część I. Uwagi wprowadzające do roli dobrych praktyk

8

socjalnych, przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego, handlu, ochrony
środowiska, przedstawiciele sektora przedsiębiorców, związki zawodowe, me-
dia, eksperci, organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Rok później Ko-
misja Europejska przedstawiła strategię realizacji i upowszechniania praktyk
odpowiedzialnego biznesu w krajach Unii Europejskiej. Koncepcja odpowie-
dzialnego biznesu stała się jednym z kluczowych tematów w polityce gospo-
darczej UE. Zostały utworzone odpowiednie instytucje, w parlamentach naro-
dowych rozpoczęto procesy legislacyjne, uruchomione zostały programy ba-
dawcze.

Efektem konsultacji po opublikowaniu Zielonej Księgi stał się nowy do-
kument – strategia realizacji i upowszechniania społecznej odpowiedzialności
biznesu – White Paper: Communication on CSR13. Dokument ten jest adreso-
wany do instytucji europejskich, państw członkowskich, partnerów społecz-
nych, organizacji biznesowych i konsumenckich,

Jednym z efektów działań na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej jest Eu-
ropejska Kampania na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu 200514. Cele kampanii
prowadzonej przez CSR Europe, przy współpracy innych organizacji, to: upo-
wszechnianie idei odpowiedzialności społecznej w środowisku biznesowym,
promowanie dobrych przykładów wdrażania odpowiedzialnych praktyk, edu-
kacja liderów15.

Z kolei konieczność realizacji zasad zrównoważonego rozwoju zapisano
także w Strategii Europa 2020. Jest to 10-letnia strategia Unii Europejskiej
na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 r.
Ma ona na celu nie tylko rozwiązanie problemów wynikających z kryzysu,
z którego obecnie kraje Unii Europejskiej stopniowo wychodzą. Strategia ta
ma również pomóc nam skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu
wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej
służył zrównoważonemu i sprzyjającemu integracji społecznej wzrostowi spo-
łecznemu. Ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 r.
Obejmują one zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, inte-
grację społeczną i walkę z ubóstwem16.

13  Zob. http://www.twojaeuropa.pl/423/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstwa-w-
unii-europejskiej (dostęp: 6.5.2016 r.).

14 Zob. tamże.
15  Zob. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html (dostęp:

6.5.2016 r.).
16  Zob. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pl.htm (dostęp:

6.5.2016 r.).
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W Polsce tematyka odpowiedzialnego biznesu jest obecna od początku lat
90. XX w., jednakże największe postępy w rozwoju tego zagadnienia poczy-
niono od lat 2000–2002, kiedy powstało Forum Odpowiedzialnego Biznesu17

oraz inicjatywa Global Compact18, prowadzona przez United Nations Global
Contact. Inicjatywy tych organizacji tworzą klimat do dyskusji i wdrażania
działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu osiągnięcia ko-
rzyści biznesowych, wizerunkowych i związanych z kapitałem ludzkim w or-
ganizacjach.

Istotne znaczenie miała również realizacja przez UNDP w 2007 r. pro-
jektu „Podstawy polityki RP w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Analiza, diagnoza, rekomendacje” realizowana w ramach projektu Accelerating
CSR Practicies In the New UE Member States and Candidate Countries as a Ve-
hicle for Harmonization, Competitivness and Social Cohesion In UE w 2007 r.
W ramach projektu, dzięki aktywnemu udziałowi interesariuszy, zidentyfiko-
wano kluczowe aspekty oraz ramy merytoryczne i operacyjne przyszłej po-
lityki publicznej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.
Przedstawione w ramach projektu rekomendacje są systematycznie wcielane
w życie i stanowią istotny wkład w kształtowanie kierunków polityki Rządu RP
na rzecz rozwoju CSR w polskiej gospodarce.

Zaangażowanie w działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu widać za-
tem także na poziomie rządowym. Ze względu na horyzontalny wymiar CSR
odpowiedzialność za realizację działań w poszczególnych obszarach spoczywa
na różnych resortach administracji rządowej. Celem zapewnienia spójności
i koordynacji inicjatyw podejmowanych w ramach upowszechniania koncep-
cji społecznej odpowiedzialności biznesu zarządzeniem Nr 38 z 8.5.2009 r.
powołany został Zespół do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębior-
stw19, stanowiący organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Pracom Zespołu

17 Zob. http://odpowiedzialnybiznes.pl/ (dostęp: 6.5.2016 r.).
18 Zob. http://ungc.org.pl/ (dostęp: 6.5.2016 r.).
19 Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organ pomocniczy Ministra

Gospodarki, powołany Zarządzeniem Ministra Gospodarki z 9.7.2014 r. (Dz.Urz. Ministra Go-
spodarki z 2014 r. poz. 13). Zarządzeniem Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z 21.8.2013 r. Zespół do
spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw zostaje zniesiony (wraz z 13 innymi zespo-
łami). Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw zostaje powołany w lipcu
2014 r. przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki.



Część I. Uwagi wprowadzające do roli dobrych praktyk

10

przewodniczy przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki w ran-
dze Podsekretarza Stanu. Do zadań Zespołu należy m.in.:

1) proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań poszczegól-
nych organów administracji publicznej w zakresie promocji i wprowa-
dzania zasad CSR;

2) analiza i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych
praktyk innych państw w obszarze społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, w szczególności narzędzi wypracowanych w ramach Europej-
skiego Sojuszu na rzecz budowania i wdrażania polityki CSR;

3) tworzenie warunków lepszej komunikacji oraz dialogu pomiędzy admi-
nistracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami poza-
rządowymi w sprawach dotyczących społecznej odpowiedzialności biz-
nesu.

Ministerstwo Gospodarki planowało uruchomić rządową stronę interne-
tową, która stanowić miała nie tylko swoistego rodzaju centrum wiedzy na te-
mat bieżących wydarzeń w zakresie CSR, lecz również platformę wymiany do-
świadczeń dotyczących koncepcji oraz kierunków rozwoju społecznej odpo-
wiedzialności biznesu w Polsce20. W celu sprawnej realizacji zadań Zespołu
utworzono cztery grupy robocze ukierunkowane na:

1) rozwój systemu promowania społecznej odpowiedzialności biznesu
w Polsce;

2) promowanie odpowiedzialnych inwestycji;
3) rozwój edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności;
4) wspieranie zrównoważonej konsumpcji.

W prace Zespołu oraz wyżej wymienionych grup roboczych zaangażo-
wani są przedstawiciele szerokiego grona ekspertów reprezentujących za-
równo stronę rządową, jak i partnerów biznesowych, organizacje społeczne,
związki zawodowe, a także środowisko akademickie.

Działania Rządu ukierunkowano na włączenie aspektów środowiskowych,
socjalnych oraz z zakresu zarządzania w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, w zależności od tematyki, do poszczególnych strategii oraz dokumentów

20 Zob. www.csr.gov.pl; strona w chwili przygotowywania niniejszego opracowania nie jest
dostępna. Pod koniec 2015 r. nastąpiły zmiany organizacyjne w działach administracji rządowej.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa
Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz.U. z 2015 r. poz. 2076) – weszło w życie
z dniem 16.11.2015 r. – zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Minister-
stwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona internetowa Ministerstwa Gospo-
darki przekształcona została w serwis www Ministerstwa Energii.
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programowych. Rekomendacje, opracowywane w ramach Zespołu do spraw
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, zostaną wykorzystane w pra-
cach nad projektowaniem dokumentów strategicznych państwa, a w szczegól-
ności w poniższych strategiach:

1) Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki;
2) Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich;
3) Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko;
4) Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego;
5) Strategia Sprawne Państwo.

Dodatkowo, zarządzeniem Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z 15.12.2008 r.,
powołany został Zespół do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii
społecznej, który prowadził prace związane z kształtowaniem polityki rozwoju
ekonomii społecznej, w tym opracowywał propozycje rozwiązań prawno-in-
stytucjonalnych w obszarze funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
Realizowane działania uzupełniały aktywność ww. Zespołu do spraw społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zwracając uwagę przede wszystkim
na potrzebę budowania w Polsce kultury społeczeństwa obywatelskiego i jed-
nocześnie zabezpieczenia obywateli przed wykluczeniem społecznym21. Ze-
spół do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej został
zniesiony na mocy zarządzenia Nr 36 Prezesa Rady Ministrów z 22.3.2016 r.
w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych22.

W XXI w. idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest powszechnie
znana na całym świecie, a odpowiedzialny biznes stał się zjawiskiem global-
nym. W wielu miejscach pojawiają się inicjatywy, które angażują liderów biz-
nesu, organizacji pozarządowych i administracji państwowej. Idea społecznej
odpowiedzialności biznesu, od wielu lat obecna w Europie, jak widać zyskuje
na popularności także w Polsce.

§ 4. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu, określana w języku angielskim jako
Corporate Social Resposobility (CSR), jest pojęciem stosunkowo nowym, cza-
sem budzącym niepewność, lecz o stale rosnącej popularności. Jest również

21 Zob. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, http://bizneszsercem.pl/web/test/
CSR_w_Polsce.pdf, s. 2–4 (dostęp: 6.5.2016 r.).

22 M.P. z 2016 r. poz. 287.
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tematem wielu debat; również w programach akademickich polskich uczelni
coraz częściej pojawiają się zajęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i zrównoważonego rozwoju. Na rynku wydawniczym brakuje praktycz-
nych publikacji zawierających materiały oparte na doświadczeniach polskich
przedsiębiorstw, a przykłady amerykańskie czy brytyjskie nie zawsze są ade-
kwatne do naszej rzeczywistości.

Nie istnieje jedna uniwersalna definicja zjawiska określanego jako spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu. Społeczną odpowiedzialność biznesu można
zdefiniować jako nową rolę organizacji w społeczeństwie, nową wizję part-
nerstwa, nowy też jest sposób traktowania społecznej odpowiedzialności jako
części strategii przedsiębiorstwa. Społeczną odpowiedzialność biznesu okre-
śla się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania
strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska,
a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie
oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale
oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska
i relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa, czyli dobrowolne zaangażowanie. Spo-
łeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa
zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami – społeczeń-
stwem jako całością, a także jego wyodrębnionymi grupami – właścicielami,
klientami, pracownikami, inwestorami, dostawcami, akcjonariuszami, ban-
kami i innych partnerami biznesowymi, którzy mogą mieć faktyczny wpływ
na sukces w działalności gospodarczej, należy je zatem traktować jako inwe-
stycję, a nie koszt23.

Kierownictwa przedsiębiorstw coraz częściej zdają sobie sprawę z tego,
że sama dbałość o jakość wytwarzanych czy dostarczanych towarów i usług
już nie wystarcza. Aby przedsiębiorstwo mogło prawidłowo funkcjonować
na rynku, musi jeszcze w swej strategii ująć takie elementy, jak troska o środo-
wisko naturalne, szeroko pojęte bezpieczeństwo pracownika, interesy społecz-
ności lokalnej oraz całego społeczeństwa. Zmiany klimatu czy likwidacja ubó-
stwa stały się jednymi z najważniejszych wyzwań, przed którymi staje dziś cały
świat – wyzwań dla społeczeństw, rządów i biznesu, nie można bowiem roz-
wiązać tych problemów bez współpracy wszystkich sektorów. Zrozumiałe staje
się, że najbezpieczniejszą strategią przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niesie
rozwój gospodarczy, globalizacja i internacjonalizacja, jest rzetelne i odpowie-

23  Zob. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html (dostęp:
6.5.2016 r.).
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dzialne postępowanie, które nierozerwalnie wiąże się z marką i renomą przed-
siębiorstwa, jego wizerunkiem. Jest to o tyle ważne, iż w dłuższej perspektywie,
oprócz korzyści środowiskowych i społecznych, zapewnia długotrwały wzrost
wartości ekonomicznej (w tym wartości niematerialnych, np. kultura, reputa-
cja, wiedza, doświadczenie) przedsiębiorstwa24.

Kolejna z definicji określa społeczną odpowiedzialność biznesu jako kon-
cepcję, opartą na najwyższych standardach etycznych, dzięki której przedsię-
biorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie i świadomie uwzględniają
interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami
interesariuszy. Podkreśla ona jednak długofalowe podejście do omawianego
zagadnienia. Aby działania podejmowane wobec wskazanych grup przynio-
sły pozytywny skutek, muszą być oparte na długookresowym podejściu stra-
tegicznym. Stałe przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych stanowi
jeden z fundamentów odpowiedzialnego biznesu25.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania
przedsiębiorstwem, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego na pozio-
mie lokalnym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa
na poziomie globalnym26 i jednocześnie kształtowania warunków dla zrówno-
ważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Odpowiedzialny biznes to
podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego
i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego ca-
łego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w któ-
rej działa firma. Odpowiedzialność firmy oznacza zwiększone inwestycje w za-
soby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli interesa-
riuszami27.

W większości definicji, ujmujących w ten sposób istotę społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, pojawiają się następujące stwierdzenia:

1) społeczna odpowiedzialność biznesu jest elementem długofalowej stra-
tegii przedsiębiorstwa, ułatwiającym jego zrównoważony rozwój po-
przez optymalne wykorzystanie zasobów;

24 Zob. E. Labocha, Społeczna odpowiedzialność, s. 1–2.
25 Zob. tamże, s. 2.
26 Analizę związku pomiędzy zrównoważonym biznesem a konkurencyjnością małych i śred-

nich przedsiębiorstw zawiera rozdział 2 publikacji przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Go-
spodarki, autorstwa T. Gasińskiego i G. Piskalskiego, Zrównoważony biznes, http://mg.gov.pl/fi-
les/upload/7904/podrecznik.pdf, s. 22–33 (dostęp: 6.5.2016 r.).

27  Zob. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html (dostęp:
6.5.2016 r.).



Część I. Uwagi wprowadzające do roli dobrych praktyk

14

2) istniejąca konkurencja wymaga od przedsiębiorstw oparcia przewagi
konkurencyjnej na czynnikach pozaekonomicznych, które w efekcie
znajdują swoje odzwierciedlenie w sukcesie ekonomicznym przedsię-
biorstwa;

3) dbanie o grupy interesariuszy związane z przedsiębiorstwem w sferach
niezwiązanych bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa pozwala
na kreowanie lojalności klientów w stosunku do marki przedsiębiorstwa
lub przychylności potencjalnych klientów;

4) społeczna odpowiedzialność biznesu jest działaniem dobrowolnym,
a nie narzuconym przez wymogi prawne28; to dobrowolne przedsięwzię-
cia, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczno-eko-
nomicznego społeczeństw i ochrony środowiska naturalnego;

5) odpowiedzialny biznes oznacza przyjęcie przez organizację odpowie-
dzialności za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko
poprzez transparentne i etyczne zachowanie;

6) odpowiedzialny biznes dotyczy zatem kultury organizacji, podejmowa-
nia decyzji, strategii i działań codziennych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu wyraża się w przestrzeganiu zasad
etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej. Sama koncepcja powstała jako
sposób na wyeliminowanie negatywnych zjawisk związanych z funkcjonowa-
niem korporacji jako dominującej formy prowadzenia zorganizowanej przed-
siębiorczości we współczesnym świecie biznesu. Odpowiedzialność społeczna
biznesu jest pewnego rodzaju wyrazem starań różnych grup społecznych
w walce z pojawiającymi się nierównościami w wolnej gospodarce. Podmioty
gospodarcze zmuszone są do kształtowania pozytywnych relacji z otocze-
niem, a w szczególności z interesariuszami, czyli wszystkimi osobami będą-
cymi w sposób bezpośredni lub pośredni zainteresowanymi efektami działal-
ności firmy. Są to m.in. grupy inwestorów, grupy biznesu, dostawcy, odbiorcy,
klienci, pracownicy, wierzyciele itp. Interesariusze dokonują oceny moralnej
działań firm i tym samym wyznaczają zakres społecznej odpowiedzialności
biznesu. Wówczas gdy firmy przyjmują na siebie pod wpływem nacisków grup

28 Zob. E. Labocha, Społeczna odpowiedzialność, s. 2. Warto jednakże odnotować, że w art. 661

§ 2 pkt 6 KC znajduje się odwołanie do kodeksów etycznych. Zgodnie z jego brzmieniem przed-
siębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy po-
informować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o kodeksach etycznych, które sto-
suje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.
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społecznych pewne zobowiązania moralne, to idea społecznej odpowiedzial-
ności firmy wytycza zakres jej zobowiązań wobec grup interesów29.

Zdaniem Komisji Europejskiej, strategia społecznej odpowiedzialności biz-
nesu prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki prowadzeniu dia-
logu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowy kapitału spo-
łecznego. Dlatego też społeczna odpowiedzialność biznesu może przyczynić
się do realizacji celów zdefiniowanych w Strategii Lizbońskiej, które są obligu-
jące także dla każdego członka Unii Europejskiej, w tym Polski.

Komisja Europejska zauważa, że przedsiębiorstwa same inicjują działania,
które przekładają się na poprawę jakości życia interesariuszy oraz oddziałują
na stan środowiska naturalnego. Zjawisko to spowodowane jest rosnącą świa-
domością, że racjonalne i odpowiedzialne zachowania umożliwiają osiągnięcie
stabilnego sukcesu biznesowego. Zatem należy stwierdzić, że dotychczasowy
zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych znacząco się zwiększył,
ponieważ teraz nie tylko obejmuje grupy zainteresowane działalnością przed-
siębiorstwa ze względu na posiadane w nim pakiety akcji lub udziałów. Aktu-
alnie, aby móc utrzymać założony poziom rozwoju biznesu, należy mocno ak-
centować kwestie środowiskowe i społeczne w planach i decyzjach na poziomie
strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Jednocześnie respektowanie praw
i konsekwencji własnej działalności gospodarczej w ramach odpowiedzialnego
biznesu stało się stałym elementem ładu korporacyjnego dotyczącego sprawo-
wania nadzoru i kontroli nad przedsiębiorstwem30.

Z założenia adaptacja społecznie odpowiedzialnych zachowań jest domeną
biznesu, tworzącego na bieżąco relacje ze swymi interesariuszami. Niemniej
jednak społeczna odpowiedzialność przyczynia się do tworzenia wartości spo-
łecznej poprzez oddziaływanie w kierunku zrównoważonego rozwoju, a więc
powinna wchodzić w zakres zainteresowania władz publicznych w promocji
pozytywnych praktyk na rzecz środowiska i społeczeństwa kreowanych przez
przedsiębiorstwa31.

29 Zob. Ł. Żabski, Kodeks dobrych praktyk, s. 130–131.
30 Zob. tamże.
31  Zob. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html (dostęp:

6.5.2016 r.).


