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1. IMIĘ I NAZWISKO 

Agata Lulewicz-Sas 

2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE 

W 2006 roku uzyskałam stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, nadany przez 
Wydział Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie). Tytuł rozprawy doktorskiej: Kryteria oceny ekologicznie czystej produkcji 
przemysłowej. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Rafał Miłaszewski, 
a recenzentami: prof. dr hab. Józefa Famielec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i prof. dr 
hab. Elżbieta Lorek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Rozprawa doktorska została 
wyróżniona przez Radę Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie za wysoki poziom 
merytoryczny. 

W 2012 roku ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym roczne Studia Podyplomowe Zarządzanie 
badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Studia te realizowane były przez Wyższą Szkołę 
Ekonomiczną w Białymstoku. 

W 1999 roku uzyskałam dyplom (z wynikiem celującym) magistra ochrony środowiska (specjalność 
zarządzanie w ochronie środowiska) wydany przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Białostockiej. Temat pracy magisterskiej: Kierunki współpracy transgranicznej 
Euroregionu Niemen. W roku akademickim 1998/1999 zdobyłam pierwsze miejsce w konkursie na 
najlepszego studenta Politechniki Białostockiej. 

W 1998 roku ukończyłam dwuletnie Studium Pedagogiczne organizowane przez Politechnikę 
Białostocką. 

Ukończyłam także szkolenia i zdałam egzamin, uzyskując kwalifikacje: 

 audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania 
środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (certyfikat 
nr 2008/ZSZ/250); 

 pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (certyfikat nr CE/ZSZ/P/25 
-27/05/2012/14). 
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3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH  

3.1. Przebieg pracy zawodowej 

W październiku 1999 roku zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Politechnice 
Białostockiej w Instytucie Marketingu i Zarządzania (przekształconym w 2001 roku decyzją 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej). Od 2008 
roku pracuję na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, 
w Katedrze Zarządzania Produkcją. 

W latach 1999-2008 współpracowałam (w charakterze konsultanta naukowego) z Narodową 
Fundacją Ochrony Środowiska Biuro Porozumienia Zielone Płuca Polski. Realizowałam zadania 
związane z koncepcją Zielone Płuca Europy (była to kontynuacja prac podjętych i realizowanych  
w ramach pracy magisterskiej związanych ze współpracą transgraniczną). Zlecaną pracę 
wykonywałam na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło). 

Odbyłam dwa miesięczne staże naukowe:  

 w 2014 roku przebywałam na stażu zagranicznym w Manchester Business School, 
University of Manchester (Wielka Brytania); opiekunem stażu był dr Rafael Popper 

 w 2013 roku przebywałam na stażu krajowym na Wydziale Finansów Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie; opiekunem stażu była prof. dr hab. Józefa Famielec 

 

3.2. Funkcje organizacyjne pełnione w uczelni 

od 2008  kierownik 12 edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem 
i higieną pracy 

od 2008  opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Produkcją 

od 2011 audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w Dziekanacie Wydziału 
Zarządzania Politechniki Białostockiej 

2015-2016  kierownik Studiów Podyplomowych Menedżer jakości 

2013-2016 członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów 
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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Najważniejszym osiągnięciem naukowym w myśl art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, 
poz. 595, z późn. zm.) jest opracowanie modelu ewaluacji hybrydowej społecznie odpowiedzialnej 
działalności przedsiębiorstw.  

Osiągnięcie to zostało opublikowane w samodzielnej monografii pod tytułem Ewaluacja społecznie 
odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw, wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki 
Białostockiej, Białystok 2016, s. 249, ISBN 978-83-65596-04-8.  

Recenzentami wydawniczymi monografii byli: prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek i dr hab. Piotr 
Wachowiak, prof. SGH. 

Monografia jest rezultatem prowadzonych prac naukowo-badawczych, realizowanych w ramach 
projektu pt. Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki (numer decyzji DEC-2011/01/D/HS4/05665). 

Zdaniem autorki, oryginalnym wkładem i wartością dodaną w dziedzinie nauk ekonomicznych,  
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (zwłaszcza dla rozwoju teorii i zarządzania przedsiębiorstwem), 
jest podjęte wyzwanie naukowe nad pomiarem i ilościowo-jakościową oceną realizowanych przez 
przedsiębiorstwa działań społecznie odpowiedzialnych1. Problematyka prezentowana 
w monografii stanowi uzupełnienie dostępnej wiedzy o pomiarze tego rodzaju działalności 
przedsiębiorstw. Za najistotniejszy wkład autorki w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu uważa 
się wykorzystanie ewaluacji w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
podjęcie próby skonstruowania modelu ewaluacji hybrydowej działalności realizowanej w tym 
obszarze. W autorskiej monografii kategorię ewaluacji po raz pierwszy wykorzystano do analizy 
i oceny działań przedsiębiorstw w zakresie koncepcji społecznej odpowiedzialności. 

 

4.2. Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników  

Studia literaturowe i przeprowadzone własne badania ankietowe pokazują, że kontekst pomiarowy 
związany z prowadzoną przez przedsiębiorstwa działalnością społecznie odpowiedzialną jest 
ważny, ale słabo rozpoznany w literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej. Ma on 
fundamentalne znaczenie, gdyż dzięki zastosowaniu narzędzi pomiarowych możliwe jest 
pokazanie znaczenia i efektów podejmowanych w ramach tej koncepcji działań. Większość 

                                                      
1 Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, będąca przedmiotem zainteresowania, realizowana jest 
poprzez różnego rodzaju działania społecznie odpowiedzialne. Działania społecznie odpowiedzialne składają się na 
działalność społecznie odpowiedzialną przedsiębiorstw. Zamiennie są stosowane terminy: społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw, działania społecznie odpowiedzialne, działalność społecznie odpowiedzialna. 
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teoretyków i praktyków zarządzania jest zgodna, że jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie można 
tym zarządzać2, a tym samym doskonalić działań realizowanych w ramach analizowanej koncepcji. 

W literaturze przedmiotu zostały opisane różnorodne podejścia do mierzenia działalności 
społecznie odpowiedzialnej. Pomimo jednak względnej liczebności metod, technik i wskaźników 
wykorzystywanych w procesie pomiaru nadal wskazać można jego niedoskonałości. Za 
najważniejsze z nich należy uznać: niespójne rozumienie przez przedsiębiorców koncepcji 
społecznej odpowiedzialności, fragmentaryczny pomiar działań realizowanych w ramach 
koncepcji, trudności w prowadzeniu pomiaru na różnych etapach wdrażania koncepcji, 
niejednoznaczność ujęć pomiaru działalności społecznie odpowiedzialnej (stosowanie 
różnorodnych metod pomiarowych, technik badawczych i wskaźników). 

Uzasadniając podjęcie tematu, można wskazać następujące niedoskonałości w zakresie pomiaru 
działalności społecznie odpowiedzialnej, wynikające z opracowań teoretycznych oraz badań 
empirycznych: 

 lukę teoretyczną, wynikającą z niedostatecznego rozpoznania metod, technik i wskaźników 
służących do pomiaru działań społecznie odpowiedzialnych; 

 lukę empiryczną, powstałą wskutek niepełnych, fragmentarycznych wyników badań 
w zakresie pomiaru prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności społecznie 
odpowiedzialnej; 

 lukę metodyczną, wynikającą z braku uniwersalnej, powszechnie wykorzystywanej 
metodyki służącej do pomiaru działań społecznie odpowiedzialnych. 

Biorąc pod uwagę niedoskonałości stosowanych podejść do pomiaru działalności społecznie 
odpowiedzialnej, autorka zaproponowała wykorzystanie ewaluacji do analizy tej koncepcji. 
Ewaluacja, jako usystematyzowany rodzaj badań, jest znana od niespełna stu lat i najczęściej 
wykorzystywana w sektorze edukacji (ewaluacja programów nauczania), programach związanych 
z ochroną zdrowia, programach socjalnych, infrastrukturalnych, programach rozwoju 
regionalnego. Pomimo wielu zastosowań ewaluacji nie była ona dotychczas narzędziem badań 
w zakresie analizy i oceny działań realizowanych w przedsiębiorstwach, w tym także w ramach 
koncepcji społecznej odpowiedzialności. 

Spośród wielu możliwych do zastosowania form analizy i oceny koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw na szczególną uwagę, zdaniem autorki, zasługuje ewaluacja, 
ponieważ wyróżnia się: 

 analitycznym i usystematyzowanym charakterem badań; 
 łączeniem empirii (możliwe jest badanie programu, projektu, działania i ich konsekwencji) 

z charakterem normatywnym (możliwa jest ocena działań, ich logika, wartościowanie); 
 możliwością wyjścia poza kanon jednej metodologii oraz łączenia różnych narzędzi 

i technik badawczych; 

                                                      
2 Na przykład: R.S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, PWN, 

Warszawa 2002. 
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 cyklicznością i systematycznością; 
 możliwością zastosowania na różnych etapach prowadzonych działań; 
 użytecznością (prowadzone badania skutkują sformułowaniem rekomendacji); 
 interaktywnością i negocjacyjnym podejściem do procesu badania, będącego jednocześnie 

procesem uczenia się. 

Za główny problem naukowy uznano potrzebę i możliwości wykorzystania ewaluacji w nowym 
obszarze badań, jakim jest koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.  

Głównym celem naukowym badań było opracowanie autorskiego modelu ewaluacji hybrydowej 
działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw. Osiągnięcie głównego celu wymagało 
realizacji celów szczegółowych, które obejmują: 

Cel 1: Uporządkowanie terminologiczne dotyczące koncepcji społecznej odpowiedzialności, 
w szczególności jej pomiaru.  

Cel 2: Określenie metod, technik badawczych oraz wskaźników pomiaru społecznie 
odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw. 

Cel 3: Określenie obszarów i procedury ewaluacji społecznie odpowiedzialnej działalności 
przedsiębiorstw. 

Przeprowadzone studia literaturowe pozwoliły na sformułowanie głównej hipotezy naukowej 
i pięciu hipotez szczegółowych, będących przedmiotem weryfikacji. Przyjęta została następująca 
hipoteza naukowa: analiza działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw jest możliwa 
dzięki wykorzystaniu modelu ewaluacji hybrydowej, który pozwala dokonać oceny trafności, 
skuteczności, wydajności, użyteczności i trwałości działań objętych tą koncepcją. 

Główna hipoteza naukowa została rozwinięta w hipotezach szczegółowych w następujący sposób: 

Hipoteza 1: Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw charakteryzuje się 
heterogenicznością terminologiczną, głównie dotyczącą jej zakresu i obszarów 
zastosowań. 

Hipoteza 2: Heterogeniczność terminologiczna społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
utrudnia rzetelny i trafny pomiar działań realizowanych w ramach tej koncepcji. 

Hipoteza 3: Niedoskonałości procesu analizy i oceny działań społecznie odpowiedzialnych 
przedsiębiorstw wynikają ze zróżnicowanych obszarów koncentracji działań oraz 
stosowania różnorodnych narzędzi i kryteriów wykorzystywanych w tym procesie, 
co powoduje, że dokonywany dotąd pomiar ma charakter fragmentaryczny. 

Hipoteza 4: Możliwe jest zdefiniowanie i wykorzystanie ewaluacji do analizy i oceny działań 
społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw. 
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Hipoteza 5: Zastosowanie ewaluacji do analizy i oceny działań społecznie odpowiedzialnych 
przedsiębiorstw umożliwi systematyczne i obiektywne badanie wszelkich 
przedsięwzięć realizowanych w ramach koncepcji w fazie jej planowania, wdrażania 
i realizacji. 

Do realizacji przyjętego celu pracy i weryfikacji postawionych hipotez badawczych zastosowano 
indukcyjną metodę naukową, sprowadzającą się do wyszukiwania, gromadzenia i analizowania 
informacji w zakresie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym przede 
wszystkim dotyczących jej pomiaru, sformułowania problemu badawczego, określenia założeń 
i podstaw do budowy modelu ewaluacji hybrydowej działań społecznie odpowiedzialnych. 
Pomocniczo posłużono się metodą dedukcyjną, opartą na faktach logicznych, głównie do 
wnioskowania dedukcyjnego. Wykorzystano ilościowe techniki badawcze do realizacji autorskiego 
badania ankietowego. Celem badań było określenie zakresu i metodyki oceny podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa działań społecznie odpowiedzialnych. 

Zestawienie zadań badawczych, pozwalających na weryfikację poszczególnych hipotez, oraz 
głównego celu pracy przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Sformułowane hipotezy i zrealizowane na potrzeby ich weryfikacji zadania 
badawcze  

Hipotezy 
badawcze 

Zadanie badawcze 

Hipoteza 1  analiza pojęcia „odpowiedzialność” w znaczeniu prawnym, filozoficznym oraz w naukach 
o zarządzaniu 

 określenie podmiotu odpowiedzialności 
 określenie przedmiotu odpowiedzialności 
 propozycja nazwy analizowanej koncepcji 
 próba autorskiego zdefiniowania przedmiotowej koncepcji 
 wskazanie cech przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego i nieodpowiedzialnego 
 identyfikacja obszarów badawczych podejmowanych w literaturze przedmiotu z zakresu 

koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
Hipoteza 2  przedstawienie pomiaru w kontekście narzędzia procesu zarządzania 

 rozpoznanie możliwości pomiaru działalności społecznie odpowiedzialnej 
 określenie metod, technik i wskaźników pomiaru społecznie odpowiedzialnej działalności 

przedsiębiorstw 
 przedstawienie raportowania społecznego w kontekście weryfikacji i dokumentowania 

działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw 
Hipoteza 3  realizacja badań empirycznych Metody oceny podejmowanych przez przedsiębiorstwa 

działań społecznie odpowiedzialnych. Celem badań było: 
 określenie poziomu zaangażowania różnych grup interesariuszy na etapie planowania 

działań społecznie odpowiedzialnych 
 zweryfikowanie, czy potrzeby i cele poszczególnych grup interesariuszy są 

uwzględniane na etapie planowania działań społecznie odpowiedzialnych 
 wskazanie obszarów koncentracji działań społecznie odpowiedzialnych 
 określenie regularności badań wpływu realizacji działań społecznie odpowiedzialnych 

na poszczególne grupy interesariuszy 
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 wskazanie narzędzi i kryteriów wykorzystywanych w procesie oceny działań 
społecznie odpowiedzialnych 

Hipoteza 4  kwerenda publikacji polskich i zagranicznych związanych z problematyką ewaluacji 
 określenie zależności między ewaluacją a monitoringiem, audytem, kontrolą 
 przedstawienie etapów procesu ewaluacji 
 określenie możliwości ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych 

Hipoteza 5  opracowanie założeń konstrukcji modelu ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych 
 opracowanie modelu ewaluacji hybrydowej działań społecznie odpowiedzialnych 
 określenie obszarów koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
 określenie procedury badań ewaluacyjnych (faza konceptualizacji, operacjonalizacji, 

właściwe badania ewaluacyjne, wnioskowanie) 
 opracowanie rekomendacji wykorzystania modelu ewaluacji hybrydowej społecznie 

odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne. 

Rozważania teoretyczne w zakresie analizowanej problematyki rozpoczęto od kwestii 
terminologicznych. W literaturze występuje duża dowolność w zakresie nazwy (autorka 
zidentyfikowała ponad 30 różnych nazw koncepcji) i zdefiniowania koncepcji. Angielska nazwa 
corporate social responsibility (CSR) jest najczęściej tłumaczona jako społeczna odpowiedzialność 
biznesu. Biznes oznacza prowadzenie działalności gospodarczej i tak rozumiany, zdaniem autorki, 
nie może być adresatem odpowiedzialności, ponieważ nie ma podmiotowego charakteru. 
Podmiotem jest przedsiębiorca prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą w formie 
przedsiębiorstwa, i to on powinien być adresatem odpowiedzialności. Przymiotnik „społeczna”  
w nazwie koncepcji sugeruje, że w polu jej zainteresowania są wyłącznie kwestie społeczne, co nie 
jest zgodne z jej założeniami. Koncepcja ta poza stricte społecznymi aspektami obejmuje także 
aspekty ekologiczne, ekonomiczne i etyczne. 

Ważną kwestią było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: wobec kogo przedsiębiorca powinien być 
odpowiedzialny? Odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca wobec interesariuszy przedsiębiorstwa. 
Biorąc pod uwagę podmiot i przedmiot odpowiedzialności, w monografii zasugerowano, że bardziej 
właściwą, obrazującą obszar problemowy nazwą koncepcji jest odpowiedzialność przedsiębiorcy 
wobec interesariuszy. Pomimo że autorka podała własną propozycję nazwy koncepcji,  
w monografii stosowane są również terminy: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, 
działalność społecznie odpowiedzialna, działania społecznie odpowiedzialne. 

Terminologiczne problemy skutkują rozbieżnościami w definiowaniu analizowanej koncepcji. 
Autorka, na podstawie analizy literatury przedmiotu, przyjęła następującą interpretację terminu 
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: podejmowanie przez przedsiębiorstwo celowych 
i przemyślanych decyzji w długofalowej strategii działalności, skierowanych do wszystkich grup 
interesariuszy. 

Ważnym obszarem badawczym w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
jest pomiar tejże odpowiedzialności. Pomiar jest jednym z ważniejszych i trudnych obszarów 
problemowych podejmowanych na gruncie nauk o zarządzaniu.  
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Pomiar realizowanych przez przedsiębiorstwa działań społecznie odpowiedzialnych to proces 
wieloetapowy, wymagający przeprowadzenia określonych czynności, a przede wszystkim 
określenia celu i obszarów pomiaru, określenia wskaźników (mierników) pomiaru, doboru metod 
i technik badawczych, przeprowadzenia pomiaru właściwego, analizy wyników i sformułowania 
wniosków z pomiaru, a także upowszechnienia wyników pomiaru (raportowanie). 

Na podstawie analizy literatury3 dotyczącej pomiaru społecznej odpowiedzialności (przy 
wykorzystaniu przez autorkę metody analizy i krytyki piśmiennictwa) stwierdzono, że: 

 nie udało się dotychczas stworzyć ujednoliconej metodyki pomiaru działań społecznie 
odpowiedzialnych uwzględniających wszystkie obszary działań i grup interesariuszy 
przedsiębiorstwa; 

 z powodu braku odpowiednich miar nie jest możliwe przeprowadzenie wiarygodnych badań 
pozwalających ocenić działalność przedsiębiorstwa w zakresie koncepcji społecznej 
odpowiedzialności; 

 narzędzia pomiarowe społecznej odpowiedzialności nie są uniwersalne, nie można ich 
stosować we wszystkich przedsiębiorstwach w celu dokonania porównań, gdyż często 
opierają się na wskaźnikach jakościowych, a nie ilościowych; 

 dotychczasowy pomiar działań społecznie odpowiedzialnych sprowadza się do oceny 
efektywności działań bieżących; 

 pomiar działań społecznie odpowiedzialnych nie obejmuje efektów realizacji działań 
społecznie odpowiedzialnych osiąganych w dłuższej perspektywie. 

Brak jednolitej definicji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a tym samym przedmiotu 
pomiaru uniemożliwia jego kompleksowe przeprowadzenie. Nie są określone obszary koncepcji 
społecznej odpowiedzialności, kryteria oceny odpowiedzialności i nieodpowiedzialności 
przedsiębiorstwa wobec poszczególnych grup interesariuszy (zwłaszcza zewnętrznych), brakuje 
też metod do identyfikacji oddziaływań przedsiębiorstwa na interesariuszy. Wymienione 
niedostatki w zakresie pomiaru działań społecznie odpowiedzialnych stały się przyczynkiem do 
przeprowadzenia własnych badań empirycznych. 

Zgodnie z wprowadzoną autorską definicją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
przedmiotem pomiaru powinna być odpowiedzialność wobec poszczególnych grup interesariuszy 
przedsiębiorstwa. Przykłady opisane w literaturze4, jak również praktyka wielu przedsiębiorstw 

                                                      
3 Na przykład: P. Wachowiak, Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza Szkoły 
Głównej Handlowej, Warszawa 2013; S.A. Waddock, S.B. Graves, The corporate social performance-financial 
performance link, “Strategic Management Journal” 1997 nr 18 (4); A. Wąsowska, M. Pawłowski, Metody pomiaru 
społecznej odpowiedzialności biznesu – przegląd literatury, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 11; G. Bartkowiak, 
Problematyka pomiaru i oceny społecznej odpowiedzialności firm, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu, red. 
L. Wojtasiewicz, AE w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008; D. Gallardo-Vázquez, M.I. Sanchez 
-Hernandez, Measuring corporate social responsibility for competitive success at a regional level, “Journal of Cleaner 
Production” 2014 nr 72. 
4 Na przykład: K.E. Aupperle, A.B. Carroll, J.D. Hatfield, An empirical examination of the relationship between corporate 
social responsibility and profitability, “Academy of Management Journal” 1985 nr 28(2); B.M. Ruf, K. Muralidhar, K. Paul, 
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wskazują, że z reguły badania są ograniczone do oceny satysfakcji pracowników, pomiaru 
efektywności zaangażowania społecznego. Kompleksowymi badaniami nie są objęte wszystkie 
obszary działań społecznie odpowiedzialnych i wszystkie grupy interesariuszy przedsiębiorstwa. 

Proces pomiaru działań społecznie odpowiedzialnych powinien odnosić się do wszystkich etapów 
realizacji sformułowanej koncepcji. Uwzględniać on powinien cały cykl życia przedsiębiorstwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem etapów: planowania, funkcjonowania i doskonalenia działań 
społecznie odpowiedzialnych. 

Biorąc pod uwagę istniejące w literaturze luki wiedzy w obszarze pomiaru realizowanej przez 
przedsiębiorstwa działalności społecznie odpowiedzialnej, w 2013 roku autorka przeprowadziła 
samodzielnie badania ilościowe Metody oceny podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań 
społecznie odpowiedzialnych5. Opierały się one na mechanizmie introspekcji6, pozwalającej na 
pozyskanie wiedzy o koncepcji społecznej odpowiedzialności od osób zajmujących się praktyczną 
jej implementacją w badanych przedsiębiorstwach. Autorka ma świadomość, że metoda ta nie 
pozwala na uzyskanie wiedzy intersubiektywnie weryfikowanej. Metoda ta uznawana jest jednak 
za podstawę wszelkich badań kwestionariuszowych i została także wykorzystana do badań  
w ramach analizowanej problematyki7.  

Przeprowadzone badania empiryczne opisane w monografii stanowiły podstawę do sformułowania 
następujących wniosków: 

 w proces planowania działań społecznie odpowiedzialnych zaangażowane są takie grupy 
interesariuszy, jak: kadra zarządzająca, pracownicy, społeczność lokalna, klienci, 
kontrahenci oraz instytucje finansowe; 

 kadra zarządzająca i pracownicy to najbardziej zaangażowane w proces planowania działań 
społecznie odpowiedzialnych grupy interesariuszy; instytucje finansowe  
są najmniej zaangażowaną w proces planowania grupą interesariuszy; 

 blisko 80% ankietowanych przedsiębiorstw identyfikuje potrzeby/cele interesariuszy na 
etapie planowania działań społecznie odpowiedzialnych; realizowane przez 
przedsiębiorstwa działania są dostosowane do potrzeb/celów rożnych grup interesariuszy; 

                                                      
The development of a systematic, aggregate measure of corporate social performance, “Journal of Management” 1998 nr 
24(1). 
5 Badaniami objęto jednostki organizacyjne mające wyraźnie sformalizowaną koncepcję społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, prowadzące politykę informacyjną w obszarze analizowanej koncepcji, posiadające swoje siedziby na 
terytorium Polski. Kwestionariusz badawczy został przesłany do 309 podmiotów gospodarczych. Uzyskano 
odpowiedzi od 63 jednostek, co zapewniło współczynnik zwrotu na poziomie 20,4%. Autorka ma świadomość, że mała 
liczebność próby badawczej znacząco zimniejsza jej reprezentatywność. Wiarygodność badań zapewnia zastosowanie 
próby celowej w doborze badanych przedsiębiorstw. Uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań dane  
i informacje nie stanowiły podstawy do formułowania kategorycznych wniosków, a są jedynie źródłem wiedzy  
o pewnych prawidłowościach. 
6 Introspekcja (łac. introspicere), dosłownie oznacza „patrzenie od wewnątrz”. 
7 J.M. Moczydłowska, Wyzwania psychologiczne w procesie zarządzania jednostką ochrony zdrowia w ocenie kadry 
kierowniczej (materiał powielony). 
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 dla wszystkich grup interesariuszy łącznie regularne i nieregularne badanie wpływu 
realizacji działań CSR kształtuje się na poziomie 66%; 

 najczęściej badany jest wpływ realizacji działań społecznie odpowiedzialnych 
na pracowników (79,4%), klientów (74,6%) i środowisko przyrodnicze (74,6%); 

 regularność badań wpływu realizacji działań społecznie odpowiedzialnych 
na poszczególne grupy interesariuszy jest znacznie wyższa w grupie przedsiębiorstw 
stosujących koncepcję społecznej odpowiedzialności ponad 5 lat; 

 przedsiębiorstwa realizują koncepcję społecznej odpowiedzialności w następujących 
obszarach: ład organizacyjny, relacje z pracownikami, relacje z konsumentami, uczciwe 
praktyki rynkowe, zaangażowanie społeczne, prawa człowieka, środowisko naturalne; 
najwyższy poziom ukierunkowania koncepcji obserwowany jest w stosunku do obszaru  
– relacje z pracownikami, a najniższy w stosunku do obszaru – ład organizacyjny; 

 badania ankietowe prowadzone przez przedsiębiorstwa, badania podczas spotkań 
bezpośrednich oraz komunikacja nieformalna to najczęściej stosowane metody do oceny 
efektów działań społecznie odpowiedzialnych; 

 stosowane kryteria pomiaru są silnie powiązane z badaną grupą interesariuszy; czynnikami 
najczęściej podlegającymi  pomiarowi są: zadowolenie z pracy (71,4%), ilość wytwarzanych 
odpadów (66,7%), a najrzadziej mierzone są czynniki: zakres finansowego wsparcia dla 
lokalnych inicjatyw (19,0%) oraz zakres negatywnego oddziaływania na środowisko lokalne 
(22,2%). 

Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że przedsiębiorstwa stosują rożne podejścia do 
pomiaru społecznej odpowiedzialności, dokonują go według własnego uznania i w użyteczny dla 
siebie sposób. 

Biorąc pod uwagę ograniczenia dotychczas stosowanych podejść do pomiaru działalności 
społecznie odpowiedzialnej, a także doceniając mocne strony procesu ewaluacji, autorka 
zaproponowała wykorzystanie ewaluacji do wartościowania/oceny działań przedsiębiorstw 
uznawanych za społecznie odpowiedzialne.  

Ewaluacja, zdaniem autorki monografii, jest trafnym narzędziem analizy i oceny społecznie 
odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw, ponieważ: 

 przedmiotem ewaluacji mogą być różnorodne podmioty/przedmioty (program, działanie, 
obiekt, procedura, produkt); 

 wyróżnia się analitycznym i usystematyzowanym charakterem badań; 
 łączy różne metodologie, narzędzia, techniki i metody badawcze; 
 uwzględnia różne perspektywy i aspekty przedmiotu/podmiotu poddawanego procesowi 

ewaluacji; 
 jej celem nie jest tylko opis i diagnoza, ale przede wszystkim określenie jakości, wartości 

poddanego ewaluacji podmiotu/przedmiotu; 
 elementem ewaluacji są rekomendacje; 
 korzysta z ustandaryzowanej metodyki badań ewaluacyjnych; 
 ma charakter utylitarny. 
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Autorka zdefiniowała ewaluację działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw jako 
systematyczne i obiektywne badanie wartości wszelkich przedsięwzięć realizowanych w ramach 
proponowanej koncepcji, zarówno w fazie planowania, wdrażania, jak również po jej zrealizowaniu, 
według przyjętych kryteriów ewaluacyjnych. Zakresem ewaluacji działań społecznie 
odpowiedzialnych można objąć: działania społecznie odpowiedzialne, skutki ich wdrożenia oraz 
oddziaływanie wdrożonych działań na interesariuszy. Ewaluację w analizowanym obszarze można 
prowadzić w każdym momencie realizacji koncepcji (ewaluacja ex ante, on-going, ex post, follow-
up), (rysunek 1). 

 
 
* W ciągu 2-5 lat widoczne są efekty wdrażania działań społecznie odpowiedzialnych. W tym okresie możliwe jest 
określenie trwałości efektów działań. Wydłużanie czasu analizy ponad 5 lat nie jest uzasadnione, ponieważ wyniki 
analizy mogą zostać zniekształcone przez inne czynniki, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. 

Rysunek 1. Charakter ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych w zależności od etapu 
realizacji działań społecznie odpowiedzialnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Ewaluacja działań społecznie odpowiedzialnych przyczyniać się może do realizacji funkcji 
poznawczej i konkluzywnej. Wyniki badań ewaluacyjnych stwarzają możliwość realizacji zasady 
ciągłego doskonalenia, umożliwiają wskazanie przyczyn niepowodzeń, a także czynników 
przyczyniających się do sukcesu realizowanej koncepcji społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. 

Realizacja głównego celu pracy wymagała opracowania modelu ewaluacji działań społecznie 
odpowiedzialnych. W autorskim modelu przyjęto kilka podstawowych założeń: 

Diagnoza stanu istniejącego Identyfikacja potrzeb 

Planowanie działań społecznie odpowiedzialnych 
Ewaluacja wstępna  

(ex- ante) 

Wdrażanie działań społecznie odpowiedzialnych 
Ewaluacja bieżąca  

(on-going) 

Zakończenie etapu wdrażania  
poszczególnych działań 

Ewaluacja końcowa  
(ex -post) 

2-5* lat po wdrożeniu działań  
społecznie odpowiedzialnych 

Ewaluacja weryfikacyjna  
(follow-up) 
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 model składa się z czterech etapów, realizowanych w ściśle określonej kolejności; są to: 
konceptualizacja, operacjonalizacja, właściwe badania ewaluacyjne, wnioskowanie; 

 w modelu zastosowano podejście holistyczne, w ujęciu procesowym, co oznacza, że 
poszczególne etapy ewaluacji są ze sobą powiązane i umożliwiają uzyskanie informacji 
odnośnie do realizowanych i ocenianych działań; 

 ewaluacja hybrydowa8 obejmuje siedem obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, 
praktyki w miejscu pracy, środowisko przyrodnicze, praktyki rynkowe, kwestie 
konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczności; 

 działania społecznie odpowiedzialne analizowane i oceniane są według kryteriów 
ewaluacyjnych, takich jak: trafność, skuteczność, wydajność, użyteczność, trwałość; nie 
wyklucza się stosowania innych kryteriów ewaluacyjnych; 

 dobór kryteriów ewaluacyjnych zależy od etapów realizacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; ewaluację wstępną (ex-ante) prowadzić można 
z wykorzystaniem kryterium trafności, skuteczności, wydajności; w ewaluacji bieżącej (on-
going) znajdują zastosowania kryteria trafności, skuteczności, wydajności, użyteczności;  
w ewaluacji końcowej (ex-post) można stosować kryterium skuteczności, wydajności, 
użyteczności, trwałości; w ewaluacji typu follow-up przydatne jest kryterium użyteczności 
i trwałości. 

Skonstruowany autorski model ewaluacji hybrydowej społecznie odpowiedzialnej działalności 
przedsiębiorstw przedstawiono na rysunku 2. 

                                                      
8 Model hybrydowy charakteryzuje się możliwością przetwarzania różnych typów wiedzy wyrażonych przez różne 
techniki ich prezentacji, wykorzystuje różne metody wnioskowania i agregacji, czyli łączenia informacji o wielu 
zróżnicowanych wielkościach. Stosowanie systemów hybrydowych ma na celu integrację różnorodnych technik, 
metod, narzędzi w jednej spójnej i określonej strukturze, stanowiącej logicznie uporządkowaną całość, dzięki czemu 
uzyskać można bardziej zadowalający efekt niż przy wykorzystaniu każdej z technik osobno (efekt synergii). Biorąc 
pod uwagę liczne zalety modelu hybrydowego, stwierdzić można, że ten rodzaj modelu jest najbardziej odpowiedni 
do ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych. Proponowany model ewaluacji hybrydowej będzie wykorzystywał 
cechy różnorodnych modeli opisanych w literaturze, na przykład modelu opisowego, funkcjonalnego, teoretycznego, 
myślowego, służącego pomiarowi. 
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Rysunek 2. Autorski model ewaluacji hybrydowej społecznie odpowiedzialnej działalności 
przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne. 

Ze względu na to, że koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest kategorią 
złożoną i realizowaną w różny sposób, w modelu uwzględniono różne obszary działań społecznie 
odpowiedzialnych. Obszary te są ściśle powiązane z beneficjentami działań społecznie 
odpowiedzialnych, czyli interesariuszami wewnętrznymi (menedżerami, pracownikami 
przedsiębiorstwa) oraz interesariuszami zewnętrznymi (klientami, kontrahentami, społecznością 
lokalną, środowiskiem przyrodniczym). Ewaluacją należy objąć wszystkie obszary, w ramach 
których realizowana jest koncepcja społecznej odpowiedzialności skierowana do wszystkich 
interesariuszy przedsiębiorstwa.  

Do zaproponowanego modelu ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych zaadaptowano 
wymienione w normie ISO 260009 obszary koncepcji społecznej odpowiedzialności. Wyróżnione 

                                                      
9 PN-ISO 26000: Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN, Warszawa 2012. 
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obszary pozwalają szeroko i kompleksowo analizować koncepcję społecznej odpowiedzialności, 
uwzględniając najistotniejsze jej aspekty i interesariuszy przedsiębiorstwa. 

W normie ISO 26000 wyróżniono siedem kluczowych obszarów koncepcji społecznej 
odpowiedzialności, a mianowicie: 

 ład organizacyjny (nazywany też ładem korporacyjnym);  
 prawa człowieka;  
 praktyki w miejscu pracy (stosunki w pracy);  
 środowisko przyrodnicze;  
 praktyki rynkowe;  
 kwestie konsumenckie;  
 zaangażowanie i rozwój społeczności10. 

Obszary te nie są wyraźnie zdefiniowane i poszczególne ich zakresy problemowe (zagadnienia) 
mogą się na siebie nakładać.  

Ład organizacyjny, jako obszar ewaluacji, rozumiany jest jako zbiór zasad, norm, standardów 
postępowania związanych z realizacją działań społecznie odpowiedzialnych odnoszących się do 
szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem. Kodeksy ładu organizacyjnego są 
swoistymi wzorcami etycznymi i kulturowymi dla przedsiębiorstw i ich interesariuszy11. Ład 
organizacyjny wyraża się w transparentności, etycznym postępowaniu i odpowiedzialności za 
wszelkie podejmowane przez menedżerów decyzje. Zgodność prowadzonej działalności z prawem 
to minimum wymagań, jakie przedsiębiorstwo musi spełniać. Działania realizowane w ramach 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powinny uwzględniać interes społeczny, którego 
osiągnięcie jest możliwe między innymi przez współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami. 

Przedsiębiorstwo wdrażające koncepcję społecznej odpowiedzialności musi respektować prawa 
człowieka, wynikające między innymi z ustanowionej w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka. W szczególności przedsiębiorstwo powinno działać w poszanowaniu praw 
obywatelskich, cywilnych, politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych w stosunku do 
wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa, a nie tylko w stosunku do pracowników. 

Działania z obszaru „dobre praktyki w miejscu pracy” wykraczają poza relacje przedsiębiorstwa  
z jej pracownikami i dotyczą również sfery współpracy z podwykonawcami, dostawcami, 
konkurencją. Powinny one uwzględniać etyczne zatrudnianie, warunki pracy i opiekę społeczną 
(wykraczającą poza obowiązki wynikające z kodeksu pracy), bezpieczeństwo i higienę pracy, 
rozwój społeczny (szkolenia), potrzebę prowadzenia stałego dialogu społecznego oraz 
utrzymywania otwartych i uczciwych relacji z podmiotami współpracującymi. Dobre praktyki 
w miejscu pracy to także uczciwa rekrutacja i promocja pracowników, odpowiednia polityka wobec 
pracowników (przestrzeganie czasu pracy, sprawiedliwy podział pracy i wynagrodzenia za pracę). 

                                                      
10 Obszary wymienione w normie ISO 26000 częściowo pokrywają się z obszarami zaproponowanymi w 1999 roku 
w Global Compact (prawa człowieka, prawa pracownicze, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji). 
11 J. Jeżak, Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 255. 
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W ramach obszaru „środowisko przyrodnicze” uwzględnia się wszelkie oddziaływania 
przedsiębiorstwa na środowisko, a przede wszystkim zapobieganie zanieczyszczeniom, 
zmniejszenie poziomu zużycia zasobów naturalnych, działania związane z ograniczeniem emisji 
zanieczyszczeń i adaptacją nowych rozwiązań technologicznych, naprawę szkód w środowisku, 
prowadzenie działań mających na celu ochronę i regenerację środowiska przyrodniczego. 

Uczciwe praktyki rynkowe to sposób, w jaki przedsiębiorstwo prowadzi interesy z innymi 
podmiotami gospodarczymi, chcąc uzyskać możliwie najlepsze rezultaty. W tym obszarze 
mieszczą się w szczególności etyczne zachowania przedsiębiorstwa w relacjach z innymi 
podmiotami gospodarczymi, a także z organizacjami rządowymi, partnerami, dostawcami, 
wykonawcami, konkurencją (szczególnie dotyczą one zapobiegania defraudacji i korupcji). 
Przedsiębiorstwo, chcąc być uznawane za podmiot stosujący uczciwe praktyki rynkowe, a tym 
samym odpowiedzialny społecznie, powinno realizować dobre praktyki służące przeciwdziałaniu 
nieuczciwej konkurencji, propagować uczciwą współpracę oraz poszanowanie praw własności. 
Ponadto każde przedsiębiorstwo powinno aktywnie promować zasady odpowiedzialności 
społecznej w jej strefie wpływów (partnerów, dostawców, otoczenia). 

Przedsiębiorstwa powinny być uczciwe i transparentne wobec swoich konsumentów; prowadzić 
odpowiedzialny marketing, rzetelnie informować o produktach, stosować uczciwe zasady 
sprzedaży, dbać o ochronę zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów, zapewniać i rozwijać wyroby  
i usługi pozytywnie oddziałujące na społeczeństwo i środowisko, zapewniać niezbędne wsparcie 
i serwis, rozpatrywać reklamacje i kwestie sporne, dbać o ochronę i bezpieczeństwo danych 
klientów, zapewniać dostęp do wyrobów i usług, dążyć do zrównoważonej konsumpcji, prowadzić 
działania na rzecz edukacji i świadomości konsumentów i klientów. 

Ważnym obszarem koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest obszar 
„zaangażowanie i rozwój społeczności”. W jego ramach zaleca się aktywne wspieranie 
społeczności lokalnych przez przedsiębiorstwa realizujące koncepcję społecznej 
odpowiedzialności, a szczególnie rozwiązywanie ich problemów i realizowanie działań zgodnie 
z ich potrzebami. Zaleca się prowadzenie dialogu społecznego, który winien angażować wszystkich 
interesariuszy przedsiębiorstwa w proces planowania i realizacji projektów społecznych (głównie 
dotyczących edukacji, kultury, zdrowia).  

Wymienione obszary koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zawierają wiele 
zagadnień możliwych do analizy. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa wdrażającego 
analizowaną koncepcję realizowane są działania w różnych obszarach i skierowane do różnych 
grup interesariuszy. 

Ewaluacja działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych w opisanych obszarach wymaga 
opracowania określonej procedury. Procedurę ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych 
zdefiniowano jako algorytm postępowania zespołu ewaluacyjnego (ewaluatorów) mający na celu 
zbadanie podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań w zakresie koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i ich efektów (zamierzonych i niezamierzonych, pozytywnych 
i negatywnych) z uwzględnieniem metodyki właściwej dla badań ewaluacyjnych. W przyjętym 



dr inż. Agata Lulewicz-Sas 
Autoreferat w postępowaniu habilitacyjnym 

18 

 

modelu ewaluacji hybrydowej procedura ta obejmuje takie etapy, jak: konceptualizacja, 
operacjonalizacja, właściwe badania ewaluacyjne oraz wnioskowanie. Każdy z wymienionych 
etapów wymaga realizacji szeregu czynności, bez których przeprowadzenie badań ewaluacyjnych 
nie jest możliwe.  

Konceptualizacja ewaluacji to pierwszy i jeden z najważniejszych etapów procesu ewaluacyjnego, 
który w dużej mierze decyduje o jego powodzeniu. Konceptualizacja (planowanie) badań 
ewaluacyjnych to proces myślowy, oparty na teorii dotyczącej badanych zjawisk, mający za 
zadanie sprecyzowanie i zdefiniowanie przede wszystkim celu i zakresu badań, odbiorców wyników 
badań ewaluacyjnych oraz ograniczeń operacyjnych (między innymi czasowych, finansowych, 
informacyjnych).  

Na etapie konceptualizacji bardzo ważne jest odpowiednie określenie celów ewaluacji. Cele te będą 
różne w zależności od fazy realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
(tabela 2). 

Tabela 2. Cele ewaluacji w zależności od fazy realizacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 

Rodzaj ewaluacji Przykładowe cele ewaluacji 

Ewaluacja  
wstępna  
(ex-ante) 

Cel ogólny: 
 poprawa procesu planowania działań społecznie odpowiedzialnych 

Cele szczegółowe: 
 ocena logiki i planowanego sposobu wdrażania działań społecznie odpowiedzialnych 
 ocena trafności założeń planowanych działań społecznie odpowiedzialnych 
 poprawa trafności podejmowanych działań społecznie odpowiedzialnych  

w zaspokajaniu potrzeb interesariuszy 

Ewaluacja  
bieżąca  
(on-going) 

Cel ogólny: 
 poprawa procesu wdrażania działań społecznie odpowiedzialnych 

Cele szczegółowe: 
 pomiar poziomu realizacji poszczególnych działań społecznie odpowiedzialnych 
 identyfikacja problemów przy wdrażaniu działań społecznie odpowiedzialnych w celu 

dokonania usprawnień podejmowanych działań 

Ewaluacja  
końcowa  
(ex-post) 

Cel ogólny: 
 określenie efektów wdrażania działań społecznie odpowiedzialnych 

Cele szczegółowe: 
 ocena efektów zrealizowanych działań społecznie odpowiedzialnych z podziałem na 

poszczególne grupy interesariuszy 
 sformułowanie rekomendacji użytecznych przy wdrażaniu kolejnych działań społecznie 

odpowiedzialnych 

Ewaluacja  
weryfikacyjna  
(follow-up) 

Cel ogólny: 
 określenie trwałości efektów wdrażanych działań społecznie odpowiedzialnych 

Cele szczegółowe: 
 identyfikacja obszarów/zagadnień wymagających dalszej poprawy 
 identyfikacja efektów w perspektywie średniookresowej i długookresowej 

Źródło: opracowanie własne. 
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Bez określenia celu prowadzenie ewaluacji nie jest możliwe. Cel ewaluacji determinuje przyjęty 
sposób postępowania, a przede wszystkim sformułowanie pytań ewaluacyjnych oraz wybór kryteriów 
wykorzystywanych w procesie ewaluacji. 

Procedura ewaluacyjna wymaga wyznaczenia zakresu ewaluacji działań społecznie 
odpowiedzialnych. Analizie podlegać powinny następujące zakresy: 

 przedmiotowy – wymagający określenia rodzajów działań społecznie odpowiedzialnych, 
które podlegać będą ewaluacji (na przykład poprawa bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, 
działania minimalizujące emisję gazów do atmosfery); 

 czasowy – wymagający określenia przedziału czasowego, który ma objąć ewaluacja; 
określenie przedziału czasowego zależne jest od celu badania i technik analizy danych 
(ewaluację prowadzić można przed rozpoczęciem działań społecznie odpowiedzialnych, 
w trakcie ich wdrażania oraz po ich zakończeniu); 

 zasobowy – wymagający określenia zasobów informacyjnych (dotyczących przede 
wszystkim rodzajów działań społecznie odpowiedzialnych i ich efektów), ludzkich 
(pracownicy przedsiębiorstwa, osoby spoza przedsiębiorstwa realizującego działania 
społecznie odpowiedzialne) i finansowych (koszty związane z badaniami ankietowymi lub 
bezpośrednimi pomiarami) niezbędnych w procesie ewaluacji; 

 systemu wartości – wymagający określenia odpowiedzialności prawnej (na podstawie 
obowiązujących przepisów prawnych), etycznej (uwzględniającej kodeksy etyczne), 
ekologicznej (opartej na najlepszej dostępnej technice), ekonomicznej (opartej na analizie 
efektywności ekonomicznej), społecznej (opartej na standardach w miejscu pracy) wszelkich 
podejmowanych w przedsiębiorstwie działań. 

Na etapie konceptualizacji ważne jest także określenie odbiorców (beneficjentów) wyników ewaluacji 
działań społecznie odpowiedzialnych. Odbiorcą może być przedsiębiorstwo realizujące koncepcję 
społecznej odpowiedzialności (ewaluacja dostarcza wiedzy o efektach realizowanych działań oraz 
jest podstawą do wprowadzenia działań doskonalących w obszarze społecznej odpowiedzialności), 
ale także każdy interesariusz przedsiębiorstwa, zarówno wewnętrzny (menedżerowie, pracownicy 
przedsiębiorstwa), jak i zewnętrzny (klienci, kontrahenci, społeczność lokalna, środowisko 
przyrodnicze). W zależności od odbiorcy wyników badań ewaluacyjnych formułuje się też cel 
ewaluacji. 

Etap konceptualizacji powinien skutkować możliwością udzielenia odpowiedzi na następujące 
pytania: 

 Czy wyniki ewaluacji będą przydatne przedsiębiorstwu realizującemu działania społecznie 
odpowiedzialne? 

 Czy wyniki ewaluacji będą przydatne interesariuszom przedsiębiorstwa realizującego 
działania społecznie odpowiedzialne? 

 Czy możliwe jest poprawne zrealizowanie badań ewaluacyjnych (jak duże istnieją 
ograniczenia czasowe, finansowe, kadrowe, informacyjne)? 
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Kolejnym i najobszerniejszym etapem przygotowania badań ewaluacyjnych jest operacjonalizacja 
(projektowanie ewaluacji). Etap ten polega na:  

 określeniu pytań ewaluacyjnych;  
 doborze kryteriów do oceny ewaluacyjnej;  
 określeniu wskaźników oceny; 
 doborze metod i technik badawczych. 

Pytania ewaluacyjne (pytania badawcze) to sformułowane w dość ogólny, ale konkretny sposób 
pytania, na które odpowiedzi poszukiwane są w trakcie prowadzenia procesu ewaluacji. Pytania 
wykorzystywane w procesie ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych wymagają szczegółowej 
analizy i umożliwiają uzyskanie odpowiedzi o charakterze: 

 diagnostycznym – charakteryzujące istniejącą sytuację w przedsiębiorstwie w zakresie 
działań społecznie odpowiedzialnych; 

 predyktywnym – mające na celu przewidzieć planowane zmiany na skutek wdrożenia działań 
społecznie odpowiedzialnych, ich kontekst czy ewentualne skutki uboczne; 

 przyczynowo-skutkowym – weryfikujące (logicznie i empirycznie) relacje między podjętymi 
działaniami społecznie odpowiedzialnymi i ich efektami; 

 normatywnym – oceniające planowane, wdrożone lub zakończone działania społecznie 
odpowiedzialne według wybranych kryteriów ewaluacyjnych; pytania o charakterze 
normatywnym mają zasadnicze znaczenie w procedurze ewaluacyjnej. 

Pytania mogą być sprecyzowane przez zespół prowadzący badanie ewaluacyjne niezależnie lub też 
w drodze konsultacji z interesariuszami, do których skierowane są działania społecznie 
odpowiedzialne. Drugi sposób formułowania pytań ewaluacyjnych (poprzez konsultacje 
z interesariuszami) jest szczególnie zalecany, ponieważ to interesariusze są głównymi odbiorcami 
działań społecznie odpowiedzialnych. Ważne jest (ze względu na ograniczenia finansowe, czasowe, 
kadrowe), aby z listy potencjalnych pytań ewaluacyjnych wyselekcjonować te, które najlepiej 
odzwierciedlać będą cel i efekty badania. Poza tym przy wyborze pytań badawczych ważna jest 
użyteczność pytania oraz możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (jej wykonalność). 

Biorąc pod uwagę cel badań ewaluacyjnych, ich zakres oraz sformułowane pytania ewaluacyjne, 
określa się kryteria ewaluacyjne, czyli swego rodzaju standardy, według których dokonuje się analizy 
i oceny realizowanych w przedsiębiorstwie działań społecznie odpowiedzialnych. W procesie 
ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych wykorzystać można następujące kryteria 
ewaluacyjne:  

 trafność (ang. relevance) – umożliwia sprawdzenie adekwatności planowanych celów 
i metod wdrażania w przedsiębiorstwie działań społecznie odpowiedzialnych; analiza tego 
kryterium jest prowadzona przed rozpoczęciem i w pierwszych fazach wdrażania działań 
społecznie odpowiedzialnych; 

 skuteczność (ang. effectiveness) – pozwala sprawdzić stopień realizacji zakładanych celów 
działań społecznie odpowiedzialnych, skuteczność użytych metod oraz wpływ czynników 
zewnętrznych na ostateczne efekty uzyskane dzięki realizacji analizowanej koncepcji; 
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 efektywność (ang. efficiency) – koncentruje się na analizie relacji między nakładami, 
kosztami, zasobami (finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi) a osiągniętymi efektami 
wynikającymi z realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 

 użyteczność (ang. utility) – pozwala sprawdzić rzeczywiste, osiągnięte efekty realizacji 
koncepcji społecznej odpowiedzialności; w odróżnieniu od kryterium trafności analiza 
użyteczności jest prowadzona po zakończeniu lub w końcowej fazie wdrażania działań 
społecznie odpowiedzialnych; 

 trwałość (ang. sustainability) – pozwala na sprawdzenie ciągłości efektów (przede wszystkim 
pozytywnych) podejmowanych działań społecznie odpowiedzialnych w perspektywie 
średniookresowej i długookresowej. 

Wymienione kryteria ewaluacyjne nie wyczerpują listy możliwych do zastosowania kryteriów. Lista 
ta, w zależności od celów badania, może być rozszerzona o szereg innych kryteriów ewaluacyjnych, 
między innymi o kryteria: 

 spójności – pozwalające na sprawdzenie czy cele realizowanego działania społecznie 
odpowiedzialnego nie są sprzeczne z celami innych działań realizowanych 
w przedsiębiorstwie; 

 akceptowalności – określające zakres, w jakim interesariusze przedsiębiorstwa akceptują 
realizowane działania społecznie odpowiedzialne i ich efekty; 

 wykonalności – określające dostępność zasobów rzeczowych, finansowych, ludzkich 
niezbędnych do realizacji działań społecznie odpowiedzialnych. 

Prowadząc ewaluację działań społecznie odpowiedzialnych, należy dokonać wyboru jednego lub 
kilku kryteriów ewaluacyjnych, przy czym należy pamiętać, że zastosowanie różnych kryteriów 
do oceny jednego działania społecznie odpowiedzialnego może skutkować skrajnie różnymi 
wynikami, na przykład działanie może być skuteczne, bo zrealizowano zakładane cele, ale 
nieefektywne ekonomicznie. Mając powyższy fakt na uwadze (przy kilku kryteriach), należy 
zastosować hierarchizację kryteriów ewaluacyjnych. 

Dobór kryteriów ewaluacyjnych jest uzależniony od fazy realizacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, czyli od rodzaju ewaluacji. Możliwości zastosowania 
poszczególnych kryteriów ewaluacyjnych w zależności od rodzaju ewaluacji działań społecznie 
odpowiedzialnych przedstawiono w tabeli 3.  
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Tabela 3. Możliwości zastosowania kryteriów ewaluacyjnych w zależności od rodzaju ewaluacji 
działań społecznie odpowiedzialnych 

Rodzaj ewaluacji 
Kryteria ewaluacyjne 

trafność skuteczność wydajność użyteczność trwałość 

Ewaluacja wstępna (ex-ante)      

Ewaluacja bieżąca (on-going)      

Ewaluacja końcowa (ex-post)      

Ewaluacja weryfikacyjna (follow-up)      

Szarym kolorem zostały zaznaczone kryteria ewaluacyjne stosowane w różnych rodzajach ewaluacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. A. Komorowska, E. Opałka, S. Bienias, Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju 
i programów operacyjnych w Polsce. Poradnik, Krajowa Jednostka Ocen. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, 
MGiP, Warszawa 2005, s. 28. 
 

Każdy rodzaj ewaluacji powinien wykorzystywać adekwatny do ewaluowanego przedmiotu zestaw 
kryteriów, który wymaga precyzyjnego zdefiniowania. Nie jest bowiem zasadne stosowanie 
kryterium trwałości na etapie prowadzenia ewaluacji wstępnej (ex-ante), ani też stosowanie 
kryterium trafności na etapie prowadzenia ewaluacji typu ex-post czy follow-up. 

W praktyce i pytania, i kryteria ewaluacyjne analizuje się łącznie. Każde z pytań ewaluacyjnych 
odnosić się powinno przynajmniej do jednego kryterium ewaluacyjnego. Przykładowe pytania 
ewaluacyjne działań społecznie odpowiedzialnych przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Przykładowe pytania ewaluacyjne w zakresie poszczególnych kryteriów ewaluacji 

działań społecznie odpowiedzialnych 

Źródło: opracowanie własne. 

•Czy cele określone przez przedsiębiorstwo w zakresie społecznej odpowiedzialności 
odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom interesariuszy?

•Czy obrana przez przedsiębiorstwo strategia społecznej odpowiedzialności jest 
spójna  z ogólną strategią przedsiębiorstwa?

•Czy strategia społecznej odpowiedzialności jest spójna wewnętrznie?
•Czy strategia społecznej odpowiedzialności jest zbieżna z celami innych działań, 

polityką przedsiębiorstwa?
•Czy logika działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo z zakresu społecznej 

odpowiedzialności jest poprawna (logika zależności przyczynowo-skutkowych)?
•Czy obrana na wstępie strategia społecznej odpowiedzialności pozostaje aktualna 

w trakcie realizacji działań?

Trafność 

(ang. Relevance)

• Czy cele z zakresu społecznej odpowiedzialności zdefiniowane na etapie programowania są/ 
zostały osiągnięte?

• Jak silny jest/był wpływ czynników zewnętrznych?
• Jakie są/były sukcesy w trakcie realizacji działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo

z zakresu społecznej odpowiedzialności?
• Jakie problemy napotyka/napotkało przedsiębiorstwo przy realizacji celów społecznie 

odpowiedzialnych?
• Czy wybrane instrumenty i rozwiązania okazały się odpowiednie do zidentyfikowanych 

problemów?
• Czy system zarządzania i wdrażania społecznej odpowiedzialności okazał się skuteczny?
•Czy poszczególne komórki organizacyjne poprawnie wypełniają/wypełniały przypisane 

im funkcje?

Skuteczność 

(ang. Effectiveness)

•Czy podobne efekty można/można było osiągnąć przy wykorzystaniu innych 
instrumentów?

•Czy podobne efekty można/można było osiągnąć przy wykorzystaniu niższych 
nakładów finansowych?

Efektywność

(ang. Efficiency)

•Czy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności realizowane przez 
przedsiębiorstwo spełniają/spełniły oczekiwania interesariuszy?

•Czy realizacja działań społecznie odpowiedzialnych przyczyniła się do 
rozwiązania/zminimalizowania problemów?

•Czy podejmowane działania społecznie odpowiedzialne przyczyniły się do 
wykorzystania zidentyfikowanych szans?

•Czy efekty realizowanych działań społecznie odpowiedzialnych są korzystne dla 
różnych grup interesariuszy?

•Czy pojawiły się efekty uboczne związane z realizacją działań społecznie 
odpowiedzialnych?

Użyteczność 

(ang. Utility)

•Czy podobne efekty można/można było osiagnąć przy wykorzystaniu innych 
instrumentów?

•Czy podobne efekty można/można było osiagnąć przy wykorzystaniu niższych 
nakładów finansowych?

Trwałość 

(ang. Sustainability)
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W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne należy określić zmienne 
podlegające pomiarowi, czyli wyznaczyć wskaźniki/mierniki oceny12. Wskaźniki te mogą być 
wyrażone w postaci ilościowej i/lub jakościowej. Wskaźniki ilościowe są łatwiejsze do określenia, 
ponieważ dane wyrażone są najczęściej w jednostkach fizycznych (liczba pracowników objętych 
danym działaniem społecznie odpowiedzialnym, liczba szkoleń z danego zakresu). Większą 
trudność sprawiają wskaźniki jakościowe, za pomocą których mierzy się tak zwane efekty miękkie, 
ponieważ opierają się one w głównej mierze na subiektywnych deklaracjach osób badanych. 

Przy konstruowaniu wskaźników należy uwzględnić przede wszystkim działania społecznie 
odpowiedzialne i efekty tych działań, cel oraz pytania i kryteria ewaluacyjne (rysunek 4). 

 

 
Rysunek 4. Konstruowanie wskaźników pomiaru działań społecznie odpowiedzialnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Wskaźniki wykorzystywane w badaniach ewaluacyjnych muszą być zdefiniowane i powinny być 
dostępne dane i informacje do ich wyznaczenia. Można je analizować jako wskaźniki produktu 
(ang. output indicators), wskaźniki rezultatu (ang. result indicators) oraz wskaźniki oddziaływania 
(ang. impact indicators). 

Wskaźniki produktu odnoszą się do przedsięwzięć realizowanych w ramach koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Mierzone są one zazwyczaj w jednostkach rzeczywistych lub 
w jednostkach pieniężnych (liczba szkoleń z zakresu społecznej odpowiedzialności, wielkość 
środków finansowych przeznaczonych na określone szkolenie). 

Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośrednich i natychmiastowych efektów realizacji działań 
społecznie odpowiedzialnych dla bezpośrednich interesariuszy. Dostarczają one informacji 
o zmianach zachodzących na skutek wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności (zmiana 
stopnia satysfakcji pracowników, zmniejszenie ilości odpadów). Wskaźniki rezultatu mogą być 
wyrażone w jednostkach rzeczywistych (liczba wypadków przy pracy), w jednostkach finansowych 
(zmniejszenie kosztów działań naprawczych), jak również w sposób jakościowy, wykorzystując 
metodę skalowania. 

                                                      
12 W naukach ekonomicznych terminy te stosowane są zamiennie (za T. Borysem) i również autorka traktuje je jako 
synonimy. 

Działania i efekty 
działań w zakresie 
społecznej 
odpowiedzialności

Cele ewaluacji

Pytania i kryteria 
ewaluacyjne

Wskaźniki
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Wskaźniki oddziaływania odnoszą się do skutków realizacji działań społecznie odpowiedzialnych, 
wykraczających poza efekty natychmiastowe i w odniesieniu do szerszej grupy interesariuszy 
(a nie tylko bezpośrednich interesariuszy). Wskaźniki oddziaływania powinny być mierzone 
w okresie 2-5 lat po zakończeniu danego działania społecznie odpowiedzialnego. 

Ze względu na różnorodność podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań społecznie 
odpowiedzialnych ustalenie pełnego zestawu wskaźników pomiarowych nie jest możliwe. Wskaźniki 
pozwalają na uzyskanie danych i informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania 
ewaluacyjne, jak również na określenie, czy cel podjętych działań społecznie odpowiedzialnych został 
osiągnięty.  

Na etapie operacjonalizacji istnieje potrzeba doboru metod i technik badawczych. Realizowane 
w przedsiębiorstwach działania społecznie odpowiedzialne charakteryzują się dużą 
heterogenicznością, dlatego też wykorzystanych może być wiele metod i technik badawczych. 
Ponadto przy doborze metod i technik badawczych należy uwzględnić cel ewaluacji, postawione 
pytania ewaluacyjne, a także możliwości realizacji badania (dostępność informacji i danych, 
ograniczenia finansowe, czasowe). 

W procesie ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych najbardziej przydatnymi metodami 
badawczymi są: metoda badania dokumentów, metoda analizy i konstrukcji logicznej oraz metoda 
sondażu diagnostycznego skierowanego do różnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa. 
Wykorzystywane metody badawcze powinny pozwolić na gromadzenie informacji z różnych źródeł 
i z uwzględnieniem różnych punktów widzenia (triangulacja).  

Etap właściwych badań ewaluacyjnych obejmuje cztery fazy:  

 strukturyzację;  
 obserwację;  
 analizę; 
 ocenę. 

Przejście do kolejnej fazy realizacji właściwych badań ewaluacyjnych jest możliwe tylko w sytuacji 
uzyskania wyczerpujących informacji w fazie poprzedniej. Błędy powstające w jednej fazie realizacji 
badań skutkują błędami w kolejnych fazach. 

Celem fazy strukturyzacji jest doprecyzowanie działań społecznie odpowiedzialnych poddanych 
ewaluacji i kryteriów ewaluacyjnych oraz wybór narzędzi i wskaźników możliwych do zastosowania 
w fazie obserwacji. W praktyce czasami rezygnuje się z fazy strukturyzacji, ale tylko pod warunkiem 
określenia wymienionych czynności na etapie operacjonalizacji badań ewaluacyjnych. 

Faza obserwacji polega na pozyskiwaniu danych i informacji niezbędnych w kolejnej fazie realizacji 
właściwych badań ewaluacyjnych. Ważne jest nie tylko zlokalizowanie i pozyskanie wiedzy, ale 
także jej ocena w zakresie przydatności i możliwości wykorzystania w procesie ewaluacji. 



dr inż. Agata Lulewicz-Sas 
Autoreferat w postępowaniu habilitacyjnym 

26 

 

W kolejnej fazie realizacji właściwych badań ewaluacyjnych dokonuje się analiz i interpretacji 
zebranych danych oraz oszacowania efektów prowadzonych działań społecznie odpowiedzialnych. 
Ostatnia faza to ocena efektów działań społecznie odpowiedzialnych w odniesieniu do 
sformułowanych pytań ewaluacyjnych. 

W każdej z wymienionych faz realizacji właściwych badań ewaluacyjnych można zastosować różne 
metody badawcze (rysunek 5). 

 
Rysunek 5. Metody badawcze wykorzystywane na etapie właściwych badań ewaluacyjnych 

działań społecznie odpowiedzialnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Zastosowanie odpowiedniej metody zależne jest od przedmiotu badań, dostępności danych 
i informacji, celu badania, a także cech działań podlegających badaniu ewaluacyjnemu w ramach 
koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

W oparciu o wyniki trzeciego etapu procesu ewaluacji możliwe jest sformułowanie sądów 
normatywnych (ocena działań społecznie odpowiedzialnych, które zostały poddane ewaluacji) 
i perspektywnych (rekomendacje dotyczące przyszłych działań w zakresie społecznej 
odpowiedzialności). Wnioski z ewaluacji powinny być czynnikiem racjonalizacji procesu 
decyzyjnego (proces ewaluacyjny pozwala gromadzić, sprawdzać i interpretować dane 
i informacje) oraz antycypacji przyszłości przedsiębiorstwa. To właśnie antycypacja, jako proces 
przewidywana i kształtowania przyszłości, wydaje się kluczowym wyzwaniem procesów 
ewaluacyjnych działań społecznie odpowiedzialnych.  

Finalnym etapem procedury ewaluacyjnej jest wnioskowanie. Zebrane w procesie ewaluacji dane 
i informacje wymagają agregacji. Narzędziem ułatwiającym agregację jest synteza ewaluacyjna. 
Nie jest ona łatwym zadaniem z uwagi na różnorodność realizowanych w przedsiębiorstwach 
działań społecznie odpowiedzialnych. Przykładowe syntetyczne ujęcie wyników badania 
ewaluacyjnego działań społecznie odpowiedzialnych przedstawiono w tabeli 4. 

 

 

Faza 1  
– strukturyzacja 

 

Faza 2  
– obserwacja 

 

Faza 3  
– analiza 

 

Faza 4  
– ocena 
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dokumentów  
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• benchmarking  
• analiza kosztów 

i korzyści  
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Tabela 4. Syntetyczne ujęcie wyników badania ewaluacyjnego działań społecznie 
odpowiedzialnych 

Działanie  
CSR 

Cel  
ewaluacji 

Kryterium 
ewaluacji 

Pytania  
ewaluacyjne 

Wskaźnik  
pomiarowy 

Poziom  
wskaźnika 

      

      

      

Źródło: opracowanie własne. 

Proces ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych kończyć się powinien odpowiednio 
sformułowanymi rekomendacjami. Powinny być one konkretne, a nie ogólne (powinny odnosić się 
bezpośrednio do kluczowych problemów zdiagnozowanych podczas ewaluacji), wykonalne, 
skierowane do odpowiedniego adresata, analizowane w aspekcie kosztów i korzyści oraz poddane 
pod dyskusję z zainteresowanymi stronami i akceptowane przez interesariuszy przedsiębiorstwa. 
Rekomendacje powinny być wykorzystywane w procesach decyzyjnych przedsiębiorców. 

Z badań ewaluacyjnych powinien być przygotowany raport wykorzystujący zebrane materiały 
empiryczne. Raport uwzględniać powinien co najmniej następujące elementy: cele ewaluacji, 
metodologię ewaluacji, opis procesu badawczego, analizę wyników oraz wnioski i rekomendacje.  

Proponowany model ewaluacji hybrydowej działań społecznie odpowiedzialnych charakteryzuje 
się uniwersalnością zastosowania. Może być on stosowany przez każde przedsiębiorstwo, 
niezależnie od jego wielkości czy charakteru prowadzonej działalności. Warunkiem 
ograniczającym wykorzystanie modelu jest konieczność angażowania się we wdrażanie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Model może być zastosowany nie tylko do 
ewaluacji działań już zrealizowanych, ale także do planowanych inicjatyw w zakresie analizowanej 
koncepcji. Ponadto model może być wykorzystany do analizy i oceny różnych działań z zakresu 
społecznej odpowiedzialności. Wykorzystanie modelu jest możliwe zarówno do pojedynczych 
działań, grupy działań skierowanych do jednej grupy interesariuszy, jak również do analizy całej 
społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstwa. 

Model ewaluacji hybrydowej można stosować na każdym etapie realizacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw: przed rozpoczęciem działań społecznie odpowiedzialnych  
– ewaluacja wstępna (ex-ante), w trakcie ich realizacji – ewaluacja bieżąca (on-going), po 
zakończeniu realizacji działań społecznie odpowiedzialnych – ewaluacja końcowa (ex-post), 
w dłuższym okresie (na przykład po 2-5 latach) po zakończeniu działań społecznie 
odpowiedzialnych – ewaluacja typu follow up. 

Cechą wyróżniającą proponowany model ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych jest jego 
elastyczność. W zależności od przyjętego celu ewaluacji, jej potrzeb, stosowane mogą być różnego 
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rodzaju podejścia do ewaluacji, w tym przede wszystkim wykorzystywane mogą być różnorodne 
metody, narzędzia i techniki badawcze.  

Zaproponowany model ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych ma charakter utylitarny, 
ponieważ wyniki badań ewaluacyjnych dostarczają nie tylko informacji o realizowanych 
działaniach społecznie odpowiedzialnych i ich efektach, ale także dzięki tym informacjom możliwe 
są pozytywne zmiany w przedsiębiorstwie (doskonalenie działań realizowanych w ramach 
analizowanej koncepcji). Ponadto wyniki procesu ewaluacji mogą stanowić podstawę 
podejmowania strategicznych decyzji przez przedsiębiorców. 

Na poszczególnych etapach procedury ewaluacyjnej działań społecznie odpowiedzialnych 
niezbędna jest szeroka partycypacja różnych grup interesariuszy. To interesariusze są 
beneficjentami działań społecznie odpowiedzialnych i dlatego tak ważny jest ich aktywny udział 
w procesie ewaluacji. Z drugiej strony zaangażowanie interesariuszy przyczynia się do uzyskania 
efektu synergii (ewaluacja uwzględnia różne punkty widzenia, a tym samym możliwa jest 
dokładniejsza i głębsza analiza badanych zagadnień). Warunkiem uzyskania efektu synergii jest 
prawidłowe zrozumienie i zaakceptowanie przez interesariuszy koncepcji społecznej 
odpowiedzialności i jej ewaluacji. 

Wyniki prowadzonego badania ewaluacyjnego uzależnione są od szeregu czynników, a przede 
wszystkim od precyzyjnego określenia celu badania, postawionych pytań badawczych, wyboru 
kryteriów ewaluacyjnych, a także od trafności wyboru i rzetelności wykorzystania metod 
badawczych i technik zbierania danych. Ważne jest, aby na każdym etapie realizacji procedury 
ewaluacyjnej wykorzystywać tylko wiarygodne dane i informacje. 

Opracowany model ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych cechuje się otwartością. Można 
go wzbogacać o dodatkowe elementy, między innymi o obszary koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw czy kryteria ewaluacyjne. 

Efektem ewaluacji prowadzonej w oparciu o analizowany  model mogą być poszczególne badania 
i pomiary, ale także wnioski i rekomendacje, na bazie których podejmowane są decyzje, zmiany, 
modyfikacje związane z realizacją działań społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
Modyfikacje mogą mieć charakter operacyjny (mogą na przykład dotyczyć jakości procesu 
wdrażania działań społecznie odpowiedzialnych), bądź też charakter strategiczny (dotyczyć mogą 
założeń, celów, sposobów realizacji działań w ramach analizowanej koncepcji). 

Wyniki ewaluacji prowadzonej na podstawie zaproponowanego modelu są zależne od jakości 
i przydatności danych i informacji będących w posiadaniu ewaluatorów. Ważne jest zatem, aby 
wiedza teoretyczna ewaluatorów z zakresu ewaluacji była szeroka, aby możliwe było poprawne jej 
zastosowanie w praktyce i aby także materiał źródłowy był kompletny i użyteczny w procesie 
ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych.  

Proponowany w pracy model ewaluacji hybrydowej działań społecznie odpowiedzialnych może 
realizować różne zadania: 
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 być źródłem wiedzy dla przedsiębiorstw planujących wdrożenie działań z zakresu 
analizowanej koncepcji o potencjalnych efektach (ewaluacja ex-ante); 

 stanowić narzędzie ukierunkowujące działania realizowane w ramach koncepcji społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw (analiza celowości podejmowanych działań); 

 stanowić dla przedsiębiorstw wdrażających koncepcję społecznej odpowiedzialności 
narzędzie pozwalające na identyfikację i określenie efektów realizowanych działań dla 
wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa; 

 być wykorzystywany przez przedsiębiorstwa jako narzędzie doskonalenia w obszarze 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 

 stanowić narzędzie, dzięki któremu możliwe jest zrewidowanie strategii przedsiębiorstw 
w zakresie społecznej odpowiedzialności, dopasowując ją do nowych wyzwań i oczekiwań 
interesariuszy; 

 być źródłem wiedzy dla wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa o efektach 
realizowanych działań społecznie odpowiedzialnych; 

 stanowić swego rodzaju narzędzie benchmarkingu, umożliwiające porównywanie praktyk 
z zakresu społecznej odpowiedzialności stosowanych w przedsiębiorstwie ze stosowanymi 
w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie; 

 być źródłem informacji o skutkach odpowiedzialności przedsiębiorstwa, czyli na przykład 
określać wpływ realizacji działań społecznie odpowiedzialnych na wynik finansowy 
przedsiębiorstwa oraz na decyzje zakupowe nabywców. 

Możliwość wykorzystania każdego teoretycznego modelu stanowi kluczowe zagadnienie szczególnie 
dla praktyków, ponieważ od przejrzystości i szczegółowości modelu, jak również od poprawności 
i trafności jego założeń zależą efekty ich pracy.  

Zastosowanie modelu ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych wymaga precyzyjnego 
zdefiniowania przedmiotu objętego badaniem ewaluacyjnym. Przedmiotem ewaluacji mogą być 
działania sformalizowane, realizowane w ramach określonych standardów społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, jak również działania niesformalizowane. Model może być 
stosowany do pojedynczych, lub też dla wszystkich działań społecznie odpowiedzialnych 
realizowanych przez przedsiębiorstwo. Wykorzystanie modelu możliwe jest już na etapie planowania 
działań społecznie odpowiedzialnych, ale też na etapie wdrażania, jak również po zakończeniu 
realizacji działań społecznie odpowiedzialnych.  

Zaproponowany model ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych uwzględnia typową procedurę 
ewaluacyjną, która szeroko ujmuje proponowane etapy ewaluacyjne ze względu na 
wieloaspektowość realizowanych działań społecznie odpowiedzialnych. Cele i kryteria ewaluacyjne, 
a także obszary poddane temu procesowi w głównej mierze determinują przebieg procedury 
ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych. 

Jednym z istotnych czynników mających wpływ na proces ewaluacji jest odpowiednie przygotowanie 
teoretyczne z zakresu ewaluacji i praktyczne doświadczenie ewaluatorów. Od właściwego doboru 
metod, technik i narzędzi zależą wyniki ewaluacyjne, które są podstawą formułowanych 
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rekomendacji. Ponadto wyniki ewaluacji zależą od wiedzy z zakresu realizowanych działań 
społecznie odpowiedzialnych. 

Niedoskonałością proponowanej metody ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych są 
trudności w opracowaniu zamkniętego zestawu wskaźników pomiarowych ze względu na 
różnorodność obszarów i działań analizowanych w ramach tej koncepcji. Z tego względu model 
ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych ma ograniczone zastosowanie w analizach 
benchmarkingowych. 

Praktyczne wykorzystanie modelu ewaluacji hybrydowej może być problematyczne z uwagi na: 

• czynnik finansowy; przeprowadzenie badań ewaluacyjnych związane jest między innymi 
z koniecznością poniesienia określonych wydatków na przeprowadzenie badań ilościowych 
i/lub jakościowych, wynagrodzenie ewaluatorów; 

• brak kompleksowych i wiarygodnych zasobów informacyjnych dotyczących realizowanych 
działań społecznie odpowiedzialnych; 

• czasochłonność; badania ewaluacyjne pochłaniają dużą ilość czasu ze względu na szeroki 
ich zakres; 

• konieczność zaangażowania interesariuszy działań społecznie odpowiedzialnych; im 
większa jest grupa interesariuszy koncepcji, tym (z reguły) czas niezbędny na 
przeprowadzenie badań ewaluacyjnych staje się dłuższy i rosną ich koszty; 

• potrzebę agregacji wyników badań ewaluacyjnych; w badaniach ewaluacyjnych 
wykorzystuje się zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. 

Zastosowanie zaproponowanego modelu ewaluacji hybrydowej działań społecznie 
odpowiedzialnych przedsiębiorstw powinno zapewnić nadwyżkę korzyści nad kosztami procesu 
ewaluacji. Pomimo wskazanych ograniczeń modelu możliwa jest jego implementacja do praktyki 
zarządzania przedsiębiorstwami. 
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5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych i publikacje habilitantki po uzyskaniu stopnia 
doktora nauk ekonomicznych obejmują trzy obszary: 

 systemy: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy; 

 koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 
 wartościowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa poprzez badania 

ewaluacyjne. 

Problematyka ekologicznie czystej produkcji przemysłowej (bazująca na strategii czystszej 
produkcji), która stanowiła przedmiot rozprawy doktorskiej (2006 rok), była kontynuowana 
i rozwijana w ramach problematyki zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego: 

 system zarządzania jakością według normy ISO 9001; 
 system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001; 
 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001. 

W ramach tej problematyki przeprowadzono wnikliwą analizę w kierunku możliwości doskonalenia 
systemów, a także przeanalizowano systemy pod kątem możliwości pozyskiwania danych 
i informacji w procesie ich wdrażania. 

Efekt prowadzonych w tym obszarze prac badawczych to ponad 10 publikacji naukowych. Do 
najważniejszych spośród nich należą: 

1. J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman, M. Szymański, L. Ustinovicius, G. Shevchenko, A. Lulewicz 
-Sas (2016), Crucial factors for improving the ISO14001 environmental management system, 
“Journal of Business Economics and Management” t. 17, nr 1, s. 52-73, [ISSN: 1611-1699, 
eISSN: 2029-4433], DOI: 10.3846/16111699.2015.1065905, czasopismo ujęte w “Journal 
Citation Reports”, Impact Factor 2015: 0,618.  

2. U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas (2015), Doskonalenie jakości usług administracyjnych na 
przykładzie Dziekanatu Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, „Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” z.77, s. 103-112.  

3. J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas (2012), Zintegrowane systemy zarządzania jakością, 
środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 
Białystok,  229 s., [ISBN 978-83-62582-21-1]. 

4. J. Ejdys, A. Lulewicz-Sas (2010), An OH&S management system as a source of information, 
“International Journal of Occupational Safety and Ergonomics” t. 16, nr 4, s. 445-454, [ISSN: 
1080-3548], czasopismo ujęte w “Journal Citation Reports”, Impact Factor 2010: 0,262. 

5. A. Lulewicz-Sas (2010), Implementation of the cleaner production strategy in Poland, 
w: Ekonomika: problemi teoriї ta praktiki: Zbirnik naukovih prac’, red. A. A. Pokotilov, 
Dnipropetrovs’kij nacional’nyj universitet, s. 1217-1236. 

6. J. Ejdys, A. Lulewicz-Sas (2009), Strategie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, 
w: Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, red. E. Broniewicz, 
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R. Miłaszewski, J. Godlewska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 
s. 195- 224, [ISBN 978-83-60200-82-7]. 

7. J. Ejdys, A. Lulewicz-Sas (2009), Podstawy zarządzania środowiskowego, w: Ekonomika 
i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, red. E. Broniewicz, R.  Miłaszewski, 
J. Godlewska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 195- 224, [ISBN 
978-83-60200-82-7]. 

8. A. Lulewicz, R. Miłaszewski (2009), Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w strategiach 
gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw przemysłowych, w: Funkcjonowanie 
przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. 
E. Sidorczuk-Pietraszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, s. 208-217, 
[ISBN 978-83-61247-06-7]. 

9. J. Ejdys, A. Lulewicz, J. Obolewicz (2008), Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, 
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 288 s., [ISBN 978-83-60200-63-6]. 

10. A. Lulewicz, R. Miłaszewski (2007), Metoda zintegrowanej oceny projektów czystszej produkcji, 
„Ekonomia i Środowisko” nr 2, s. 92-108, [ISSN 0867-8898]. 

Publikacje powstałe w latach 2007 – 2010 stanowią efekt prowadzonych przez autorkę badań, 
realizowanych przede wszystkim w ramach prac własnych, na temat:  

 Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie - praca własna W/WZ/13/2007 
(kierownik pracy)  

 Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania w przedsiębiorstwie – praca 
własna W/WZ/15/2008 (kierownik pracy)  

Drugi obszar badawczy (związany z koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw) 
wyraźnie zarysowuje się od 2012 roku, po uzyskaniu decyzji o realizacji projektu badawczego 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach tego obszaru badawczego szerszej 
analizie poddano kwestie związane z pomiarem realizowanej przez przedsiębiorstwa działalności 
społecznie odpowiedzialnej. Badaniami objęte zostały różne grupy interesariuszy wewnętrznych  
i zewnętrznych (miedzy innymi klienci, społeczność lokalna, środowisko przyrodnicze, jako tak 
zwany „milczący interesariusz”). Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych możliwe 
było określenie sposobu wdrażania oraz realizowania koncepcji społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. Analiza literatury przedmiotu oraz własne badania empiryczne potwierdziły 
konieczność podjęcia prac związanych z pomiarem działalności społecznie odpowiedzialnej.  

Najważniejszym efektem realizacji badań prowadzonych w tym obszarze jest monografia na temat 
Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw. Oprócz monografii powstało 
kilkanaście opracowań naukowo-badawczych. Do najważniejszych publikacji należą: 

1. A. Lulewicz-Sas (2016), Corporate social responsibility in the light of management science  
– bibliometric analysis, “Procedia Engineering – Journal – Elsevier” (w druku). 

2. A. Lulewicz-Sas (2016), Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze 
funkcjonowania przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” nr 5, s. 37-42, [ISSN 0137-7221]. 
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3. A. Lulewicz-Sas (2015), Pomiar i ocena społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw 
– wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 378, s. 158 
-167, [ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-423-3], DOI: 10.15611/pn.2015.378.12.  

4. A. Lulewicz-Sas, J. Godlewska (2015), Assessment of environmental issues of corporate social 
responsibility by enterprises in Poland – results of empirical research, “Procedia – Social and 
Behavioral Sciences” t. 213, s. 533-538, [ISSN: 1877-0428], DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.446. 

5. A. Lulewicz-Sas, J. Kilon (2014), The effectiveness of SRI funds in Poland, “Procedia – Social 
and Behavioral Sciences” t. 156, s. 194-197, [ISSN: 1877-0428], DOI: 10.1016/j.sbspro. 
2014.11.170. 

6. A. Lulewicz-Sas (2014), Socially responsible business as a form of development of relations with 
stakeholders – research results, w: Corporate social responsibility, red. A. Lulewicz-Sas, Agencja 
Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 9-23, [ISBN 978-83-62069-96-5].  

7. A. Lulewicz-Sas, K. Pura [student], M. Zajkowska [student] (2014), Sustainability reporting as 
a business communication tool, w: Corporate social responsibility, red. A. Lulewicz-Sas, Agencja 
Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 53-65, [ISBN 978-83-62069-96-5]. 

8. A. Lulewicz-Sas (2014), Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji 
społecznie odpowiedzialnego biznesu, „Ekonomia i Zarządzanie” t. 6, nr 1, s. 142-157, [ISSN 
2080-9646, e-ISSN 2300-0813], DOI: 10.12846/j.em.2014.01.08. 

9. A. Lulewicz-Sas (2014), A new aproach to evaluation of socially responsible activities, “Actual 
Problems of Economics” nr 3, s. 370-380, [ISSN 1993-6788]. 

10. A. Lulewicz-Sas (2013), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii 
instytucjonalnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” z. 907, s. 59-71, 
[ISSN 1898-6447]. 

11. A. Lulewicz-Sas (2013), Wpływ podejmowanych przez przedsiębiorstwa inicjatyw społecznie 
odpowiedzialnych na wartość organizacji, „Ekonomia i Zarządzanie” t. 5, nr 2, s. 242-254, [ISSN 
2080-9646, e-ISSN 2300-0813], DOI: 10.12846/j.em.2013.02.15. 

12. A. Lulewicz-Sas (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w wybranych krajach Unii 
Europejskiej, „Ekonomia i Prawo” t. 12, nr 4, s. 537-550, [ISSN 1898-2255], DOI: 
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.039. 

13. A. Lulewicz-Sas (2013), Corporate social responsibility versus social irresponsibility. Theory 
approach, w: Corporate social (ir)responsibility, red. A. Lulewicz-Sas, Agencja Wydawnicza 
EkoPress, Białystok, s. 9-22, [ISBN 978-83-62069-35-4]. 

14. A. Lulewicz-Sas (2013), Benchmarking jako narzędzie doskonalenia organizacji w obszarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu, „Handel Wewnętrzny” nr 6, t. 2, s. 326-337, [ISSN 0438-
5403]. 

15. A. Lulewicz-Sas (2012), Raportowanie działalności społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorstw, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 265, [ISSN 1899-3192, ISBN 
978-83-7695-203-1]. 

16. A. Lulewicz-Sas (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle badań, „Handel 
Wewnętrzny” nr 1, s. 230-240, [ISSN 0438-5403]. 

17. A. Lulewicz-Sas (2011), Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w teorii 
interesariuszy, w: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, red. B. Kryk, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 321-337, [ISBN 978-83-7518-341-2]. 
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18. A. Lulewicz-Sas (2011), Bezpieczeństwo i higiena pracy w koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 5, s. 9, [ISNN 0860-
6846]. 

19. A. Lulewicz (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu formą wdrażania zrównoważonego 
rozwoju w przedsiębiorstwach, w: Zrównoważony rozwój terenów uprzemysłowionych, red. 
E. Lorek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 15-26, [ISBN 978-83-7246-453-
8]. 

20. A. Lulewicz, J. Ejdys (2009), Korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu, „Ekonomika 
i Organizacja Przedsiębiorstwa” nr 4, s. 66-74, [ISSN 0860-6846]. 

21. J. Ejdys, A. Lulewicz (2009), Społeczne instrumenty komunikacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem, „Współczesne Zarządzanie” nr 2, s. 50-61, [ISSN 1643-5494]. 

22. J. Ejdys, A. Lulewicz-Sas (2007), Standard SA 8000 w biznesie, „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” nr 12, s. 3-9, [ISSN 0860-6846]. 

Problematyka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ostatnich pięciu latach stanowiła 
podstawowy obszar zainteresowań habilitantki. Poza publikowaniem artykułów w czasopismach 
naukowych wyniki prac prezentowane były na konferencjach naukowych krajowych 
i zagranicznych. Habilitantka wygłosiła referaty między innymi na takich konferencjach, jak: 

 17th EBES Conference Venice 2015, Wenecja 15-17.10.2015 (tytuł referatu: Corporate 
social responsibility in Poland); 

 20th International Scientific Conference, Kowno 06-08.05.2015 (tytuł referatu: Assessment 
of environmental issues of corporate social responsibility by enterprises in Poland – results 
of empirical research); 

 Konferencja Naukowa „Zrównoważony rozwój organizacji”, Karpacz 16-18.06.2014 (tytuł 
referatu: Pomiar i ocena społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw – wyniki 
badań); 

 International Scientific Conference Economics and Management ICEM 2014, Ryga  
23-25.04.2014 (tytuł referatu: The effectiveness of SRI funds in Poland); 

 Konferencja naukowa z cyklu „Ekonomiczny i socjalny rozwój Ukrainy w XXI wieku”, 
Tarnopol 13-14.02.2014 r. (tytuł referatu: Socially responsible investment market in Poland); 

 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości”, 
Piechowice 14-15.02.2012 (tytuł referatu: Raportowanie działalności społecznie 
odpowiedzialnej przedsiębiorstw); 

 9th International Conference; Current trends in commodity science, Akademia Ekonomiczna 
w Poznaniu, Poznań 27-29,08.2007 (tytuł referatu: Corporate social responsibilities most 
popular instrument of quality improvement). 

Trzeci obszar badawczy dotyczył wartościowania działań przedsiębiorstw za pomocą badań 
ewaluacyjnych.  

W tym obszarze badawczym analizie poddano ewaluację w kontekście narzędzia doskonalenia 
organizacji, jak również narzędzia pozyskiwania wiedzy w procesie podejmowania decyzji. Zalety 
procesu ewaluacji stały się przesłanką do jej wykorzystania w koncepcji społecznej 
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odpowiedzialności przedsiębiorstw. Uwzględniając standardową metodykę procesu ewaluacji, 
podjęto próbę budowy modelu ewaluacji hybrydowej społecznie odpowiedzialnej działalności 
przedsiębiorstw. 

Poza monografią, stanowiącą najważniejsze osiągnięcie naukowe habilitantki, do istotnych 
osiągnięć w tym obszarze należą prace: 

1. A. Lulewicz-Sas (2014), Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw, 
„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t.15, z. 10, cz. 2, s. 59-68, [ISSN 1733-2486]. 

2. A. Lulewicz-Sas (2013), Ewaluacja jako narzędzie doskonalenia organizacji, „Optimum. Studia 
Ekonomiczne” nr 3, s. 101-111, [ISSN 1506-7637]. 

3. A. Lulewicz-Sas (2012), Ewaluacja jako narzędzie pozyskiwania wiedzy w procesie podejmowania 
decyzji, „Organizacja i Kierowanie” nr 3, s. 59-72, [ISSN 0137-5466]. 

Artykuły habilitantki były publikowane w takich czasopismach, jak: „Journal of Business 
Economics and Management”, „Przegląd Organizacji”, „Organizacja i Kierowanie”, „Optimum. 
Studia Ekonomiczne”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, „Współczesne Zarządzanie”, 
„Handel Wewnętrzny”, „Ekonomia i Środowisko”, „Ekonomia i Zarządzanie”, „Samorząd 
Terytorialny”, „International Journal of Occupational Safety and Ergonomics”, „Actual Problems 
of Economics”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, „Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia”, „Zeszyty Naukowe. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”. 

Jednym z istotnych elementów mojego rozwoju naukowego jest udział w projektach naukowo 
-badawczych. 

Od 2012 roku realizuję projekt naukowo-badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 
na temat Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw (numer umowy UMO 
-2011/01/D/HS4/05665, wartość projektu: 99 000 zł). W projekcie tym pełniłam rolę kierownika 
i głównego wykonawcy. Celem naukowym projektu było opracowanie modelu ewaluacji działań 
społecznie odpowiedzialnych. Cele szczegółowe projektu obejmowały: określenie sposobu 
dotychczasowej oceny działań społecznie odpowiedzialnych, a także wad i zalet metod oceny; 
systematyzację metod pomiarowych działań społecznie odpowiedzialnych; określenie założeń 
i kryteriów ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych; określenie etapów procesu ewaluacji; 
określenie sposobu agregacji wyników ewaluacji; ocenę przydatności ewaluacji do doskonalenia 
procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Celem pośrednim projektu było wykorzystanie ewaluacji 
w nowym obszarze badań. Do moich zadań należało między innymi: prawidłowe i terminowe 
wykonywanie prac, sporządzanie sprawozdań związanych z realizacją projektu. Moim wkładem 
badawczym były następujące zadania: 

Zadanie 1: Systematyzacja metod pomiarowych działań społecznie odpowiedzialnych  
Zadanie 2: Określenie wad i zalet dotychczas stosowanej oceny działań społecznie 

odpowiedzialnych  
Zadanie 3: Określenie założeń i kryteriów ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych 
Zadanie 4: Określenie etapów procesu ewaluacji  
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Zadanie 5: Określenie sposobu agregacji wyników ewaluacji  
Zadanie 6: Opracowanie modelu ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych  
Zadanie 7: Ocena przydatności ewaluacji do doskonalenia procesu zarządzania 

przedsiębiorstwem 

W ramach realizacji zadania 1, na podstawie analizy i krytyki piśmiennictwa, podjęto próbę 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób aktualnie dokonuje się oceny działań społecznie 
odpowiedzialnych. Dokonany został przegląd metod oceny działań społecznie odpowiedzialnych, 
który stanowił podstawę ich uporządkowania i klasyfikacji. 

Na podstawie wiedzy teoretycznej, uzyskanej podczas realizacji zadania 1, zostały wskazane wady 
i zalety metod pomiarowych (zadanie 2). Zidentyfikowano także ograniczenia wskaźników 
używanych do oceny działań społecznie odpowiedzialnych. Zadanie to zrealizowano w oparciu 
o samodzielnie przeprowadzone badania ankietowe w grupie organizacji stosujących koncepcję 
społecznej odpowiedzialności. 

W ramach zadania 3 przeanalizowano dotychczas stosowane kryteria do ewaluacji polityk, 
programów, projektów. Etap ten stanowił podstawę dla wyłonienia kryteriów możliwych do 
zastosowania do ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych.  

W ramach realizacji zadania 4 określone zostały etapy procesu ewaluacji, a w ramach zadania 
5 określono sposoby agregacji wyników ewaluacji. Realizacja zadań 4 i 5 była istotnym wkładem 
do opracowania modelu ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych (zadanie 6). 

W ramach zadania 7 opracowano rekomendacje, wytyczne wskazujące na przydatność ewaluacji 
w doskonaleniu procesów zarządzania przedsiębiorstwem. 

Od 2016 roku uczestniczę w projekcie Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent 
and Responsible Understanding of Science and Technology, NANOTRUST (Program Ramowy Unii 
Europejskiej Horyzont 2020, nr umowy 685931, identyfikator zaproszenia: H2020-NMP-2014 
-2015). Celem projektu jest współpraca z różnymi grupami społecznymi dążąca do zaprojektowania 
planu wdrożenia innowacyjnych, najbardziej prawdopodobnych, społecznie akceptowalnych 
zastosowań nanotechnologii. Jednym z obszarów problemowych jest oddziaływanie 
nanotechnologii na społeczeństwo oraz analiza społecznych skutków zastosowań 
nanotechnologii. Realizowana w ramach projektu problematyka jest ścisłe związana z koncepcją 
Odpowiedzialne Badania i Innowacje (Responsible Research and Innovation, RRI), kluczową 
koncepcją programu HORYZONT2020.  

Z ramienia Politechniki Białostockiej zostałam włączona do zespołu realizującego projekt  
LT – PL cooperation platform supporting newly established business and promoting 
entrepreneurship, finansowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 
(decyzja o finansowaniu projektu zapadła w dniach 26-27.10.2016 roku). Projekt realizowany 
będzie przez konsorcjum następujących instytucji: Kaunas University of Technology (Lider); 
Politechnika Białostocka; Alytus College; Taurage District Municipality Administration; Kaunas 
Chamber of Commerce oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. 
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Całkowita wartość projektu wynosi przeszło 410 tys. euro, z czego udział Wydziału Zarządzania 
Politechniki Białostockiej to 75 tys. euro. Celem projektu jest promowanie tworzenia, rozwoju 
i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu. 

Byłam wykonawcą w projekcie Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników. Projekt ten 
realizowany był w latach 2011-2015 w ramach zadania 1.2 projektu systemowego Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez konsorcjum w składzie: Główny 
Instytut Górnictwa, Społeczna Akademia Nauk i Politechnika Białostocka (numer umowy DS. 
-621/NBF/2011, wartość projektu: 6 360 000 zł, budżet Politechniki Białostockiej: 1 418 134 zł). 
Celem projektu było między innymi opracowanie narzędzi i wdrożenie systemu cyklicznej oceny 
potencjału naukowo-technologicznego. Współuczestniczyłam w realizacji zadania polegającego 
na opracowaniu systemu map kierunków badań naukowych oraz technologii i kierunków 
technologicznych określonych na podstawie metodyki projektów foresight. Rezultaty tego zadania 
to: model gromadzenia danych i metoda mapowania kierunków badań naukowych na poziomie 
regionalnym; zdefiniowanie obszarów danych o potencjale kierunków badań na poziomie 
regionalnym; koncepcja prezentacji wyników na portalu informacyjno-komunikacyjnym w module 
nauka w grupie: Inne parametry opisujące jakość systemu badań; opracowanie raportu pod tytułem 
Model gromadzenia danych i metoda mapowania kierunków badań naukowych na poziomie 
regionalnym. 

W 2008 roku byłam wykonawcą w projekcie (sfinansowanym ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, numer umowy 31/2008/Wn-50/EE-EE/D) realizowanym 
przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych na temat Kształcenie w zakresie 
przedmiotu ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód jako instrument polityki ekorozwoju. 
Celem realizacji tego projektu było przygotowanie materiałów naukowych i dydaktycznych oraz 
upowszechnianie wiedzy w zakresie ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. 

W 2008 roku brałam udział (jako wykonawca) w projekcie Narodowy Program Foresight Polska 
2020, zrealizowanym z inicjatywy i pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem 
tego projektu było określenie wizji rozwojowej Polski do 2020 roku, określenie priorytetowych 
kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, wykorzystywanie wyników w praktyce, 
dostosowanie polskiej polityki naukowej do wymogów Unii Europejskiej oraz kształtowanie polityki 
naukowej i innowacyjnej w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy. Do moich zdań w tym projekcie 
należało opracowanie czynników kluczowych i wytypowanie technologii priorytetowych w zakresie 
„Technologie na rzecz ochrony środowiska”. 

W latach 2008-2009 byłam wykonawcą w projekcie na temat Wymogi kreowania zrównoważonego 
rozwoju w Polsce za pośrednictwem podmiotów mikroekonomicznych, realizowanym w ramach 
pracy statutowej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej pod kierunkiem 
prof. zw. dr hab. K. Kucińskiego. Współuczestniczyłam w realizacji zadania w zakresie analizy 
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodno-ściekowej przedsiębiorstw. 
Do zakresu moich obowiązków należało: (1) przeanalizowanie prawnych aspektów gospodarki 
wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie; (2) identyfikacja modeli gospodarki wodno-ściekowej 
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w przedsiębiorstwach przemysłowych; (3) analiza strategii zrównoważonego rozwoju 
w gospodarce wodno-ściekowej przedsiębiorstw przemysłowych; (4) określenie kosztów 
wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodno-ściekowej 
w przedsiębiorstwach przemysłowych. 

Uczestniczyłam w pracach badawczych, finansowanych ze środków budżetowych przyznawanych 
na działalność statutową Politechniki Białostockiej, jako: 

 wykonawca w pracy statutowej na temat Techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty 
innowacji w przemyśle S/WZ/1/15 (okres realizacji: 2015 – obecnie); 

 wykonawca w pracy statutowej na temat Uwarunkowania dywersyfikacji działalności 
gospodarczej na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju S/WZ/1/2012 (okres realizacji: 
2012-2014); 

 wykonawca w pracy statutowej na temat Zarządzanie i aktywizacja potencjału 
produkcyjnego obszarów peryferyjnych Unii Europejskiej na polskim pograniczu 
S/WZ/3/2009 (okres realizacji: 2009-2011); 

 wykonawca w pracy statutowej na temat Technologiczne podstawy zrównoważonego 
rozwoju Podlasia S/WZ/2/2006 (okres realizacji: 2006-2008). 

Byłam kierownikiem prac własnych na temat: 

 Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie W/WZ/13/2007 (okres realizacji: 
2007); zadania zrealizowane w ramach tego projektu: przegląd sformalizowanych 
i niesformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie; 
określenie korzyści związanych z wdrażaniem systemów; 

 Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty zarządzania w przedsiębiorstwie 
W/WZ/15/2008 (okres realizacji: 2008-2009); zadania zrealizowane w ramach tego 
projektu: przegląd literatury z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie 
ekonomicznym, społecznym i ekologicznym; analiza funkcjonowania koncepcji 
odpowiedzialnego biznesu w wybranych jednostkach organizacyjnych; określenie kosztów 
i korzyści funkcjonowania koncepcji odpowiedzialnego biznesu. 

W latach 2015-2016 recenzowałam 7 artykułów naukowych z czasopisma „Przegląd Organizacji” 
oraz 1 artykuł naukowy z czasopisma „Ekonomia i Zarządzanie”. Recenzowałam również wniosek 
złożony w konkursie Narodowego Centrum Nauki (umowa nr 8700). Ponadto przygotowałam 
recenzję opracowania powstałego w ramach tematu badawczego młodych naukowców, 
realizowanego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. 

Za szczególnie istotną uważam także pracę naukową ze studentami. Pełniłam funkcję opiekuna 
naukowego stażu asystenckiego  studentów-stażystów. Byli to: 

 Aneta Żuk – kierunek zarządzania i inżynieria produkcji, II stopnień, od 01.10.2015 roku do 
30.06.2016 roku 

 Magdalena Zajkowska – kierunek zarządzania i inżynieria produkcji, II stopnień, od 
01.10.2014 roku do 31.03.2015 roku 
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 Katarzyna Pura – kierunek zarządzania i inżynieria produkcji, II stopnień, od 01.03.2014 
roku do 30.06.2014 roku 

Jestem współautorką artykułu napisanego wspólnie ze studentkami-stażystkami: 

A. Lulewicz-Sas, K. Pura [student], M. Zajkowska [student] (2014), Sustainability reporting as 
a business communication tool, w: Corporate social responsibility, red. A. Lulewicz-Sas, Agencja 
Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 53-65, [ISBN 978-83-62069-96-5]. 

Jestem promotorem około 130 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Praca autorstwa 
studentki Sylwii Wnuczko w 2012 roku otrzymała I wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na 
Najlepszą Pracę Dyplomową Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Oddział 
w Białymstoku (temat pracy: Ocena stanu technicznego zespołów pompowych metodą 
wibroakustyczną). 

Od 2007 roku jestem opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania 
Produkcją. Zorganizowałam studentom Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej seminaria 
naukowe poświęcone następującej problematyce: 

 bezpieczeństwo techniczne; 
 podlaski rynek pracy – możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku zarządzanie 

i inżynieria produkcji; 
 prowadzenie własnej działalności gospodarczej przy współpracy z Akademickimi 

Inkubatorami Przedsiębiorczości; 
 zarządzanie czasem. 

Ponadto pod moim kierunkiem powstało ponad 15 artykułów naukowych (wykaz w załączniku nr 
3), których autorami są studenci z kierunku zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. 
Większość artykułów została przygotowana i wygłoszona podczas konferencji naukowych. 
Artykuły wygłaszane podczas konferencji zostały wysoko ocenione za poziom merytoryczny, 
zajmując znaczące miejsca w konkursach na najlepszy artykuł, na przykład I miejsce w sekcji 
Zarządzanie podczas XXXVII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej w Częstochowie 
(05.06.2013 roku), I miejsce na XXXVI Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej na 
temat Rozwój technologii i metod informatycznych w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej 
w dziale logistyka i marketing (30.05.2012). 
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6. PODSUMOWANIE 

Mój dorobek po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych obejmuje przede 
wszystkim społeczny, ekologiczny i etyczny kontekst zarządzania. Obiektem moich zainteresowań 
jest przedsiębiorstwo, a w szczególności jego analiza pod kątem sprawności i funkcjonalności, 
a także w kontekście ciągłego doskonalenia.  

Trzy obszary zainteresowań (systemy: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz 
zarządzania bezpieczeństwem pracy; koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 
wartościowanie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa poprzez badania ewaluacyjne) 
wpisują się w obszar zarządzania w jednostkach gospodarczych (zarządzanie przedsiębiorstwem).  

Syntetyczne zestawienie najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych po uzyskaniu stopnia 
doktora przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Syntetyczne zestawienie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora 
(2007-2016) 

Wyszczególnienie  Liczba 
         krajowe          zagraniczne          ogółem 

Wydawnictwa książkowe, monografie: 
 w tym autorskie 
 w tym współautorskie 

3 
1 
2 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

Redakcja monografii, książek i prac zbiorowych 0 2 2 

Rozdziały w wydawnictwach zbiorowych: 
 w tym autorskie 
 w tym współautorskie 

9 
4 
5 

5 
3 
2 

14 
7 
7 

Artykuły w czasopismach naukowych indeksowanych przez Thomson 
Reuters® Web of Science®: 
 w tym autorskie  
 w tym współautorskie 

 
1 
0 
1 

 
1 
0 
1 

 
2 
0 
2 

Publikacje w wydawnictwach konferencyjnych indeksowanych przez 
Thomson Reuters® Web of Science®: 
 w tym autorskie  
 w tym współautorskie 

 
0 
0 
0 

 
3 
1 
2 

 
3 
1 
2 

Artykuły w pozostałych recenzowanych czasopismach naukowych : 
 autorskie  
 współautorskie 

21 
14 
7 

1 
1 
0 

22 
15 
7 

Referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach 
tematycznych: 
 autorskie  
 współautorskie 

10 
 

8 
2 

6 
 

3 
3 

16 
 

11 
5 

Niepublikowane raporty z prac badawczych 2 0 2 
Udział w projektach naukowo-badawczych: 
 kierownik projektu 

3 
1 

2 
0 

5 
1 
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Wyszczególnienie  Liczba 
         krajowe          zagraniczne          ogółem 

 wykonawca  2 2 4 
Prace własne i statutowe: 
 kierownik projektu 
 wykonawca 

6 
2 
4 

0 
0 
0 

6 
2 
4 

Recenzowanie artykułów naukowych 8 0 8 
Recenzja wniosku NCN 1 0 1 
Recenzja innych prac 1 0 1 
Publikacja recenzji w czasopiśmie naukowym 1 0 1 
Staże 1 1 2 
Sumaryczna indywidulana liczba punktów za publikacje naukowe 
według MNiSW 
Punktacja indywidualna wyznaczona zgodnie z punktacją przyznaną przez Oddział 
Informacji Naukowej Politechniki Białostockiej 

261,5 

Sumaryczny impact factor według listy JCR 0,880 
Liczba cytowań publikacji : 
 według bazy Web of Science:  

z autocytowaniami 
bez autocytowań 

 według bazy Google Scholar  

 
 

0 
2 

82 
Indeks Hirscha opublikowanych publikacji: 
 według bazy Web of Science  
 według bazy Google Scholar 

 
1 
5 

Źródło: opracowanie własne. 

Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej nagrodzono mnie między innymi 
Medalem Edukacji Narodowej (2014) oraz nagrodami Rektora Politechniki Białostockiej (w roku 
2015, 2014, 2013, 2012, 2008, 2007). 

Pozostałe osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne omówiono w załączniku nr 3 do 
wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

 

 


