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Synopsis. Przedstawiono podstawowe zagadnienia zwi¹zane z wdra¿aniem strategii CSR w ramach obszaru �Ry-
nek� jako wa¿nego elementu podnoszenia konkurencyjno�ci przez wspó³czesne przedsiêbiorstwa. Podjêto zagad-
nienia dotycz¹ce przedstawienia przyk³adów firm z Polski wdra¿aj¹cych strategiê CSR w analizowanym obszarze.
Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e w zwi¹zku ze �wiatowym kryzysem gospodarczym w 2009 roku debata na
temat odpowiedzialno�ci i etyki w dzia³aniach przedsiêbiorstw toczy³a siê na du¿¹ skalê oraz pozosta³o silne
przekonanie, ¿e dzia³ania firm w obszarze �Rynek� powinny byæ bardziej przejrzyste i odpowiedzialne.

Wstêp
Spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu (CSR � Corporate Social Responsibility) jest to sposób

zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, w ramach którego, firma w prowadzonej przez siebie dzia³alno�ci,
dobrowolnie uwzglêdnia kwestie spo³eczne, ochronê �rodowiska oraz buduje pozytywne relacje z
interesariuszami. Przez pojêcie interesariuszy rozumie siê pracowników, klientów, akcjonariuszy,
dostawców, spo³eczno�ci lokalne i inne grupy osób, na które dzia³alno�æ przedsiêbiorstwa mo¿e
mieæ bezpo�redni lub po�redni wp³yw.

Pocz¹tkami zagadnienia spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu by³a etyka biznesu � dyscypli-
na, która w nowoczesnym ujêciu narodzi³a siê na prze³omie XIX i XX wieku, kiedy to zaczê³y
powstawaæ pierwsze du¿e przedsiêbiorstwa. W 1926 roku w Stanach Zjednoczonych wydano
pierwsz¹ publikacjê po�wiêcon¹ etyce biznesu �The Fundamentals of Business Ethics�. W cza-
sach Wielkiego Kryzysu idea odpowiedzialno�ci przedsiêbiorców wobec spo³eczeñstwa zyska³a
na popularno�ci w wyniku nacisków ze strony obywateli wszystkich krajów [www.csreurope.org].

Pierwsze nowoczesne ujêcie CSR pojawi³o siê wraz z opublikowaniem �Social Responsibility of
the Businessman� Howarda Bowena w latach 50. W ksi¹¿ce tej autor wyja�nia³, ¿e biznes wp³ywa
na spo³eczeñstwo, dlatego powinien byæ wprowadzony w spójno�ci z warto�ciami spo³ecznymi.

W latach 60. i 70. XX w. idea spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu by³a czêstym elementem rozmów
dotycz¹cych sposobów dzia³alno�ci gospodarczej. Wraz z rozwojem ruchów ekologicznych i koncepcji
zrównowa¿onego rozwoju w latach 90. XX w. CSR zacz¹³ nabieraæ nowego wymiaru. Natomiast z pocz¹t-
kiem XXI wieku strategiê spo³ecznej odpowiedzialno�ci wdra¿a³o wiele przedsiêbiorstw, zw³aszcza miêdzy-
narodowych koncernów, które w sposób szczególny podlegaj¹ uwa¿nej ocenie spo³eczeñstwa. Obecnie
nawet ma³e i �rednie podmioty gospodarcze podejmuj¹ dzia³ania z zakresu odpowiedzialnej przedsiêbior-
czo�ci (responsible entrepreneurship) najczê�ciej na poziomie lokalnym [www.csreurope.org].

Spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu, albo odpowiedzialno�æ biznesu oznacza zatem komplek-
sowe i d³ugofalowe dzia³ania, podejmowane we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiê-
biorstw, powi¹zane z jego podstawow¹ dzia³alno�ci¹ biznesow¹ i wspieraj¹ce jego konkurencyj-
no�æ na rynku lokalnym, jak i krajowym. Wyró¿nia siê cztery g³ówne obszary CSR: miejsce pracy
(pracownicy), spo³eczeñstwo, rynek i �rodowisko.

*  Praca naukowa finansowana ze �rodków na naukê w latach 2010-2012 jako projekt badawczy nr N N114
165638.
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Cel i metodyka badañ
Celem artyku³u jest przedstawienie podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z wdra¿aniem strategii CSR

w ramach obszaru �Rynek� jako elementu podnoszenia konkurencyjno�ci wspó³czesnych przedsiêbiorstw
oraz zaprezentowanie przyk³adów firm z Polski wdra¿aj¹cych koncepcjê CSR w odniesieniu do rynku.

W opracowaniu wykorzystano informacje i dane publikowane przez Forum Odpowiedzialnego
Biznesu (FOB), które zajmuje siê upowszechnianiem idei odpowiedzialnego biznesu jako standar-
du obowi¹zuj¹cego w Polsce w celu zwiêkszenia konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw, zadowolenia
spo³ecznego i poprawy stanu �rodowiska naturalnego.

W artykule pos³u¿ono siê metod¹ opisow¹ i porównawcz¹ przy wykorzystaniu wyników analiz
danych za pomoc¹ statystyki opisowej.

Aktywno�æ wspó³czesnych przedsiêbiorstw w ramach
odpowiedzialnego biznesu (CSR)

Spo³eczne zaanga¿owanie przedsiêbiorstwa i etyczny sposób prowadzenia dzia³alno�ci przy-
nosz¹ korzy�ci zarówno spo³eczeñstwu, jak i firmie. W coraz wiêkszym stopniu narasta przekona-
nie, ¿e etyka i odpowiedzialno�æ spo³eczna wplataj¹ siê coraz mocniej w obowi¹zki mened¿erów.
Ford, prezes Ford Motor, wskaza³, ¿e: �uczelnie powinny przekazywaæ dalekosiê¿n¹ wizjê sukcesu,
który opiera siê m. in. na odpowiedzialno�ci spo³ecznej� [Raynard 2002]. Mimo tego, ¿e dzia³alno�æ
w tym obszarze nie przyniesie szybkich bezpo�rednich profitów dla przedsiêbiorstwa, to wywrze
pozytywny wp³yw na jako�æ ¿ycia i stabilno�æ otoczenia, w którym funkcjonuje.

Mo¿na wykazaæ wiele korzy�ci, jakie firma odnosi prowadz¹c dzia³alno�æ gospodarcz¹ w spo-
sób etyczny i spo³ecznie odpowiedzialny:
� budowanie dobrej reputacji w oczach klientów, spo³eczno�ci lokalnych, mediów czy pracowników,
� zyskanie zaufania spo³eczno�ci, samorz¹dów, klientów, pracowników firmy � dotychczasowi

klienci przedsiêbiorstwa pozostan¹ wobec niego lojalni, a potencjalni z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem wybior¹ firmê postêpuj¹c¹ etycznie i spo³ecznie zaanga¿owan¹,

� misja firmy, przez zawarcie w niej elementów spo³ecznych i etycznych, wzmocni siê i bêdzie
bardziej wiarygodna,

� w d³u¿szym okresie koszty poniesione na dzia³alno�æ spo³eczn¹ zwróc¹ siê, a sprzeda¿ zacznie
wzrastaæ,

� polskie przedsiêbiorstwo bêdzie mog³o konkurowaæ na rynkach zachodnich, gdzie standardy
spo³ecznej odpowiedzialno�ci i etycznego biznesu s¹ ju¿ rozpowszechnione,

� zwiêkszy siê szansa zyskania inwestorów, poniewa¿ dla wielu z nich wiarygodno�æ spo³eczna
jest równie wa¿na, jak wiarygodno�æ finansowa [Tabor 2004].
Mo¿na wyró¿niæ cztery podstawowe typy spo³ecznych postaw przedsiêbiorstw. Typ pierwszy

(przedsiêbiorstwa osi¹gaj¹ce maksymalny lub satysfakcjonuj¹cy zysk oraz broni¹ce wolnej przed-
siêbiorczo�ci) jest reprezentowany przez zwolenników teorii Friedmana. Przedsiêbiorstwa takie kon-
centruj¹ siê na maksymalizacji zysku i uwa¿aj¹, ¿e spo³eczna odpowiedzialno�æ ogranicza wolno�æ
ich funkcjonowania. Typ drugi (samotny wilk, firma zaanga¿owana spo³ecznie, firma przyczyniaj¹ca
siê do postêpu spo³ecznego oraz globalny aktor) uwzglêdnia wp³yw interesariuszy na zysk w d³ugim
okresie czasu. Aspekty spo³eczne, dzia³alno�æ charytatywna i sponsoring s¹ traktowane w katego-
riach inwestycji lub wydatków na promocjê i budowanie reputacji. Typ trzeci (firma kszta³tuj¹ca
spo³eczeñstwo) wyra¿a zobowi¹zania przedsiêbiorstwa w stosunku do wszystkich interesariuszy,
uwzglêdnia ich oczekiwania i interesy w swojej polityce prowadzenia biznesu. Mo¿e byæ nawet taka
sytuacja, ¿e w pewnym momencie pojawi¹ siê konflikty miêdzy interesami akcjonariuszy a spo³ecznie
odpowiedzialnymi dzia³aniami tego przedsiêbiorstwa. Ostatni typ (firma w s³u¿bie spo³ecznej oraz
zapewniaj¹ca zatrudnienie) obejmuje organizacje stworzone w celu zaspokojenia pewnych potrzeb
spo³ecznych. Korzy�ci finansowe znajduj¹ siê u nich na dalszym planie [Lewicka-Strza³ecka 1999].

Przedsiêbiorstwo, które bierze pod uwagê w swojej dzia³alno�ci spo³eczn¹ odpowiedzialno�æ,
musi mieæ �wiadomo�æ pewnych konfliktów. Przyk³adowo, produkcja, która zanieczyszcza �rodo-
wisko, zapewnia zatrudnienie lokalnej spo³eczno�ci. Z uwagi na podobne konflikty interesów
nale¿y braæ jasne spo³eczne cele dzia³ania. Sprowadza siê to zazwyczaj do wyboru pomiêdzy odpo-
wiedzialno�ci¹ zewnêtrzn¹ a wewnêtrzn¹. Konflikty miêdzy tymi dwoma rodzajami odpowiedzial-
no�ci spo³ecznej s¹ nieuniknione, ale konieczne jest ich zrównowa¿one pogodzenie i odniesienie
do konkretnych warunków funkcjonowania przedsiêbiorstwa [¯emiga³a 2007].
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Trzeba podkre�liæ, ¿e ka¿de przedsiêbiorstwo anga¿uje siê w CSR na swój w³asny sposób,
zale¿nie od swoich kompetencji, zasobów, interesariuszy, a tak¿e tradycji kulturowych, sytuacji
spo³ecznej i ekologicznej obszaru, na którym funkcjonuje. Istnieje kilka powodów, dla których CSR
staje siê tak wa¿ne [Raynard 2002]:
� globalizacja i id¹cy za tym wzrost poziomu konkurencji,
� rosn¹ce rozmiary i wp³ywy przedsiêbiorstw,
� zmiany pozycji i roli, jak¹ odgrywaj¹ ustawodawcy,
� wojna o talenty i wiedzê specjalistyczn¹,
� wzrost aktywno�ci spo³eczeñstwa obywatelskiego w skali globalnej,

Rysunek 1. Aktywno�æ przedsiêbiorstw w ramach czterech obszarów CSR
�ród³o: opracowanie w³asne.
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� zmiana charakteru konsumenta, który z odbiorcy biernego staje siê odbiorc¹ krytycznym, zaan-
ga¿owanym w ca³y proces produkcji,

� wzrost znaczenia nierzeczowych zasobów przedsiêbiorstw,
� zmiana podej�cia inwestorów, którym coraz czê�ciej wyniki finansowe ju¿ nie wystarczaj¹.

Na rysunku 1 zaprezentowano cztery obszary CSR, w których aktywno�æ wspó³czesnych przedsiê-
biorstw jest coraz wiêksza i nabiera coraz istotniejszego znaczenia. W ramach obszaru �Rynek� dzia³ania te
dotycz¹ przede wszystkim poprawy jako�ci i bezpieczeñstwa produktów, sprawiedliwej polityki cenowej i
wspó³pracy z lokalnymi partnerami. Przedsiêbiorstwa maj¹ tak¿e dosyæ szerok¹ gamê elementów CSR,
dziêki którym mog¹ podnosiæ swoj¹ konkurencyjno�æ na rynku lokalnym, krajowym oraz �wiatowym.

Przyk³ady przedsiêbiorstw w Polsce wdra¿aj¹cych CSR
w ramach obszaru �Rynek�

Axel Springer Polska to firma, która w 2009 roku przeprowadzi³a optymalizacjê nak³adów prasy.
Przez stworzenie unikatowego, innowacyjnego systemu zarz¹dzania kolporta¿em DAAX mo¿liwa
sta³a siê nie tylko minimalizacja odpadów powstaj¹cych ze zwrotów, ale tak¿e optymalizacja proce-
sów produkcji i dystrybucji prasy przy efektywnym nasyceniu rynku docelowego w³asnym pro-
duktem. Dziêki wdro¿eniu systemu DAAX uda³o siê w znacz¹cy sposób zredukowaæ liczbê zwro-
tów poszczególnych tytu³ów, np. Newsweeka o ponad 17 tysiêcy egzemplarzy na jedno wydanie.
Prze³o¿y³o siê to na zyski firmy w postaci mniejszych zakupów papieru, ni¿szych kosztów produk-
cyjnych, energetycznych, transportowych, magazynowych a tak¿e oszczêdno�ci na recyklingu
zwrotów wydawniczych. Firma Danone Sp. z o.o. uruchomi³a w 2009 roku serwis internetowy dla
dostawców mleka � EMILKA. W serwisie mo¿na znale�æ bie¿¹ce informacje o wynikach jako�cio-
wych dostarczanego mleka, fakturach VAT i p³atno�ciach. Ponadto, dostarcza informacji zwi¹za-
nych z rynkiem mleka, takich jak: przepisy prawne, aktualno�ci, innowacje i artyku³y bran¿owe.
Oprócz czê�ci biznesowej jest tak¿e k¹cik dla dzieci, konkursy i linki do interesuj¹cych stron.
Serwis, dostarczaj¹c niezbêdnych informacji, u³atwia codzienn¹ pracê zarówno dostawcom mleka,
jak i firmie, która mo¿e bezpo�rednio i szybko przekazaæ wa¿ne wiadomo�ci do konkretnego do-
stawcy [Raport Odpowiedzialny� 2010].

Producent herbaty Irving wyszed³ naprzeciw potrzebom klientów niewidomych i niedowidz¹cych.
W�ród przedmiotów codziennego u¿ytku w Polsce jedynie farmaceutyki maj¹ oznaczenia brajlowskie,
co jest regulowane ustaw¹. W celu u³atwienia funkcjonowania niewidomym i niedowidz¹cym, produ-
cent herbaty Irving umie�ci³ na ka¿dym opakowaniu opis alfabetem Braille�a. S¹ to pierwsze na polskim
rynku produkty spo¿ywcze maj¹ce tego typu oznaczenia. Tak¿e Nordea Bank Polska wprowadzi³ roz-
wi¹zania u³atwiaj¹ce osobom niedowidz¹cym i niewidomym korzystanie ze strony internetowej banku
oraz serwisu transakcyjnego bankowo�ci elektronicznej. Wdro¿enie projektu trwa³o 1,5 roku i wymaga-
³o zaanga¿owania pracowników z ró¿nych dzia³ów firmy [Raport Odpowiedzialny�  2010].

Natomiast Nestle Polska w ramach zrównowa¿onego rozwoju, w trosce o �rodowisko naturalne
i bezpieczeñstwo klientów d¹¿y do redukcji masy i objêto�ci opakowañ oraz ilo�ci materia³ów
wykorzystywanych do pakowania produktów. W latach 2007-2008 ³¹cznie uda³o siê zredukowaæ
wagê opakowañ o ponad 55 ton, co przynios³o firmie równie¿ znacz¹ce oszczêdno�ci. W 2010 roku
planowane jest wdro¿enie narzêdzia do szybkiej identyfikacji oddzia³ywania opakowañ na �rodo-
wisko w ca³ym procesie produkcji. W ramach prowadzonych przez Provident dzia³añ promuj¹cych
wolontariat, w 2009 roku zorganizowano pierwsz¹ edycjê konkursu dla dziennikarzy pt. �Tak! Po-
magam�. Nazwa konkursu wywodzi siê od nazwy programu wolontariatu pracowniczego prowa-
dzonego w firmie od 2006 roku. Konkurs adresowany jest do dziennikarzy zajmuj¹cych siê spo-
³eczn¹ odpowiedzialno�ci¹ biznesu [Raport Odpowiedzialny�  2010].

Z kolei Eurobank, mecenas Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczo�ci, poszerzy³ wspó³-
pracê o konkurs dla m³odych przedsiêbiorców �Wygraj Eurobank!�, w którym autor najlepszego
biznesplanu móg³ wygraæ objêcie placówki franczyzowej Eurobanku. Uczestnicy mogli skorzystaæ z
konsultacji biznesowych mened¿erów banku oraz z prowadzonych na uczelniach zajêæ na temat
biznesu franczyzowego. Natomiast w grudniu 2008 roku TFI SKOK uruchomi³o pierwszy fundusz
etyczny wykorzystuj¹cy w pe³ni kryteria odpowiedzialnego inwestowania. Etyka wpisana jest rów-
nie¿ w inne obszary dzia³ania TFI SKOK. Towarzystwo stopniowo wprowadza³o do swojej oferty
fundusze inwestycyjne stosuj¹ce zasady etycznego inwestowania [Raport Odpowiedzialny� 2010].
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Podsumowanie
W zwi¹zku ze �wiatowym kryzysem gospodarczym, w 2009 roku, debata na temat odpowie-

dzialno�ci i etyki w dzia³aniach przedsiêbiorstw toczy³a siê na du¿¹ skalê. Po krytyce, skierowanej
g³ównie wobec sektora finansowego, pozosta³o silne przekonanie, ¿e dzia³ania firm w obszarze
�Rynek� powinny byæ bardziej przejrzyste i odpowiedzialne. Pokazane w artykule przyk³ady do-
brych praktyk wskazuj¹, ¿e to nie tylko �ród³o legitymizacji, ale tak¿e pole do rozwoju innowacyj-
nych produktów oraz us³ug.

Prowadzone ró¿ne badania, m.in. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, traktuj¹ CSR jako
strategiê zarz¹dzania, która pozwala minimalizowaæ ryzyko i maksymalizowaæ szansê na powodze-
nie firmy w d³ugim okresie oraz jako umiejêtno�æ prowadzenia przedsiêbiorstwa w taki sposób, aby
zwiêkszyæ jego pozytywny wk³ad w spo³eczeñstwo i jednocze�nie minimalizowaæ negatywne skut-
ki dzia³alno�ci.
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Summary
The article presents the basic issues related to the implementation of CSR strategies in the area of �Market�

as an important element to improve the competitiveness of modern enterprises. Issues have been taken to present
examples of Polish firms implementing CSR strategy in the analyzed area. The analysis shows that, in the context
of the global economic crisis, in 2009, the debate on responsibility and ethics in business operation waged in the
large scale and has remained strong belief that companies work in the area of �Market� should be more
transparent and accountable .
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