Oeconomia 8 (4) 2009, 151–157

SPOECZNA ODPOWIEDZIALNO
PRZEDSIBIORSTW. TEORIA I PRAKTYKA –
JADWIGA ADAMCZYK. RECENZJA KSIKI
Eulalia Skawiska
Politechnika Poznaska
Streszczenie. Praca przedstawia recenzj ksiki pt. Spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw. Teoria i praktyka, autorstwa Jadwigi Adamczyk.
Sowa kluczowe: spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw, przedsibiorczo

Koncepcja spoecznej odpowiedzialnoci zaprezentowana w XIX w. przez A. Carnegie
jest jednym z narzdzi tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsibiorstw na rynku.
Jej pojcie i zakres oraz kryteria oceny s niejednoznaczne i wci dyskutowane w literaturze. Problematyka ta ma charakter interdyscyplinarny. Jadwiga Adamczyk reprezentuje w swojej pracy podejcie ekonomiczne. Tre ksiki spenia oczekiwania szerokiego krgu odbiorców zarówno tych ze strony nauki jak i praktyki gospodarczej. W wielu
orodkach naukowych w Polsce problem spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw
stanowi przedmiot bada, konferencji, seminariów czy wykadów.
Recenzowana praca jest jedn z nielicznych, które traktuj ten problem w sposób
caociowy. Autorka podja w niej prób operacjonalizacji spoecznej odpowiedzialnoci w strukturze celów, funkcji i strategii przedsibiorstwa dziaajcego w gospodarce
rynkowej, której podstaw jest liberalizm gospodarczy, który stawia na pierwszym miejscu wymóg wzrostu efektywnoci nie tylko w sferze gospodarczej ( rmy, instytucje),
ale i w nierynkowej dziaalnoci. Regulatorem procesu alokacji zasobów i aktywno
przedsibiorstw jest tutaj mechanizm konkurencji. Liberalizm wg M. Ratajczaka [2008]
jest wraliwy na sprawy spoeczne, ale te akcentuje to, „e aby dzieli naley najpierw
mie co dzieli, a to wymaga sprawnie dziaajcej i dobrze rozwinitej gospodarki, bo to
jest fundamentem dobrobytu”. Pogld Autorki jest zbieny z t opini. Stwierdza Ona,
e na tle celów przedsibiorstw formuowanych przez wspóczesne teorie eksponujce
cele spoeczne takie jak: ochrona praw pracowniczych, tworzenie miejsc pracy, stwarzanie korzystnych warunków pracy i pacy, zapewnienie ubezpiecze spoecznych, dbao
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o spoeczno lokaln, to przedsibiorstwo przede wszystkim „musi spenia kryterium
efektywnoci, które determinuje jego istnienie w warunkach konkurencji (…).Uwarunkowania spoeczne naley rozpatrywa w kontekcie utrzymania lub uzyskania zdolnoci
konkurencyjnej” (s. 33).
Wobec tego Autorka przyja tez, e podjcie spoecznej odpowiedzialnoci przez
przedsibiorstwo wymaga tworzenia wartoci dla wszystkich interesariuszy (s. 10). Tez
t wery kuje w pracy, która skada si z szeciu rozdziaów. Tre ksiki ma charakter
teoretyczno-empiryczny.
W rozdziale pierwszym recenzowanej ksiki zatytuowanym „Przesanki orientacji
spoecznej przedsibiorstw” J. Adamczyk przeprowadza analiz spoecznych konsekwencji dziaalnoci przedsibiorstw w procesie globalizacji, wskazuje podejcia do celów
spoecznych w rónych teoriach przedsibiorstwa. Naley w tym kontekcie podkreli
wany aspekt funkcjonowania rm w procesie globalizacji, która tworzy nie tylko zewntrzne warunki ich dziaania, ale poprzez kapita ponadnarodowy (KTN, BIZ rozwin
skróty) i organizacje midzynarodowe wpywa na ksztatowanie struktur organizacyjnowasnociowych podmiotów narodowych, szczególnie w krajach transformujcych si.
W globalnym wiecie wzrasta wspózaleno oraz sieciowo rm i dokonuje si ewolucja róde ich przewagi konkurencyjnej. Autorka podkrela, e „spoeczna akceptacja
przedsibiorstwa oraz przedmiotu jego dziaalnoci determinuje jego istnienie” (s. 13).
Proces globalizacji stwarza dla krajów i przedsibiorstw w niej uczestniczcych wiele
korzyci, które s omawiane w podrcznikach makroekonomii i w raportach organizacji
wiatowych . Ale globalizacja realizowana przez KTN jest oskarana przez jej przeciwników m.in. o pogbianie polaryzacji dochodów w spoeczestwie i w regionach, wzrost
bezrobocia, izolacj przestrzenno – spoeczn ubóstwa, degradacj rodowiska, ograniczanie suwerennoci pastw, zanik solidarnoci i tradycyjnych wspólnot kulturowych,
itp. Wobec tego spoeczestwo da zmiany zachowania si podmiotów gospodarczych
w kierunku zmniejszenia tych ujemnych skutków i poprawy jakoci ycia. Uyte w tym
kontekcie przez Autork sowo „oczekuje” (s. 16), a nie da, jest zbyt delikatne. Dlatego celem podstawowym przedsibiorstw powinna by nie maksymalizacja jego wartoci dla wacicieli, ale dla wszystkich grup interesów. Taki cel jest „zorientowanym na
przyszo, którego realizacja motywuje kierownictwo do podejmowania decyzji nie tyle
dugookresowych, ile strategicznych” (s. 34). Wynika to z faktu, e wspóczenie wpyw
otoczenia na funkcjonowanie przedsibiorstwa staje si coraz wikszy. Wane jest wic
rozpoznanie wzajemnych wspózalenoci stwarzajcych bariery i szanse dla skutecznego zarzdzania organizacj (s. 35–38).
W rozdziale 2 zatytuowanym „Geneza i rozwój koncepcji spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw” Autorka wskazuje na istot ewolucji tej koncepcji od XIX
w. Pocztkowo podkrelono, e przedsibiorstwo musi reagowa na siy spoeczne i ich
oczekiwania (Mill J.S.), a nie ponosi odpowiedzialno, pó niej teoria interesariuszy
stworzona przez J. Ansoffa i R. Steward’a eksponowaa obowizki wobec innych grup,
nie tylko wacicieli. Natomiast de nicja Komisji Europejskiej z 2007 r. brzmi „spoeczna odpowiedzialno to dobrowolne uwzgldnianie przez przedsibiorstwo zagadnie
spoecznych i ekologicznych w dziaalnoci gospodarczej, wychodzce poza wymogi
prawne i zobowizania z umów” (s. 43).
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Autorka przypomina, e dyskusja i wyraane w niej pogldy na temat spoecznej
odpowiedzialnoci przedsibiorstw s konsekwencj sporów o jego celach odmiennie
formuowanych w modelu gospodarki neoliberalnej USA, ni w europejskim modelu
spoecznej gospodarki rynkowej czy w modelu wschodnioazjatyckim tej gospodarki.
Autorka podsumowujc t cz dyskusji stwierdza, e spoeczna odpowiedzialno
przedsibiorstw to nie tylko ponoszenie konsekwencji, ale te odpowiadanie na potrzeby otoczenia. Wobec tego przedsibiorstwo musi dziaa w sposób, który spoeczestwo
w danym regionie uznaje za odpowiedzialny (s. 46).
Nastpnie autorka omawia obszary: ekonomiczny, socjologiczny, ekologiczny i etyczny spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw, a take odnosi je do takich koncepcji
pokrewnych jak zrównowaony rozwój i corporate governance. Stwierdza, e „zrównowaony rozwój poprzez zbiór celów ekonomicznych (dobrobyt spoeczny i materialny),
celów ekologicznych (jako rodowiska), celów spoecznych (sprawiedliwo i bezpieczestwo) wpisuje si w spoeczn odpowiedzialno przedsibiorstw. Odnonie do corporate governance uwaa, e sposoby tego nadzoru korporacyjnego s podporzdkowane
celom rmy. Jeeli „za punkt wyjcia przyjmuje si interesy szerszej grupy – interesariuszy, to funkcje nadzoru korporacyjnego bd dotyczy aspektów spoecznych, etycznych
itp. Budowanie adu korporacyjnego jest sposobem realizacji spoecznej odpowiedzialnoci” (s. 70). Dokumentuje, e jest ona przejawem kultury organizacyjnej, poprawia
wizerunek i reputacj rmy oraz pozwala budowa tosamo i kapita spoeczny.
Rozdzia 3 nt. Zarzdzanie relacjami spoecznymi przedsibiorstwa umoliwia Autorce identy kacj podstawowych i drugorzdnych relacji przedsibiorstwa ze spoeczestwem i prezentacj interaktywnego modelu tych relacji. Za oryginalne naley uzna
opracowanie typologii relacji przedsibiorstwa z interesariuszami. Przedstawionych zostao sze etapów analizy tych relacji (s. 89). S one nastpujce:
– etap 1 – tworzenie mapy relacji interesariuszy,
– etap 2 – odwzorowanie porozumie interesariuszy,
– etap 3 – identy kacja oczekiwa interesariuszy,
– etap 4 – ustalenie rodzaju wadzy interesariuszy,
– etap 5 – konstruowanie macierzy priorytetów,
– etap 6 – monitorowanie interesariuszy.
Naley zwróci uwag na interpretacj Autorki w tej czci pracy, dotyczc roli zarzdzania relacjami w tworzeniu kapitau spoecznego. W literaturze kapita spoeczny
jest analizowany w kontekcie regionu, miasta, kraju. Wymaga on w Polsce reprodukcji,
podnoszenia poziomu czy wrcz budowy poprzez instrumenty polityki konkurencyjnej.
Dlatego takie ujcie Autorki uwaam za wane. Stwierdza Ona bowiem, e „przedsibiorstwo, które realizuje oczekiwania spoeczne, buduje dla siebie lepsze warunki funkcjonowania. Tworzenie kapitau spoecznego nastpuje stopniowo poprzez budowanie
zaufania w spoeczestwie oraz zdolnoci do dugookresowej wspópracy” (s. 101).
Istotnym elementem kapitau spoecznego jest kapita relacyjny. Te wanie pozytywne
relacje midzyludzkie ksztatuj równowag spoeczn niezbdn do osignicia celów
przedsibiorstwa. Jednake w wietle bada empirycznych Autorki przeprowadzonych
wród kadry menederskiej takie rozumienie prezentowanej koncepcji nie jest w Polsce
powszechne. Postawy wobec spoecznej odpowiedzialnoci zgodnie z takim rozumie-
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niem czciej wystpuj w korporacjach midzynarodowych ni w przedsibiorstwach
rodzinnych.
Tre rozdziau 4 powicona zostaa strategiom odpowiedzialnoci przedsibiorstw.
Jest ona twórcza i oryginalna. Punktem wyjcia dla formuowania kadej strategii jest
analiza otoczenia. Okrelenie podmiotów otoczenia rmy, ich oczekiwa, kryteriów
i mierników oceny stwarza wiele problemów. Autorka jako dowiadczony badacz i znawca tej problematyki wydziela tutaj segmenty makrootoczenia przedsibiorstwa, fazy procesu analizy i proponuje zastosowanie modelu harwardzkiego (LCAS) w analizie strategicznej czynników spoecznych. Jest to twórcza adaptacja metod strategicznej analizy
czynników sukcesu.
Przedsibiorstwo formuuje strategie na rónych poziomach ( rmy, jednostki gospodarczej, funkcjonalnym), wobec tego jego spoeczna odpowiedzialno musi uwzgldnia wszystkie poziomy. Sposób formuowania strategii globalnej czy czstkowej np.
funkcjonalnej zaley gównie od podejcia przedsibiorstwa do spoecznej odpowiedzialnoci. Autorka wyrónia kilka strategii reagowania na otoczenie: bierne, reaktywne,
proaktywne i interaktywne a nastpnie dokonuje ich charakterystyki. Powoujc si na
autorytet R.W. Gryf na stwierdza, „e róne postawy wobec spoecznej odpowiedzialnoci mog przyj charakter strategii, jeli znajd odzwierciedlenie w wyznaczaniu celów
strategicznych i metodach ich realizacji lub sposobach zachowania si wobec otoczenia”
(s. 113).
Na podstawie przeprowadzonych bada Autorka stwierdza krytycznie, e przyjmowanie spoecznej odpowiedzialnoci przez polskie przedsibiorstwa nie przebiega ewolucyjnie lecz skokowo. W efekcie czsto nie realizuj one oczekiwa kluczowych interesariuszy i zobowiza wobec nich lecz podejmuj róne przedsiwzicia na rzecz
spoeczestwa. Jadwiga Adamczyk wielokrotnie w swojej ksice podkrela, e spoeczna odpowiedzialno przedsibiorstw jest ródem przewagi konkurencyjnej i wobec tego
rmy musz rozwija stopniowo strategi spoecznej odpowiedzialnoci. De niuje ona
t strategi jako kompleksowe, sformuowane i zaprogramowane dziaanie obejmujce
relacje nie tylko z kluczowymi interesariuszami, ale te z organizacjami spoecznymi,
mediami, wadzami, spoecznoci lokaln i globaln. Jednoczenie Autorka wskazuje
na podstawie bada, e oczekiwania poszczególnych grup „musz by wywaone, aby
koszty dziaalnoci spoecznej nie zagroziy konkurencyjnoci przedsibiorstw” (s. 122).
Przytacza tutaj opini D. Vogela, e konkurencja sprzyja spoecznej odpowiedzialnoci,
ale te j ogranicza. Pomocne w podejmowaniu przez rmy tej orientacji s wobec tego
instytucje stanowice normy etyczne i prawne (rzd, administracja pastwowa) oraz media.
W dalszej czci omawianego rozdziau Autorka zajmuje si formuowaniem i implementacj strategii spoecznej odpowiedzialnoci oraz jej efektywnoci. Prezentuje tutaj
róne opinie przedstawicieli nauki o zarzdzaniu, ale wnosi do tej dyskusji istotny wkad
wasny. Wyjania rol i znaczenie relacji z otoczeniem w tworzeniu kapitau spoecznego przedsibiorstwa jako niezbdnego czynnika rozwoju. „Kapita spoeczny tworzy
si poprzez zaangaowanie przedsibiorstw w sprawy lokalnej spoecznoci, dbanie o
rodowisko oraz pomoc w codziennych problemach” (s. 165). Autorka, wasnymi wynikami bada empirycznych relacji przedsibiorstw z regionu Maopolski, wykonanych
metod bezporedni, wery kuje ustalenia teoretyczne. Stwierdza, e najwaniejsze s
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nadal relacje z wacicielami (akcjonariuszami), ale w ostatnich 10 latach ewoluuj one w
kierunku wikszego uznania pozycji klienta, organizacji spoecznych, mediów i spoecznoci lokalnej. W tym rozdziale wyjania si sposób pomiaru efektywnoci spoecznej
odpowiedzialnoci przedsibiorstw w wietle rónych koncepcji teoretycznych i modeli.
Autorka, w kocowej czci tego rozdziau, zwraca uwag na raportowanie spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw, gdzie powinien by przestrzegany system potrójnej oceny: ekonomicznej, ekologicznej i spoecznej (s. 139–142).
Rozdzia 5 – „Dziaalno spoeczna przedsibiorstw” zawiera omówienie zakresu
i form spoecznej aktywnoci przedsibiorstwa. W ramach zakresu Autorka wymienia:
dziaalno podstawow, przedsiwzicia komercyjne, inicjatywy spoeczne na rzecz
spoecznoci lokalnej i dziaalno lantropijn. W kadym z tych zakresów wystpuje
wiele form. Autorka zwraca uwag na rozwój nowych i renesans dawnych form przedsibiorczoci spoecznej tj. powstawanie podmiotów gospodarczych o orientacji rynkowej, ale równoczenie realizujcych cele spoeczne. S to przedsibiorstwa spoeczne lub
o orientacji spoecznej.
Dane empiryczne prezentowane przez Jadwig Adamczyk wskazuj na pozytywny
odbiór przez spoeczestwo tych przedsibiorstw, które s zaangaowane w dziaalno
spoeczn. Ale badania wykonane wród najwikszych rm z listy 500 w 2007 r. wskazay, e ich relacje z organizacjami spoecznymi nie s zadowalajce. Nie prowadz one
czsto oceny efektywnoci form spoecznego zaangaowania i nie zawsze jest ta dziaalno przejrzysta.
Dla zapewnienia prawidowej i przejrzystej realizacji spoecznej odpowiedzialnoci
przedsibiorstw stosuje si znormalizowane standardy i audyt spoeczny. Dlatego Autorka w rozdz. 6 pt. „Systemy normalizacji i oceny spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw” przedstawia: inicjatywy normalizacyjne, audyt spoeczny i etyczny wedug
standardu AA 1000, standard spoecznej odpowiedzialnoci w zarzdzaniu zasobami
ludzkimi – SA 8000, poradnik spoecznej odpowiedzialnoci wedug ISO 26000.
Dla prawidowej oceny spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw Autorka przyblia czytelnikowi wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) – zbiór midzynarodowych zalece dotyczcych opracowania raportów z dziaalnoci ekonomicznej, rodowiskowej i spoecznej dotyczcej wyrobów i usug. Autorka prezentuje tutaj ranking
najwikszych 120 przedsibiorstw Europy oraz 300 najwikszych spóek w Polsce wedug kryteriów Corporate Social Responsibility (CRS).
Pena ocena spoecznej odpowiedzialnoci przedsibiorstw – stwierdza J. Adamczyk
– wymaga ujawnienia w sprawozdaniu nansowym informacji ekonomicznej o pozytywnych i negatywnych skutkach swojej dziaalnoci w obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i spoecznym czyli w zakresie zrównowaonego rozwoju. Chodzi tutaj nie
tylko o dostarczenie informacji dla interesariuszy, ale i dla kierownictwa w celu poprawy
spoecznego zaangaowania rm. Rol takich sprawozda peni Dow Jones Sustainability Indeks (DJSI). Autorka dokonuje porówna tego indeksu z wieloma innymi indeksami
konstruowanymi np.: dla spóek globalnych w krajach o rozwinitej gospodarce rynkowej, dla spóek europejskich z krajów rozwijajcych si itp., w których ocenia si rozwój
zrównowaony. Wyprowadza z tych porówna wniosek, e w cyklu koniunkturalnym rmy realizujce zasady odpowiedzialnego biznesu (zrównowaonego) s bardziej odporne
na kryzys gospodarczy i mniej wówczas trac.
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W zakoczeniu ksiki Autorka jeszcze raz podkrela ewolucj myli ekonomicznej w polskiej literaturze naukowej odnonie celów przedsibiorstw i zwizan z tym
ich stopniow orientacj na pogbianie spoecznej odpowiedzialno w dziaaniach
w praktyce. Na podstawie bada wasnych formuuje Ona wniosek, e w Polsce „dziaania przedsibiorstw w zakresie spoecznej odpowiedzialnoci s chaotyczne, wybiórcze,
majce na celu kreowanie pozytywnego wizerunku” (s. 209). Aczkolwiek dystans tych
dziaa polskich przedsibiorstw w stosunku do rm UE zmniejsza si, to jednak krajowe przedsibiorstwa rodzinne realizuj spoeczn odpowiedzialno tylko w niektórych
obszarach (najczciej jest to dziaalno lantropijna i 1% odpisu od podatku). Praca J.
Adamczyk jest interesujca i zawiera tak duy adunek wiedzy, e trudno j w peni zaprezentowa czytelnikowi w recenzji. Mimo, e dominuje w niej podejcie ekonomiczne,
to rozwinite zostay te aspekty prawne, ekologiczne i etyczne. Autorka udokumentowaa, e cz przedsibiorstw rozumie t ide waciwie jako potrzeb wzrostu odpowiedzialnoci wobec otoczenia i powstrzymywanie si od dziaa uznanych spoecznie
za szkodliwe, a wspieranie postpu spoecznego. Ale z obserwacji wynika, e dla wielu rm spoeczna odpowiedzialno jest hasem dla uwzgldnienia podmiotów otoczenia w podziale tylko czci nadwyki nansowej przedsibiorstwa, powstaej wanie
w wyniku wczeniejszych ogranicze spoeczestwa. Dla tych rm moe to by jeszcze
jednym ródem przewagi konkurencyjnej, (aczkolwiek krótkotrwaej) wykorzystywanej
dla dalszego dziaania na szkod otoczenia. Wydaje si wobec tego, e perspektywa badawcza dotyczy powinna odpowiedzi na pytanie: a jakim stosunku pozostaje zjawisko
spoecznej odpowiedzialnoci do rozmiaru dysproporcji rozwojowych regionów i rosncych peryferiów? Czy poziom orientacji rm w zakresie spoecznej odpowiedzialnoci
przedsibiorstw jest wystarczajcy, aby zrekompensowa straty spoeczne poniesione
w wyniku globalizacji i gównych jej podmiotów jakimi s KTN?
Recenzowana praca jest oparta zarówno na ródach wtórnych jak i pierwotnych. Jej
tre jest dobrze udokumentowana. Ksika stanowi syntez studiów literatury oraz aktów prawnych badanego problemu i wasnych bada Autorki. Do walorów pracy nale
wyrónienia wanych kategorii czy sformuowa myli, co znacznie uatwia czytelnikowi percepcj.
Ksik t naley poleci menederom rm na rónych poziomach zarzdzania, studentom, organizacjom lokalnym, politykom, wacicielom maych i rednich przedsibiorstw (MSP) i wszystkim tym, którzy poszukuj nowych róde przewagi konkurencyjnej dla swoich podmiotów gospodarczych.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES. THEORY AND PRACTICE
– BY JADWIGA ADAMCZYK. THE BOOK REVIEW
Abstract. The paper presents review of a book by Jadwiga Adamczyk, titled: Social responsibility of enterprises. Theory and practice.
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