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ŁUKASZ SUŁKOWSKI*

OD REDAKTORA NACZELNEGOOD REDAKTORA NACZELNEGO

NAUKA JAKO PRZEDMIOT ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

Współpraca pomiędzy ludźmi przybiera często postać sprzężenia kooperacji 
z konkurencją, a jej wyrafi nowaną i abstrakcyjną formą jest troska o „dobro wspól-
ne” należące do całej wspólnoty. Utrzymywanie się, a nawet wzrost znaczenia „dobra 
wspólnego” w rozwoju społeczeństw, jest pozornym paradoksem społeczności in-
dywidualistów1. Jednym z przykładów dobra wspólnego jest nauka rozumiana jako 
instytucja społeczna i dorobek poznawczy ludzkości. Przedstawiciele naszej dyscy-
pliny powinni podjąć wyzwanie zastosowania skutecznych metod organizacyjnych 
do zarządzania instytucją oraz podmiotami nauki.

Najważniejsze niebezpieczeństwa związane z ochroną instytucji nauki można 
przedstawić przez analogię do „tragedii dobra wspólnego”2. „Tragedia wspólnej łąki” 
jest modelem szerszego mechanizmu społecznego, który prowadzi do zniszczenia 
kolektywnej wartości. Model analizuje przykład pasterzy, dodających do swych stad 
owce, które nadmiernie eksploatują łąkę będącą własnością wspólnoty3. Wielu eko-
nomistów podejmowało rozważania na temat dobra wspólnego, proponując rozwią-
zania, które z jednej strony szły w kierunku drastycznego ograniczenia jego zasięgu 

 * Redaktor Naczelny kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” – prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, 
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Uniwersytet Jagielloński.

1 H.A. Simon, Darwinism, altruism and economics, w: The Evolutionary Foundation of Economics, 
red. K. Dopfer, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 102–103.

2 G. Hardin, The Tragedy of the Commons, “Science” 1968, 162, s. 1243–1248.
3 M. Górnik-Durose, Z. Zaleski, Własność i posiadanie, w: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 134–136.

4
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lub nawet całkowitej likwidacji, zaś z drugiej w kierunku stworzenia skutecznych 
mechanizmów ochrony4.

Przykład instytucji nauki potwierdza, że nie ma możliwości całkowitego wyrugo-
wania „dobra wspólnego” ze świata społecznego. Potrzebna jest zatem jego skuteczna 
ochrona przed szeregiem zagrożeń związanych z: komercjalizacją, zawłaszczeniem, 
upolitycznieniem, utajnieniem i tendencyjnością wyników badań naukowych. Z po-
mocą może przyjść zarządzanie publiczne, którego fi lozofi a polega na zastosowaniu 
skutecznych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych wzorowanych na działalności 
przedsiębiorstw w podmiotach publicznych i organizacjach niekomercyjnych5. Per-
spektywa poznawcza zarządzania publicznego koncentruje się zatem przede wszystkim 
na poziomach: mikro (badaczy i ośrodków naukowych) i mezzo (sieci badawczych 
i regionów), które jednak pozostają w ścisłym związku z poziomem makro (polity-
ka państwa, trendy międzynarodowe i globalne). 

Proponując metody przeciwdziałania erozji „dobra wspólnego nauki” można wska-
zać na szereg mechanizmów oddziałujących na różnych poziomach i związanych ze 
sferą: fi nansową, zasobów ludzkich, strategiczną, a nawet kulturową. Przede wszyst-
kim, w sytuacji ograniczenia zasobów inwestowanych w rozwój dobra wspólnego, 
powinny zostać uruchomione skuteczne mechanizmy badania rezultatów działań, 
zarówno w aspekcie poznawczym, jak i pragmatycznym. Taki pomiar jest jednak za-
daniem niezmiernie trudnym, ze względu na często niematerialny, niewymierny lub 
bardzo oddalony w czasie efekt oddziaływania odkryć naukowych. W sferze kultu-
rowej możliwe jest kształtowanie wartości, norm i wzorów społecznych wzmacnia-
jących etos nauki, z jej normami: komunalizmu, uniwersalizmu, bezinteresowności, 
oryginalności oraz zorganizowanego sceptycyzmu6. Środowisko akademickie po-
winno rozumieć, respektować i propagować wartości nauki, włącznie z jej funkcją 
kulturotwórczą. Ważna jest również popularyzacja nauki, choć niestety wyspecja-
lizowane dyscypliny naukowe posługują się językiem niezrozumiałym dla szersze-
go grona odbiorców. Nauka hermetyczna, która utraciła kontakt ze społeczeństwem 
obywatelskim może być szybko pozbawiona fi nansowania i pogrążyć się w kryzysie. 
Status nauki jako dobra wspólnego w sieciowym społeczeństwie globalnym zależy 
również od stworzenia warunków dostępu badaczy z różnych dyscyplin do najnow-
szych wyników badań i do współpracy w międzynarodowych grupach naukowców. 
Oznacza to w praktyce konieczność reformowania systemu kształcenia akademickie-
go, tak by pracownicy nauki uczestniczyli w zespołach badawczych na całym świe-
cie. Inna, bardziej kontrowersyjna kwestia, to stworzenie możliwości rozwoju nauki 

4 P.J. Richerson, R. Boyd, B. Paciotti, An Evolutionary Theory of Commons Management, Draft 4.0 
May 30. Chapter intended for: “Institutions for Managing the Commons”, Paul Stern, managing editor, 
National Research Council 2001, Internet.

5 C. Pollitt , G. Bouckaert, Public Management Reform, 2nd ed. Oxford: Oxford UP 2004.
6 R.K. Merton, The Sociology of Science, Chicago: University of Chicago Press 1973.
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poprzez współfi nansowanie programów badawczych ze źródeł prywatnych. Prywa-
tyzacja i komercjalizacja niektórych usług publicznych może skutecznie ograniczać 
degradację zasobów „dobra wspólnego”. Ważne jest jednak minimalizowanie nega-
tywnych skutków ograniczania obszarów „dobra wspólnego nauki” takich jak: za-
właszczenie wyników badań, które powinny stanowić dorobek całej ludzkości. Bardzo 
interesującym przykładem takiego współfi nansowania projektów badawczych był 
Human Genome Project, w ramach którego publiczne jednostki akademickie i na-
ukowo-badawcze konkurowały ze spółką komercyjną Creiga Ventera7. Rezultatem 
było wydatne przyspieszenie prac nad realizacją projektu, jednocześnie jednak, ko-
nieczna była interwencja polityczna nie dopuszczająca do opatentowania „genomu 
człowieka”. Podobne projekty i wyzwania stoją przed zarządzaniem publicznym nie 
tylko w odniesieniu do projektów biotechnologicznych.

Zarządzanie publiczne związane z zarządzaniem nauką, ale też innymi newralgicz-
nymi obszarami społecznymi takimi jak: zdrowie i edukacja, jest jednym z kluczowych 
problemów współczesności zarówno w wymiarze poznawczym, jak i politycznym. 
Numer 3 „OiK”, który oddajemy w Państwa ręce jest właśnie w całości poświęco-
ny zarządzaniu publicznemu, które choć jest stosunkowo nową subdyscypliną nauk 
o zarządzaniu to podejmuje kluczowe problemy społeczne.

W pierwszym artykule Bolesław Rafał Kuc omawia zagadnienie przywództwa 
i jego roli we współczesnych organizacjach, zwłaszcza dylematy wyboru pomiędzy 
przywództwem charyzmatycznym a tym, dla którego głównym źródłem władzy jest 
wiedza. Kolejny, autorstwa Anieli Styś, poświęcony jest relacjom pomiędzy: marke-
tingiem jako orientacją menedżerską a społeczną odpowiedzialnością biznesu, istot-
ną dla zrównoważonego rozwoju.

W opracowaniu następnym, Ewy Hope, podkreślona jest strategiczna funkcja 
działań PR, jako związanych nie tylko z kreowaniem wizerunku, lecz także z zarzą-
dzaniem komunikacją, budowaniem dobrej reputacji i opinii, co wpływać powinno 
także na uzyskiwanie społecznego poparcia dla organizacji. Artykuł Moniki Hajdas 
stanowi przegląd koncepcji dotyczących związku między ideą społeczną a marką 
oraz jest próbą rozwinięcia metodologii badawczej, ułatwiającej wybór konkretnej 
idei. Kolejne opracowanie, autorstwa Aleksandra Noworól i Kamila Noworól traktuje 
o celach i środkach interwencji publicznej, ukierunkowanej na podniesienie kapitału 
ludzkiego i społecznego w obszarach kryzysowych. Z kolei Zbigniew Nęcki omawia 
najważniejsze trudności pojawiające się w dziedzinie dyskursu społecznego na temat 
spraw o charakterze konfl iktowym. Zarządzanie korporacją z uwzględnieniem per-
spektywy interesariuszy to przedmiot badań wybranych przedsiębiorstw międzyna-
rodowych w Polsce zaprezentowanych w kolejnym artykule przygotowanym przez 
Annę Ząbkowicz oraz Karolinę Pietras. W badaniach przedstawiono genezę włącza-

7 J. Shreeve, The Genome War, Ballantine Books, New York 2004. 
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nia oczekiwań interesariuszy w działalność fi rmy, proces instytucjonalizacji dialogu 
z nimi, formy partycypacji stosowane przez korporacje. Małgorzata Marzec omawia 
w następnym opracowaniu rolę zaufania społecznego do podmiotów sfery publicz-
nej w budowaniu kapitału społecznego wspólnoty lokalnej. Poziom realizacji idei 
społecznej odpowiedzialności w biznesie wśród małych i średnich przedsiębiorstw 
województwa Wielkopolskiego jest przedmiotem opracowania autorstwa Grażyny 
Bartkowiak i Agnieszki Krugiełki. W artykule Rafała Kusy podjęta jest ciekawa pró-
ba określenia obszarów wiedzy z zakresu zarządzania, posiadanej przez organizacje 
pozarządowe, która może być użyteczna dla organizacji komercyjnych oraz sposo-
bów i ograniczeń „przepływu” tych doświadczeń. Artykułem zamykającym ten nu-
mer kwartalnika jest opracowanie Małgorzaty Kociszewskiej-Panaszek, zawierające 
analizę oraz próbę oceny: wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w wy-
branych przedsiębiorstwach działających w Polsce, jak sobie one radzą z ekologicz-
nymi wymaganiami jednolitego rynku europejskiego.
Życzę pożytecznej lektury! 
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BOLESŁAW RAFAŁ KUC*

DYLEMATY WŁADZY DYLEMATY WŁADZY 
WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJIWE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

W tym artykule interesuje nas pewien komplikujący się aspekt władzy związa-
ny z jej dystrybucją w strukturach organizacyjnych uwzględniający nie tylko ambi-
cje kierownictwa (im więcej władzy, tym lepiej), ale wzgląd na klientów, otoczenie, 
rynek, konkurencję. Współczesny klient chce mieć do czynienia z osobami, które 
posiadają władzę i mogą szybko podjąć decyzje. To powinno być dyrektywą, aby wy-
posażyć w uprawnienia decyzyjne pracowników wchodzących w bezpośredni z nim 
kontakt. Jednakże posiadanie przez podwładnych „znacznego stopnia swobody de-
cyzyjnej” może wywoływać zagrożenie dla formalnej i osobistej władzy przełożo-
nych. Ze względu na sprawność działania wiele przemawia za tym, aby dzielić się 
władzą, decentralizować i delegować uprawnienia. To jednak wymaga zaufania do 
rzetelności i uczciwości podwładnych. W wielu przypadkach takie zaufanie może 
być ryzykowne i wymaga licznych oraz kosztownych zabezpieczeń. Proponowane 
wyjście z tej trudnej sytuacji polega na narzuceniu jednolitego, uniwersalnego sy-
stemu norm etycznych. Ale to z kolei może być zabójcze dla wysoko cenionej „róż-
norodności kulturowej”. 

Władza w ujęciu socjologicznymWładza w ujęciu socjologicznym

Praktycznie rzecz biorąc w każdej organizacji można z góry oczekiwać pewne-
go minimum zgody uczestników wobec organizacyjnych norm i poleceń. Trudno 
sobie wyobrazić pracownika, który wie o obowiązku podpisania listy obecności, ale 
tego nie czyni lub podważa władzę wynikającą ze struktury organizacyjnej, zapisa-
ną w formie grafi cznej jako schemat organizacyjny. Minimum to może się zmieniać 
w różnych sytuacjach, może też być różne u różnych osób, w każdym jednak przy-

 * Prof. zw. dr hab. Bolesław Rafał Kuc.
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padku spodziewać się można, iż w granicach tego minimum można oczekiwać posłu-
szeństwa uczestników wobec organizacyjnych nakazów. „Uczestnicy z góry niejako 
są nastawieni, iż wyborami ich będą rządziły decyzje cudze, że nie będą się w pewnej 
sferze zachowań kierować kryterium wartości własnych, lecz kryterium formalnym 
– prawomocności przekazywanego im polecenia” [2, s. 261]. Co akceptowalne, a co 
obojętne zależy od czynników indywidualnych. W literaturze spotkać można pewne 
psychologiczne konstrukcje pojęciowe dobrze opisujące stosunek do poleceń. Wpro-
wadził je Ch. Barnard, a rozwinął H. Simon. Te konstrukcje to „strefa obojętności” 
i „strefa akceptacji”. Pozwalają one tłumaczyć zachowania organizacyjne w katego-
riach consensusu (zgody, przyzwolenia) niezależnie od tego, co stanowi jego podsta-
wę. Podejście takie jest szczególnie istotne z punktu widzenia strategii kierowania, 
pozwala bowiem na rozsądną kalkulację uwzględniającą, czego można w danych 
warunkach organizacyjnych wymagać od podwładnych i w związku z tym, w jakich 
granicach można planować (przewidywać) ich zachowanie.

W istocie rzeczy, pisał H. Simon [11, s. 134], menedżer jest po prostu kierowcą 
autobusu, którego pasażerowie porzucą, jeśli nie powiezie ich w pożądanym kierun-
ku. Pozostawiają mu oni jedynie pewien zakres swobodnego uznania co do drogi, 
którą należy jechać. Władza sprawowana w organizacji umożliwia współtworzenie 
bądź wręcz narzucanie decyzji korzystnych, które umożliwiają realizację interesów. 
Tym samym władza jest w organizacji niezwykle cennym dobrem, toteż od początku 
zainteresowania się nią starano się ustalić, jakie mechanizmy pozwalają na pozyska-
nie tego dobra. Inaczej mówiąc, jakie są źródła władzy w organizacji? Zanim podej-
miemy próbę odpowiedzi na to kluczowe pytanie, przyjrzyjmy się rozległej mozaice 
form, jakie może przybierać realizowanie (sprawowanie) władzy w organizacji.

W latach osiemdziesiątych minionego wieku stało się oczywiste, że organizacje nie 
są maszynami, a pracownicy – przedmiotami. Uczestnicy organizacji, jak ich wów-
czas nazywano, byli żywymi ludźmi, o których uległość zabiegano na wiele sposobów. 
Tak wówczas, jak i dziś aktualne pozostaje pytanie, w jakim stopniu można liczyć na 
ich współdziałanie i uległość. Jest to tym bardziej ważne, że w większości organiza-
cji występują grupy celów i zadań, które wychodzą poza granice akceptacji uczest-
ników i które, co za tym idzie, wymagają stałego oddziaływania na ich motywację. 
Dlatego też szczególnie istotny jest ten aspekt stosunków władzy, który dotyczy me-
chanizmów organizacyjnych zależności, mechanizmów, dzięki którym jednostki są 
posłuszne organizacyjnym rozkazom i dzięki którym organizacje mogą rozszerzać 
sferę akceptacji odpowiednio do swoich potrzeb i przezwyciężać ewentualne opory.

„Uległość uczestników wobec organizacji nie jest bynajmniej sprawą oczywistą 
we wszystkich organizacjach i na wszystkich poziomach hierarchii. Toteż kierując 
organizacją wciąż na nowo poszukiwać trzeba odpowiedzi na pytanie: po pierwsze 
– jaki jest zakres „organizacyjnej gotowości”, po drugie – jak ją wzmacniać, gdy jest 
niedostateczna z punktu widzenia potrzeb organizacji” [2, s. 265]. 
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W socjologii organizacji od dawna zauważono, że podporządkowanie uczestni-
ka decyzjom organizacyjnym nie wynika z jednej przyczyny, co rodzi wiele kompli-
kacji zarówno w teorii władzy, jak w działaniach praktycznych. Jeśli przyjmiemy, że 
źródłem uległości jest fakt, iż decyzje wychodzące od określonych osób czy instytucji 
uznawane są za prawomocne, to wyjaśnia tylko fragment bogatego życia organizacji. 
Nie można bowiem bagatelizować faktu, że uczestnik organizacji bierze pod uwagę 
konsekwencje związane z naruszeniem dyscypliny organizacyjnej. Jeśli w pierwszym 
przypadku mówi się o władzy opartej na wewnętrznej akceptacji porządku organi-
zacyjnego (authority), to w drugim natomiast – o oddziaływaniu dostępnych orga-
nizacji środków (instrumentów). W związku z tym, już w latach siedemdziesiątych, 
pojawiło się bogate słownictwo: power, Macht, domination. Coraz częściej obok tych 
słów zaczęło występować leadership (władza osobista). Ze wszystkich wymienionych 
form najbardziej interesującą wydawała się władza osobista. Będziemy się starać na-
świetlić jej znaczenie w kontekście innych źródeł władzy organizacyjnej i prześledzić 
ewolucję, jakiej jesteśmy świadkami na przestrzeni ostatnich stu lat. 

Można się odwołać do A. Adlera, badacza współczesnego Z. Freudowi, który 
twierdził, że „władza jest najlepszym sposobem wyjaśnienia postępowania wyjąt-
kowych ludzi” [za: 13, s. 48]. Tymi wyjątkowymi ludźmi są niewątpliwe przywódcy. 
Słowo „przywódca” jest najczęściej występującym określeniem przy opisie działań 
(zachowań) kierownictwa współczesnych organizacji. Czasami jest używane w zna-
czeniu cech osobowości, a innym razem jako główny czynnik zachowania jednostki. 
Ci, którzy przyjmują określenie przywództwa jako szczególnego rodzaju zachowań, 
skłaniają się ku jego defi nicji behawioralnej jako aktu wpływu dotyczącego spraw 
mających znaczenie dla działania organizacji. Akt wpływu rozciąga się od działań 
zrutynizowanych do bardzo spektakularnych, splecionych ze sferą działań niefor-
malnych, środków wyrazu władzy. 

Jeden kraniec kontinuum rozważań o przywództwie stanowią zrutynizowane akty 
nadzoru. Na tym biegunie znajduje się władza oparta na formalnych podstawach, 
takich jak nagrody, kary, uprawnione zwierzchnictwo, hierarchia. Jednak nie można 
tutaj pominąć wpływów wykraczających poza rutynę i wykorzystujących w szerszym 
zakresie władzę w organizacji, opartą na ofi cjalnych ustaleniach. Do tych nieofi cjal-
nych wpływów należy władza polubowna, która w swojej istocie jest oparta na oso-
bistej sympatii między przywódcą i jego zwolennikami, a także władza oparta na 
znajomości rzeczy, czyli kompetencjach przywódcy. 

Władza i wpływ są więc centralnym punktem pracy przywódcy. Jak trafnie za-
uważa R. Webber, mimo rozpowszechnienia tych pojęć, brak im konsekwentnej 
i powszechnie przyjętej defi nicji. Wprowadzając pojęcie władzy musimy zdawać so-
bie sprawę z wielości znaczeń tego terminu. Władza, wpływ, dominacja, przymus, 
przemoc, manipulacja, autorytet, jak to zauważyliśmy wcześniej, są pojęciami uży-
wanymi czasami zamiennie, a czasem jako wzajemnie się wyjaśniające. Defi niowa-



Bolesław Rafał Kuc

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137)1212

ne są w literaturze w bardzo różny sposób, a każda próba uporządkowania języka 
w tym zakresie prowadzi do nowych propozycji i mniej czy bardziej arbitralnych 
ustaleń. 

Wpływ, zdaniem R. Webbera, wyraża się w modyfi kacji postępowania lub posta-
wy podwładnego jako reakcji na postępowanie przywódcy. Władza obejmuje cechy 
osobiste lub związane z pozycją, które są podstawą potencjalnego wpływu przywódcy 
– wywierającego wpływ. Autorytet jest tylko jedną z kilku podstaw władzy – tą, któ-
ra jest nadawana przywódcy przez funkcjonariuszy organizacji. Jeżeli ktoś skutecz-
nie wpływa na kogoś, wnosimy, że wywierający wpływ ma władzę. Tak więc wpływ 
wskazuje na władzę, a władza jest niezbędna do wywierania wpływu. Jednakże nie 
traktujemy władzy jako jedynie brutalnej siły przymuszającej opornego podwładnego 
do wypełniania poleceń zwierzchnika [13, s. 145]. O tym jak bardzo problematyka 
władzy w organizacji jest złożona i daleka od jednoznaczności świadczą wypowiedzi, 
w których coraz częściej mówi się o paradoksach władzy organizacyjnej.

Strukturalne źródła władzy organizacyjnejStrukturalne źródła władzy organizacyjnej

Pojęcie i istota władzy jest kluczem do zrozumienia i wyjaśnienia wielu zjawisk 
organizacyjnych. Na przykład pomagają one w wyjaśnianiu konfl iktów wewnątrz-
organizacyjnych. Jednak, jak dotychczas, nie pojawiła się jasna i spójna koncepcja 
władzy, która byłaby użyteczna w wyjaśnianiu zjawisk socjologicznych. Jej stworze-
nie utrudnia łatwość wykazania, że władza ma charakter ambiwalentny. Podczas, gdy 
jedni uważają ją za zasób, tj. za coś, co się posiada, to inni są zdania, że jest to sto-
sunek społeczny odznaczający się pewnego rodzaju zależnością, tj. wpływem na coś 
lub kogoś. Amerykański politolog R. Dahla zauważył, że z władzą wiąże się umie-
jętność skłaniania innej osoby do robienia czegoś, czego skądinąd by nie robiła. Ta 
ciekawa obserwacja ograniczała badania nad zjawiskiem władzy do warunków „tu 
i teraz”, w których jedna osoba, grupa lub organizacja popada w zależność od innej. 
Krytycy koncepcji R. Dahla podkreślali, że uwaga nad znaczeniem pojęcia władzy 
powinna być skierowana na badanie sił historycznych kształtujących scenę działa-
nia, na której współcześnie rozgrywają się stosunki władzy. 

Jedną z zaskakujących rzeczy, jakie się odkrywa rozmawiając z członkami jakiejś 
organizacji jest to, że nikt nie przyznaje się do posiadania prawdziwej władzy. Nawet 
naczelni dyrektorzy często mówią, że czują się w najwyższym stopniu spętani ogra-
niczeniami, że przy podejmowaniu decyzji mają niewiele istotnych możliwości wy-
boru oraz że władza, którą sprawują, jest bardziej pozorna niż rzeczywista. Wszyscy 
zazwyczaj czują się do jakiegoś stopnia osaczeni albo przez siły działające w organi-
zacji, albo z powodu wymagań, jakie narzuca otoczenie. W obliczu wielości i zróżni-
cowania źródeł władzy, o których szczegółowo piszemy dalej, takie postawy wydają 
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się paradoksalne. Jak to się dzieje, że może być tak wiele źródeł władzy, a zarazem 
tak wielu ludzi czuje, że jej nie posiada?

Jedną z możliwych odpowiedzi jest to, że dostęp do władzy jest tak otwarty, sze-
roki i zróżnicowany, iż stosunki władzy w dużym stopniu stają się mniej więcej zrów-
noważone. Chociaż jedni ludzie mogą być w stanie skupiać w swoich rękach znaczną 
władzę osobistą, to przeciwwagą dla niej jest władza posiadana przez innych, toteż 
nawet ludzie mający znaczną władzę czują się ograniczani. Źródła poczucia ogra-
niczenia władzy mają genezę zarówno psychologiczną, jak i organizacyjną. Każda 
tworzona koalicja musi się liczyć z możliwością zorganizowania przeciwnej koali-
cji. Poza tym ważne jest rozróżnianie między powierzchownymi przejawami władzy 
a jej głęboko ukrytą strukturą. „Chociaż w skład organizacji i społeczeństwa mogą 
w jakimś czasie wchodzić różnorodni polityczni aktorzy opierający swoją władzę na 
różnych podstawach, pisze G. Morgan, to scena, na której angażują się w różnego ro-
dzaju grę władzy, jest określona przez logikę zmian kształtujących epokę społeczną, 
w jakiej żyją. W poglądzie tym znajduje odzwierciedlenie koncepcja, według której 
organizację i społeczeństwo trzeba pojmować w perspektywie historycznej. Aby to 
zilustrować, posłużymy się przykładem ze świata przyrody. Przypuśćmy, że rozpa-
trujemy ekologię jakiejś doliny rzeki. Możemy rozumieć tę ekologię w kategoriach 
„stosunków władzy” między różnymi gatunkami drzew, krzewów, paproci i poszy-
cia a glebą, z której czerpią one środki do utrzymania się przy życiu. Jednak te sto-
sunki władzy opierają się na podstawowej strukturze tej doliny, którą zdeterminował 
wpływ zlodowacenia sprzed tysięcy lat. Jeden gatunek drzew może być potężniejszy, 
a zatem może dominować nad innym, ale warunki tej dominacji są „zdeterminowa-
ne strukturalnie” [8, s. 215].

Strukturalne podejście do władzy zwraca uwagę na jej uwarunkowanie organiza-
cyjne. Miejsce w strukturze, zajmowane stanowisko, miejsce tego stanowiska w pro-
cesach produkcyjnych itd. mają istotny wpływ na to, czy „tu i teraz” potencjał władzy 
zostanie wykorzystany. Menedżer może mieć kontrolę nad ważnym budżetem, mieć 
dostęp do istotnych informacji i wspaniale sobie radzić z „zarządzaniem wrażeniami” 
i z wszystkich tych powodów być osobą o dużej władzy. Jednak jego zdolność czer-
pania z tych źródeł władzy i wykorzystywania ich wspierają różne czynniki struktu-
ralne, takie jak zainwestowany kapitał utrzymujący organizację przy życiu. Podobnie 
robotnik w fabryce może mieć znaczną władzę zakłócenia produkcji z powodu roli, 
jaką odgrywa pracując przy linii montażowej. Bezpośrednim źródłem tej władzy jest 
to, że zna sposób zakłócenia produkcji, ale podstawowym źródłem tej władzy, dzię-
ki któremu ma ona takie znaczenie, jest struktura działalności produkcyjnej. Z tych 
względów czujemy się uprawnieni do postrzegania ludzi jako czynników czy nośni-
ków stosunków władzy tkwiących w szerzej rozumianej strukturze społeczeństwa. 
Ludzie w takiej roli mogą być zaledwie na wpół autonomicznymi pionkami poru-
szającymi się po polach gry, w trakcie której mogą się uczyć rozumienia reguł, ale 
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nie mają władzy zmieniania ich. Zjawisko to może wyjaśniać, dlaczego nawet ludzie 
dysponujący znaczną władzą często czują, że w rzeczywistości mają niewielkie moż-
liwości wyboru sposobu zachowania. Na przykład osoba na stanowisku naczelnego 
dyrektora może napotkać niektóre z tych szerszych reguł gry w postaci warunków 
ekonomicznych, które mają wpływ na przetrwanie jej organizacji. W takim stopniu, 
w jakim osoba taka pragnie, aby organizacja przetrwała, może postrzegać siebie jako 
kogoś pozbawionego faktycznego wyboru dotyczącego tego, co trzeba zrobić, aby 
zapewnić to przetrwanie [8, s. 213].

To przekonanie o głęboko ukrytej strukturze władzy prowadzi nas do zwrócenia 
uwagi na znaczenia takich czynników, jak stosunki społeczne (przynależność do war-
stwy, a nawet kasty) w określaniu roli, jaką pełnimy w organizacjach, a zatem i rodza-
ju struktury szans i władzy, do której mamy dostęp. Nie bez znaczenia jest sposób, 
w jaki systemy edukacyjne i inne procesy socjalizacji kształtują podstawowe elementy 
kultury, która pozostaje w ścisłym związku ze sprawowaniem władzy1. Należy zwró-
cić też uwagę na logikę akumulacji kapitału decydującą o strukturze przemysłu, na 
poziom zatrudnienia, wzorce wzrostu gospodarczego oraz na własność i dystrybucję 
majątku. Powyższe czynniki określają scenę, na której działają członkowie organiza-
cji oraz łagodzą znaczenie i wpływy innych źródeł władzy, do których ktoś ma lub 
nie ma dostępu. Z powyższego zestawienia widać, że zrozumienie stosunków wła-
dzy i prowadzonej w ich obrębie „wiecznej gry o władzę” jest wyzwaniem równie pa-
sjonującym, co trudnym. Jednego z ważnych kluczy do zrozumienia wspomnianych 
stosunków dostarcza analiza źródeł władzy organizacyjnej.

Przywództwo jako władza osobistaPrzywództwo jako władza osobista

Dyżurnym tematem w obszarze problemów władzy organizacyjnej jest przywódz-
two, jako władza osobista. Nas interesuje próba odpowiedzi na pytanie: na jakich 
źródłach opiera się władza współczesnych menedżerów, którzy mają kompetencje 
i ambicje wyjść poza formalnie przypisane im role? Czy tą szansą jest wykreowanie 
siebie w roli przywódcy?

Gdy się porówna władzą formalną z przywództwem łatwo zauważyć, że oba te 
pojęcia są ściśle ze sobą powiązane. Nie istnieją w strukturach organizacyjnych przy-
wódcy, którzy nie posiadają minimum władzy formalnej nad swoimi podwładnymi. 
„Pakiet” władzy formalnej jest dany, z góry określony, natomiast „pakiet” przywódz-
twa jest otwarty, rozwojowy. Rektorem wyższej szkoły jest się z wyboru lub nadania. 
Tylko nieliczni z tej wyróżniającej się grupy przechodzą do historii jako wspaniali 

1 G. Hofstede w swoich badaniach nad kulturą zwrócił uwagę na „dystans władzy” określający zakres 
oczekiwań i akceptacji dla nierównego rozkładu władzy, wyrażanych przez mniej wpływowych członków 
(podwładnych) instytucji lub organizacji. Jest on jednym z wymiarów kultur narodowych [3, s. 76].
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organizatorzy, kreatorzy, podziwiani twórcy nowych form kształcenia i funkcjono-
wania uczelni.

Zdaniem S. Robbinsa [9, s. 267] przywództwo odnosi się do zgodności celów po-
między liderem a podwładnymi. Władzy natomiast nie jest potrzebna zgodność ce-
lów, a jedynie zależność. Ponadto w prowadzonych badaniach nad przywództwem 
zwrócono uwagę na styl przywództwa. Aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
przywódca powinien wspierać swoich podwładnych i dzielić się z nimi uprawnie-
niami w podejmowaniu decyzji, trzeba przeanalizować kategorie stylu. Odmienne 
były cele badań nad władzą, gdzie poświęcono większą uwagę taktyce mającej do-
prowadzić do posłuszeństwa innych, a nie na stylu. W badaniach tych nie skupiano 
się jedynie na jednostce sprawującej władzę, ale także na grupach mogących zmu-
sić jednostkę do uległości i sprawujących nad nią kontrolę. Pomocną w wyjaśnianiu 
skuteczności władzy jest kategoria władzy osobistej w organizacji, o czym wspomi-
naliśmy wcześniej. Od lat sześćdziesiątych przywiązuje się do niej coraz większe 
znaczenie i wiele rozważań na temat stosunków między kierownictwem a perso-
nelem polega w istocie rzeczy na poszukiwaniu środków wzmocnienia autorytetu 
przełożonego oraz lojalności i sympatii podwładnych w stosunku do zwierzchników 
w celu utrwalenia władzy w organizacji. Władza osobista zakłada pewien typ stycz-
ności bądź to bezpośredniej (codzienny kontakt) bądź pośredniej (autorytet szefa 
oparty na funkcjonowaniu legend, zastosowaniu wyrafi nowanych środków propa-
gandy, upowszechnianie ideologii partnerstwa, mitów paternalizmu, wszystkiego 
tego, co się składa na kulturę organizacyjną). Istnieje wyraźna różnica między rolą 
zwierzchnika a rolą przywódcy. Wielki polski socjolog organizacji M. Hirszowicz 
twierdziła, że pierwszy odwołuje się do władzy prawomocnej i wykorzystuje sank-
cje organizacyjne oraz inne organizacyjne środki, jakimi może oddziaływać na za-
chowania podwładnych. Natomiast wpływ przywódców zasadza się na działaniu 
innych mechanizmów:

kierowany uznaje władzę i doświadczenie „przywódcy”, którego opiniom i po-
leceniom ufa,
kierowany czuje się zobowiązany wobec „przywódcy” na skutek tego, że tamten 
zaspokaja pewne jego oczekiwania i potrzeby,
kierowany odczuwa żywą sympatię i podziw dla „przywódcy” i stara się zdobyć 
jego szacunek, przychylność i dać wyraz własnej życzliwości i lojalności.
Współczesne strategie zarządzania wykorzystują znaczenie wpływów osobistych. 

W wielu przypadkach sukcesy zwierzchników polegają na tym, że potrafi li zapewnić 
sobie wobec podwładnych rolę przywódcy dzięki przewadze wiedzy lub doświad-
czenia, czy dzięki dostępowi do źródeł informacji, z których nie mogli korzystać 
podwładni, czy wreszcie dlatego, że jako zwierzchnicy są dysponentami określo-
nych wartości, przy pomocy których mogą świadczyć usługi i zobowiązywać ludzi 
wobec siebie.
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W początkach badań nad władzą osobistą zakładano, iż istnieją pewne ogólne 
właściwości – głównie cechy fi zjologiczne i psychologiczne sprawiające, że niektó-
re jednostki są ,,naturalnymi” wodzami. Za tym szły wnioski praktyczne: zadaniem 
polityki kadrowej w organizacjach miało być wyłanianie i lokowanie takich „uro-
dzonych przywódców” na stanowiskach, w których władza osobista odgrywała dużą 
rolę. Z krytyki tej koncepcji powstały dwie dalsze. Pierwszą nazwano podejściem 
sytuacyjnym. Podkreślano w nim, że zalety, cechy charakterystyczne i umiejętno-
ści wymagane od przywódcy są w dużym stopniu zdeterminowane przez wymo-
gi sytuacji, w których dana jednostka ma funkcjonować jako przywódca. Punktem 
wyjścia drugiej interpretacji są podwładni oraz ich potrzeby indywidualne i zbio-
rowe. Podwładni szukają instynktownie lub świadomie tego, kto jest w stanie najle-
piej zaspokoić te oczekiwania. C. Sikorski [10, s. 94–95], dość przekornie twierdzi, 
że przywództwo charyzmatyczne może pojawić się bardziej jako właściwość pod-
danych, aniżeli przywódcy. 

W prowadzonych w latach sześćdziesiątych badaniach nad przywództwem zakwe-
stionowano również pogląd, jakoby w grupie mógł istnieć tylko jeden przywódca. 
Wyróżniono więc „przywódcę ekspresyjnego”, czyli tego, który najlepiej wyraża zbio-
rowe potrzeby zespołu i umie je właściwie artykułować oraz „przywódcę instrumen-
talnego”, który umie załatwiać sprawy, na których zespołowi zależy. W toku dalszych 
badań te rozróżnienia okazały się zbyt uproszczone, ponadto przekonano się, że na-
wet te same grupy w różnych sytuacjach aprobują jeszcze inne typy autorytetów. 

Istnieje drugi nurt badań nad przywództwem, w którym odchodzi się od bał-
wochwalczego stosunku do tego fenomenu, a pokazuje pewne instrumentalne jego 
aspekty. Okazuje się bowiem, że to, co dotąd traktowano w kategoriach czysto psy-
chologicznych jako wpływ osobisty, bywa często stosunkiem wzajemnych świadczeń, 
tzn. pracownik akceptuje polecenia ze względu na spodziewane korzyści. W bada-
niach próbowano ustalić związek między zręcznością i umiejętnością kierowników 
w postępowaniu z podwładnymi a morale grupy. Ku rozczarowaniu wielu badaczy 
ustalono, że nie ma tu żadnych korelacji. Podzielono kierowników na „wpływowych” 
i „mało wpływowych”, przyjmując za podstawę rozróżnienia to, czy kierownicy mogą 
wpływać na decyzje podejmowane na wyższych szczeblach organizacji. Okazało się, 
że kierownicy wpływowi, a zarazem zręczni w stosunkach z podwładnymi mogli sku-
tecznie oddziaływać na morale swej grupy, natomiast kierownicy bez wpływów na 
górze nie osiągali poważniejszych efektów w stosunkach z podwładnymi. Nasuwa 
się wniosek, że stosunek między przywódcą a podwładnymi (zwolennikami) może 
kształtować się na zasadzie koalicji i przetargu: gotowość podwładnych do akceptacji 
menedżera, jako przywódcy okazuje się w jakiś sposób proporcjonalna do korzyści, 
jakie podwładni mają nadzieję uzyskać. Gdy na skutek braku wpływów kierownika 
korzyści te byłyby znikome lub żadne, pozytywne nastawienie kierownika do pod-
władnego nie odgrywa poważniejszej roli, a nawet daje negatywne efekty. 
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Od czasu do czasu w polityce mamy do czynienia z przykładami, kiedy zban-
krutowani politycy lgną do jakiejś formacji na zasadzie korzyści, sławiąc publicznie 
przywódcę, nazywając go „wodzem” lub „marszałkiem”. Żenujące publiczne wypo-
wiedzi niektórych z nich dowodzą prawdziwości sformułowanej wyżej tezy. Korzy-
ści odnoszone z przystąpienia do koalicji mieszają się z prawdziwym podziwem dla 
jej przywódcy. Trudno się dziwić. Władza osobista nie jest zawieszona w powietrzu. 
Omawiane przez nas we wcześniejszych częściach tego opracowania jej źródła stano-
wią możliwy do wykorzystania repertuar instrumentów wywierania wpływów. 

Znany amerykański socjolog M. Sykes [12] analizował przed laty stosunki między 
strażnikami a więźniami i stwierdził, że doświadczeni strażnicy unikają mnożenia 
sankcji formalnych, to bowiem mogłoby świadczyć, że nie umieją sobie radzić z więź-
niami. Ponieważ jednak zależy im na karności więźniów, zaczyna działać niepisana 
umowa: strażnik toleruje pewne mniej istotne wykroczenia przeciwko regulamino-
wi, więźniowie zaś starają się przestrzegać tejże dyscypliny w stopniu uwzględniają-
cym interesy strażnika. Innego przykładu na to, że u podstaw wpływów osobistych 
może tkwić coś w rodzaju „zasady wzajemnych świadczeń” dostarczył A. Gouldner 
w analizie mechanizmów biurokratycznych. Im bardziej sformalizowana jest or-
ganizacja, tym bardziej standaryzowane i schematyczne są sankcje organizacyjne. 
W praktyce kierownicy stosują jednak techniki, które nie tylko umożliwiają prze-
ciwdziałanie pewnym ujemnym efektom biurokratyzacji kontroli organizacyjnej, 
ale stają się środkiem zdobywania i utrwalania władzy osobistej. „Jedną z ukrytych 
funkcji przepisów biurokratycznych — jak stwierdził w swych badaniach A. Gould-
ner — jest to, że umożliwiają one kierownikom okazywanie pobłażliwości, wy-
rażającej się w zaniechaniu stosowania pewnych przepisów, co wzmacnia system 
nieformalnej kooperacji i spontanicznych wzajemnych usług między zaintereso-
wanymi” [1, s. 173–174]. 

Natomiast M. Schwartz [2, s. 290], weryfi kując hipotezę A. Gouldnera, podzielił 
badanych na cztery grupy eksperymentalne działające w różnych warunkach: częś-
ciowe przestrzeganie przepisów, pełne przestrzeganie przepisów, całkowita swoboda, 
programowe nieprzestrzeganie przepisów mniej ważnych. Okazało się, że kierownik 
uzyskuje najlepsze efekty wtedy, gdy nie egzekwuje wszystkich przepisów, nie czy-
niąc z tego jednak precedensu, dzięki czemu pracownicy czują się wobec niego zo-
bowiązani, są chętni do współpracy, wyrażają jednocześnie sympatię i uznanie dla 
kompetencji zwierzchnika.

Zainteresowanie władzą osobistą jako formą przywództwa wynika stąd, że od-
grywa ona, jak wiadomo, szczególną rolę tam, gdzie zawodzą inne mechanizmy 
oddziaływań. M. Hirszowicz zwraca uwagę na to, że ten rodzaj władzy również pod-
lega swoistym ograniczeniom, co sygnalizują obecnie liczni badacze. Oto niektóre 
z obiektywnych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających utrwalanie wpły-
wów osobistych:
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sprowadzenie funkcji zwierzchnika wyłącznie do przekazywania rozkazów i dy-
rektyw, bez prawa ich modyfi kacji, na skutek czego zwierzchnik nie może wyka-
zać się swą wiedzą i doświadczeniem;
ograniczenie zwierzchników w dysponowaniu wartościami, na których pracow-
nikom zależy (awanse, nagrody), wskutek czego kierownik nie ma możliwości 
zobowiązywania podwładnych przez dawanie uznaniowych nagród lub nie sto-
sowanie kar; 
zasada doboru personelu kierowniczego; jeśli kryterium nie jest tu wiedza i do-
świadczenie, lecz np. gorliwość i konformizm, niewielkie są szansę na zdobycie 
autorytetu osobistego wśród podwładnych ceniących wiedzę i kwalifi kacje;
duże przedziały kulturowe między zwierzchnikami i podwładnymi tak, że nie ma 
możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów;
sprzeczności interesów między podwładnymi i zwierzchnikami, w efekcie któ-
rych działają przeciwko sobie.
Mimo sygnalizowanych ograniczeń zainteresowanie wpływem jako formą reali-

zowania władzy osobistej jest duże m.in. dlatego, że wpływ jest to zdolność wywo-
ływania uległości bez odwoływania się do formalnej roli albo sankcji stojących do 
dyspozycji w danej roli. Niektórzy badacze wskazują na zjawisko legitymizacji wła-
dzy przez dobre stosunki. Dowodzą oni, że akceptacja prawomocności władzy jest 
pozytywnie związana ze stosunkiem do osoby, która tę władzę sprawuje: wielkość 
wpływu czy władzy, jaką przywódca stara się sprawować wzrasta wraz ze wzrostem 
akceptacji owego przywódcy przez tych, na których on oddziałuje, skuteczność dą-
żenia przywódcy do wpłynięcia (wpływu) na grupę także wzrasta wraz ze wzra-
stającą akceptacją jego osoby. Chcąc wpływać na kogoś musimy odwoływać się do 
jednej lub więcej z potrzeb wyodrębnionych przez A. Maslowa (fi zjologicznych, bez-
pieczeństwa, społecznych i przynależności, uznania i prestiżu, władzy i autonomii, 
kompetencji i osiągnięć). Kiedy na jakąś osobę wywierany jest wpływ zmierzający do 
tego, aby podjęła ona jakąś czynność istotną dla organizacji, możemy mówić o ak-
cie przywództwa. Jeśli nie próbowano wywierać wpływu, nie było też i przywództwa 
[4, s. 479]. Jednak pytanie, dlaczego tak się dzieje stale jest obecne.

Zdaniem R. Webbera, motywacja i wysiłki podwładnego będą duże, jeśli wyso-
ko ceni zaspokajanie swoich potrzeb, jeśli uważa, że nagrody udzielane przez przy-
wódcę posłużą do zaspokojenia tych potrzeb oraz jeśli sądzi, że jego wysiłki pozwolą 
osiągnąć cel i zdobyć nagrodę. Naruszenie tego systemu w którymkolwiek punkcie 
podważa wpływ przywódcy. Podwładni skłonni są ciężko pracować, jeśli droga od 
podejmowanych wysiłków do osiągania celów jest jasna, jeśli uważają, że mogą uzy-
skać poziom wydajności wymagany przez przełożonego i jeśli są zupełnie pewni, że 
zostaną im przyznane pieniądze, awanse czy inne obiecane nagrody i że zaspokoją 
one niektóre z ich potrzeb, takie jak potrzeba bezpieczeństwa czy szacunku. Jeśli jed-
nak uważają, że nagrody w pracy są niezależne od wydajności, bo wiążą się ze star-
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szeństwem lub warunkami ekonomicznymi, podwładni nie będą skłonni pracować 
na poziomie wyższym od minimum niezbędnego do utrzymania posady. Mogą na-
wet uważać, że wyższa wydajność zmniejszy ich bezpieczeństwo. Jeśli najważniejsze 
dla pracownika są potrzeby kompetencji i osiągnięć, to nie będzie on skłonny wkła-
dać wiele wysiłku w zrutynizowaną pracę, gdy przełożony oferuje mu w zamian je-
dynie wynagrodzenie. Jeśli wreszcie pracownik nie dowierza obietnicom nagrody 
czy groźbom kary, przywódca nie ma żadnego wpływu. 

Ten sam autor dużo uwagi poświęca problemowi wykorzystania lęku jako narzędzia 
(źródła) wpływów. Śledząc historię ludzkości, a także obserwując wnikliwie czasy obec-
ne, możemy zauważyć, że w wielu społeczeństwach (społecznościach) lęk jest jednym 
z najpowszechniejszych źródeł wpływu. Lęk przed bólem fi zycznym czy psychicznym 
towarzyszy człowiekowi od narodzin. W interesującym nas świecie organizacji często 
przybiera on postać obawy o utratę posady, dochodów, prestiżu i znaczenia. Dla wpły-
wu opartego na lęku nie ma znaczenia, czy podwładni rozumieją powody wydanych 
dyrektyw i czy się z nimi zgadzają. Wyrażenie zgody lub jej nie wyrażenie jest sprawą 
obojętną. Wywierający wpływ troszczy się jedynie o to, czy podwładni rozumieją, co 
mają robić. Wymuszenie będzie mniej ciążyć pracownikom, jeśli rozumieją i zgadzają 
się z dyrektywami, ale ich rozumienie i zgoda zasadniczo nie zmienia sytuacji. 

Mimo swojej atrakcyjności dla przywódców, lęk jako instrument wywierania 
wpływu ma wielką wadę: jest kosztowny. Zarządzający musi ściśle nadzorować pod-
władnych, aby sprawdzać, czy postępują zgodnie z tym, co im nakazano i czy nie 
odbiegają od otrzymanych instrukcji. Jeśli spostrzeże niesubordynację, musi wymie-
rzyć karę, aby podtrzymać lęk u podwładnych. Na ogół wykorzystanie lęku wiąże 
się z takim kosztem nadzorowania wyników i stosowania sankcji, gdyż jest sprawą 
zasadniczą, aby wywierający wpływ utrzymał wiarygodność zdolności wykrywania 
i karania wykroczeń. W wymiarze sprawiedliwości wysokie prawdopodobieństwo 
wykrycia sprawcy i umiarkowana kara bardziej powstrzymują od przestępstwa, niż 
małe prawdopodobieństwo wykrycia i niepewna, surowa kara. Problem polega na 
tym, że wykrywanie sprawców jest kosztowniejsze od wymierzania kary. 

U podstaw współczesnej psychologii behawioralnej, a także wielu dawnych prak-
tyk kierowniczych leży akcentowanie pozytywnego nagradzania za pożądane zacho-
wanie. Argumenty na korzyść stosowania nagród w porównaniu z karami dotyczą 
tego, że zarządzający może wyraźnie określić pożądane postępowanie, a nie jedynie 
niepożądane. Stosowanie lęku zakłada, że podwładny ma postępować w jeden tylko 
sposób – pożądany przez zarządzającego i odrażający dla podwładnego. W rzeczywi-
stości zaś mogą istnieć inne możliwości, których zarządzający nie przewiduje. Pod-
władny może wybrać jedną z nich w nadziei na utrzymanie pewnej samodzielności 
przy jednoczesnym uniknięciu kary [13, s. 149–152].

Badania wskazują, że lęk przed karą często pobudza do zwiększonego wysiłku, 
ale nadzieja na nagrodę powoduje, iż podwładny lepiej rozumie to, czego się od nie-
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go oczekuje i osiąga z tego większe zadowolenie. Tak więc w warunkach lęku pod-
władny może ciężej pracować nad niewłaściwym zadaniem. W warunkach nadziei 
istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie robić to, czego się od niego chce, 
i że będzie bardziej zadowolony. Istotą sprawy jest to, aby zarządzający dokładnie 
wiedział, czego chce od podwładnego i mógł określić, kiedy to zostało spełnione. To 
może być trudne. Można wówczas odwołać się do tradycji lub szerzej – do systemu 
wartości stanowiących kulturę. Szerzej o tym pisaliśmy w podręczniku Zachowania 
organizacyjne [6, s. 241].

Czy wtedy, kiedy zawodzi lęk, lepsza jest tradycja? Wywieranie wpływu przez tra-
dycję ma swoją długą historię. Słuchano króla, gdyż był on królem, albo dlatego, że 
był przedstawicielem Boga na Ziemi, albo – jak w starożytnym Egipcie – dlatego, że 
sam był bogiem, albo dlatego, że ludzie w to (w niego) wierzyli2. 

R. Webber zwraca uwagę na to, że tradycja może zrodzić lęk, ale później reakcja 
staje się zinstytucjonalizowana i zinternalizowana w strukturze klasowej i ideologii 
danego społeczeństwa. Reaguje się przez szacunek dla zwierzchników lub ze wzglę-
du na to, że istnieje jakiś naturalny, tradycyjny porządek społeczny, który uważa się 
za „właściwy”. Reagowanie na tradycyjny autorytet nie ogranicza się oczywiście do 
zwykłego przyzwyczajenia. Wielką zaletą systemu wywierania wpływu opartego na 
tradycji jest to, że zamiast negatywnej orientacji na lęk daje motywację pozytywną. 
W systemie tym nakazuje się: szanuj autorytety, bądź posłuszny i rób, co ci każą. 
W zamian zostaniesz nagrodzony przyjęciem do społeczności. Przyjęcie to może 
wywołać głęboko zadowalające, gorące uczucie pewności i przynależności. Wchło-
nięcie osoby przez grupę na krótki okres jest dla większości ludzi atrakcyjne. Trady-
cyjne, porządkujące (uporządkowane) społeczeństwo może rozszerzyć to na całość 
istnienia. Może ono zapewnić najwyższy z możliwych w społeczeństwie ludzkim sto-
pień pewności, określając, kto ma autorytet, ustalając obowiązki każdego człowieka 
i zwalniając większość z uciążliwości podejmowania wielu decyzji. W rezultacie sy-
stem oparty na tradycji może utrwalić dzieciństwo, stan atrakcyjny dla wielu ludzi. 
Dla nich mechanizm wywierania wpływu nie sprawia wrażenia narzuconego. Jest 
on tak gruntownie przyswojony i zintegrowany z ich osobowością, iż są przekonani 
o tym, że działają z wolnej woli. 

Wpływ i kontrola są najskuteczniejsze, gdy stają się najmniej widoczne. W dzie-
więtnastowiecznej literaturze zarządzania powszechnie zakładano, że tradycja jest pod-
stawą posłuszeństwa. Struktura zarządzania w przedsiębiorstwach ściśle odpowiadała 
bowiem klasowej strukturze społeczeństwa. Przyjmowano, że „niżsi” powinni być 
i będą posłuszni „wyższym”. Początkowo ludziom na wyższych szczeblach przypisy-

2 W szintoizmie głową państwa był (jest) cesarz, który pochodzi od bogów i który sam był jednym 
z bogów (miało to miejsce do końca II wojny światowej, gdy Amerykanie widząc, że żołnierze japońscy 
mimo przegranej wojny i spuszczenia dwóch bomb atomowych wcale nie chcieli się poddawać, wezwali ce-
sarza, aby przez radio zaapelował o oddanie się w ręce Amerykanów, oraz ogłosił, że nie jest już bogiem). 
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wano pewne zobowiązania dotyczące dobrobytu ludzi na szczeblach niższych. Z cza-
sem jednak ten „paradygmat” porzucono, zastępując go fi lozofi ą walki o byt, w której 
powodzenie w osiąganiu wyższych szczebli drabiny społecznej i organizacyjnej było 
nagradzane zmniejszonymi zobowiązaniami społecznymi. Pozostało jednak założenie 
posłuszeństwa: podwładni powinni być posłuszni zwierzchnikom. H. Simon zwykł 
mawiać: można na wiele się nie zgodzić w systemie organizacji, ale nie można pod-
ważyć istnienia hierarchii (władzy), to bowiem grozi anarchią i chaosem. Przywód-
ca powinien troszczyć się o esprit de corps, lecz podwładni powinni być posłuszni, 
bo taka jest ich rola. W tym systemie wywierania wpływu, podobnie jak w systemie 
opartym na lęku, nie ma znaczenia, czy podwładny rozumie cel wydanej dyrektywy 
i czy się z nią zgadza, a już na pewno nie uczestniczy w jej formułowaniu.

Czy nadchodzi zmierzch przywództwa Czy nadchodzi zmierzch przywództwa 
charyzmatycznego?charyzmatycznego?

Wywieranie wpływu na podstawie ślepej wiary jest odzwierciedleniem syndro-
mu Hannibala, Aleksandra Wielkiego, czy bliżej czasów współczesnych Napoleona, 
Nelsona, de Gaulle. Były to postaci realne. W swoim czasie mające równych sobie. 
Reagowanie na wielkiego przywódcę jest zawsze takie same ze względu na jego cha-
ryzmat. Dla starożytnych charyzmat był darem bogów, darem łaski lub magicznej 
władzy, udzielanym nielicznym, wybranym ludziom. Jedynie głupcy nie reagowali-
by na charyzmat przywódcy. Czym jest jednak dla nas dzisiaj przywódca charyzma-
tyczny? Czy już wyrośliśmy z ignorancji i przesądów ślepych wyznawców z dawnych 
lat? Czy też może źródło władzy przeniosło się z magii do psychologii?

Żeby zrozumieć istotę władzy, a zwłaszcza skuteczności władzy osobistej trze-
ba odwołać się do roli emocji w wywoływaniu zachowania ludzi. Ludzie zawsze byli 
i chyba są skłonni tak samo reagować na przywódcę, którego cechy podziwiają, który 
jest supermodelem tego, czym pragnęliby być. Siła więzi uczuciowych, a nawet miło-
ści do przywódcy, przekłada się na ślepą w niego wiarę. Stosunek do przywódcy jest 
zdecydowanie bardziej osobisty niż ogólny, bo charyzmat nie jest tylko cechą przy-
wódcy, lecz wynikiem zgodności między jego cechami a potrzebami podwładnych. 

Przywódca charyzmatyczny wpływa na ludzi poprzez swoją osobowość a nie 
przez pozycję. Stara się zatem wchodzić w stosunki bezpośredniego, wzajemne-
go oddziaływania z wieloma ludźmi w organizacji. Przywódca omija różne szczeb-
le zarządzania, gdyż chce ludzi związać ze sobą, a nie ze swoimi zastępcami. Można 
wnioskować, że reakcja podwładnych na władzę autorytatywnego przywódcy jest na 
ogół racjonalna, gdyż odzwierciedla ich przekonanie, że posłuszeństwo służy ich in-
teresom polegającym na unikaniu bólu, podtrzymywaniu życia, zachowaniu przy-
należności i tak dalej. 
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Według innej teorii lęk, tradycja i ślepia wiara opierają się na pozaracjonalnym 
zjawisku władzy. Wielu ludzi nie chce być pierwszymi, raczej ma predyspozycje do 
podporządkowania się innym. Nie jest jasne, czy polega ono na zachowaniu instynk-
townym, czy wyuczonym? Czy wynika z odwiecznych doświadczeń gatunku, sięgają-
cych pierwotnej dominacji „tyranizującej małpy”, czy też odzwierciedla współczesne 
wzorce wychowania dzieci? Istota rozumowania tkwi jednak w tym, że większość lu-
dzi reaguje w sposób automatyczny, nieświadomy, zbliżony do reakcji hipnotycznej 
wobec osób dominujących po prostu dlatego, że są to osoby dominujące. Pewne ry-
tuały, symbole i ton głosu wzmacniają osobę dominującą i wywołują siły blokujące 
prawdopodobnie te części racjonalnego rozumowania, które mogłyby zakłócić reakcje 
automatyczne i wywołać nieposłuszeństwo. Pogląd ten znalazł potwierdzenie w wy-
nikach badań, w których większość ludzi aplikowała silne wstrząsy elektryczne obcej 
osobie jedynie dlatego, że badacz (naukowiec) mówił im, iż stanowi to część ekspery-
mentu. Nie pozostawało to bez wpływu na ich psychikę – byli przecież przekonani, 
że zadawali cierpienie lub nawet zabijali – lecz wobec autorytetu naukowca zanikało 
ich poczucie racjonalności, rozsądku, które pozwoliłoby im się przeciwstawić. 

O wiele łagodniejsze, co nie znaczy mniej skuteczne, jest wywieranie wpływu przez 
wiarę, perswazję i racjonalne przekonanie. Racjonalna wiara jest najczęstszym przy-
padkiem wywierania wpływu w nowoczesnych organizacjach. Podwładni reagują ze 
względu na dowody świadczące o wiedzy i umiejętności przywódcy. Jest to podob-
ne do powszechnego stosunku do lekarza, który opiera się na autorytecie wiedzy. 
Niemniej, niezależnie od tego, w jakim stopniu ocena danej osoby jest racjonalna, 
reakcja na konkretne zalecenia w gruncie rzeczy opiera się na wierze. Nie potrafi -
my nawet odczytać pisma lekarza na recepcie, a tym bardziej nie możemy wiedzieć, 
w jakim stopniu przepisane lekarstwo nam pomoże. W większości przypadków mu-
simy je po prostu przyjąć. Podwładny może być również posłuszny, gdyż rozumie, 
dlaczego dane działanie jest konieczne i zgadza się, że jest ono właściwe. Przywódca 
postępował w sposób przekonywujący, wyjaśniając w racjonalny sposób, dlaczego 
dane działanie musi być wykonane. Oczywiście jest to proces o wiele bardziej praco-
chłonny niż którykolwiek z omawianych dotychczas. Wyjaśnienia wiążą się z wielo-
ma dyskusjami czy nawet parodniowymi rozmowami, zamiast jednokierunkowych 
komunikatów charakterystycznych dla lęku, tradycji i wiary.

Współczesny charyzmatyczny przywódca w dużo większym stopni, niż jego po-
przednicy korzysta z wiedzy i znajomości swoich zwolenników, bardziej niż z wiary 
w moc bezpośredniego wydawania rozkazów. W rezultacie podwładni uważają, że 
dzielą oni władzę przywódcy i nie mają odczucia, iż są przez nią zdominowani. Powo-
dzenie wzmacnia władzę, a ludzie reagują na podstawie racjonalnej i ślepej wiary. 

A.K. Koźmiński [5, s. 53], choć sam tworzy „kult własnej osoby”, z przekąsem wy-
powiada się o charyzmie w warunkach ciągłej zmiany oraz relatywizmu norm wyni-
kającego bezpośrednio ze zmienności celów, zadań i sytuacyjnych uwarunkowań ich 
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realizacji. Jego zdaniem role przywódcze ulegają swoistej desakralizacji i banalizacji, 
a co za tym idzie – delegitymizacji w zestawieniu z jednoznacznymi, wyraźnie okre-
ślonymi kodeksami postępowania, przy postępującej różnorodności, przyspieszeniu 
i zmianie coraz trudniej jest ich bowiem przestrzegać. Dość kategorycznie stwier-
dza, że to musi oznaczać utratę legitymizacji w oczach coraz liczniejszych grup. Jako 
przykład podaje japońskich menedżerów, którzy pod presją konkurencji zmuszeni są 
do łamania kulturowo uświęconych gwarancji zatrudnienia, co prowadzi do „utraty 
twarzy” w oczach ludzi wyznających tradycyjne wartości japońskiej fi rmy. Alterna-
tywą może być jednak jedynie degradacja i bankructwo fi rmy. 

„Nowym-starym” źródłem władzy we współczesnych organizacjach staje się wie-
dza. Jest to jednak władza rozproszona w systemie policentrycznym i stale zmienia-
jącym zarówno swoje granice, jak i skład oraz wewnętrzną strukturę. „Co więcej, jest 
to władza, którą uzyskuje się na krótko, bez żadnych gwarancji instytucjonalnych lub 
społecznych. Jest bowiem sytuacyjna, czyli związana z konkretnym układem zmien-
nych sił na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Trzeba o nią stale zabiegać i stale za-
mieniać ją na zasoby ważne dla jednostki i organizacji: kapitał, wiedzę, technologię 
i informacje. Jest to więc samonapędzający się układ działający na zasadzie dodat-
niego sprzężenia zwrotnego: kapitał, wiedza, technologia i informacje leżą u podstaw 
władzy, a władza u podstaw akumulacji kapitału, wiedzy, technologii i informacji. 
Nic nie jest gwarantowane, a ryzyko utraty i dezaktualizacji i wiedzy, i władzy stale 
rośnie wraz ze wzrostem niepewności. Możność oddziaływania na ludzi we współ-
czesnych organizacjach to wielka niewiadoma, to coś, czego z góry zakładać już nie 
można. Władza zostaje więc ubezwłasnowolniona i rozerwana na kawałki. Bardzo 
wielu aktorów ma szanse uchwycić na jakiś czas któryś z tych jej kawałków. Nikt jed-
nak nie może jej już mieć w całości” [5, s. 53].

Tego smutnego obrazu ubezwłasnowolnionej władzy nie potwierdza praktyka. Lu-
dzie mogą nie lubić kompetentnych, bo często są nadęci, ale mogą ich szanować i słu-
chać ich poleceń. Nasze doświadczenia w tym zakresie potwierdzają tezę o potrzebie 
uwiarygodnienia swoich kompetencji [7, s. 47]. Ten proces trwa w czasie i nie musi się 
kończyć pomyślnie dla „sprawdzanego”. Rosną wymagania podwładnych w stosunku 
do przełożonych. Kurczą się „sfery akceptacji”, a rozszerzają „sfery obojętności”. Miej-
sce argumentów i apeli emocjonalnych (słynne „pomożecie?”), zajmują argumenty 
racjonalne (co będę z tego miał?). W teorii władzy nie ma defi nitywnych ustaleń co 
do tego, czy skuteczniejsze są argumenty racjonalne, czy emocjonalne. Zależy to od 
rodzaju słuchaczy i ich stanu w danym momencie. Na ogół jednak łatwiej jest przeko-
nać ludzi wtedy, gdy ich samoocena jest niska. Jeśli przywódca ma powodzenie, jego 
wpływ może ulec zmianie z racjonalnego przekonania w racjonalną wiarę. 

Zamiast stawiać na „przywództwo totalne”, czasami skuteczniej jest postawić na 
„przywództwo uczestniczące”, czyli wywieranie wpływu przez wspólne ustalania. 
Aby kontrolować, sami musimy podlegać kontroli w jakimś wymiarze, czyli wywie-
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rając wpływ, musimy podlegać wpływowi. Dyktator siejący strach musi karać niepo-
słuszeństwo albo utraci wiarygodność. Podobnie system oparty na tradycji załamie 
się, jeśli nie zapewni swym lojalnym, posłusznym zwolennikom ciepła i bezpieczeń-
stwa. Charyzmatyczni przywódcy oczekujący ślepej wiary muszą zaspokoić niektó-
re żądania swych wyznawców. Przede wszystkim muszą się udzielać, muszą dać się 
widzieć, słyszeć i dotykać swym zwolennikom. Muszą umieć angażować swój auto-
rytet w sytuacjach trudnych, krytycznych, kryzysowych. Każdy mechanizm wpły-
wów i każdy przywódca ma do czynienia z dwukierunkowym procesem, w jakimś 
stopniu wzajemnego oddziaływania i wzajemnej kontroli. Z tej wzajemności wyni-
ka ważny wniosek: wpływ może się zwiększać lub zmniejszać. 

„Przywództwo uczestniczące” wykracza poza władzę przywódcy uznając władzę 
podwładnych. Prosi się o ich ekspertyzę i łączy ją z ekspertyzą przywódcy tak, aby 
wspólnie dojść do decyzji. W praktyce większość kierowników nie odnosi się z en-
tuzjazmem do przywództwa uczestniczącego, gdyż obawia się utraty władzy, a po-
nadto jest ono trudne do stosowania. W dodatku ten sposób wywierania wpływu 
może być bardzo czasochłonny.

Jakie zmiany w przywództwie niesie w sobie XXI wiek, którego pierwsza dekada już 
mija? Przywódcy wykorzystujący władzę w organizacji przez ostatnie sto lat głównie 
zajmowali się wywieraniem wpływu na pracowników fi zycznych w celu podnoszenia 
ich wydajności. Kierowali się głównie ich lękiem, swoją charyzmą i uczestnictwem 
podwładnych w podejmowaniu decyzji. W nowych warunkach organizacyjnych 
będzie się niewątpliwie szybko zmniejszać zapotrzebowanie na charyzmatycznych 
przywódców, którym można ślepo zaufać i bez reszty się im podporządkować. Nowy 
członek organizacji będzie bardziej zainteresowany poszukiwaniem partnerów do 
współpracy aniżeli „wodzów” i „mężów opatrznościowych” [10, s. 95]. Przewodze-
nie takim pracownikiem z pewnością nie będzie łatwe. Władza bowiem w tym wy-
padku będzie musiała opierać się na zaufaniu. Jedynie zaufanie pracowników może 
pozwolić przywódcom nowych organizacji sprawować władzę..

Dotyczy to przede wszystkim organizacji opartych na wiedzy. Wywieranie wpły-
wu na pracownika, który doskonale zdaje sobie sprawę, że posiada umiejętności za-
pewniające organizacji przewagę konkurencyjną nie jest ani łatwe, ani też oczywiste. 
Przywódca posiadający wizję rozwoju organizacji nie będzie w stanie pobudzić swoich 
pracowników do działania, jeżeli nie będą mu ufać. Przywódca musi także posiadać 
zaufanie do swoich podwładnych powierzając im o wiele szerszy zakres uprawnień 
wykorzystywanych w podejmowanych decyzjach. Można postawić tezę, że zaufanie 
staje się tym samym (nową?) legitymacją władzy w nowoczesnej organizacji. Jest to 
zaprzeczeniem tradycyjnego systemu zwierzchnictwa obowiązującego w strukturach 
hierarchicznych, gdzie każda rola znajdowała się pod nadzorem innej roli. 

Pamiętamy z rozważań wcześniejszych, że szczególnie ważnym rysem charak-
teru organizacji hierarchicznych jest przyrost władzy na każdym szczeblu wzno-
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szącym się ku górze. Władza ta spełnia nie tylko funkcje wykonawcze, ale również 
ustawodawcze polegające na ustanawianiu praw organizacyjnych, jak również usta-
laniu kierunków polityki. Czy ten typ władzy będzie zanikał? W mniej lub bardziej 
dojrzałych opracowaniach pojawiają się takie, w których oznajmia się, że nowe orga-
nizacje nie będą potrzebować pośrednich szczebli zarządzania sprawujących funk-
cje kontrolno-nadzorujące; nadzór zastąpiony jest (będzie) przez samokontrolę. Co 
to oznacza dla organizacji? Samokontrola organizacji oznacza, że przy selekcji na 
stanowiska bierze się pod uwagę nie tylko profesjonalizm, ale także etyczne posta-
wy przyszłych pracowników. Niestety kodeksy i normy etyczne stabilizujące działa-
nie organizacji, w czasach narastającej niepewności, ulegają erozji. Przełożeni stają 
przed wielkim wyzwaniem: komu zaufać? Jeśli nikomu nie ufają, centralizują decyzje 
i uprawnienia, mogą wywołać katastrofę, gdy potrzebne będzie szybkie, elastyczne 
reagowanie na zmiany w otoczeniu. Ze względu na sprawność działania wiele prze-
mawia za tym, aby dzielić się władzą, decentralizować i delegować uprawnienia. To 
jednak wymaga zaufania do rzetelności i uczciwości podwładnych. W wielu przy-
padkach takie zaufanie może być ryzykowne i wymaga licznych oraz kosztownych 
zabezpieczeń. Proponowane wyjście z tej trudnej sytuacji polega na narzuceniu jed-
nolitego, uniwersalnego systemu norm etycznych. Ale to z kolei może być zabójcze 
dla wysoko cenionej „różnorodności kulturowej”. Współczesna organizacja stała się 
sceną narastających paradoksów i dylematów w sferze sprawowania władzy. Tylko 
nielicznym udaje się z tego natłoku wyjść obronną ręką. Czyżby świat organizacji za-
czynała opanowywać paranoja?
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DYLEMATY WŁADZY DYLEMATY WŁADZY 
WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJIWE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

StreszczenieStreszczenie

Organizacje są z natury rzeczy tworami pluralistycznymi. Prócz wielości celów występuje 
również wielość i różnorodność wartości oraz kierunków orientacji w łonie organizacji. 
Można się w związku z tym zastanowić, jak to się dzieje, iż mimo owego pluralizmu organi-
zacje funkcjonują jako układy celowe, a zachowaniami setek i tysięcy ludzi rządzi jeden plan, 
dominuje jeden system preferencji, utrwala się nadrzędność jednego typu zadań i zleceń. 
Częściową odpowiedź na to pytanie znajdujemy w istnieniu porządku formalnego; istnieniu 
pisanych, a więc zobiektywizowanych niejako statutów, regulaminów, przepisów, rozporządzeń 
i dyrektyw pozwala każdorazowo określić linię demarkacyjną między „wolą” organizacji 
a wyłamującymi się w stosunku do niej decyzjami i zachowaniami. Nawet chimeryczni 
i zapatrzeni w siebie profesorowie, zatrudniając się w szkole wyższej muszą i zachowują się 
w miarę posłusznie, co nie oznacza, że z tego powodu nie cierpią i nie odreagowują tych 
przykrych przeżyć w kontaktach ze studentami. W artykule pragniemy zwrócić uwagę na dwa 
zjawiska: przywództwa i jego roli we współczesnych organizacjach, zwłaszcza przywództwa 
charyzmatycznego oraz stosunkowo nowo kreowanego źródła władzy, jaką jest wiedza. Badacze 
opisując te „nowe” źródła władzy zwracają uwagę jednocześnie na pewne ich słabości, które 
rodzą dylematy. Zbyt silny lider może być zagrożeniem dla organizacji, natomiast wiedza jest 
w pewnych środowiskach słabym narzędziem wywierania wpływu na zachowania innych.
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MARKETING MARKETING 
W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESUODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Tytuł referatu zapowiada próbę wyartykułowania problemów dwóch – wydawa-
łoby się odrębnych – (może bardziej pozornie) zagadnień: marketingu i społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Oba zakresy wywodzą się z odrębnych dyscyplin i w tym 
sensie można nawiązywać do bogatego dorobku obu z nich. Autorce bliższe są prob-
lemy związane z marketingiem, ale próba ich odniesienia do społecznej odpowie-
dzialności biznesu wydała się ważna poznawczo, wymagająca refl eksji a może nawet 
troski o działania odpowiadające idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Na po-
czątku zatem spróbujmy przywołać najbardziej znane określenia dotyczące kluczo-
wych haseł tytułu referatu.

W odniesieniu do marketingu można skorzystać z wielu defi nicji. Wyróżniano 
w nich procesowe, ekonomiczne, menedżerskie, funkcjonalne a nawet organizacyjne 
aspekty. Nie jest intencją Autorki tych rozważań pełna prezentacja takich ujęć. Na-
wet jednak na bazie dokonującej się ewolucji terminologii marketingu możliwe jest 
odniesienie się do relacji marketingu i CSR (Społecznej odpowiedzialności biznesu). 
Warto bowiem podkreślić, iż ewolucje terminologiczne marketingu wynikały głów-
nie z ważnych dla CSR aspektów. Chodziło w nich o rozszerzone ujęcie tej kategorii, 
a zwłaszcza związanie jej z różnymi interesariuszami oraz etyką i społeczeństwem. 
Takie odniesienia stwarzały możliwość dostrzegania znaczenia społecznotwórczej roli 
marketingu, właściwego postrzegania kreowanej wartości ale także dotyczyły zagro-
żeń, a zwłaszcza dychotomii oczekiwań różnych uczestników procesów wymiany.

Dla porządku dalszych rozważań warto przywołać ważne elementy z obowiązu-
jącej od października 2007 r. defi nicji będącej wynikiem wielu prac, których koor-
dynatorem było AMA (Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu). W defi nicji tej 
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określa się marketing jako działalność, ale także zbiór instytucji i procesów tworze-
nia, komunikowania, dostarczania i wymiany ofert posiadających wartość dla klien-
tów, odbiorców, partnerów i, co najważniejsze, dla treści niniejszych rozważań także 
dla społeczeństwa jako całości. W każdym z elementów tego ujęcia można doszuki-
wać się związków z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Są przy tym różne 
uwarunkowania jej realizacji. Przy okazji refl eksji dotyczących terminologii war-
to także odnieść rozważania do ważnych opcji marketingu, na które zwracał uwagę 
J. Myers. Wyraźnie zarysował pewne obszary, w których z marketingiem wiąże się 
określone oczekiwania. 

Pierwsza perspektywa ma charakter ogólnoekonomiczny i wyrasta z relacji ogra-
niczonych zasobów i nieograniczonych potrzeb. Zakłada się w niej, iż przy pomocy 
mechanizmu rynkowego rozwiązać można dotkliwy problem alokacji tych zasobów 
w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci, aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej 
sytuacji możliwe. Wiąże się to oczywiście z zapewnieniem maksymalnego wyboru 
uczestnikom rynku, bowiem tylko w takich warunkach następuje proces wzajemnego 
dostosowywania się. Druga perspektywa dotyczy podmiotów rynku: przedsiębiorstw 
i konsumentów. Pierwsi podejmują działania dostosowywania środków przedsiębior-
stwa do potrzeb rynku. Jeśli dodać, że wśród zasad marketingu wymienia się orienta-
cję na nabywcę i zyskowność, to łatwo z tej perspektywy dostrzec zasadnicze warunki 
poprawy standardów i jakości życia. Działanie na rynku jest więc kreowaniem i do-
starczaniem poziomu życia. W mechanizmie rynkowym upatruje się także szans na 
społeczne zmiany związane z ochroną zdrowia, zasobów naturalnych czy oszczęd-
ności energii. Te zmiany to wynik innowacyjnego działania przedsiębiorstw w kie-
runku celowego i zorganizowanego poszukiwania ich okazji. Warto dodać, iż także 
instytucje publiczne muszą spełniać rolę przedsiębiorczą i innowacyjną – niezależ-
nie od sposobu ich usytuowania w systemie społeczno-gospodarczym. 

Ujęcia Myersa pozwalają wyraźniej dostrzec relacje marketingu i społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Dorobek teoretyczny dotyczący tej ostatniej wyraźnie wzbo-
gacił się w ostatnich latach. Lektura tego dorobku wskazuje na różnorodne aspekty 
takiej odpowiedzialności zależnie od tego, czy prezentuje się jej szeroki czy wąski 
zakres a nawet zależnie od tego, w obszarze których nauk się sytuuje. W literaturze 
przywoływane są też kategorie identyfi kujące bliżej znaczenie odpowiedzialności 
w kontekście zobowiązań społecznych, reakcji społecznej a nawet wrażliwości spo-
łecznej [16], [13]. Te kategorie bywają czasami przeciwstawiane ujęciem ekonomicz-
nym jako nie wchodzące w zakres podstawowej działalności dostarczającej korzyści 
w rozumieniu rachunku ekonomicznego. Wydaje się jednak, że przeważają opinie 
o wyraźnym związku CSR z szerokimi działaniami przedsiębiorstw, nie tylko niwe-
lującymi negatywne skutki działań, ale podejmowania takich, które – zgodnie z uję-
ciem Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju – wiążą się z etycznym 
zachowaniem przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa, w tym także działaniami przy-
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czyniającymi się do rozwoju ekonomicznego i ulepszania życia pracowników, ich ro-
dzin i całego społeczeństwa. 

Problemy te występują także w krajach wysoko rozwiniętych. Budzą nawet nie-
pokój wobec faktu, iż brak odpowiedzialności podmiotów – uczestników procesów 
gospodarczych może doprowadzić do granic możliwości dalszego rozwoju, w tym 
także granic ekosfery. Była to także jedna z głównych tez raportu „Granice konkuren-
cji”. Sformułowano ją na gruncie obserwacji skutków działań gospodarczych, a głów-
nie likwidacji milionów miejsc pracy, mobilności aktywności, aby wykorzystać tanią 
siłę roboczą w innych krajach, rabunkowej eksploatacji przyrody, co w konsekwen-
cji zmierza do zniszczenia ludzkiej cywilizacji.

Zarysowała się więc wyraźna dysproporcja działań pomiędzy kryteriami ekono-
micznymi i społecznymi, przy czym wyrażane są sceptyczne opinie o dobrowolnej 
realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu z wyjątkiem takich działań, 
kiedy te zasady stają się środkiem do realizacji zysków. Często jest to wynikiem obaw 
o zły wizerunek, który może zaprzepaścić zyskowność. Stąd wyraźna – w ostatnim 
czasie – aktywność wykorzystania jednego z instrumentów promocji – Public Rela-
tions. Z istoty oznacza on relacje publiczne – zewnętrzne. Pozostaje jednak sprawą 
otwartą relacja między systemem komunikacji o zasadach a ich realizacją.

Dopiero ta realizacja pozwala uzyskać przychylne dla przedsiębiorstwa postawy, 
pozytywny jego wizerunek, społeczną akceptację. Sądzi się wręcz, że PR to w 90% do-
bre uczynki a w 10% mówienie o nich. Jak te proporcje wyglądają w polskich (choć 
nie tylko) warunkach? Wyniki badań wielu autorów wskazują, że występuje właś-
ciwe rozumienie idei CSR w działaniach PR. Często jednak pozostaje to deklaracją, 
mimo że tworzono pewne procedury, wręcz wytyczne wskazujące kierunek działań 
na rzecz CSR. Szczególne znaczenie miały tu wytyczne OECD. W polskiej literatu-
rze te procedury i wytyczne są bogato prezentowane [18], [13], [11]. W takie ujęcie 
CSR wpisuje się cytowana wyżej nowa defi nicja marketingu. Ale takie ujęcia ujawnia 
także złożoność problemu w kontekście wielości podmiotów zaangażowanych w ten 
proces a nawet odpowiedzialnych za jego realizację. Jest to szczególnie ważne w wa-
runkach Polski – kraju, którego doświadczenia marketingowe są małe. Jak więc nale-
ży postrzegać problemy CSR w tych warunkach? Przypomnijmy, iż idea marketingu 
w Polsce pojawiła się w warunkach najgorszego stanu naszej gospodarki i zaskoczyła 
zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów. Powstał problem uczenia się zachowań 
rynkowych i pokonywania poszczególnych etapów dojrzewania rynkowego.

Dziś można postawić wiele pytań związanych z efektami tego procesu. Są to pyta-
nia ciągle aktualne i stawiane stale zwłaszcza przez środowisko akademickie i ośrodki 
badawcze. Generalnie można je sprowadzić do problematyki dynamiki adaptacji idei 
marketingu przez polską gospodarkę, poznawania i wykorzystywania jego funkcji, in-
strumentów realizacyjnych i odpowiedzialności wobec uczestników rynku zarówno po 
stronie podaży jak i popytu. Te pytania dotyczyły też poprawy zdolności konkurowa-



Aniela Styś

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137)3030

nia z podmiotami obcymi i problemów związanych z utrzymywaniem lub umacnia-
niem pozycji rynkowej rodzimego kapitału i szans jego przewag konkurencyjnych.

Wiele pytań jest ciągle aktualnych także w odniesieniu do sfery popytu, miejsca 
konsumenta w marketingu, czynników kreujących jego zachowania rynkowe, kreują-
cych problematykę lojalności, a także problematykę konsumeryzmu w jego szerokim 
rozumieniu, a zwłaszcza jego wpływu na bezpieczeństwo rynkowe i prawa słabszych 
uczestników rynku. Badania na wiele z tych pytań dostarczyły znaczących odpowie-
dzi. Jednak w wielu sprawach nie są jeszcze pełne. Dotyczy to głównie problematy-
ki polityki rynkowej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i organów będących 
źródłem tzw. otoczenia makroekonomicznego oddziałującego ciągle w znacznym, 
i niestety często niekorzystnym stopniu, na zachowania rynkowe podmiotów go-
spodarczych. Oznacza to, że ciągle istnieje rozziew między celami i możliwościami 
polityki rynkowej na poziomie podstawowym i polityki na wyższych szczeblach orga-
nizacyjnych państwa. Wiele dowodów można znaleźć na to, że brak więzi między róż-
nymi poziomami polityki rynkowej było i jest przyczyną zbędnych upadłości, utraty 
wcześniejszych rynków czy trudności w poszerzaniu roli naszych podmiotów gospo-
darczych na arenie międzynarodowej. Znaczącym problemem jest tu kwestia zanie-
chań lub bierności organów państwowych odnoszących się często do strategicznych 
problemów gospodarczych i w konsekwencji tworzenia niesprzyjających warunków 
dla rodzącej się przedsiębiorczości. Trudno więc w tych warunkach realizować wy-
mogi CSR. Spektrum problemów do rozwiązania rozszerzyło się znacznie w związ-
ku z procesami integracji. Waga ich ma bardziej naturę zagrożeń i w związku z tym 
nakazuje zwracać uwagę na działania minimalizujące te zagrożenia. Są wśród nich 
takie, które dotyczą skali mikroekonomicznej, ale także skali makro; są takie, któ-
rych rozwiązanie wymaga wiedzy i skłonności do jej spożytkowania, ale także takie, 
które wymagają po prostu odpowiedzialnej polityki na szczeblu państwa – polityki 
sprzyjającej minimalizacji zagrożeń.

Mogą one mieć swe źródło w asymetrii sytuacji – jak to określa J.E. Stiglitz – ale 
trzeba także uznać, że rynek sam przez się nie doprowadzi do efektywnych rozwią-
zań. Ewidentnie bowiem mamy do czynienia z sytuacją, że kiedy pojawiają się korzy-
ści, to na ogół w nieproporcjonalnie dużym stopniu przypadają dobrze sytuowanym 
a pogarsza się sytuacja biednych. Stąd szczególny charakter ma społeczna odpowie-
dzialność biznesu widziana w kontekście aktywności przedsiębiorców w najniższej 
warstwie piramidy gospodarczej. I nie chodzi tutaj o akcje dobroczynne. Chodzi 
o system aktywności w najbiedniejszych grupach, krajach i regionach sprzyjający 
ograniczeniu ubóstwa, ograniczeniu bezrobocia, a tym samym sprzyjający stabili-
zacji i bezpieczeństwu wielu ludzi.

Z marketingowego punktu widzenia oznacza to otwarcie się na nowy rynek doce-
lowy, którego potencjał jest ogromny. Może to wymagać nowej strategii marketingo-
wej obejmującej dywersyfi kację instrumentów marketingu mix, ale także szczególnej 
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roli kreatywności. Wiąże się także z nowymi relacjami sieciowymi. Taka strategia 
wejścia na nowe rynki jest bliska tzw. idei strategii błękitnego oceanu. 

Marketing jako proces społeczny i menedżerski w największym stopniu pozwa-
la na identyfi kację i ocenę zakresu uzyskiwanych korzyści i ich odbiorców. Trzeba 
przy tym mieć świadomość, że mogą one dotyczyć bezpośrednich wartości, ale tak-
że warunków ich uzyskania. Można się także zastanawiać, czy polski odbiorca może 
być, i w jakim stopniu, benefi cjentem korzyści. 

Takie podejście wymusza wnikliwość analiz dotyczących wartości w odniesie-
niu do jej oczekujących, ale także tworzących. Wartość jako kategoria ekonomiczna 
była interpretowana w różny sposób. Było to związane z rozumieniem i poszukiwa-
niem źródeł bogactwa, zmiennością warunków jego tworzenia i oczekiwań odbior-
ców. Szczególną rolę odegrały szkoły związane z usługami identyfi kujące luki między 
wartością dostarczaną a oczekiwaną. Przełomem w identyfi kacji tej kategorii stała się 
praca P. Doyle nt. marketingu wartości, w której autor akcentuje znaczenie koncep-
cji marketingu wspierającego działania na rzecz maksymalizacji wartości dla intere-
sariuszy, a głównie dla udziałowców. Wiąże się to ze wzrostem i wykorzystywaniem 
nowych możliwości rynkowych. Fundamentalny wymiar ma tu postrzeganie war-
tości w kontekście problemów innowacji. 

W samej istocie innowacji tkwi zmienność, w tym więc sensie i wartość musi się 
zmieniać. Relacje wartości i innowacji dotyczą także zmian w gospodarce jeśli uzna-
my, że tworzenie wartości na gruncie szeroko rozumianych procesów innowacyjnych 
dotyczy warunków tego tworzenia. Nie jest to więc tylko tworzenie nowej wartości 
produktowej, ale także nowej metody jej wytwarzania, nowego rynku, na którym po-
szukujemy adresatów wartości. Zaskakujące, że w XXI wieku wracamy więc do roz-
ważań na temat możliwości, które wskazywał Schumpeter. 

Efektywne tworzenie wartości uwarunkowane jest uznaniem procesowego charak-
teru (od idei do komercjalizacji), a także menedżerską odpowiedzialnością w sensie 
reakcji na potrzeby odbiorców i wewnętrznych procesów. Inne znaczenie więc ma 
rzeczywiste a inne potencjalne rozumienie wartości. To ostatnie wiąże się z tempo-
ralnym charakterem procesu i wymaga troski menedżera o przyszłą wartość.

Właściwe rozumienie procesu tworzenia wartości staje się więc funkcją przed-
siębiorczości czy też – jak chciał tego P. Drücker – narzędziem kreowania zmiany 
w ekonomicznym i społecznym potencjale przedsiębiorstw.

Efektywność procesu tworzenia wartości jest tym większa im bardziej jego uczest-
nicy wykazują troskę o strefę porozumienia między interesariuszami. Ze swej istoty 
oczekiwania odbiorców wartości i jej kreatorów są rozbieżne. Dotyczy to relacji me-
nedżerowie–własiciele, właściciele–społeczeństwo, menedżerowie–pracownicy. Każ-
dy postrzega wartość na swój sposób i ma własne oczekiwania i miary. 

Tworzy się nowy styl zarządzania pozwalający docenić i wykorzystać niematerialne 
wartości, które wpływają na funkcjonowanie fi rm i kryją się w ludziach, pomysłach, 
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know-how, relacjach, systemach i procesach pracy [12]. Tak rozumiane wartości to 
nowe wyzwania w działaniach rynkowych. Mogą one w zasadniczy sposób zmienić 
postrzeganie barier wejścia a przez to układ konkurencyjny. Tworzą także potęgę mar-
ki – szczególnego zasobu niematerialnego w koncepcji pojmowania wartości czy też 
jej modelu dynamiki najbardziej związanego z określeniem „aktywa marketingowe”. 
Początek XXI wieku dostarczył także ogromnego bogactwa dorobku dotyczącego po-
szukiwania wartości zarówno w kontekście oczekiwanych korzyści, kiedy mowa o no-
wym produkcje, ale także w kontekście identyfi kacji sposobów jej uzyskiwania.

Nowa gospodarka, której znamionami stały się globalizacja, przełomowa techno-
logia i nowe obszary konkurencji dała początek nowego postrzegania oblicza bizne-
su. Charakter i tempo zmian otoczenia przedsiębiorstw – niezależnie od przedmiotu 
i skali ich działania – wywołały konieczność poszukiwania nowych sposobów two-
rzenia wartości a nawet jej interpretacji i pomiaru.

Konwencjonalne miary, zasoby, relacje przestały mieć znaczenie. Kluczowe 
dla osiągnięcia sukcesu rynkowego stają się nowe relacje, nowe systemy, aktywa 
niematerialne, a zwłaszcza wiedza. Pojawiło się określenie: Model Dynamiki War-
tości, które pozwala lepiej zrozumieć, poznać i wprowadzać nowe, kreujące sukces 
aktywa. W warunkach rynku konkurencyjnego ma to szczególne znaczenie, bowiem 
problematyka konkurencyjności wyrosła na gruncie zachowań podmiotów gospodar-
czych a jej strategia wiązana jest z poszukiwaniem sposobów uzyskania, umocnienia 
i utrwalenia przewagi na rynku wobec pozostałych jego uczestników prowadzących 
porównywalną działalność. Sposób więc i zakres konkurowania jest tak różnorod-
ny jak różnorodność działań rynkowych. Ograniczony jednak bywa normami ety-
ki, prawa czy normami społecznymi.

Ważne jest zwłaszcza, aby udało się odnaleźć uniwersalne wartości pozwalające 
na kreowanie oczekiwanych ofert rynkowych w odmiennych kulturach użyteczno-
ści tych ofert. Wiemy bowiem, że marketing globalny odegrał wiodącą rolę w zmia-
nie tempa przeobrażeń kulturowych. Wiemy także, że występują dalsze możliwości 
takich przeobrażeń. Będą one udziałem fi rm wówczas, gdy wykażą większe zrozu-
mienie dla różnorakich orientacji kulturowych. Warto, aby polscy menedżerowie 
uwzględniali te problemy w swoim procesie decyzyjnym zmierzającym do poszuki-
wania sukcesów rynkowych i przewag konkurencyjnych.

Kluczowym hasłem stała się kreatywność jako swoista platforma identyfi kacji, 
tworzenia i dostarczania wartości. W pierwszej dekadzie XXI w. pojawiły się na tym 
tle nowe zobowiązania menedżerskie. Prowadzi się wręcz dyskusje na temat kodek-
su etyki zawodowej tworzonego na bazie przysięgi Hipokratesa. W dyskusjach tych 
szczególne miejsc zajmuje kreatywność, dla której znaczenie mają fi lary Ery Postę-
pu, a głównie nauka i edukacja niezależnie od stwierdzenia noblisty w dziedzinie 
Ekonomii A. Michaela Spence’a, że wyższe wykształcenie to jedynie urządzenie syg-
nalizacyjne [8, s. 87].
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Realizacji kreatywności sprzyja doświadczenie, na bazie którego rodzą się tzw. 
miękkie umiejętności zarządcze, wśród których są talenty przywódcze. Weszliśmy 
w nową erę nazywaną erą kreatywną. Kreatywność u progu tej ery uznano za główną 
siłę napędową rozwoju ekonomicznego a desygnatem tego są zdolność kraju do przy-
ciągania, utrzymania i kształcenia ludzi kreatywnych. Dodajmy przy tym, że kreatyw-
ność jest podstawowym elementem ludzkiej egzystencji i w tym sensie jest szerokim 
procesem społecznym, odbywa się w społecznościach, ale jest zasobem, który musi 
być stale kultywowany i odnawiany wobec faktu, iż gospodarki są płynne wobec mo-
bilności ludzi i zasobów o takiej cesze. W interesującej koncepcji „natury” człowie-
ka używa się określenia modelu człowieka, w którym wymienia się trzy uniwersalne 
właściwości tej „natury”. Są to pomysłowość (resourceful), kalkulowanie (evaluating) 
i maksymalizowanie (maximizing). Model ten (REM) wyjaśnia zachowania i wybory 
człowieka i wskazuje na umiejętności w przekraczaniu ograniczeń, twórczość, zdol-
ność do wyobrażania sobie zmian w otoczeniu i przewidywanie ich konsekwencji 
oraz tworzenia nowych możliwości. Ma w nim miejsce także troska o wiedzę, nie-
zależność, środowisko naturalne, bogactwo, kulturę i normy społeczne. Wobec fak-
tu, iż naturalnym dążeniem jest chęć osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu 
wartości, toteż w przypadku pojawiania się ograniczeń – pomysłowość pozwala je 
zmniejszać. Autorzy tego ujęcia tym właśnie wyjaśniają zmiany społeczne [6].

Społeczna odpowiedzialność biznesu to tworzenie szans w nowej globalnej prze-
strzeni. W tym tkwi geneza wspomnianej już nowej strategii – błękitnego oceanu – 
w której kreatywność wiąże się z poszukiwaniem nowych potrzeb, co zapewnia rolę 
lidera – innowatora. Larry Bossidy osoby kreatywne nazywa skarbem, o który należy 
dbać [1]. Mogą one być twórcami nowego modelu biznesowego, transformacyjnych 
zmian. Firmy, które potrafi ą kreować liderów i rozwijać talenty uznają to za kluczowy 
proces wpisany w samo sedno swojej działalności i tworzą mechanizmy temu sprzyja-
jące. Tym samym mogą też wyrastać ponad przeciętność i budować swoją unikalność 
[15], uznając także, że kreatywność to umiejętność przyszłości. Toteż coraz częściej 
poszukuje się pracowników zdolnych do myślenia kreatywnego. To kreatywne za-
wody usługowe temu sprzyjają. Prowadzone badania wskazują, że synergia różno-
rodnej wiedzy często przesądza o sukcesie przedsiębiorstw [7]. Pamiętajmy jednak, 
w kreatywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem łączą się sprzeczności: wiedza i intui-
cja, kapitał i wiedza, przypadkowość i planowanie, oszczędność kosztów i akceptacja 
ryzyka [14]. To ostatnie stwierdzenie jest bardzo istotne, bowiem na bazie doświad-
czeń przedsiębiorstw osiągających sukcesy pojawia się problem wiedzy i jej zasto-
sowania jako często rozbieżny. Nie oznacza to celowości rezygnacji z kreatywności 
w jej szerokim znaczeniu. Przyjmuje się wręcz w tych przedsiębiorstwach jako zasa-
dę, że możemy mieć do czynienia z prawdziwą porażką tylko wtedy, gdy rezygnujemy 
z poszukiwań nowych rozwiązań i przestajemy wyciągać wnioski z ostatniej nieuda-
nej próby przełożenia wiedzy na działanie [5]. Wiedza jest zasobem niematerialnym 
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i nie można jej traktować jako rzecz. Lepiej postrzegać ją w kategoriach czasowniko-
wych – „wiedzieć”, wówczas możemy sprostać wyzwaniom fi lozofi i funkcjonowania 
przedsiębiorstwa opartej na dopuszczaniu ryzyka, motywacji do rozwoju, otwartości 
na przyszłe potrzeby oraz ogólną kompetencję [5]. Wiąże się to z prokreatywną kul-
turą organizacyjną przedsiębiorstw. Ta zaś jest determinowana także wielością i zło-
żonością warunków działania i związana z pozycją przedsiębiorstwa w otoczeniu, 
wewnętrznymi relacjami i zmiennością w obu tych odniesieniach. Odpowiedzialność 
menedżerska wiązać się musi z umiejętnością wykorzystania koncepcji intencji stra-
tegicznej (zmuszanie fi rmy do wysiłku niwelowania rozbieżności między zasobami 
i pojawiającymi się możliwościami), podstawowych kompetencji rozumianych jako 
zbiorowa wiedza oraz architektury strategicznej pojmowanej jako mapa dróg przy-
szłości. Wiąże się także z rolą zachowań i działań pozwalających na wykorzystanie 
umiejętności i kompetencji pracowników, ale także pozycji kadry zarządzającej jako 
stosującej partycypacyjny styl zarządzania. Odpowiedzialność menedżerska to krea-
tywność w szerokim znaczeniu: od łamania schematów, przez analizy morfologiczne 
aż do koncepcji niekonwencjonalnego pojmowania przedsiębiorstwa jako uczestnika 
rynku, często określanego jako „przedsiębiorstwo bez granic”. Desygnatem takiego 
charakteru przedsiębiorstwa jest reorientacja w oderwaniu od przeszłości na rzecz 
procesowej orientacji zakładającej duży stopień elastyczności, a zwłaszcza interak-
tywne współdziałanie z otoczeniem z opcją przyszłościową.

Przede wszystkim podkreślić trzeba konieczność mentalnej elastyczności jako klu-
czowej umiejętności dzisiejszych menedżerów, ale także świadomość synergii miar 
zgodnie z ich perspektywami w Strategicznej Karcie Wyników R. Kaplana. Mentalna 
elastyczność menedżerów może mieć decydujący wpływ na proces dostosowywania 
działalności fi rm do intensywności rozwoju cywilizacyjnego. Główne wyzwanie wią-
że się z wyprzedzającym te przemiany zachowaniem, ale także kreatywnością rozu-
mianą jako niekonwencjonalna kombinacja wiedzy i doświadczenia w celu uzyskania 
wyniku końcowego będącego czymś więcej niż suma tego, co powszechnie znane. 
Szczególne znaczenie mają tu zdolności, na które składa się wiedza organizacyjna 
obejmująca wiedzę rynkową, a więc decydującą o jakości i użyteczności informacji 
o rynku oraz wiedza zapewniająca adaptację do oczekiwań uczestników rynku. Naj-
bardziej odpowiednim określeniem dla tych zdolności jest określenie „kapitał inno-
wacyjny”, który determinuje zmiany i procesy.

Rdzeniem problemów marketingowych jest zachowanie się ludzi. Jest ono przy 
tym trudniejsze do analizowania niż badanie zachowań w naukach przyrodniczych. 
Warto także zwrócić uwagę na trudności zawarte w zrozumieniu złożoności domeny 
marketingu i fakt, iż jest on określany jako mający niską wydajność w porównaniu 
z wytwarzaniem. Niezależnie jednak od tego, jak wydajny jest proces lub działalność, 
musimy mieć wzgląd na jego skuteczność. Jeśli zatem zachowanie ludzi w systemie 
marketingu ma być skuteczne w kontekście CSR – musi wykazywać zdolność do 
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osiągania celu. Owa zdolność uzyskiwana jest w warunkach występowania zmien-
nych, na które mamy znaczny wpływ i tych, na które mamy wpływ niewielki, ale 
które wpływają na naszą zdolność do osiągania celu. Toteż wydajność bywa często 
określana jako introspektywna, a skuteczność akcentuje powiązania między orga-
nizacją a jej otoczeniem. Zmienne kontrolowane i niekontrolowane stanowią dane 
wejściowe lub przyczynowe oddziałując na siebie i powodując transformację, która 
prowadzi do rezultatów (efektów). Jeśli uwzględnimy fakt, iż każda zmienna na wej-
ściu może przybierać jakąkolwiek z szerokiego zakresu wartość – wiemy na pewno, 
iż sytuacja charakteryzuje się wielką niepewnością i może zatem prowadzić do ja-
kiegokolwiek spośród wielkiej liczby wyników. 

Marketing jest więc typem zachowań ludzkich tworzących proces podejmowania 
decyzji, który to proces stwarza wiele problemów skutkiem istnienia ryzyka i nie-
pewności. Nakłada się na to rozwarcie między obiektywnością w podejmowaniu 
decyzji a intuicją, doświadczeniem, a więc tendencją do używania sądów subiektyw-
nych. Pomocą w rozwiązywaniu tych problemów jest myślenie o marketingu w ka-
tegoriach systemów celowych. 

Spełnienie wymogów takiego myślenia wymaga skupienia uwagi na pewnych 
kwestiach kluczowych, a mianowicie:

Jakim celom służyć ma system? (innymi słowy, jakie cele mają być osiągnięte przez 
rozwiązanie problemu marketingowego?).
Jaka powinna istnieć struktura (lub organizacja) wśród zmiennych systemu, aby 
mógł się pojawić pożądany wzór zachowania?
Jakie są wymagane wejścia dla osiągnięcia celu systemu?
Jakie są pożądane wyjścia i jak one powinny być mierzone?
Jakie są ograniczenia limitujące zdolność systemu do zachowywania się w pożą-
dany sposób?
Z jakim stopniem wydajności i skuteczności działa system? [17].
Pytania te mogą ułatwiać decyzje dotyczące realizacji zasad CSR. Coraz trudniej-

sze przy tym staje się rozróżnienie między decyzjami strategicznymi i operacyjnymi. 
Okazuje się, że wszystkie działania na rynku powinny być postrzegane jako mają-
ce elementy strategiczne, także w sensie możliwości oszacowania ich potencjalnego 
wpływu strategicznego. Zrozumienie rynków i zachowania się jednostek i organiza-
cji na nich pozostaje głównym wyzwaniem. 

Pomocną tu może się okazać macierz pomiaru priorytetów w marketingu opar-
tym na wartości. Macierz ta obejmuje priorytety identyfi kujące następujące obsza-
ry i cele działań:

z punktu widzenia klienta:
co ma naprawdę dla niego wartość?
jak reaguje na dostarczaną wartość?
co poprawiło się u klientów skutkiem dostarczanej wartości?
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z punktu widzenia przedsiębiorstwa:
czy dysponuje możliwościami tworzenia wartości ważnej dla klientów?
czy dysponuje wiedzą pozwalającą ocenić rzeczywiste wartości, zobowiąza-
nia, ewentualne luki?
czy potrafi  zidentyfi kować kluczowe czynniki tworzenia wartości, w tym zwłasz-
cza krytyczne dla niej? Dotyczy to procesów, systemów, zachowań, wyników 
przedsięwzięcia,
czy potrafi  zmierzyć wartość w sensie czasu pomiaru, metod pomiaru i skut-
ków wyników pomiaru dla decyzji tworzących nowe przedsięwzięcia?

Takie ujęcie tworzy nowe oblicze marketingu – pozwala bowiem pozyskiwać war-
tość z dynamiki rynku. Scharakteryzowana koncepcja działań ma ważne znaczenie 
także dla poszczególnych segmentów rynku – coraz liczniejszych, bardziej zróżni-
cowanych, w tym także w postrzeganiu wartości i zachowań. Ich efekty zależą w du-
żym stopniu od działań w różnej skali – działań rzeczywistych a nie pozorowanych 
będących lift ingiem nomenklaturowym czy organizacyjnym. Pojawiają się przymiot-
nikowe oblicza marketingu i nie muszą one być postrzegane negatywnie. Zależy to 
od celu, któremu służą. Koncepcje marketingu lateralnego czy holistycznego, sprzy-
jać mogą skuteczności działań rynkowych na rzecz CSR – rozszerzają bowiem ich 
zakresy i sposoby, wzbogacają zasoby. Współczesne procesy wyłaniają się także na 
bazie ekonomii znaczeń, w której cechy przedmiotów stają się nośnikami idei, na-
dziejami, aspiracjami, marzeniami, wpisują się w kontekst kulturowy, ale także wy-
korzystywanymi coraz częściej w strategiach marketingowych zmysłami (marketing 
sensoryczny). Jeśli zważyć, że efekty różnorodnych zachowań marketingowych nie 
pojawiają się szybko, to te pozorowane działania jeszcze je opóźniają. Współczesność 
jeszcze bardziej ujawnia groźbę tych opóźnień dla krajów rozwijających się wobec 
faktu, iż prace nad efektywnymi strategiami marketingowymi w krajach i fi rmach 
wiodących w świecie trwały wiele lat.

Społecznotwórcza rola marketingu jest więc dużym wyzwaniem, bowiem jed-
nostki działają w systemie relacji społecznych. Te relacje także determinują procesy 
zakupowe w elementach komunikacyjnych, postrzegania wartości, zachowań poza-
kupowych. Bliższego poznania wymaga więc zachowanie konsumentów ze względu 
na poczucie społeczności [10]. To odniesienie zwiększa społeczną odpowiedzialność 
biznesu wiązaną także z ochroną środowiska, jakością życia i wpływa na tworzenie 
nowego modelu, którego desygnatem musi być społeczna odpowiedzialność bizne-
su. Postępująca konwergencja interesów i umiejętności korporacji i organizacji poza-
rządowych sprzyja powstawaniu innowacyjnych modeli biznesowych nastawionych 
także na trwały rozwój zamożności i likwidację ubóstwa. Przykładem tego są wejścia 
w segmenty rynku na dole piramidy społecznej, o której pisano wcześniej [2].

W nowym modelu biznesu chodzi o właściwe pojmowanie dynamizmu innowa-
cji i związku tego z kreatywnością podmiotu ale także ze zmiennością otoczenia. Wy-
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różnienie zachowań proaktywnych jako bardziej znaczących niż reaktywne jest cechą 
współczesnych menedżerów osiągających sukcesy. Nie można być zbyt technokratycz-
nym i pragmatycznym, co ułatwia wprawdzie rozwiązywanie bieżących problemów, 
ale wobec występowania zjawisk złożonych nie sprzyja skupieniu się na przyszłości.

Tymczasem, jak wynika z nowych ujęć CSR, można także w tej opcji perspekty-
wicznej biznesu pogodzić ekonomiczne i społeczne jego oblicze. Raport pt. Develo-
ping Value the business case for sustainability in emerging markets przywołany w HBR 
wskazuje korzyści wynikające z zaangażowania fi rmy w ideę zrównoważonego roz-
woju. Utworzona macierz, której wymiary obejmują biznesowe czynniki sukcesu 
i czynniki zrównoważonego rozwoju ujawnia charakter zależności i pozwala poszu-
kiwać kierunków łagodzących dychotomię pomiędzy ekonomicznym i społecznym 
wymiarem działalności przedsiębiorstw [3]. Temu łagodzeniu sprzyjać także może 
próba wdrożenia co najmniej niektórych z 25 wyzwań stojących przed dziedziną za-
rządzania a prezentowanych przez G. Hamela [4]. Wiele z tych wyzwań wprost wpi-
suje się w koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i pozwala postrzegać 
marketing w jej kontekście.
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MARKETING W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ MARKETING W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESUODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

StreszczenieStreszczenie

Autorka referatu koncentruje uwagę na relacjach pomiędzy marketingiem jako orientacją 
menedżerską a społeczną odpowiedzialnością biznesu. W treści, obok wskazania możliwych 
zakresów takiej odpowiedzialności podkreśla się jej znaczenie dla zrównoważonego 
rozwoju.

Słowa kluczowe: aktywność rynkowa, odpowiedzialność podmiotów 
rynkowych, kreatywność w biznesie
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MARKETING IN THE CONTEXT MARKETING IN THE CONTEXT 
OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYOF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

AbstractAbstract

Th e author pays attention to the relation between marketing as a managerial orientation and 
corporate social responsibility.
Besides pointing out possible areas of such relation, there is also shown its meaning to the 
sustainable development.
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WstępWstęp

Public Relations, jako dziedzina naukowa stosunkowo młoda, nie doczekała się 
jeszcze pełnej metodologii badań, korzysta więc z innych nauk – głównie socjologii, 
psychologii, ekonomii, politologii. Literatura przedmiotu – dość bogata – opiera się 
bądź na analizie zebranych doświadczeń, przeprowadzonych badań bądź jest próbą 
budowania hipotez posiłkując się metodą egzemplifi kacji. 

Poniższy tekst ma na celu przedstawienie public relations jako funkcji zarządza-
nia organizacją, której celem jest budowanie reputacji i komunikowanie o niej. 

Założenie, że komunikowanie grupom interesariuszy o poczynaniach organiza-
cji, budowanie kanałów i strategii komunikacyjnych jest warunkiem koniecznym 
do funkcjonowania organizacji w społeczeństwie, legło u podstaw powstania pub-
lic relations. W artykule pokazuję zmiany w postrzeganiu i realizowaniu zadań PR 
w ostatnich latach: z działań tylko utożsamianych z wpływaniem na opinię publicz-
ną i kreowaniem wizerunku na działania doceniające wagę opinii publicznej poprzez 
budowanie organizacji odpowiedzialnej, prospołecznej. 

Praca opiera się na literaturze światowej – wydanej głównie po 2000 roku, wspie-
rając się badaniami przeprowadzonymi przez Euro PR 2000, IBnGR i EUROPEAN 
COMMUNICATION MONITOR 2007.

 * Dr Ewa Hope, docent, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska.
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Public relations organizacjiPublic relations organizacji

Żadna organizacja nie może istnieć w próżni, w izolacji od innych organizacji, 
podmiotów, elementów systemu jakim jest społeczeństwo. Oznacza to, że każda or-
ganizacja jest powiązana wielostopniową siecią relacji/zależności z innymi organi-
zacjami – wpływając na ich istnienie, sposób funkcjonowania, ale też i sama takim 
wpływom jest poddawana. 

To, jak organizacja funkcjonuje jest uzależnione od sposobu zarządzania nią, któ-
re w swoich strategiach rozwoju musi uwzględniać wpływy otoczenia zewnętrzne-
go jak i wewnętrznego na kondycję fi rmy. Firma dobrze zarządzana, to fi rma, która 
nie tylko będzie świadomie budować relacje z otoczeniem – doceniając ich wagę ale 
i mając świadomość konieczności takiego działania. Komunikacja fi rmy z otocze-
niem, to nie wybór, lecz konieczność, a wręcz warunek sine qua non istnienia każ-
dej organizacji. Problem w tym, na ile są to działania:

świadome,
planowe,
celowe. 
Jednym z ważniejszych instrumentów takiego świadomego, wieloaspektowego 

i strategicznego zarządzania organizacją jest public relations – działania, które na 
świecie są normą, w Polsce w dużych fi rmach – coraz częściej stosowane, w małych 
– niedoceniane i pomijane. „Public relations jest odrębną funkcją zarządzania, która 
pomaga w ustanowieniu i podtrzymaniu wzajemnych torów komunikowania, zro-
zumienia, akceptacji i współpracy między organizacją i jej odbiorcami; wymaga za-
rządzania kwestiami lub problemami; pomaga kierownictwu pozyskać informacje 
i odpowiadać na reakcje opinii publicznej; defi niuje i kładzie nacisk na odpowiedzial-
ność kierownictwa, by służyć interesom publicznym; pomaga kierownictwu być na 
bieżąco i skutecznie wykorzystywać zmianę; służy jako wczesny system ostrzegania 
pomocny w przewidywaniu trendów; wykorzystuje badania oraz etyczne i solidne 
techniki komunikowania jako swoje podstawowe narzędzie”1. 

Ta dość długa i sprawiająca wrażenie niezmiernie zawiłej defi nicja doskonale 
pokazuje, jak bardzo zmieniło się w ostatnich kilkudziesięciu latach postrzeganie 
funkcji, roli, zasad działania organizacji w społeczeństwie. Współczesne przedsię-
biorstwa, to nie tylko organizacje kierujące się zasadami bezwzględnego generowa-
nia zysku, lecz integralne części struktur społecznych, pełniące w społeczeństwie 
szereg ról, doceniające wagę komunikacji, wpływu opinii publicznej na proces roz-
woju fi rmy, świadomie wykorzystujące media jako tą „trzecią stronę” w procesie bu-
dowania relacji, traktujące coraz częściej reputację jako kapitał, a wykorzystywanie 

1 Definicja skonstruowana wspólnie przez 65 amerykańskich agencji PR [7, s. 287].
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narzędzi public relations w procesie zarządzania jako sztukę planowego, strategicz-
nego myślenia o fi rmie. 

Waga dobrej opinii o fi rmie/produkcie towarzyszyła wytwórcom, zarządcom fi rm 
od dawna, a rażąca siła mediów była doceniana zawsze. Już Napoleon stwierdził, że 
„trzy nieprzychylne gazety są groźniejsze niż tysiąc bagnetów” [5, s. 45]. 

Media w działalności PR są tą trzecią stroną, czyli narzędziem za pomocą któ-
rego można dotrzeć do odbiorców działań organizacji: stroną pierwszą jest sama 
organizacja, stroną drugą grupy z jej otoczenia (kontrahenci, inwestorzy, klienci, 
dystrybutorzy, okoliczni mieszkańcy itp.), a stroną trzecią właśnie media. Dlaczego 
organizacje w ostatnich latach tak bardzo skupiały się na mediach, jako narzędziu 
– środku wpływania na opinię publiczną? Jedną z przyczyn jest fakt olbrzymiej roli 
mediów w kreowaniu wszelkich poglądów: większość ludzi wyrabia sobie pogląd na 
dany problem za sprawą mediów. Dzieje się tak, ponieważ nie sposób współcześnie 
funkcjonować w świecie bez posiadania, używania, korzystania z informacji, lecz też 
nie sposób budować własnych, obiektywnych opinii. Świat stał się globalną wioską, 
ale wioską bardzo rozległą, bardzo zróżnicowaną tak pod względem ekonomicznym 
jak i kulturowym, więc bez udziału mediów nie tylko nie sposób posiadać informa-
cje, ale i często nie sposób je zrozumieć bez odpowiedniego komentarza, wyjaśnienia, 
naświetlenia przez uczestników tych wydarzeń, komentatorów, autorytety, a w tym 
niezwykle pomocne – wręcz niezastąpione są media.

Media też postrzegane są jako obiektywne źródło informacji: stąd, wszelkie in-
formacje o fi rmie nie pochodzące od danej organizacji, lecz od mediów czynią taki 
przekaz bardziej wiarygodnym i obiektywnym. Jeśli to sama fi rma mówiłaby o so-
bie, swoim głosem w swoim imieniu o swoich osiągnięciach, sukcesach, to prze-
kaz taki byłby w znacznie mniejszym stopniu wiarygodny od tego, jak ten, który 
byłby emitowany przez właśnie tę stronę trzecią, czyli media. Rzecz oczywiście nie 
dotyczy reklamy, czyli opłaconego miejsca w prasie, internecie, czasu antenowe-
go, w którym zamieszczamy cokolwiek, na co mamy ochotę  –  bo taki przekaz od 
dłuższego czasu nie jest przez opinię społeczną traktowany jako wiarygodne źródło 
informacji– lecz artykuły, wywiady, analizy odredakcyjne inspirowane przez spe-
cjalistów PR. 

Problem wiarygodności przekazu w ostatnich latach objawił się z dużą mocą, kie-
dy okazało się, że taka forma komunikacji jak reklama – która była do lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku największym sprzymierzeńcem wprowadzania na rynek 
nowych marek produktowych – staje się nieskuteczna, nie jest też już postrzegana 
jako źródło informacji. Nieskuteczna, po pierwsze jako nośnik informacji rzetel-
nych i prawdziwych reklama poniosła fi asko – współcześnie jest postrzegana raczej 
jako przekaz tendencyjny, kłamliwy, a po drugie nieskuteczna w swojej istocie – czy-
li nakłanianiu do kupna. „W pewnym sensie każdy przekaz sugeruje coś całkowicie 
odwrotnego niż to, co zamierzała przekazać fi rma reklamująca się. W niektórych sy-



Ewa Hope

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137)4444

tuacjach to ”sugerowanie przeciwieństwa” jest tak silne, że reklama raczej szkodzi, 
niż pomaga fi rmie reklamującej się” [7, s. 87]. 

Zwiększenie więc budżetu na reklamę wcale nie musi gwarantować zwiększenie 
sprzedaży danego produktu. Klasycznymi przykładami potwierdzającymi prawdzi-
wość tej tezy są fi rmy internetowe, które powstawały błyskawicznie, wydając olbrzy-
mie kwoty na reklamy (fi rma e-Toys powstała w 1997 roku w USA wydawała 60% 
swoich dochodów na reklamę, co niestety nie przełożyło się na zwiększenie zysków 
i w 2001 fi rma zbankrutowała) [7, s. 77].

Ostatnie lata korzystania z działań reklamowych pokazały, że w opinii odbiorców 
tych działań, reklama ma na celu dobro i interes fi rmy, której produkty są reklamo-
wane, natomiast w najmniejszym stopniu nie dba się o dobro klientów. W związku 
z malejącą rolą reklamy nie tylko w kreowaniu nowych marek, ale i budowaniu ryn-
ku odbiorców danego produktu, wzrasta rola public relations. Przekaz public rela-
tions – w odróżnieniu od przekazu reklamowego – jest rzetelny, prawdziwy, niesie 
duży ładunek informacji – tych praktycznych, użytecznych, daje niejako poczucie 
możliwości wyboru, skorzystania z szerokiej palety różnych, podobnych produktów 
czy usług. Przekaz PR pozbawiony jest też elementów manipulacji mających nakło-
nić do zakupu – tak charakterystycznych dla wielu reklam – które trafnie odczytane 
przez odbiorców czynią taki przekaz nie tylko nieskutecznym, ale i często nieetycz-
nym w oczach odbiorców. Przede wszystkim jednak PR nie ogranicza się tylko do 
komunikowania o produkcie czy usłudze, uzupełniając czy nawet wypierając z nie-
których sfer działania reklamowe, lecz jest realizacją społecznego charakteru organi-
zacji, budowaniu zaufania wszystkich odbiorców działań fi rmy – nie tylko klientów 
jak w przypadku reklamy.

Stosowanie narzędzi PR to przede wszystkim działania prospołeczne realizują-
ce ideę:

partnerstwa w relacjach z innymi organizacjami,
współodpowiedzialności za społeczeństwo w sposobie realizacji procesów wy-
twórczych, inwestycyjnych i budowaniu zespołu pracowników,
poszanowania wartości etycznych we wszelkich działaniach organizacji.

Public relations – budowanie Public relations – budowanie 
organizacji odpowiedzialnejorganizacji odpowiedzialnej

Działania public relations – jak pokazały ostatnie lata – są jedyną możliwością 
pokazania właśnie etycznych aspektów funkcjonowania fi rmy. Działania PR mają 
nie tylko ułatwić komunikowanie uznawanych wartości etycznych społeczeństwu, 
ale też z istoty swojej, powinny dążyć do: 

wprowadzania standardów zachowań etycznych pracowników w organizacji, 
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uświadamiania, że postępowanie zgodnie z tymi standardami w kontaktach z gru-
pami zewnętrznymi, jest jedyną możliwą drogą wzbudzania zaufania grup oto-
czenia do poczynań organizacji i budowania jej reputacji.
„Podejmowanie słusznych działań i komunikowanie o nich” [9, s. 4] to jedna z naj-

prostszych defi nicji PR, a jednocześnie najpełniej oddających istotę tych działań. 
Działania PR bardzo upowszechniły się na świecie od połowy ubiegłego wieku – 

w krajach postkomunistycznych działania te podejmują fi rmy od połowy lat dziewięć-
dziesiątych. O ile Stany Zjednoczone, czy kraje Europy zachodniej mogą już pokusić 
się o skonstruowanie hipotez dotyczących kierunku zmian tych działań, przeanali-
zować dziesięciolecia stosowania narzędzi PR, rezultatów ich stosowania i efektów 
– korzyści jakie przyniosły fi rmom, społeczeństwu, o tyle krótka historia PR – nie-
spełna 20-letnia – w krajach Europy centralnej nie upoważnia jeszcze do tak pogłę-
bionych analiz. Jedyne, co można – i co powinno się czynić, to 

upowszechniać wiedzę na temat istoty działań public relations wśród kadry za-
rządczej, tak, aby wpisywała te działania w zakres realizowanych strategii rozwo-
jowych fi rm, 
prowadzić działania edukacyjne w celu wykreowania dobrze wyszkolonej kadry po-
trafi ącej realizować strategie public relations zgodnie z zasadami dobrej praktyki, 
przeprowadzać i inicjować badania dotyczące zakresu stosowania narzędzi PR 
w organizacjach danego kraju i przeszkód jakie uniemożliwiają prowadzenie pro-
fesjonalnych działań,
inicjować konstruowanie standardów etycznych, zasad dobrej praktyki w środowi-
skach związanych z działalnością public relations (osób wykonujących ten zawód, 
pracowników uczelni, tzw „edukatorów”, dziennikarzy, polityków, lobbystów),
upubliczniać, a jednocześnie piętnować przypadki działań nieprofesjonalnych, 
łamiących zasady przyjęte przez środowiska osób zajmujących się PR, minimali-
zując przez to poziom przyzwolenie społecznego na tego typu działania.
W wielu krajach w ciągu ostatnich lat, przeprowadzono szereg badań, które sta-

ły się przyczynkiem wielu dyskusji o kondycji public relations na świecie. W Polsce 
takie badania też prowadzi się – robiły to agencje public relations, instytucje badaw-
cze. Poniżej chciałabym zaprezentować niektóre elementy z trzech takich badań pro-
wadzonych na przestrzeni ostatnich siedmiu lat.

Jednym z tych badań było badanie ankietowe przeprowadzone przez agencję Eu-
roPR w roku 2000, na próbie 374 fi rm, którego celem było odpowiedzenie na nastę-
pujące pytania:

„jakie są główne bariery ograniczające rozwój PR w Polsce?
jakie są kwalifi kacje osób zajmujących się PR w polskich fi rmach?
jak postrzegana jest rola PR w polskich fi rmach?
w jakim stopniu znana i rozumiana jest tematyka PR w polskich fi rmach?
jak kształtują się wydatki na działalność PR w polskich fi rmach” [11]?
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Kolejnym, ważnym badaniem było badanie agencji PR przez IBnGR przepro-
wadzone w 2004 na zlecenie Związku Firm Public Relations, zatytułowane „Public 
Relations w polskiej gospodarce” [12]. Badanie to miało m.in. na celu oszacowanie 
kwotowo rynku PR w Polsce, ograniczając badania do 40 fi rm PR. W wyniku wywia-
du telefonicznego, uzupełnionego informacjami z innych źródeł, a w szczególności 
wykorzystano rezultaty badania ankietowanego przeprowadzonego przez Związek 
Firm Public Relations w pierwszej połowie 2004 roku fi rm PR, informacje fi nan-
sowe pochodzące z listy fi rm PR o największych przychodach opublikowane przez 
magazyn „Warsaw Business Journal”, uzyskano szacunkową kwotę w wysokości 160 
milionów złotych. Liczbę tą należy traktować jako wielkość rynku Public Relations 
w Polsce w 2003 roku. Badanie to nie uwzględnia fi rm posiadających własne dzia-
ły PR, a więc raczej mówi o kondycji fi rm PR niż o kondycji polskiego PR. IBNGR 
w tym samym badaniu przeprowadził badanie ankietowe 120 czołowych fi rm istnie-
jących w Polsce, aby uzyskać m.in. odpowiedź na pytanie przez kogo – i czy w ogóle 
– są realizowane zadania PR w fi rmach.

Najnowszym badaniem jest EUROPEAN COMMUNICATION MONITOR 2007 
Trends in Communication Management and Public Relations- Results and Findings 
[13] pokazującym tendencje rozwoju działań PR w Europie w najbliższych latach. 
Badanie wykonano w prawie 30 krajach. 

Analiza wyników tych badań skłania do wysnucia paru wniosków o kondycji pol-
skiego public relations.

Niewątpliwym sukcesem jest fakt stałego, aczkolwiek powolnego wprowadzania 
public relations do fi rm, a tym samym wprowadzania do świadomości decyden-
tów ważności tego narzędzia w zarządzaniu strategicznym i w osiąganiu pozy-
tywnych wyników ekonomicznych – 36,84 % fi rm z długoletnią tradycją stosuje 
PR, 22,36 fi rm młodych, powstałych po 1988 roku docenia rolę PR – badanie 
z 2000 roku, odpowiednio w badaniach IBnGR z 2004 roku 42% posiada dział 
PR, 22% specjalistę, 32% zleca prowadzenie tych działań na zewnątrz tylko agen-
cjom, na zewnątrz lecz tylko doradcom, 6% i agencjom i doradcom. Z kolei 40% 
deklarowało rozpoczęcie działań PR w roku 2005. 
Organizacje starają się nawiązywać relacje z mediami, upatrując w tym szansy na 
obiektywne relacjonowanie wydarzeń, osiągnięć, a jednocześnie mając świado-
mość możliwości wpływania na konkretne grupy odbiorców wykorzystując do 
tego celu media – 22,8% deklaruje współpracę z mediami w badaniach z 2000 
i 80% w 2004 roku. 
Docenia się rangę odpowiedniego – dobrego wizerunku organizacji jako elemen-
tu warunkującego sukces ekonomiczny – 27% respondentów w tym upatrywało 
głównego celu działań PR w 2000 r. w badaniach EuroPR.
Firmy coraz częściej zamiast o kreowaniu wizerunku mówią o wspieraniu bu-
dowania reputacji jako głównym celu działań PR – obrazuje to wynik badania 
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IBNGR, gdzie na pytania o plany na rok 2005, 40% fi rm jako trzeci w kolejności 
zamiar wskazało organizowanie kampanii społecznych i działania z obszaru od-
powiedzialności społecznej biznesu. Plany te są zbieżne z prognozą przedstawioną 
w badaniu – European Communications Monitor 2007, w którym wskazano, że 
w 2010 r. punkt ciężkości działań PR przeniesie się na komunikację wewnętrzną 
i realizowanie działań z zakresu Community Relations, CSR – wzrost tego pierw-
szego o 10%, drugiego o 6,8% 
Bardzo niewielki procent osób zatrudnionych w fi rmach, agencjach PR posiada 
profesjonalne przygotowanie – 6,45% deklarowało posiadanie dyplomu z pub-
lic relations studiów podyplomowych czy specjalizacji kierunkowej. Ten czynnik 
zmienia się dość szybko, a związane to jest z powszechnością prowadzenia zajęć 
z przedmiotu public relations lub mu pokrewnych np. komunikacji społecznej 
na uczelniach polskich.
Coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie internetu w prowadzeniu działań 
PR – w 2000 roku był na drugim miejscu – po prasie – jako medium wykorzy-
stywane do budowania zaufania, kreowania pożądanego wizerunku. Tendencja ta 
jest zgodna z tendencjami światowymi – jak twierdzi Fraser P. Seitel „... w nowym 
tysiącleciu rewolucja komunikacyjna zainicjowana wzrostem internetu i sieci nie-
zmiernie zwiększyła siłę i wartość działalności na polu public relations” [9, s. 3]. 
Podobnego zdania są autorzy European Communication Monitor przewidując, 
że działania on line zdominują też strategie PR w docieraniu do grup odbiorców 
i zmienią tym samym europejski krajobraz mediów. Internet zdecydowanie przy-
spieszył i ułatwił przesyłanie informacji od specjalisty public relations do mediów, 
a co ważniejsze – umożliwił dokładniejsze docieranie do wąskich grup odbiorców 
pomijając i dziennikarzy i media klasyczne. Niestety, media elektroniczne umoż-
liwiają też na szeroką skalę stosowanie technik anty public relations – umieszcza-
nia oszczerczych, szkalujących organizacje lub osoby informacji, anonimowość 
nadawcy takich treści, stosowanie w znacznie większym stopniu technik mani-
pulacyjnych. Dał też możliwość manipulacji opinią publiczną na niespotykaną 
dotąd w dziejach skalę… 
Reasumując; działania PR stają się działaniami powszechnie stosowanymi na ca-

łym świecie. Ich powszechność niestety nie idzie w parze z „czystością” prowadzo-
nych działań. Peter Drucker – jeden z największych myślicieli XX wieku i człowiek, 
który z zarządzania uczynił dyscyplinę naukową, wyraził przekonanie, że public re-
lations będzie odgrywać coraz większą rolę w procesie zarządzania, a zadaniem tych 
działań będzie przybliżanie decydentom w fi rmie tego, co dzieje się na zewnątrz fi rmy 
po to, aby ta mogła łatwiej adaptować się do zmieniających się warunków zewnętrz-
nych. Zdaniem Druckera, niestety zbyt duża ilość instytucji postrzega jeszcze public 
relations jako „megafon’, a nie jako „aparat słuchowy” [9, s. 491].

�

�
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Budowanie organizacji odpowiedzialnej Budowanie organizacji odpowiedzialnej 
za społeczeństwoza społeczeństwo

Na świecie coraz większe uznanie zdobywa sobie program Corporate Social Re-
sponsibility – szczególnie przedsiębiorstwa krajów Unii Europejskiej są w czołówce 
fi rm wprowadzających założenia programu odpowiedzialnego biznesu. Przytacza-
na na wstępie defi nicja public relations wyraźnie podkreśla ten aspekt działalności 
fi rm i roli działań PR: precyzując problem odpowiedzialności kierownictwa podkre-
śla się odpowiedzialność wobec społeczeństwa, odpowiedzialność pojmowaną jako 
służenie interesom publicznym. 

Jaki jest cel istnienia fi rmy?” Musimy zadać sobie fundamentalne pytania: po co 
i dla kogo działają fi rmy?, czy tradycyjny model własności i zarządzania pasuje do 
współczesnej gospodarki opartej na wiedzy?” [3, s. 73].

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to współcześnie nie tylko realizowa-
ne przez organizacje programy, to też fi lozofi a istnienia – postrzegania roli organiza-
cji w społeczeństwie. Programy te zwane skrótowo CSR, to rodzaj odpowiedzialności, 
która powinna być współcześnie rozumiana tak, jak odpowiedzialność przedsiębior-
stwa wobec społeczeństwa rozumiał Andrew Carnegie, wielki fi lantrop amerykański 
– jako osobisty wkład właściciela przedsiębiorstwa w poprawę kondycji tego społe-
czeństwa, kierując się zasadą dobroczynności i zasadą powierniczości2. Na fi rmach 
ciąży obowiązek działań na rzecz społeczeństw, poprawy ich kondycji, wspierania 
tych dziedzin, które w sposób niewystarczający są realizowane przez władze państw 
– z racji np. niewystarczających środków – a obowiązek ten winien być spełniany 
dlatego, że organizacja ma przede wszystkim charakter społeczny. „Świat biznesu 
musi odgrywać przywódczą role w procesie rozwoju zrównoważonego w wymiarze 
ekologicznym i społecznym, a nie pozwalać wciąż spychać się na pozycje obronną” 
[3, s. 87]. Ch. Handy w tym artykule przestrzega przed tzw. kapitalizmem giełdowym, 
charakterystycznym dla Stanów Zjednoczonych, który bardzo gorliwie przejęła też 
Europa. Kapitalizm taki oddaje pełnię władzy tzw. właścicielom zewnętrznym – in-
westorom, hazardzistom jak ich nawet złośliwie nazywa, a to oznacza, że głównym 
celem działalności przedsiębiorstwa byłoby kreowanie zysku – po to, aby zaspokoić 
potrzeby akcjonariuszy, zapewnić inwestorom zysk. Takie postrzeganie celu istnie-
nia fi rmy uznaje nie tylko za przestarzałe i niespełniające wyzwań współczesności, 
ale za działania mylące cele ze środkami.

Celem istnienia fi rmy jest coś znacznie więcej, niż tylko kreowanie zysku – zdaniem 
Handy’ego. Uznaje on też jednak, że fi rmy kontynentalne – europejskie, w znacznie 
większym stopniu realizują koncepcję organizacji jako społeczności – ze zindywi-

2 Podział za M. Heald [8, s. 15].
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dualizowanym podejściem do pracownika, umów o pracę, programów jego rozwo-
ju – i w takim podejściu upatruje ich przyszłość.

W związku z tym, celem organizacji powinno być pełne wykorzystanie mocnych 
stron osób z nią związanych i zminimalizowanie ich słabych punktów” [2, s. 20]. Taka 
wizja organizacji przyszłości stawia nowe wyzwania przed osobami nią zarządzający-
mi, menedżerami. W dobie globalizacji, w organizacjach wielokulturowych, w spo-
łeczeństwie opartym na wiedzy, jest to duże wyzwanie dla kadry zarządczej.

Oznacza to, że wszelkie działania związane z poszanowaniem wartości kultu-
rowych, wspieraniem rozwoju pracowników – realizujących się przecież w jakimś 
społeczeństwie, jakiejś kulturze, preferujących konkretne wartości i style życia – są 
potwierdzeniem idei konieczności bycia organizacją społecznie odpowiedzial-
ną. Tak bardzo podkreślane myślenie systemowe jako jedna z najbardziej pożąda-
nych cech przyszłych menedżerów zakłada właśnie myślenie w kategoriach relacji 
i związków, współzależności i pełnionych funkcji poszczególnych elementów two-
rzących całość – system, całość jaką jest organizacja i jej otoczenie zewnętrzne. Nie 
można tym samym budować strategii dla organizacji nie uwzględniając jej funkcji 
w społeczeństwie. 

Organizacja przyszłości – inwestowanie w ludzi Organizacja przyszłości – inwestowanie w ludzi 

„Przychodzi czas na napisanie nowej umowy społecznej uwzględniającej nową 
rzeczywistość. „Umowa” ta powinna wskazywać pracownikom co przedsiębiorstwa 
gotowe są uczynić w celu umożliwienia im budowania własnej przyszłości” [Moss, 
Kanter, 1998, s. 170]

To zdanie wyraźnie wskazuje kierunek zmian, jakie będą miały miejsce w nieda-
lekiej przyszłości – a niektórych fi rmach już są faktem. Pracownicy nie są „klienta-
mi” fi rmy, od których fi rma „kupuje” umiejętności i ich wiedzę, ale są jej aktywem 
i kapitałem. Pracownicy to nie tylko „koszty” fi rmy. Oznacza to, że dla organizacji 
inwestowanie w rozwój pracowników jest tożsamy ze zwiększaniem swojej wartości, 
ale oznacza też, tzw cięcie kosztów w okresie dekoniunktury nie polegałoby ani na 
zwalnianiu pracowników – bo takiego kapitału nie da się łatwo i szybko odbudować, 
ani na obniżaniu czy nawet rezygnowaniu z kosztów ponoszonych w ramach reali-
zacji zadań public relations. Firmy, dla których pracownik jest kapitałem, a działania 
PR budowaniem pomyślnej przyszłości fi rmy w społeczeństwie, będą wychodzić też 
z założenia, że najlepszym ambasadorem fi rmy może być jej własny pracownik. 

Public relations wewnętrzne czy inaczej zwane komunikacją wewnętrzną pełni 
w organizacji szereg funkcji – od informowania poprzez integrowanie, budowanie 
zespołu i kultury organizacyjnej do pobudzania świadomości obywatelskiej i dzia-
łań na rzecz społeczeństwa. Pracownicy, którzy nie tylko posiadają pełną informa-
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cję konieczną do wykonywania swoich zadań i spełniania oczekiwań kierownictwa, 
czyli otrzymują odpowiedź na pytanie „co należy do moich obowiązków?”, ale sami 
pytają „Co powinniśmy zrobić, abyśmy pasowali do całości jaką jest fi rma” [szerzej 
w: 10, s. 342]? – to pracownicy traktujący swoją fi rmę nie tylko jako miejsce pracy 
dające możliwości utrzymania, ale świadomi, współodpowiedzialni gospodarze fi r-
my, świadomi, współodpowiedzialni uczestnicy procesów społecznych, aktywni ini-
cjatorzy przemian w społeczeństwie. 

Jak sprawić, aby taki proces miał miejsce?Jak sprawić, aby taki proces miał miejsce?

Jak – na to pytanie powinni odpowiedzieć sobie poszczególni menedżerowie, po-
nieważ i fi rmy są różne i w różny sposób zarządzane, w często nie dających się po-
równać realiach ekonomiczno-społecznych. Można – i trzeba by jednak spróbować 
stworzyć listę warunków koniecznych, aby przedsięwzięcie mogło się powieść.

Pracownik jako podmiot działań. Jeśli pracowników traktuje się podmiotowo, 
szanując ich godność, rzeczywiście realizując zasadę tolerancji, niedyskrymina-
cji, jeśli pracownik w fi rmie wykonując swoją pracę ma świadomość i przekona-
nie, że zatrudnia się osobę, a nie nosiciela odpowiednich umiejętności, mogącego 
wykorzystać te umiejętności do wykonania konkretnej pracy – czyli nie jest klien-
tem fi rmy, lecz jej pracownikiem, to tym większa szansa, że będzie ambasadorem 
swojej fi rmy. Pracowników powinno się sytuować w kategorii interesariuszy fi r-
my, niż jej klientów. 
Praca jako sposób na życie, a nie wykonywane zajęcie. Wielka organizacja nie 
tylko musi przyjąć do wiadomości fakt, że każdy pracownik jest inny, ale także 
musi czerpać z tego faktu korzyści” [1, s. 15]. Ten truizm jest doniosłym odkry-
ciem dla wielu menedżerów i właścicieli fi rm…Firmy najczęściej czynią błędne 
założenia w stosunku do swoich pracowników, uznając, że można każdego odpo-
wiednimi szkoleniami „przystosować” do wymagań fi rmy, jak gdyby prawdą było, 
ż każdego można nauczyć wszystkiego. Firma wielka – (wielka, nie w znaczeniu 
ilości) wie, że wspieranie ambicji pracowników, pomaganie im w rozwijaniu swo-
ich mocnych stron, ułatwianie realizacji prywatnych potrzeb to budowanie silnej, 
stabilnej załogi, to jednocześnie realizowanie takich wartości w fi rmie jak lojal-
ność i sprawiedliwość. Pozyskiwanie pracowników dobrych oznacza, że w proce-
sie rekrutacji taka fi rma zwraca uwagę na mocne strony pracowników – czyniąc 
z nich ich atut i starając się oferować miejsce pracy zgodne z nimi, ale też i wspie-
rając właśnie w rozwijaniu tych mocnych stron, a nie w usuwaniu czy niwelowa-
niu słabych stron za pomocą kolejnych szkoleń. 
Firma w społeczeństwie obywatelskim. Firma/organizacja mając świadomość 
swojej odpowiedzialności w społeczeństwie i za społeczeństwo, czyli działając 
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zgodnie z zasadą zgodności trzech E (ekonomia, etyka, ekologia), powinna nie 
tylko wspierać pracowniczy wolontariat, ale rozwijać w pracownikach aktywną 
postawę wobec problemów społeczeństwa, w którym żyją. Jednakże, ta aktyw-
ność i jej formy różne będą w zależności od kultury danego kraju, wyznawanej 
religii, czy poziomu rozwoju ekonomicznego. Krzewienie i rozwijanie zasad de-
mokracji, „obywatelskości” wśród pracowników w krajach islamu z pewnością 
powinno przebiegać zupełnie inaczej niż np. w fi rmach funkcjonujących w kra-
jach skandynawskich, tradycyjnie protestanckich. Jednakże i w jednych i drugich 
fi rma swoimi działaniami powinna budować w pracownikach przekonania, że od 
ich postawy, aktywności bardzo wiele zależy w tym społeczeństwie. Takie dzia-
łania są inwestowaniem – nie tylko w rozwój tego społeczeństwa, ale i w rozwój 
fi rmy. Popieranie partycypacji społecznej, premiowanie proekologicznych za-
chowań, szkolenia mające na celu zminimalizowanie zachowań korupcyjnych to 
tylko część realizowanych zadań np. w ramach Coroprate Social Responsibility, 
budujących społeczeństwa obywatelskie [szerzej w: 4].

ZakończenieZakończenie

Mnogość defi nicji i przypisywanych funkcji działalności public relations na świe-
cie nie oznacza, że działania te są niedefi niowalne, czy niedookreślone. Zjawisko to 
pokazuje tylko, jak bardzo jest to rozległa sfera działań, a w zależności od kultur, kon-
tynentu, branży, tradycji danego kraju kładzie się większy nacisk na różne aspekty 
PR. To, co spaja te różnorodne podejścia, to przekonanie, że działania public rela-
tions są funkcją zarządzania, której celem jest takie zarządzanie komunikacją, aby 
budować dobre relacje między fi rmą a jej otoczeniem. Dobre relacje z otoczeniem, 
to docenianie wagi opinii publicznej w funkcjonowaniu i rozwijaniu organizacji. Or-
ganizacja odpowiedzialna, to taka która budowanie dobrych relacji zaczyna od wnę-
trza fi rmy – jej pracowników, to taka, która swoją odpowiedzialność rozumie jako 
odpowiedzialność w społeczeństwie i za społeczeństwo. Takie sytuowanie organiza-
cji w społeczeństwie przyszłości – społeczeństwie wiedzy – jest nie tyle możliwoś-
cią, co koniecznością.

Przekonaniu, że kreowanie wizerunku i wpływanie na opinię publiczną jest głów-
nym celem PR ustępuje przekonaniu, że PR pomaga organizacji budować dobrą re-
putację – a ta jako wartość autoteliczna nie wymaga uzasadnienia i przekonywania 
opinii publicznej, że fakt jej posiadania jest rzeczą cenniejszą niż jej brak. 
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PUBLIC RELATIONS JAKO FUNKCJA PUBLIC RELATIONS JAKO FUNKCJA 
ZARZĄDZANIA – ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ ZARZĄDZANIA – ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ 
I BUDOWANIE REPUTACJI ORGANIZACJII BUDOWANIE REPUTACJI ORGANIZACJI

StreszczenieStreszczenie

Artykuł pokazuje ważną rolę działań public relations w każdym przedsiębiorstwie/organi-
zacji, sytuując te działania w sferze zarządzania. Zysk nie jest już postrzegany jako główny 
cel funkcjonowania fi rmy, lecz jej usytuowanie w systemie społecznym i rola, jaką w tym 
systemie pełni. Artykuł pokazuje strategiczną funkcję działań PR, jako prac związanych nie 
tyle z kreowaniem wizerunku, lecz z zarządzaniem komunikacją, działań budujących dobrą 



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137)

Public relations jako funkcja zarządzania – zarządzanie komunikacją i budowanie…

5353

reputację, wpływających na opinię publiczną w celu uzyskania poparcia dla organizacji. 
W artykule analizuję też rosnącą rolę informacji, jako elementu stającego się gwarantem jej 
powodzenia.

Słowa kluczowe: public relations, zarządzanie, odpowiedzialność, 
reputacja

PR AS A MANAGEMENT FUNCTION – PR AS A MANAGEMENT FUNCTION – 
COMMUNICATION AND REPUTATION COMMUNICATION AND REPUTATION 
CONSTRUCTION OF ORGANISATIONCONSTRUCTION OF ORGANISATION

AbstractAbstract

Profi t by all means is not considered the ultimate aim of today’s organizations. Th e role 
of organizations has also transformed: today they are a part of social structures making 
infl uence on the society. At the same time they realize the importance of social opinion to 
their growth and turn to the media as a third party to form their image. Th is determines an 
attitude to creation of the organization reputation as a planned, strategic process. At the end 
of the 20th century the problem of information reliability and truthfulness became particu-
larly acute, especially in advertising and public relations. Th e paper presents the key fi ndings 
of a research on the situation of public relations in Poland. Ethical issues faced in this area 
are those that public relations is turning into an aggressive means to form and maintain one’s 
image, and not a way to hear the organization’s stakeholders.

Key words: Public Relations, Management, Responsibility, 
Reputation
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TOŻSAMOŚĆ MARKI TOŻSAMOŚĆ MARKI 
KORPORACYJNEJ KORPORACYJNEJ 

A WYBÓR IDEI W MARKETINGU A WYBÓR IDEI W MARKETINGU 
ZAANGAŻOWANYM SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANYM SPOŁECZNIE 

WstępWstęp

W ciągu ostatnich lat tematyka CSR cieszy się rosnącą popularnością, zarówno 
wśród badaczy, jak i praktyków biznesu. W literaturze obcojęzycznej można znaleźć 
coraz więcej badań dotyczących jednego z obszarów działań CSR – marketingu za-
angażowanego społecznie, w którym konsument zostaje zaangażowany we wsparcie 
określonej idei społecznej poprzez zakup produktu czy usługi. Wybór idei społecz-
nej nie powinien być przypadkowy, ale przemyślany i dokonany według określonego 
klucza, gdyż tylko wówczas poprzez program marketingu zaangażowanego społecz-
nie fi rma może wyrazić tożsamość marki korporacyjnej. W literaturze znaleźć można 
badania i koncepcje dotyczące związku między ideą a fi rmą (związek ten określa-
ny jest jako kompatybilność). Niniejsze opracowanie stanowi przegląd istniejących 
koncepcji dotyczących związku między ideą społeczną a marką, jak również próbę 
rozwinięcia metodologii badawczej, służącej wyborowi konkretnej idei. 

Związek między ideą społeczną a marką Związek między ideą społeczną a marką 
w marketingu zaangażowanym społecznie w marketingu zaangażowanym społecznie 
– przegląd istniejących koncepcji– przegląd istniejących koncepcji

Kluczowym wyzwaniem w zarządzaniu marką korporacyjną jest zapewnienie 
spójności wizerunku marki (obrazu powstałego w umysłach interesariuszy) z jej 
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tożsamością. Tożsamość marki korporacyjnej to zbiór wartości i wyróżniających 
organizację atrybutów, które stanowią odpowiedź na pytanie: kim jesteśmy, co ro-
bimy, jak to robimy, dokąd zmierzamy, jaką obietnicę składamy naszym intere-
sariuszom? Obietnica marki korporacyjnej (określana także jako mantra marki) 
w praktyce wyrażana jest najczęściej w kilku słowach będących połączeniem funk-
cji marki oraz opisowych i emocjonalnych dopełnień [8]. Przykładem może być 
mantra marki Disney: „zabawna, rodzinna rozrywka”, czy Nike: „autentyczne, atle-
tyczne osiągnięcia”. Narzędziem pomocnym do zdefi niowania wartości stojących 
za marką są archetypy. Pojęcie archetypu wprowadził twórca psychologii analitycz-
nej Carl Gustaw Jung. Archetyp to według Junga zbiorowy wzór podstawowy, o mi-
tologicznym charakterze, przekazywany z pokolenia na pokolenie i odnoszący się 
do ludzkości w ogóle (nie do pojedynczej jednostki) – posiadający więc znamiona 
zbiorowej świadomości [6]. Wykorzystanie archetypu w procesie konceptualizacji 
wartości marki ma na celu wzmocnienie autentyczności tych wartości. Tożsamość 
marki oparta na archetypie i konsekwentnie komunikowana w oparciu o ów arche-
typ nabiera z czasem jego cech. Archetypów jest bardzo wiele, gdyż stanowią kom-
binację cech charakteru i postaw, jednak w procesie kreowania tożsamości marki 
szczególnie przydatnych może być dwanaście spośród nich: Dziecko (Innocent, nie-
winność), Odkrywca, Mędrzec, Bohater, Buntownik, Mag, Zwyczajny Człowiek, 
Błazen, Kochanek, Opiekun, Twórca i Przywódca [9]. Tabela 1 prezentuje poszcze-
gólne archetypy i odpowiadające im wartości oraz przykłady marek wykorzystują-
cych każdy z archetypów. 

Wartości i mantra marki korporacyjnej stanowią podstawę do kreowania iden-
tyfi katorów marki oraz komunikacji z różnymi grupami docelowymi, bez względu 
na bieżące cele komunikacyjne czy grupę interesariuszy.

Tożsamość marki korporacyjnej przekazywana jest interesariuszom za pomocą 
identyfi katorów, do których należą symbole, komunikacja i zachowania [7]. Z punk-
tu widzenia przyjętego tematu artykułu najistotniejszy identyfi kator to zachowania, 
gdyż one obejmują odpowiedzialność społeczną biznesu oraz marketing zaangażo-
wany społecznie. 

Identyfi kator ten obejmuje zachowania pracowników, zachowania zarządu oraz 
zachowania organizacji jako całości, np. stosunek do pracowników, działania na rzecz 
środowiska, etykę biznesu, strategię konkurowania, politykę rynkową i produktową. 
Liczne badania wskazują, że obecnie konsumenci stają się coraz bardziej świadomi 
wpływu przedsiębiorstw na otoczenie – świadomi, że wpływ ten może być zarówno 
pozytywny, jak i negatywny. Jest to jednym z powodów dla których coraz więcej or-
ganizacji przyjmuje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Chociaż 
konsumenci mają kłopot z rozpoznaniem czy fi rmy podejmują tego typu działania 
z pobudek altruistycznych czy z motywów ekonomicznych, to badania wskazują, że 
aż 80% konsumentów twierdzi, że fi rmy wspierające pewną ideę społeczną generują 
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wyższe zaufanie i aż 86% konsumentów deklaruje, że zmieniłoby kupowaną markę 
na taką, która wspiera pewną ideę (gdyby jakość produktu i cena były porównywal-
ne) [Cone Inc., 2004]. 

Tabela 1. Wartości marki korporacyjnej w podziale na archetypyTabela 1. Wartości marki korporacyjnej w podziale na archetypy

ArchetypArchetyp WartościWartości Przykłady marekPrzykłady marek

Dziecko (Innocent)
Szczerość, czystość, autentyczność, prostota, szczęś-
cie, optymizm, radość, wiara

Ivory, Disney, Philips

Odkrywca/podróżnik
Poszukiwanie, żądza przygód i wrażeń, wolność i nie-
zależność, dążenie do pełniejszego i bardziej satysfak-
cjonującego życia

Jeep Wrangler

Mędrzec Zrozumienie, wiedza, poznanie, rozwój intelektualny CNN, Vichy, The Economist

Bohater
Energia, dyscyplina, skupienie i determinacja, walka 
z trudnościami, siła by sprostać trudnym wyzwaniom

Nike

Buntownik Szokowanie, skandal, łamanie konwencji, wyzwolenie Harley Davidson

Mag
Uduchowienie, intuicja, magiczne momenty i specjalne 
rytuały, charyzma, dążenie do zmian

DreamWorks

Zwykły człowiek
Bezpretensjonalność, zorientowanie na ludzi, praktycz-
ność, przyziemność, rutyna, przewidywalność, trady-
cja, przynależność 

Nescafe, Visa

Kochanek Miłość, intymność, zmysłowość, emocje, przyjemność Chanel, Alfa Romeo

Błazen
Pełnia życia, spontaniczność, impulsywność, dobra za-
bawa

Pepsi, Fanta

Opiekun
Altruizm, bezinteresowność, współczucie, empatia, 
hojność, troska, wspieranie 

Johnson&Johnson, Volvo

Twórca
Twórcza inwencja, rozwój wyobraźni, artyzm, ekspe-
rymentowanie, podejmowanie ryzyka, ambicja, chęć 
wdrażania pomysłów w życie 

Lavazza

Przywódca
Władza, efektywność, wydajność i pewność siebie, do-
minacja

Mercedes, Microsoft

Źródło: opracowanie na podstawie: [9].

Jednym z narzędzi CSR jest marketing zaangażowany społecznie (ang. Cau-
se related marketing – CRM), defi niowany jako proces formułowania i wdrażania 
działań marketingowych charakteryzujących się gotowością fi rmy do przekazania 
określonych środków na określony cel społeczny przy zaangażowaniu konsumen-
tów w generowanie przychodu, satysfakcjonujące zarówno dla organizacji, jak i kon-
sumenta [15]. 

Korzyści związane z działaniami CRM mogą odnosić wszystkie strony zaangażo-
wane w działania: przedsiębiorstwo wspierające określoną ideę, społeczeństwo w za-
kresie danego problemu oraz konsument dokonujący zakupu produktu w ramach 
programu CRM. Zestawienie możliwych korzyści prezentuje tabela 2.
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Tabela 2. Beneficjenci i korzyści w ramach programów CRMTabela 2. Beneficjenci i korzyści w ramach programów CRM

Benefi cjenciBenefi cjenci KorzyściKorzyści

Przedsiębiorstwo wspie-
rające ideę

– pozytywne postawy względem fi rmy
– wzrost intencji zakupowych produktów objętych programem CRM
– transfer wizerunku, z idei społecznej na fi rmę
– obniżenie wrażliwości konsumentów na cenę

Sektor non profi t
– dodatkowe źródło fi nansowania
– wzrost świadomości społecznej w zakresie danego problemu

Społeczeństwo
– zwiększone możliwości rozwiązywania istotnych problemów społecznych
– wzrost dobrobytu społecznego

Konsumenci
– poczucie postrzeganej wartości dodanej do dokonanego zakupu
– zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, związanych z samorealizacją 

Źródło: opracowanie na podstawie: [4].

Czy korzyści osiągane przez fi rmę w związku z realizowanym programem CRM 
są zawsze jednakowe? Z badań wynika, że nie; na poziom korzyści wpływa wiele 
zmiennych, m.in.:

zasięg problemu objętego działaniami CRM: postawy konsumentów względem 
fi rmy angażującej się w działania CRM są bardziej pozytywne jeśli program do-
tyczy lokalnego problemu społecznego niż jeśli program dotyczy problemu ogól-
nokrajowego [12], [10], 
kategoria produktu w podziale na motywację zakupową (motywacja pozytywna/
motywacja negatywna). Działania CRM związane z produktami hedonistyczny-
mi, nabywanymi pod wpływem motywacji pozytywnej (czyli kupowanymi dla 
przyjemności, np. lody, czy bilety na koncert) są bardziej efektywne w zwiększa-
niu intencji zakupowych niż działania CRM związane z produktami użyteczny-
mi, nabywanymi pod wpływem motywacji negatywnej (czyli kupowanymi w celu 
rozwiązania problemu, np. detergenty) [13], [10],
postrzegana przez konsumenta motywacja podjęcia przez fi rmę działań CRM: 
konsumenci preferują marki, które są w stanie wykazać, że wspierają pewną 
ideę społeczną z pobudek altruistycznych, nie zaś z chęci generowania sprzeda-
ży [2], [10],
grupa docelowa objęta programem CRM: kobiety są bardziej podatne na kam-
panie CRM niż mężczyźni [3], [14],
poziom w hierarchii marki: działania CRM przekładają się w większym stopniu 
na postawy konsumentów względem fi rmy (marki korporacyjnej) niż reklamy 
czy produktu (marki produktowej) [10]. Oznacza to, że CRM jest skuteczniej-
szym narzędziem budowania wizerunku marki korporacyjnej niż marek pro-
duktowych,
stopień usankcjonowania programu przez fi rmę: korzyści z realizacji programu 
CRM są większe, jeśli sam program zostanie opatrzony osobną marką [1].
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Liczne badania wskazują, że korzyści po stronie przedsiębiorstwa z realizacji pro-
gramu CRM są większe, jeśli wybór idei społecznej odbywa się według określonego 
klucza. Jak słusznie zauważają Porter i Kramer, żadna fi rma nie jest w stanie rozwią-
zać wszystkich problemów społecznych i żadnej też na to nie stać [11]. Jednym z ta-
kich kluczy, nader często spotykanych w praktyce, jest potencjał marketingowy idei, 
na który składa się kilka elementów:

stopień świadomości problemu społecznego,
postrzegana waga problemu społecznego,
zdolność problemu do przyciągania uwagi opinii publicznej, zwłaszcza mediów 
(co do pewnego stopnia wynika z dwóch powyższych kryteriów),
natężenie konkurencji wokół danego problemu, liczone liczbą fi rm eksponują-
cych dany problem we własnych działaniach CRM.
Idee społeczne o wysokim potencjale marketingowym to te, które dotyczą prob-

lemów o wysokim poziomie świadomości społecznej, uznawanych za ważne, posia-
dających zdolność do przyciągania uwagi opinii publicznej oraz eksploatowane przez 
niewielką liczbę fi rm. Idee o niskim potencjale marketingowym to te, które dotyczą 
problemów o niskim poziomie świadomości społecznej, uznawanych za mało waż-
ne, posiadających ograniczoną zdolność do przyciągania uwagi opinii publicznej 
i eksploatowane przez wiele fi rm. Zazwyczaj ostatni czynnik, natężenie konkuren-
cji, jest wprost proporcjonalny do pozostałych czynników. Idee atrakcyjne z punktu 
widzenia trzech pierwszych czynników przyciągają wiele fi rm. Oznacza to, że skoro 
pewna grupa problemów społecznych cieszy się atencją wielu fi rm, to de facto idee 
te nie pozwalają się wyróżnić żadnej z nich. Oznacza to też, że problemy ważne, 
trudne, ale o niskiej świadomości społecznej nie znajdują opiekunów wśród przed-
siębiorstw. Badania przeprowadzone na amerykańskim rynku wskazują, że tamtejsi 
konsumenci oczekują, że fi rmy będą dedykować swoje programy CRM następują-
cym kwestiom: edukacji (80%), rozwojowi ekonomicznemu (80%), zdrowiu (79%), 
dostępowi do czystej wody (79%), środowisku (77%), łagodzeniu skutków katastrof 
(77%), głodowi (77%) [17]. Są to kwestie odzwierciedlające najbardziej powszech-
ne problemy i potrzeby społeczne. Badania wskazują jednak, że problemy społeczne 
mniej powszechne, będące nieuświadomionymi, nieodkrytymi potrzebami społecz-
nymi także warto rozważać, konstruując program CRM. Nie została bowiem potwier-
dzona hipoteza, iż znana idea społeczna prowadzi do bardziej pozytywnych postaw 
względem marki niż idea nieznana [16]. 

Jeśli zachowania organizacji, obejmujące także marketing zaangażowany społecz-
nie, są jednym z identyfi katorów marki korporacyjnej, a więc stanowią narzędzie po-
przez które fi rma wyraża swoją tożsamość, to poza potencjałem marketingowym idei 
społecznej istotne są również inne kryteria wyboru idei. Poprzez wsparcie określo-
nej idei fi rma wyraża swoją tożsamość, a interesariusze mają możliwość dostrzeżenia 
wyboru idei dokonanego przez fi rmę i oceny tego wyboru, wskutek czego w ich gło-
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wach powstaje określony wizerunek. W literaturze pojawia się pojęcie strategiczne-
go dopasowania, inaczej kompatybilności pomiędzy fi rmą a wspieraną ideą [4], [10]. 
Strategiczne dopasowanie może mieć kilka źródeł. Firma i idea/problem mogą być 
dopasowane, jeśli obsługują/dotyczą tej samej grupy docelowej/społecznej (np. Avon, 
rak piersi) lub jeśli fi rma i idea reprezentują podobne wartości (np. Johnson&Johnson 
i amerykański Czerwony Krzyż). Ten rodzaj dopasowania określany jest w literatu-
rze jako kompatybilność wizerunkowa [5]. Drugi rodzaj możliwego dopasowania 
to kompatybilność funkcjonalna, oznaczająca powiązanie między produktem (jego 
atrybutami, funkcjami) a wspieraną ideą. Z badań wynika, że postawy konsumen-
tów względem łączenia biznesu z dobroczynnością są bardziej pozytywne, a intencje 
zakupu produktów objętych programem CRM wyższe gdy kompatybilność między 
fi rmą a ideą jest wysoka [4]. Brak kompatybilności sprawia, że konsumenci wątpią 
w altruistyczne motywy fi rmy wspierającej określoną ideę. Jednak postrzegana kom-
patybilność nie wpływa na wszystkich konsumentów w jednakowy sposób. Okazuje 
się, że czynnikiem różnicującym percepcję kompatybilności jest świadomość bran-
dingowa (brand conciousness) [10]. Oznacza ona stopień, do którego konsumenci 
zwracają uwagę na kupowane marki, są gotowi zapłacić więcej za produkt kierując 
się marką oraz są przekonani, że kupowane marki odzwierciedlają ich osobowość. 
Wysoka kompatybilność fi rmy i idei prowadzi do bardziej pozytywnych postaw 
względem marki u konsumentów o wysokiej świadomości brandingowej. Dla kon-
sumentów o niskiej świadomości brandingowej kompatybilność nie ma wpływu na 
ocenę marki. Można więc przypuszczać, że kompatybilność między fi rmą a ideą ma 
szczególne znaczenie w następujących sytuacjach: gdy fi rma oferuje produkt nale-
żący do kategorii demonstracyjnej (kategorii, w której konsumpcja odbywa się „na 
pokaz”, np. odzież, samochody, biżuteria, alkohole), gdy marka pozycjonowana jest 
jako aspiracyjna (oferująca określony, atrakcyjny z punktu widzenia grupy docelo-
wej styl życia), ma charakter premium, a istotnym elementem wizerunku są korzyści 
symboliczne. Należy jednak zaznaczyć, że brak jest badań wskazujących w jaki spo-
sób postrzegana kompatybilność wpływa na inne grupy interesariuszy (np. pracow-
ników czy udziałowców). Wydaje się jednak, że są to grupy, które mogą oczekiwać 
takiej kompatybilności i logiki działań przedsiębiorstwa w zakresie CRM. Z badań 
wynika, że płeć konsumenta nie pozostaje bez wpływu na percepcję kompatybil-
ności między fi rmą a ideą [14]. Wpływ płci na percepcję kompatybilności ustalono 
na podstawie eksperymentu polegającego na ekspozycji trzech konceptów reklam. 
Wszystkie trzy koncepty dotyczyły jednej i tej samej fi rmy, mianowicie wydawni-
ctwa książkowego, ale w każdym z konceptów wydawnictwo deklarowało wsparcie 
innej idei: walki z rakiem piersi, walki z analfabetyzmem oraz chęć ratowania giną-
cych dzikich gatunków zwierząt. Idea, jaką była walka z analfabetyzmem uzyskała 
najwyższą ocenę postrzeganej kompatybilności, bez względu na płeć respondentów. 
Kolejne dwie idee zostały ocenione niżej, jednak kobiety postrzegały problem raka 
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piersi jako bardziej kompatybilny z fi rmą niż problem ginących gatunków dzikich 
zwierząt. Z kolei mężczyźni wyżej ocenili kompatybilność problemu ginących gatun-
ków dzikich zwierząt niż raka piersi. Badania te sugerują, że jeśli kompatybilność nie 
ma charakteru funkcjonalnego, a wizerunkowy, wówczas kluczowe staje się utożsa-
mianie się konsumenta z ideą społeczną. Mężczyźni bardziej utożsamiali się z dziką 
przyrodą, a kobiety z rakiem piersi. Wyniki te wskazują na przewagę kompatybilno-
ści funkcjonalnej nad wizerunkową, zwłaszcza jeśli grupa docelowa jest zróżnico-
wana, co może przełożyć się na zróżnicowane idee, z którymi się utożsamia. Wyniki 
te wskazują także na potencjalną konieczność segmentacji rynku poprzez działania 
CRM, zwłaszcza w przypadku idei o kompatybilności wizerunkowej. 

Badania wskazują, że 84% konsumentów chciałoby mieć możliwość wyboru idei, 
którą mieliby wesprzeć dokonując zakupu, 83% twierdzi, że podejmując decyzję czy 
wesprzeć ideę poprzez zakup chcieliby mieć poczucie, że idea ta jest dla nich oso-
biście ważna [17]. 

Ciekawym przykładem praktycznym pokazującym segmentację rynku w działa-
niach CRM jest fi rma LIVE Energy Drink, oferująca napoje energetyczne o tej samej 
nazwie. Ideą marki jest przekazanie przez fi rmę 50% zysków z każdego zakupu na 
określony cel społeczny. Aby zwiększyć stopnień utożsamienia się zróżnicowanych 
konsumentów z programem, fi rma dokonała wyboru nie jednej, ale kilku idei spo-
łecznych. Produkty oferowane są w różnych smakach, a każdy smak posiada własny 
kod kolorystyczny, który jednocześnie odpowiada konkretnej idei: wariant bez cukru 
(kolor różowy) oznacza badania nad rakiem piersi, zielona herbata (kolor zielony) to 
środki na rzecz walki z globalnym ociepleniem, smak jagody acai (kolor czerwony) 
oznacza badania nad AIDS, napój o smaku cola (opakowanie nawiązujące do amery-
kańskiej fl agi) to wsparcie na rzecz weteranów wojennych. W ten sposób, pod jednym 
hasłem przewodnim (LIVE Energy Drink – energizing people to make a diff erence), 
fi rma wspiera kilka idei i dociera tym samym do różnych segmentów rynku. 

Techniki pomiaru kompatybilności Techniki pomiaru kompatybilności 
idei i marki korporacyjnejidei i marki korporacyjnej

Aby dokonać trafnego wyboru idei społecznej, którą fi rma zechce wykorzystać 
w działaniach CRM pomocne będą badania wśród adresatów programu CRM. Przy-
kładowa metodologia tych badań może być następująca:

Etap I – badania jakościowe, których celem jest ustalenie listy potencjalnych prob-
lemów społecznych, które mogą znaleźć się w obszarze zainteresowań przedsię-
biorstwa. Pytanie w ramach tego etapu może brzmieć następująco: Jakie problemy 
społeczne, które mogłaby rozwiązać fi rma X, działająca w branży Y, przychodzą 
Pani/Panu do głowy, na myśl o tej fi rmie? Proszę zapisać trzy takie problemy. 
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Etap II – badania ilościowe, których celem jest poznanie postrzeganego funkcjo-
nalnego dopasowania między ideą a fi rmą (kompatybilność funkcjonalna) oraz 
postrzeganego wizerunkowego dopasowania (kompatybilność wizerunkowa). 
Narzędziem badawczym jest kwestionariusz, który zawiera listę problemów spo-
łecznych, otrzymanych podczas etapu jakościowego badania. 
Przykładowe techniki pomiaru dopasowania idei w badaniu ilościowym prezen-

tuje tabela 3.

Tabela 3.  Przykładowe techniki pomiaru dopasowania idei w badaniu ilościowymTabela 3.  Przykładowe techniki pomiaru dopasowania idei w badaniu ilościowym

Badane dopaso-Badane dopaso-
wanie ideiwanie idei

Przykładowe pytaniaPrzykładowe pytania Przykładowe techniki pomiaruPrzykładowe techniki pomiaru

Kompatybilność 
funkcjonalna

Z poniższej listy problemów społecznych, 
które mogłaby rozwiązać fi rma X, działają-
ca w branży Y, proszę zakreślić nie więcej 
niż trzy, najlepiej pasujące do produktów 
oferowanych przez fi rmę X:
[ ] Problem społeczny 1
[ ] Problem społeczny 2
[ ] Problem społeczny 3
[ ] Problem społeczny 4

Odsetek wskazań problemów społecznych 
najlepiej pasujących do produktów ofero-
wanych przez fi rmę X:

Problem społeczny 1: 70%
Problem społeczny 2: 60%
Problem społeczny 3: 30%
Problem społeczny 4: 4%

Kompatybilność 
wizerunkowa 
związana z gru-
pą docelową

Z poniższej listy problemów społecznych, 
które mogłaby rozwiązać fi rma X, działają-
ca w branży Y, proszę zakreślić nie więcej 
niż trzy, najlepiej pasujące do grupy Q*, dla 
której przeznaczone są produkty fi rmy X: 
[ ] Problem społeczny 1
[ ] Problem społeczny 2
[ ] Problem społeczny 3
[ ] Problem społeczny 4

Odsetek wskazań problemów społecznych 
najlepiej pasujących do grupy Q, dla której 
przeznaczone są produkty fi rmy X:

Problem społeczny 1: 10%
Problem społeczny 2: 30%
Problem społeczny 3: 60%
Problem społeczny 4: 70%

Kompatybilność 
wizerunkowa 
związana z war-
tościami marki 
korporacyjnej

Z poniższej listy problemów społecznych, 
które mogłaby rozwiązać fi rma X, działają-
ca w branży Y, proszę zakreślić nie więcej 
niż trzy, najlepiej pasujące do wartości A, B, 
C**, którymi kieruje się fi rma X: 
[ ] Problem społeczny 1
[ ] Problem społeczny 2
[ ] Problem społeczny 3
[ ] Problem społeczny 4

Odsetek wskazań problemów społecznych 
najlepiej pasujących do wartości A, B, C, 
którymi kieruje się fi rma X:

Problem społeczny 1: 15%
Problem społeczny 2: 25%
Problem społeczny 3: 65%
Problem społeczny 4: 35%

* konstruując kwestionariusz w tym miejscu należy podać grupę docelową przedsiębiorstwa
** konstruując kwestionariusz w tym miejscu należy podać kluczowe wartości marki korporacyjnej lub jej mantrę

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie tak sformułowanych pytań, wyniki można przedstawić grafi cznie, 
za pomocą wykresów słupkowych (przykład na rys. 1).
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Źródło: opracowanie własne.

Z powyższego wykresu wynika, że największą postrzeganą kompatybilność funk-
cjonalną uzyskał problem społeczny 1, największą postrzeganą kompatybilność wize-
runkową w zakresie dopasowania do grupy docelowej uzyskał problem społeczny 4, zaś 
największą postrzeganą kompatybilność wizerunkową w zakresie dopasowania do war-
tości marki korporacyjnej uzyskał problem społeczny 3. W zależności od celu działań 
marketingowych, obejmujących CRM, fi rma ma więc do wyboru trzy problemy społecz-
ne: 1, 3 i 4. Jeśli celem komunikacyjnym fi rmy jest wzrost świadomości marki korpora-
cyjnej (postrzeganego związku między marką korporacyjną a branżą) wówczas lepiej jest 
wybrać problem społeczny 1. Jeśli natomiast celem komunikacyjnym jest zbudowanie 
określonego wizerunku, wówczas lepiej jest wybrać problem społeczny 3 lub 4. Problem 
społeczny 4 najlepiej pomoże zbudować wymiar wizerunku związany z grupą docelową 
przedsiębiorstwa, a problem społeczny 3 – z wartościami marki korporacyjnej. 
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Warto zwrócić uwagę na trzy czynniki, warunkujące możliwość wyboru idei kom-
patybilnej funkcjonalnie lub wizerunkowo z marką korporacyjną: 

stopień dywersyfi kacji fi rmy, 
stosowaną strategię markowania,
stopień zróżnicowania rynku docelowego pod kątem utożsamiania się z ideą.
Możliwość osiągnięcia kompatybilności funkcjonalnej wydaje się ograniczona 

w przypadku przedsiębiorstw zdywersyfi kowanych, działających w różnych sekto-
rach i branżach. Wówczas rozwiązaniem może być wybór dla każdej z branż innej 
idei kompatybilnej funkcjonalnie lub poszukiwanie idei kompatybilnej wizerunko-
wo z marką korporacyjną. Drugi wariant jest możliwy, jeśli przedsiębiorstwo stosuje 
strategię markowego domu, a więc produkty oferowane w poszczególnych branżach 
obejmuje jedną marką, tożsamą z marką korporacyjną (np. Philips). Wówczas – z re-
guły – wizerunek marki korporacyjnej bazuje na wartościach dość uniwersalnych, 
wspólnych dla wszystkich produktów (w przypadku Philipsa wizerunek ten bazu-
je na korzyści, jaką jest prostota oferowanych urządzeń). Jeśli natomiast fi rma jest 
zdywersyfi kowana i w dodatku stosuje strategię domu marek (np. P&G, Unilever), 
wówczas możliwość wyboru jednej idei kompatybilnej funkcjonalnie lub jednej idei 
kompatybilnej wizerunkowo jest ograniczona. 

Przywołane wcześniej badania Trimble i Rifon wskazują, że w przypadku kom-
patybilności wizerunkowej kluczowe staje się utożsamianie się konsumenta z ideą. 
Przedsiębiorstwo, w zależności od stopnia zróżnicowania obsługiwanego rynku ma 
więc do wyboru kilka wariantów strategii CRM:

bez względu na stopień zróżnicowania rynku pod kątem utożsamiania się z ideą 
społeczną, fi rma może dokonać wyboru idei kompatybilnej funkcjonalnie,
jeśli fi rma działa na rynku jednorodnym pod względem utożsamiania się z ideą 
społeczną, wówczas może dokonać wyboru idei kompatybilnej funkcjonalnie 
lub wizerunkowo,
jeśli fi rma działa na rynku zróżnicowanym pod kątem utożsamiania się z ideą, 
wówczas może dokonać wyboru jednej idei kompatybilnej funkcjonalnie a w od-
niesieniu do kompatybilności wizerunkowej fi rma może zastosować podejście 
zróżnicowane i sięgnąć po kilka idei, bliskich konsumentom w poszczególnych 
segmentach. 
Marka korporacyjna oddziałuje na różne grupy interesariuszy, za pomocą róż-

nych działań marketingowych. Biorąc pod uwagę grupę interesariuszy, jaką jest spo-
łeczeństwo, działaniem tym jest marketing zaangażowany społecznie. Jego walory 
konsumenci doceniają zwłaszcza w czasie kryzysu, który jest kryzysem nie tylko eko-
nomicznym, ale także kryzysem zaufania do korporacji. Przedsiębiorstwa, realizując 
programy marketingu zaangażowanego społecznie podwyższają swój kapitał zaufa-
nia. Ważne jest jednak, aby konsumenci postrzegali takie działania jako wynikające 
z motywów altruistycznych, a nie ekonomicznych. Z drugiej strony, przedsiębior-
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stwa, które działają dla zysku, muszą w swoich programach CRM uwzględniać nie 
tylko cele społeczne, ale też marketingowe. Percepcję altruistycznych przesłanek pod-
jęcia takich działań oraz realizację celów marketingowych można osiągnąć poprzez 
wybór odpowiedniego problemu społecznego, z którym fi rma zechce się zmierzyć. 
Aby program CRM realizował nie tylko cele społeczne, ale także cele marketingowe 
fi rmy i aby konsumenci widzieli logikę tych działań konieczne jest powiązanie idei 
społecznej z mantrą lub wartościami marki korporacyjnej. 
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TOŻSAMOŚĆ MARKI KORPORACYJNEJ TOŻSAMOŚĆ MARKI KORPORACYJNEJ 
A WYBÓR IDEI W MARKETINGU A WYBÓR IDEI W MARKETINGU 
ZAANGAŻOWANYM SPOŁECZNIEZAANGAŻOWANYM SPOŁECZNIE

StreszczenieStreszczenie

W ciągu ostatnich lat tematyka CSR cieszy się rosnącą popularnością, zarówno wśród badaczy, 
jak i praktyków biznesu. W literaturze obcojęzycznej można znaleźć coraz więcej badań 
dotyczących jednego z obszarów działań CSR – marketingu zaangażowanego społecznie, 
w którym konsument zostaje zaangażowany we wsparcie określonej idei społecznej poprzez 
zakup produktu czy usługi. Wybór idei społecznej nie powinien być przypadkowy, ale przemy-
ślany i dokonany według określonego klucza, gdyż tylko wówczas poprzez program marketingu 
zaangażowanego społecznie fi rma może wyrazić tożsamość marki korporacyjnej. W literaturze 
znaleźć można badania i koncepcje dotyczące związku między ideą a fi rmą (związek ten 
określany jest jako kompatybilność). Niniejsze opracowanie stanowi przegląd istniejących 
koncepcji dotyczących związku między ideą społeczną a marką, jak również próbę rozwinięcia 
metodologii badawczej, służącej wyborowi konkretnej idei. 

Słowa kluczowe: marka korporacyjna, CSR, marketing 
zaangażowany społecznie, kompatybilność idei społecznej
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CORPORATE IDENTITY AND THE CORPORATE IDENTITY AND THE 
PROBLEM OF SOCIAL CAUSE CHOICE PROBLEM OF SOCIAL CAUSE CHOICE 
IN CAUSE RELATED MARKETINGIN CAUSE RELATED MARKETING

AbstractAbstract

In the last few years CSR problems gain increasing attention among scientists and managers. 
One of the CSR areas is Cause Related Marketing (CRM), in which a consumer gets involved 
in supporting a particular social cause by purchasing a good or service. Th e choice of a social 
cause made by a company should be a matter of thoughtful consideration, because company’s 
behavior (including CSR and CRM) is the component of a corporate identity mix. In literature 
we can fi nd studies concerning fi t between a company and a social cause. In this article the 
author develops a research methodology concerning the problem of company’s choice of 
a particular social cause. 

Key words: corporate brand, CSR, Cause Related Marketing, social 
cause fit
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PROSPOŁECZNE INSTRUMENTY PROSPOŁECZNE INSTRUMENTY 
ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE 

PROCESÓW REWITALIZACJIPROCESÓW REWITALIZACJI

WstępWstęp

Współczesna refl eksja na temat kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego 
jednostek terytorialnych wskazuje na konieczność podjęcia procesów reurbanizacji 
i rewitalizacji obszarów miejskich [59]. Z zarządczego punktu widzenia szczególnie 
trudnym wyzwaniem rewitalizacji jest podniesienie poziomu kapitału ludzkiego i bu-
dowa kapitału społecznego. Przyjąć tu można za J.S. Colemanem, iż „…kapitał ludz-
ki jest tworzony przez zmiany w osobach przynoszących umiejętności i zdolności 
ułatwiające pewne zadania. Kapitał społeczny (…) pojawia się przez zmiany w rela-
cjach między osobami, które ułatwiają działanie”. Kapitał ludzki istnieje w umiejęt-
nościach i wiedzy zdobywanej przez jednostki, a społeczny – w relacjach między 
osobami [9, s. 26].

Kapitał ludzki stanowi jeden z konstytutywnych elementów systemu terytorialnego 
[4, s. 20–21]. Poziom kapitału społecznego współdecyduje o  jakości życia wspólno-
ty, skuteczności współdziałania, a co za tym idzie o jakości zarządzania terytorialne-
go [7]. Celem artykułu jest wskazanie specyfi cznych instrumentów prospołecznego 
zarządzania organizacjami terytorialnymi (rozumianego tu jako zarządzanie ukie-
runkowane na rozwój kapitału ludzkiego i kapitału społecznego) w odniesieniu do 
– wymagających rewitalizacji – obszarów kryzysowych. Na tle koncepcji organiza-
cji terytorialnej oraz systematyki instrumentów rozwoju, wskazuje się rekomendacje 
dotyczące stosowania przez władze lokalne prospołecznych instrumentów w postaci 
instrumentów zapewniania udziału społecznego w procesie rewitalizacji.

 * Dr hab. prof. UJ Aleksander Noworól, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 ** Dr Kamila Noworól, A. Noworól Konsulting.
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Stan wiedzy – procesy rewitalizacji Stan wiedzy – procesy rewitalizacji 
obszarów kryzysowychobszarów kryzysowych

W świetle aktualnych badań rewitalizacja oznacza skoordynowany proces, społecz-
ny i inwestycyjny prowadzony wspólnie przez władzę samorządową i społeczność lo-
kalną, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie skutkom 
degradacji przestrzeni oraz zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian ja-
kościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej [11]. Przedstawio-
ne ujęcie potwierdza, że proces rewitalizacji wiąże się z jej wymiarem społecznym, 
stanowiącym najtrudniejsze wyzwanie dla zarządzających jednostką terytorialną.

Lokalne władze, jako podmioty zarządzające organizacją terytorialną [4, s. 22–23], 
stają się co najmniej animatorami działań, a zazwyczaj samodzielnie wdrażają procesy 
rewitalizacji. Zidentyfi kowane w programach rewitalizacji obszary kryzysowe wymaga-
ją kompleksowej odnowy obejmującej procesy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. 
Należy podkreślić społeczny wymiar marginalizacji dzielnic, stanowiący najtrudniejszą 
barierę ich rozwoju i przekształceń, a obejmujący m.in. niski poziom kapitału ludz-
kiego i społecznego. O skuteczności interwencji publicznych w regeneracji dzielnic 
decyduje kompleksowość rozwiązań nawarstwionych w niej problemów społecznych. 
Ze względu na skomplikowany kontekst społeczny obszarów kryzysowych niezbędny 
element skuteczności procesu stanowić musi współpraca z mieszkańcami i różnego 
typu organizacjami (gospodarczymi, społecznymi, publicznymi). 

Cele związane z rozwojem kapitału ludzkiego Cele związane z rozwojem kapitału ludzkiego 
i społecznego w obszarach kryzysowychi społecznego w obszarach kryzysowych

Badania potwierdzają, że szczególnie ważnym aspektem degradacji środowiska 
miejskiego jest koncentracja negatywnych zjawisk w obszarach ubóstwa i nierów-
ności społecznych. Nawarstwienie problemów przestrzennych i społecznych wyma-
ga skupienia działań władzy na celach związanych z rozwojem kapitału ludzkiego. 
Należą do nich:

spójność społeczna, czyli wyrównanie dysproporcji w jakości życia, poprzez: eli-
minację ubóstwa, ograniczanie nierówności społecznych, produktywne zatrud-
nienie oraz integrację społeczną,
podnoszenie wykształcenia, a przez to – zwiększanie kreatywności ludzi, ich 
zdolności do innowacji, a w konsekwencji – podnoszenie konkurencyjności lo-
kalnej,
podnoszenie zdolności adaptacyjnych w kontaktach społecznych i gospodarczych, 
poprzez odpowiedni system opiekuńczy i edukacyjny.

�

�

�



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137)

Prospołeczne instrumenty zarządzania na przykładzie procesów rewitalizacji

7171

Obok jakości kapitału ludzkiego wyzwaniem rewitalizacji jest niedostatek kapitału 
społecznego. Brak umiejętności współdziałania, brak zaufania w relacjach społecz-
nych, istniejące relacje władzy, powodują, że skuteczność podejmowanych działań 
społecznych, gospodarczych i przestrzennych może być niska. Istnieje zatem koniecz-
ność realizacji celów służących rozwojowi kapitału społecznego, ze świadomością ich 
długofalowości. Do głównych celów należą:

aktywizacja społeczna i budowa instytucji społeczeństwa obywatelskiego, przez 
animowanie i wspieranie tzw. trzeciego sektora,
partycypacja publiczna mieszkańców w rozwiązywania problemów lokalnych,
rozwój współpracy partnerskiej (wewnątrz- i międzysektorowej).
Podstawowym wyzwaniem dla zapewnienia skuteczności procesowi rewitaliza-

cji jest zatem włączenie społeczności lokalnej w proces zarządzania terytorialnego. 
A. Boczkowski wskazuje, że to właśnie „lokalne reprezentacje samorządowe” muszą 
kreować doświadczenia demokratyczne społeczności, niejednokrotnie przełamując 
inercyjny opór jej ogółu [1, s. 182–183].

Instrumenty zarządzania rozwojem Instrumenty zarządzania rozwojem 
– kontekst rewitalizacji– kontekst rewitalizacji

Rewitalizacja dzielnic kryzysowych wymaga zastosowania prospołecznych in-
strumentów zarządzania, do których należą instrumenty partycypacji publicznej, 
przekraczających często zakres działań i zadań wynikających bezpośrednio z zapi-
sów ustawowych. 

Instrumenty zarządzania terytorialnego, w tym – prospołeczne narzędzia zarzą-
dzania, opisać można w dwóch przekrojach. Pierwszy odnosi się do etapów procesu 
zarządzania jednostką terytorialną. Wyróżnić tu można: 

instrumenty planowania rozwoju,
instrumenty dotyczące organizowania procesu rozwoju, których kluczowym ele-
mentem jest stworzenie odpowiednich instytucji,
instrumenty bieżącego zawiadywania rozwojem (kierowanie, przewodzenie, mo-
tywowanie),
instrumenty monitoringu i kontroli [4, s. 94–95].
Drugie ujęcie różnicuje narzędzia zarządcze uwzględniając zróżnicowany poziom 

zaangażowania interwencji publicznej. Wskazać przy tym można: 
działania o charakterze regulacyjnym:

sterowanie, defi niujące ściśle dopuszczalne formy aktywności gospodarczej 
i społecznej,
delimitację graniczną, dopuszczającą aktywność w określonych przedziałach 
wartości;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Aleksander Noworól, Kamila Noworól

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137)7272

działania o charakterze aktywizacyjnym:
aktywność własną, z wykorzystaniem zasobów publicznych,
animację współpracy międzysektorowej, a w szczególności – koordynację pro-
rozwojowych działań organizacji gospodarczych i społecznych [3].

Wymienione powyżej, zazębiające się systematyki instrumentów, tworzą wielo-
wymiarowe pole aktywności władz publicznych w relacji do potrzeb rozwojowych 
jednostki terytorialnej. Wyniki badań dowodzą, że warunkiem skutecznej, prospo-
łecznej interwencji publicznej jest zapewnienie udziału publicznego w procesach 
walki z degradacją dzielnic [2], [10].

Uczestnictwo publiczne w rewitalizacjiUczestnictwo publiczne w rewitalizacji

Uczestnictwo publiczne traktować można jako swoisty zestaw instrumentów zarzą-
dzania organizacją terytorialną, szczególnie istotny w przypadku wdrażania złożonych 
interwencji przestrzenno-społeczno-gospodarczych. Łączy się to m.in. z tym że: 

oddolna partycypacja mieszkańców, wiąże się z występowaniem konfl iktu spo-
łecznego, a zatem – antycypacyjna i „włączająca” postawa władz cywilizuje sposób 
rozstrzygania konfl iktów, poddaje je działaniu określonych zasad i procedur;
istniejące sformalizowane instytucje społeczeństwa obywatelskiego nie są w sta-
nie rozwiązać wszystkich problemów (w przypadku rewitalizacji obszarów kry-
zysowych jedynie sami mieszkańcy mogą zaakceptować pewne zmiany).
Minimalny standard zapewnienia uczestnictwa w działaniach władz stanowi rea-

lizacja prawa dostępu do informacji publicznej (proces informowania). Kolejny etap 
to rozszerzenie relacji z obywatelami na wymianę informacji w procesie konsultacji 
(oczekiwanie informacji zwrotnej). Najgłębszy stopień zaangażowania społeczności 
obejmuje nawiązanie z mieszkańcami (zorganizowanymi i niezorganizowanymi) wie-
lokierunkowych, interaktywnych i trwałych relacji, z włączeniem ich bezpośrednio 
w proces podejmowania decyzji publicznych. Ostatni rodzaj relacji, określany jako 
aktywne uczestnictwo, obejmować może nie tylko komunikację, rozumianą jako 
wymianę symboli (w tym zasobów wiedzy), ale również wymianę innych zasobów 
(pracy, kapitału) [6].

Polskie regulacje prawne obligują władze lokalne do wdrażania instrumentów in-
formacyjnych i konsultacyjnych. Pomijają problem udziału społecznego określane-
go jako aktywne uczestnictwo. Potrzeba stosowania tego typu metod i technik pracy 
z mieszkańcami będzie jednak wzrastała, z powodu pogłębiającej się degradacji za-
sobów mieszkaniowych, marginalizacji społeczno-gospodarczej grup mieszkańców 
i obszarów, tworzenia się enklaw bogactwa i gett biedoty. 

Wyzwania rewitalizacji obejmują potrzebę „oswojenia” przestrzeni, uznanie jej 
przez mieszkańców za swoją oraz budowę poczucia odpowiedzialności za miejsce. Pra-
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ca z mieszkańcami musi rozpocząć się na jak najwcześniejszym etapie, pozwalając na 
wypracowanie rozwiązań nie tyle „dla”, co „z” lokalną społecznością. Wymaga to „zej-
ścia” z działaniami władz na poziom dzielnicy, osiedla czy kwartału, a nawet ulicy. 

W ramach rewitalizacji partycypacja mieszkańców objąć powinna nie tylko udział 
w planowaniu interwencji (planowaniu przestrzennym, projektowaniu urbanistycz-
nym/architektonicznym). Dotyczyć powinna również procesu decyzyjnego oraz 
możliwości współfi nansowania. Współdziałanie takie możliwe jest w ramach part-
nerstwa publiczno-społecznego, w postaci: partnerstwa sektora publicznego i trze-
ciego sektora lub partnerstwa lokalnego jako współpracy podmiotów publicznych 
i mieszkańców (także niezorganizowanych), obejmującej  identyfi kację potrzeb, pla-
nowanie i realizację inwestycji (np. programy remontów i modernizacji). 

Przedstawione ujęcia narzędzi zarządzania tworzą matrycę zależności, pozwalają-
cą na doprecyzowanie aktywności w zakresie partycypacji publicznej. Istota prospo-
łecznych narzędzi zarządzania tkwi w wykraczaniu poza działania rutynowe i ściśle 
nakazane literą przepisu, w kierunku zdynamizowania „warsztatu” zarządzania pub-
licznego o narzędzia partycypacyjne. W Tabeli 1 zamieszczono przykłady dostęp-
nych narzędzi w kontekście typologii instrumentów zarządzania.

WnioskiWnioski

Skuteczne animowanie partycypacji publicznej przez władze w procesie rewita-
lizacji wymaga różnicowania działań, składających się na zapewnianie udziału spo-
łecznego:

podejmowania specyfi cznych działań w stosunku do różnych interesariuszy (w tym 
grupy mieszkańców),
różnicowania wynikającego ze specyfi ki procesu rewitalizacji, 
ze względu na specyfi kę organizacji terytorialnej (m.in. charakter i wielkość gmi-
ny).
Prezentowany tu stosunek do partycypacji mieszkańców oznacza, że celem ko-

rzystania z przedstawionych instrumentów nie jest wsparcie działań urzędu i/lub 
władz gminy, lecz odwrotnie – celem urzędu i/lub władz gminy jest wspieranie pro-
cesu partycypacji. Przyjęta systematyka interwencji publicznych i instrumentów za-
rządzania ukazuje, że  zasadne jest włączanie udziału mieszkańców na wszystkich 
etapach procesu rewitalizacji w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów pra-
wa. Do warunków koniecznych skutecznego wykorzystywania przedstawionego in-
strumentarium zaliczyć należy:

poprawę komunikacji wewnątrz struktur samorządowych;
koordynację działań tak „rewitalizacyjnych”, jak i „partycypacyjnych” w struktu-
rze organizacyjnej gminy i jej urzędu;
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animowanie i wdrożenie bezpośrednio przez samorząd gminy instrumentów edu-
kacyjnych kierowanych do mieszkańców (w tym za pośrednictwem mass mediów, 
organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych), w miejsce oczekiwania na 
oddolną samoistną aktywizację mieszkańców; 
określenie co najmniej celów i standardów działania oraz kluczowych z punktu 
widzenia udziału społecznego procesów (w tym także identyfi kacji wdrażanych 
już instrumentów partycypacyjnych i odpowiedzialnych za to struktur);
nadania odpowiedniej rangi tym ustaleniom poprzez włączenie ich w zakres za-
pisów dokumentów planistycznych gminy;
określenie grup docelowych pod kątem stosowania różnych instrumentów;
zapewnienia mechanizmów monitoringu i ewaluacji procesu partycypacji w re-
witalizacji oraz nadzoru nad działaniami podejmowanymi przez urząd i inne 
jednostki organizacyjne gminy (z uwzględnieniem udziału mieszkańców w tych 
działaniach).
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StreszczenieStreszczenie

Artykuł przedstawia cele i środki interwencji publicznej, ukierunkowanej na podniesienie 
kapitału ludzkiego i społecznego w obszarach kryzysowych. Na tle autorskiej systematyki 
instrumentów zarządzania, akcentuje się rolę różnych form uczestnictwa publicznego dla 
realizacji działań prospołecznych.

Słowa kluczowe: prospołeczne instrumenty zarządzania, 
rewitalizacja, uczestnictwo publiczne

PRO-SOCIAL INSTRUMENTS OF MANAGEMENT PRO-SOCIAL INSTRUMENTS OF MANAGEMENT 
– AN EXAMPLE OF THE URBAN – AN EXAMPLE OF THE URBAN 
REGENERATION PROCESSESREGENERATION PROCESSES

AbstractAbstract

Th e human capital constitutes one of the basic elements of the territorial system. Th e social 
capital is a one of main pre-conditions of the local development. Th e subject of this paper is 
the management focused on the social and human capital’s development in the neighborhoods 
burdened with crisis phenomena. Such type of areas demand a complex urban regeneration, 
including social, economic and spatial processes. Th e urban regeneration of neighborhoods 
demands the use of pro-social managerial instruments, surpassing the legally defi ned tasks 
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and duties. Th e inclusion of the local community to the territorial management is eff ected 
on three levels through: the information, the consultation and the public participation in 
the decision making processes. Th e pro-social managerial instruments can be described 
in two cross-sections. Th e fi rst of them is related to the phases of the management process, 
distinguishing such tools as: planning, organizing, management and control. Th e second 
view diff erentiates managerial tools taking into consideration the diff erent level of the public 
commitment. Th en we can discern: the steering and the borderline delimitation, as examples 
of the regulatory intervention, as well as the own activity and the stimulation of an inter-sector 
cooperation as examples of the activation. Listed above, two cross-sections of the pro-social 
managerial instruments create the matrix of dependencies, allowing to use: information, 
consultation and public participation tools. Th e fi nal conclusions of the paper concern the 
necessary organizational change which has to be implemented in the public administration 
offi  ces in order to enable the use of the instruments described above.

Key words: pro-social instruments of management, urban 
regeneration, public participation
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WstępWstęp

Współdziałanie dużych środowisk społecznych wymaga koordynacji wielu działań 
realizowanych w przestrzeni nakładających się, harmonijnych, częściowo odmiennych 
a także antagonistycznych interesów poszczególnych jednostek, grup ludzkich i or-
ganizacji społecznych. Hierarchia władzy i związanych z tym kompetencji decyzyj-
nych rozwiązuje wiele kwestii, nakłada bowiem na poszczególne poziomy zarządzania 
obowiązek rozwiązywania problemów. Znakomitym przykładem takiej koordynacji 
jest wielka organizacja ludzi zwana miastem. Współczesna społeczna forma miasta 
to znakomity przykład przestrzeni pełnej dialogu społecznego – od wewnątrzrodzin-
nych sporów o dystrybucję powierzchni mieszkania, przez sąsiedzkie dobra bywające 
obiektem sporów (porządek, hałasy, zwierzęta, użytki) do ogólnych koncepcji funk-
cjonowania całości [1]. Nieco dokładniej mówiąc traktuję miasto jako „wyodrębnio-
ną przestrzennie i społecznie organizację współdziałających ludzi”, której celem jest 
wykreowanie pięciu funkcji: mieszkaniowe, zawodowe, edukacyjne, towarzysko-kul-
turowe i prozdrowotne. Każda z tych płaszczyzn wspólnego działania może być oce-
niana z pięciu punktów widzenia, pięciu kryteriów: standard życia, jakość otoczenia, 
uczestnictwo społeczne, rozwój jednostki i centralne wartości. Wszystkie te ogólnie 
podane sprawy są przedmiotem nieustannych dyskusji społecznych prowadzonych 
na poziomie prywatnym (międzyludzkim), grupowym (drobne środowiska), fi rmo-
wym (między organizacjami gospodarczymi), społecznym (między organizacjami 
pożytku publicznego i władz) oraz masowym (z towarzyszeniem mediów). 

W rozważaniach poniżej skupimy się na jednym z najczęściej pojawiających się 
typów relacji, w relacjach „urząd – obywatele – środowisko”. 

 * Prof. Zbigniew Nęcki, Uniwersytet Jagielloński.
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Konkretnie mówiąc, chodzi o wyniki analizy kilku bardzo konkretnych proce-
sów dialogu i antydialogu w Krakowie czyli konfl iktów związanych z następującymi 
konkretnymi projektami (i wielu innymi):

Działanie wysypiska śmieci (Barycz)
Budowa spopielarni zwłok w Krakowie – Katowicach
Tworzenie parku narodowego „Las Wolski”
Planowana budowa stacji benzynowej na rondzie Kocmyrzowskim
Konkurs architektoniczny Archi – Szopa
Rozwój Łańcuta – jako wzoru małych miast z „potencjałem”
Wiele innych, drobniejszych, ale pouczających projektów (np. pełnienie funkcji 
urzędnika uniwersyteckiego w randze dyrektora instytutu)

Dyskurs społeczny – konieczność Dyskurs społeczny – konieczność 
negocjacji nieustającychnegocjacji nieustających

Najbardziej zasadny w odniesieniu do omawianej tematyki jest model komuniko-
wania zakładający, iż „komunikowanie to proces wymiany znaków i symboli (wer-
balnych, niewerbalnych i wokalnych; rysunkowych, pisemnych, akustycznych) dla 
poprawy współdziałania między stronami czyli nadawcą, odbiorcą i audytorium” 
[10], [5]. Dodając do tego przekonanie, iż podejście prezentowane przez teorię re-
lewancji może się także doskonale odnosić do negocjacji publicznych dobrze będzie 
uzupełnić tę defi nicję o główną ideę Wilsona i Sperber [14]. Według nich komuni-
kowanie to intencjonalna modyfi kacja przestrzeni w polu percepcyjnym odbiorcy, 
a interpretacja tej modyfi kacji jest w znacznym stopniu zagadkowa, nieznana in-
nym uczestnikom konfl iktowej sytuacji komunikacyjnej (ujawnia się dopiero w wy-
niku np. blokady dojazdu do wysypiska śmieci – Kraków 1997). Tak więc decyzje 
podejmowane i komunikowane przez Urząd Miejski w interesie ogółu mieszkań-
ców są naznaczone jako szkodliwe dla mieszkańców danej okolicy. Mechanizm ten 
spowodował przedłużanie się negocjacji w sprawie spopielarni zwłok do czterna-
stu już lat. Fakt, iż większość bo 95 % mieszkańców popiera (w badaniach ankie-
towych) tę inwestycję nie zmienia faktu drugiego, iż większość neguje możliwość 
budowy spopielarni na terenie ich osiedli (18 pism z 18 – tu Rad Dzielnic zawie-
rających klauzulę „Nie widzimy na terenie naszej dzielnicy miejsca do lokalizacji 
spopielani” – rok 2006). Mechanizm NIMBY (Not In My Backyard) pokazał swe 
polskie wcielenie. 

Podstawą komunikacyjnego sukcesu jest objęcie nim wszystkich czterech głów-
nych składowych: opracowania procedury, uzgodnienia wiedzy o problemie, wyjaś-
nienia wzajemnego systemu ocen i na końcu – określenia kierunków działania każdej 
z komunikujących się stron. 
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Zaczynając od samego aktu „komunikacji o komunikacji” czyli procedury – można 
napotkać wielkie obiekcje – przykładowo w rozmowach o lokalizacji stacji benzyno-
wej w okolicach bloków mieszkalnych osiedla „Oświecenie” zebrani przedstawiciele 
mieszkańców (około 250 osób) nie dopuścili do głosu przedstawicieli Inwestora BP 
(tj. siedmiu osób chcących omówić wysoką jakość planowanego obiektu). Tak więc 
bez uzgodnienia sposobu komunikacji nie można dalej dyskutować, bo jedna bądź 
więcej stron nie zamierza wcale do stołu negocjacyjnego przystępować. Podobne nie-
udolne działania meta-komunikacyjne wystąpiły w rozmowach o obchodach 20-le-
cia Solidarności, co skończyło się „oddzielnym świętowaniem” – Kraków i Gdańsk 
jako osobne formy celebrowania uroczystości były zakończeniem długiego procesu 
narastania nieporozumień publicznych (2009 rok, maj).

Sam proces negocjowania powinien się opierać na minimalnych warunkach 
dobrych negocjacji. Obejmuje to klasyczny czworokąt zaleceń, w klasycznej wer-
sji podanych przez Fishera i Urego [4]. A więc negocjując sprawy publiczne należy 
uwzględniać to samo, co w negocjacjach kontraktów handlowych.

Oddziel ludzi od problemu, a więc nie można wprowadzać do protokołu rozmów 
i poszczególnych posunięć tematyki poruszającej personalne cechy, właściwości czy 
upodobania osób prowadzących rozmowy. Bez względu na wzajemne nastawienia 
decyzje winny być związane z celami negocjacji. A więc sympatia lub antypatia, 
choć zrozumiała jako nastawienie emocjonalne rozmówców, nie może wpływać 
na część rzeczową, układ decyzji merytorycznie związanych z problemem. Nie-
stety, w większości publicznych dyskusji poziom wzajemnych emocji jest tak duży, 
że nie udaje się doprowadzić do rzeczowych rozmów. Postulaty interpretowane są 
jako wrogie dążenia do podważenia pozycji drugiej strony a nie jako jeden z moż-
liwych stanów rzeczy [3], Kolejny, jakże często pomijany w negocjacjach publicz-
nych postulat klasyczny to modyfi kowanie sposobu postępowania i zgłaszanych 
stanowisk (droga) przy utrzymaniu zasadniczych celów, najważniejszych interesów 
do osiągnięcia. Przykładem są właśnie liczne spory publiczne dotyczące lokalizacji 
rozmaitych inwestycji publicznych. Lokalizacja spopielarni zwłok na cmentarzu 
Batowickim korzystna z punktu widzenia infrastruktury i technicznego uzbroje-
nia terenu była bardzo kontrowersyjna ze społecznego punktu widzenia ze wzglę-
du na bliskość dużych bloków mieszkalnych Prądnika Czerwonego. Upór przy tej 
lokalizacji ze strony władz miejskich i bardzo silny opór mieszkańców zorganizo-
wanych w sprawny komitet spowodował wieloletni impas. Miast spopielarni mie-
liśmy wieloletnie „rewolucyjne” nastroje. Dopiero decyzja o zmianie lokalizacji na 
ustronie Podgórek Tynieckich uspokoiły sytuację i dało wstępną szansę na osiąg-
nięcie celu – zbudowanie miejskiej spopielarni (w międzyczasie prywatny inwe-
stor uruchomił spopielarnię w okolicach szpitala Żeromskiego). 
Poprawnie postępujący negocjatorzy mają kreować co najmniej kilka (pięć) moż-
liwych rozwiązań problemu. Strony winny traktować pomysły inne niż własne 
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jako okazję do wzbogacenia swojego punktu widzenia a nie krytycznego konte-
stowania. Zanim uznamy racje lub ich brak w zgłoszonym postulacie sprawdzaj-
my jego wszechstronne konsekwencje, chwilowe i odległe, dla jednej i dla obu 
stron. Twórcze podejście ma dość rzadko miejsce w negocjacjach urzędowych, 
w których wszechobecne jest przestrzeganie procedur, przepisów i poleceń [2]. 
Często postawa asekuracji znacznie przewyższa postawę otwartego poszukiwa-
nia możliwości.
Ostatni istotny dla wartościowego postępowania apel to przekroczenie subiek-
tywnej, egocentrycznej perspektywy na rzecz obiektywizacji sądów. Nie jest to ła-
twe. Często tak bardzo naturalne jest spojrzenie z jednej, własnej perspektywy, że 
przyjmowanie punktu widzenia drugiego zdaje się być sprzeczne z rozsądkiem, 
niemal niezdrowe (określenia „chora myśl” dość często się tu pojawia). Każdy 
z nas ma oczywiście prawo do własnych poglądów, ale nic tak nie uczy bogactwa 
spojrzenia jak prowadzenie ważnych społecznie dyskusji i zagadnień dotyczących 
wielu ludzi, wielu stron [8]. Najbardziej jaskrawo wystąpiło to w trakcie corocz-
nej dyskusji o przyznaniu wątpliwej wartości nagrody zwanej szyderczo „Archi 
– szopą”. Od 2004 roku mieszkańcy Krakowa i komitet obywatelski dyskutując 
nad najbardziej szkodliwymi dla środowiska konstrukcjami architektonicznymi 
konfrontują bardzo różne systemy wartościowania (wartości estetyczne, funk-
cjonalne, symboliczne, harmonia środowiskowa?). Podobnie w każdym innym 
społecznym konfl ikcie, choć w subtelniejszej formie (np. blokada budowy gara-
ży podziemnych w centrum Krakowa, jakże potrzebnych, przez aktualnych użyt-
kowników przeznaczonych do tego placów krakowskich). 
Oczywiście jest znacznie więcej postulatów do poprawnego prowadzenia rozmów 

publicznych, ale i te powyższe byłoby dobrze uwzględniać. Podobnego zdania są au-
torzy popularnej pracy Zasady negocjacji [7] stawiając dziesięć bardzo konkretnych, 
niemal behawioralnie dosłownych postulatów. Przykazania dla negocjatora spraw 
publicznych brzmią w przybliżeniu następująco: 

pozytywne nastawienie do drugiej strony
możliwie dużo informacji o omawianej sprawie
tworzenie szerokiej gamy możliwych rozwiązań
trafne przewidywanie reakcji drugiej strony
uwzględnianie długookresowych skutków decyzji
elastyczność przyjmowanych stanowisk
unikanie wzbudzania negatywnych emocji, irytacji
poszukiwanie wspólnych punktów widzenia, zbieżnych interesów
jasne, rzeczowe przedstawianie spraw 
atmosfera rzeczowej współpracy zamiast atmosfery walki.
Listy postulatów wobec postępowania negocjatorów są liczne, ale generalnie naj-

ważniejsze jest podejście do samych problemów, a więc to, jak się widzi sytuację kon-
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fl iktową. Fundamentalna praca na ten temat kolejny raz omawia pięć podstawowych 
sposobów reakcji na konfl ikt [13], a więc: 

rywalizacja czyli troska o własne korzyści, 
dostosowanie czyli troska o korzyści drugiej strony,
unikanie czyli zaprzeczanie i pomniejszanie nieporozumień,
kompromis czyli częściowe ustępstwa z obu stron,
kooperacja czyli twórcze, synergiczne rozwiązania.
Jakie strategie pojawiają się w praktyce prowadzenia publicznych dyskusji? – za-

pewne każda z nich, ale niestety kooperacyjne podejście jako najtrudniejsze ale i da-
jące największe szanse na wszechstronne zaspokojenie interesów, potrzeb obu stron 
jest najrzadsze. Wymaga bowiem wielu ryzykownych decyzji i podejść, a nie jest to 
cecha korzystna w ogólnej polityce pracowniczej. Inaczej niż w prywatnych przedsię-
wzięciach, w których aprobata jakiegoś ryzyka jest konieczna, w przedsiębiorstwach 
budżetowych (tzw. państwowe posady) często najbardziej opłacalna jest taktyka bier-
ności, asekuracji i konserwacji stanu bieżącego.

Etapy dialogu społecznegoEtapy dialogu społecznego

Podobnie jak każdy inny proces negocjacje spraw publicznych można periodyzo-
wać na wiele różnych sposobów. Najbardziej przekonująco brzmi podział na osiem 
etapów, oparty na dwunastoetapowym schemacie Chistophera Moore’a [8], znane-
go mediatora w konfl iktach politycznych i społecznych z USA.

Nawiązanie kontaktu z wszystkimi zainteresowanymi stronami i audytorium, 
publicznością, której sprawa pośrednio dotyczy.
Uzyskanie wszechstronnych informacji o kontekście i istocie konfl iktu, dysku-
towanej sprawy.
Tworzenie atmosfery zaufania, wzajemnego szacunku, uznania.
Opracowanie harmonogramu spotkań, tematów terminów, składów delegacji i ra-
mowego zarysowania stanowisk.
Dyplomatyczne, taktowne ale skuteczne ujawnienie ukrytych interesów i peł-
nych intencji.
Opracowanie projektu wstępnego rozwiązania konfl iktu, prezentacja możliwych 
wariantów, bilans użyteczności rozwiązań.
Negocjacje końcowe, dokładne dopasowanie stanowisk i określenie korzyści i strat 
każdej strony, opracowanie rekompensaty w wypadku ważnych kosztów.
Podsumowanie i przyjęcie ofi cjalnej wersji porozumienia w ramach formalnych 
procedur prawnych.
Na każdym etapie mogą pojawić się opresje tak duże, że rozmowy się zawieszają 

na długo lub do momentu, w którym pojawia się jakościowo nowa sytuacja, np. ko-
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lejny uczestnik konfl iktu. Na przykład w sprawie spopielarni był to prywatny przed-
siębiorca, inwestujący w krematorium na terenie własnego lokalu, bez oglądania się 
na opinie społeczną. To przewaga prywatnych decyzji i prywatnych postanowień, 
nieblokowanych urzędniczymi procedurami i nieskończonymi konsultacjami. Pry-
watne przedsiębiorstwo nie musi negocjować wewnętrznie z wszystkimi działami, 
szefami, prezydiami itp. Nawet taki motyw jak rewanż może zmienić racjonalnych 
urzędników w emocjonalnie zaangażowanych graczy „do własnej bramki” [6].

Wszystkie te postulaty mają uzasadnienie, jednak pamiętać trzeba, że rozmowy 
prowadzone są przez ludzi żywych, a więc w proces włączają się silne stany emocjo-
nalne, motywacje nie zawsze racjonalne, czynniki stresu i napięcia [12]. Nawet bar-
dzo opanowany przedstawiciel czy urzędu czy uczelni czy komitetu obywatelskiego 
może ulegając sytuacyjnym presjom okazać brak kontroli nad sobą i zniszczyć za-
rysowujące się ślady porozumienia. Przykład ilustrujący ten mechanizm pochodzi 
z 2000 roku. Zdarzenie takie zaszło w trakcie negocjacji dalszego użytkowania składo-
wiska odpadów (śmietniska) w Baryczy, gdy przedstawiciel urzędu prezydenta miasta 
popatrzył na protestujących przeciwko wysypisku około 200 obywateli z obrzydze-
niem, arogancją i pogardą (to ich określenia). Spowodowało to natychmiastowe ze-
rwanie rozmów, choć wszyscy zdawali sobie sprawę z wagi tego zagadnienia (brak 
innego miejsca na składowanie odpadów).

Przykładów takich jest wiele, niemniej wszyscy uczestnicy negocjacji doskonale 
wiedzą, że nie jest to właściwe. Oto kolejny problem – znajomość poprawnych sposo-
bów postępowania a umiejętność ich stosowania. Poziom wiedzy i poziom działania 
są bardzo od siebie odległe. Dopiero duże doświadczenie pozwala na sporą kontro-
lę siebie. Przedstawiciele urzędów, często mając całkowite przekonanie o słuszności 
wszechstronnie obmyślanego stanowiska reagują bardzo żywo na krytyczne uwagi 
ze strony różnego rodzaju komitetów protestacyjnych. Tak było w trakcie rozmów 
w sprawie Parku Narodowego Las Wolski, gdy przedstawiciele „sąsiadów” protesto-
wali przeciwko wytyczonym zgodnie z wymogami specjalistów granicom parku. Sy-
tuację uspokoiła interwencja mediatora czyli dopuszczenie ludzi do głosu i bardzo 
nieznaczne skorygowanie granic – Park został przyjęty, a konfl ikt o kilka arów mógł 
cały proces decyzyjny zablokować. Z racjonalnego punktu widzenia ustępstwo było 
niewielkie, ale emocjonalnie kosztowało dużo, honorowo, bo jak ustąpić przeciętne-
mu Kowalskiemu, gdy się ma raport audytu zrobiony przez drogich ekspertów? 

Alfabet trudności w negocjacjach Alfabet trudności w negocjacjach 
spraw publicznychspraw publicznych

W odwołaniu do wielu doświadczeń związanych z prowadzeniem negocjacji 
w imieniu różnych urzędów albo w imieniu różnego rodzaju grup obywatelskich 
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z urzędnikami gminnymi, miejskimi i rządowymi proponuję nieco tendencyjne, 
ale dobrze oparte w faktach i zdarzeniach zestawienie najbardziej widocznych cech 
zachowań negocjacyjnych pracowników urzędów publicznych. Chodzi o szary, po-
wszechny i rzadko eksponowany medialnie tłum pracowników państwowych lub 
reprezentantów innych władz prowadzących najwięcej spraw z zakresu życia pub-
licznego. Także chodzi tu o organizacje społeczne i polityczne a nawet nieformalne 
komitety po jakimś czasie odtwarzające hierarchiczne zależności typu dworskiego, 
typowe dla naszych urzędowych instytucji. Opracowanie wg ważności poszczegól-
nych liter alfabetu zostawmy na inną okazję, a teraz prosta enumeracja o charakte-
rze opisowym.

A – Asekuracyjna postawa pracowników mających na celu ochronę „własnych 
stołków”; brak inicjatywy i inspiracji zmian;
B – Brak własnego stanowiska pozwalający na dużą elastyczność w wypadku nie-
oczekiwanej zmiany układów politycznych;
C – Centralizacja decyzji rezerwowanych dla Dyrekcji (nieofi cjalnie), mimo po-
zorów demokracji i decyzji kolektywnych; realnie wsłuchiwanie się w tendencje 
władz urzędu jest powszechne;
D – Drastyczne sterowanie informacjami na swoim poziomie i uleganie selekcji 
informacyjnej ze strony innych uczestników urzędu;
E – Eliminacja osób spoza układów, staranne sprawdzanie relacji i koneksji ewen-
tualnych nowych rozmówców, obawa przed nowym;
F – Formalizacja procedur, sposobu postępowania – zaświadczenia, pieczątki, 
załączniki, upoważnienia;
G – Grupy wpływów, koterie i budowanie układów, wspieranie swoich i ich przy-
wilejów, korzyści, układów;
H – Hałaśliwe podkreślanie własnych zasług, na wyższym poziomie medialne ha-
łasy dla budowy własnej pozycji i znaczenia;
I – Irytacja i nadwrażliwość na krytykę ze strony klientów i innych urzędników, 
kolegów, partnerów;
J – Jasność programowa i ideologiczna super poprawność połączona z postulo-
wanymi „czystymi rękami”;
K – Konformizm i konserwatyzm w stylu prowadzenia rozmów, a kulisy z regu-
ły są znacznie mniej poprawne i mniej klasyczne;
L – Licytacja w negocjacjach blokowana przepisami i procedurami, prowadzona 
z poczuciem wyższości wobec „maluczkich” klientów.
M – Motywacje niespójne, publiczne (dobro sprawy) i prywatne (sytuacja włas-
na), motywacje jawne i tajne, instrumentalne i interpersonalne. Najczęściej przy-
pominają motywacje zaciężnego, źle opłacanego wojska.
N – Negocjowanie w stylu niespójnym, twardym wobec „niższych” i „miękkim” 
wobec ważniejszych;
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O – Ostrożność i obiekcje, zastrzeżenia do wszelkich niepopularnych decyzji 
i inicjatywy;
P – Podejrzliwość wobec innych uczestników rozmów, brak zaufania i formali-
zacja relacji; 
Q – Kulisy życia urzędniczego, partyjnego, rządowego, redakcyjnego, kościelne-
go, uczelnianego, sądowego, szpitalnego...
R – Rozmaitość i wielość zaangażowanych stron, hierarchiczne uzależnienie, ho-
ryzontalne powiązania;
S – Satysfakcja z dokonań standardowych, systematyczne odniesienia do gor-
szych, nieudanych działań innych grup, ludzi;
T – Tendencyjność stanowisk i zatrudnianych ekspertów, otaczanie się ludźmi 
o takim samym profi lu myślenia;
U – Uzasadnianie społeczne swych osobistych decyzji i nastawień, szefowie związ-
ków zawodowych chroniący swe interesy za dobrem ogółu;
W – Wielka złożoność systemów organizacyjnych i czynników wpływających na 
podejmowane decyzje (np. wybory do władz miejskich co cztery lata blokują na 
rok wcześniej proces negocjacji spopielarni zwłok)
Z – Zmiany personalne i zmiany hierarchiczne powodują zmiany w negocjacyj-
nych planach, działaniach, terminach, składach zespołów i rozmowach (zmiana 
Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych, zmiana prezesa, zmiany politycz-
ne – dużo tych „Z”);
Do każdej z powyższych „liter alfabetu” można przytoczyć wiele przykładów, wie-

le z tych uwag ma charakter nieco tendencyjny, ale uczestnicząc w pracach różnych 
urzędów, łącznie z urzędami uczelnianymi, można wskazać kilka powodów, dla któ-
rych obraz negocjacji spraw publicznych jest tak szary: 

Zdecydowanie silne ograniczenia szeregowych urzędników co do wpływu na swą 
organizację lub jej otoczenie, np. fi nansowe uzależnienie od systemu i przełożo-
nych, także uzależnionych od swych przełożonych.
Uzależnienie od formalnych przepisów i procedur, które najczęściej są poza za-
sięgiem zmian, a wymagają decyzji „przepisowych”; np. rozstrzygnięcia przetar-
gów według najniższej ceny, bez uwzględniania jakości oferty.
Niejasne formy przypisywania sukcesu (przełożeni) i porażki (urzędnicy), atry-
bucyjne dylematy co od kogo zależy czyli niejasność, co ja zrobiłem a co zrobili 
inni, zbiorowa odpowiedzialność publiczna.
Brak satysfakcji fi nansowych i awansowych, często też zawodowych skłania do 
bierności i minimalizmu.
Satysfakcja w „mikro-grach” społecznych w bezpośrednich kontaktach z grupami 
uzależnionymi. Na przykład relacja „pani z dziekanatu i studenta” jest najczęś-
ciej naznaczona przewagą „pani” i konsekwentnym jej realizowaniem w formie 
i stylu obsługi.
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PodsumowaniePodsumowanie

Publiczne dylematy i publiczne dysputy prowadzone są przez ludzi o bardzo roz-
maitych orientacjach i zdolnościach negocjacyjnych. Często są to świetni specjali-
ści z danej branży, ale nie radzą sobie z tą częścią ich zadań, jaka wymaga zdolności 
interpersonalnych i kompetencji społecznych. Negocjacyjne działania pełnią coraz 
większą rolę w kształtowaniu naszej wspólnej przestrzeni życia społecznego. Kom-
plikacje ekonomiczne, polityczne, edukacyjne itd. wszędzie tworzą i wymuszają naj-
rozmaitsze formy dialogu społecznego. Jego jakość budzi moje największe obawy 
– może jednak jest to spojrzenie nazbyt krytyczne. W końcu jakoś się potrafi my po-
rozumieć, choć czasem z wielkimi, niepotrzebnymi nerwami. I stratami dla sprawy, 
organizacji i samych uczestników procesów negocjacyjnych. 
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ALFABET TRUDNOŚCI W NEGOCJACJACH ALFABET TRUDNOŚCI W NEGOCJACJACH 
SPRAW PUBLICZNYCH SPRAW PUBLICZNYCH 

StreszczenieStreszczenie

Artykuł omawia najważniejsze trudności pojawiające się w dziedzinie dyskursu społecznego 
na temat spraw o charakterze konfl iktowym, takim jak wysypiska śmieci, planowanie autostrad 
czy budowanie obiektów o pewnej uciążliwości dla otoczenia. Omawia się cztery zasady 
poprawnych zachowań negocjacyjnych, dziesięć zaleceń dla przedstawicieli urzędów, uwarun-
kowania mediacji oraz dużą grupę postaw zwiększających trudności w porozumiewaniu się 
urzędników z obywatelami.

Słowa kluczowe: negocjacje, konflikty społeczne, dialog 
w konfliktach, trudności w porozumiewaniu się

BASIC TROUBLES DURING THE PROCESS BASIC TROUBLES DURING THE PROCESS 
OF NEGOTIATING PUBLIC ISSUESOF NEGOTIATING PUBLIC ISSUES

AbstractAbstract

Th e article presents the most important obstacles related to public confl icts between some 
citizen comities (like NGO representatives) and local or central authorities, representatives 
of the formal power in public decision making processes. Confl icts related to localization of big 
shopping centers, air pollution “factories” or highway’s destinations are very common not 
only in Poland.  Th ere are four main rules of proper negotiation behavior, ten suggestions to 
follow by public representatives and 25 wrong attitudes, which make diffi  cult talks even more 
diffi  cult.  Negotiation talks between local authorities and citizens are in our country seen as 
a long way full of misunderstanding and fi ghting instead of cooperation and synergy.

Key words: negotiations, social conflicts, public debates, social 
communication obstacles
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INSTYTUCJONALIZACJA INSTYTUCJONALIZACJA 
DIALOGU Z INTERESARIUSZAMI. DIALOGU Z INTERESARIUSZAMI. 

STUDIA PRZYPADKÓW STUDIA PRZYPADKÓW 
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDSIĘBIORSTW 

MIĘDZYNARODOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH 
W POLSCEW POLSCE

Wprowadzenie: zarys ram analitycznychWprowadzenie: zarys ram analitycznych

Zarządzanie korporacją może być postrzegane z perspektywy akcjonariuszy (sha-
reholder view) oraz z perspektywy interesariuszy (stakeholder view). Dychotomię tą 
można śledzić także na poziomie systemu gospodarczego i polityki gospodarczej 
dwóch różnych systemów idei odnoszących się do alokacji zasobów – tj. orientacji 
na rynek oraz orientacji na wartości społeczne. Model interesariuszy przenosi zainte-
resowanie z kontrolowania i ograniczania na koordynowanie i włączanie oczekiwań 
interesariuszy w podejmowane decyzje, opiera się także na partycypacji jako formie 
zarządzania i budowania relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Pro-
ces instytucjonalizacji dialogu w badanych organizacjach wiąże się z wyróżnieniem 
struktur odpowiedzialnych za komunikację z interesariuszami, wsparciem dialogu 
odpowiednimi wartościami organizacyjnymi, powiązaniem dialogu z systemami za-
rządzania i zaangażowaniem w proces kierownictwa i zarządu. Na podstawie badań 
wyróżniono także czynniki wspierające dialog z partnerami organizacji. Są to między 
innymi identyfi kacja interesariuszy, przygotowanie do dialogu, stworzenie procedur 

 * Dr hab. Anna Ząbkowicz, prof. UJ, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński.
 ** Mgr Karolina Pietras, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński. 
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umożliwiających dalsze postępowanie z wyrażonymi przez interesariuszy oczekiwa-
niami, a także intencje oraz świadomość celów, jakim ma służyć dialog.

Artykuł prezentuje badania własne dotyczące instytucjonalizacji dialogu z inte-
resariuszami w wiodących pod względem odpowiedzialności społecznej przedsię-
biorstwach międzynarodowych w Polsce. Niniejsze wprowadzenie, poprzedzające 
część empiryczną, ma na celu usytuowanie owego przyczynku w teoretycznych ra-
mach badań stosunków przemysłowych. W tej dziedzinie uogólnienie doświadczeń 
realnych systemów kapitalizmu doprowadziło do wykształcenia dwóch perspektyw. 
Zarządzanie korporacją (corporate governance) postrzegane jest z perspektywy ak-
cjonariuszy (shareholder view) oraz z perspektywy interesariuszy (stakeholder view) 
[16], [24]. To pierwsze podejście zdobyło dominującą pozycję w Stanach Zjedno-
czonych w latach 80. i 90. XX wieku i z dużym powodzeniem upowszechniło się 
w innych krajach, przy niemałym udziale szkół biznesu. Drugie podejście, spoty-
kane w pierwszych powojennych dekadach również w USA, jest najbardziej spek-
takularne w Niemczech i w Japonii. Użyte tutaj, stosunkowo współczesne terminy 
służą dość powszechnie określeniu odmiennych koncepcji biznesu, których rozróż-
nienie nie jest bynajmniej nowe. Funkcjonuje ono, od kiedy tylko zaczęto dyskuto-
wać o stylach zarządzania w ramach stosunków przemysłowych i uwidaczniało się 
w tradycyjnych teoriach organizacji, takich jak szkoła menedżerska [31] czy szkoła 
human relations [25], [20].

Ideowy kontekstIdeowy kontekst

Na potrzeby konferencji, na której spotykają się różne kierunki i wątki badań, 
warto sformułować parę syntetyzujących uwag. Stanowiska, z których współcześ-
nie toczy się debata w zakresie stosunków przemysłowych, są nie tylko ukorzenione 
w realnym świecie, lecz mają szeroki kontekst w świecie idei. Konfrontacja dotyczy 
koncepcji korporacji i tego, jak w jej ramach (ewentualnie – w łańcuchu produkcji) 
najlepiej powinny być rozdysponowane zasoby fi nansowe, materialne i ludzkie. Nie-
mniej debata na temat sposobu alokacji toczy się nie tylko na poziomie fi rmy. 

Dychotomia, o której mowa, sięga poza interesującą nas dziedzinę zarządzania. 
Różnice podejść, zaobserwowane na poziomie fi rmy, można wyśledzić również na 
poziomie systemu gospodarczego i polityki gospodarczej. Pokrewieństwo idei spa-
ja dwa wspomniane podejścia w zarządzaniu korporacją z dwoma konkurującymi 
w ekonomii modelami gospodarczymi, a także z konkurencyjnymi paradygmatami 
w polityce makroekonomicznej i strukturalnej. W dziedzinie politycznej ekonomii 
porównawczej debata przenosi się na poziom systemów gospodarczych. Tutaj trady-
cyjny model japoński (tzw. J– model), na który składają się między innymi wszystkie 
cechy ważne z perspektywy interesariuszy, wykorzystywany jest do kwestionowa-
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nia i krytyki tzw. modelu anglosaskiego, którego trzon stanowi tworzenie wartości 
dla akcjonariuszy, i vice versa [29], [22], [13]. Debata nie ma bynajmniej charakte-
ru czysto akademickiego, lecz odżywa i toczy się w bezpośrednim związku z walką 
dwóch wzorców współczesnego kapitalizmu, pochodzących z dwóch najpotężniej-
szych gospodarek świata. 

Analogie, choć nie tak wyraźne, dają się również zauważyć na poziomie struk-
turalnej polityki gospodarczej i doktryny makroekonomicznej. Dychotomia, któ-
ra rysuje się w sporach ekonomistów na tematy polityki społeczno-gospodarczej, 
zdradza skłonność adwersarzy do przywiązywania większej wagi bądź do społecz-
nego kontekstu i społecznych konsekwencji (podobnie jak w podejściu uwzględnia-
jącym interesariuszy), bądź do wyników ekonomicznych (w zgodzie z perspektywą 
akcjonariuszy). Stanowiska te rzutują na rekomendacje praktyczne. W pierwszym 
przypadku ochrona konsumenta, klienta banku, bezrobotnego itp. skłania do regu-
lowania “wrażliwych społecznie” obszarów aktywności gospodarczej i społecznej; 
polityka makroekonomiczna zaś koncentruje się na masowym popycie konsump-
cyjnym. Drugie podejście ma na uwadze przede wszystkim dogodne warunki dla 
przedsiębiorców i inwestorów jako podmiotów kluczowych dla wzrostu gospodar-
czego. Stąd rekomendacje zwiększania zakresu wolnego rynku dzięki deregulacji 
kontrolowanych przez państwo dziedzin i ich prywatyzacji; stąd też skoncentrowa-
nie polityki makroekonomicznej na zmniejszaniu obciążeń podatkowych i para-po-
datkowych i ograniczaniu infl acji. Dla potrzeb tego referatu można powiedzieć, że 
tak różne określenia roli państwa w gospodarce rynkowej mają socjal-liberalny albo 
neoliberalny charakter. 

Nić łączącą poglądy na poziomie fi rmy i gospodarki narodowej w jedną orienta-
cję można wyprowadzić dzięki wspólnym przesłankom. Różnice dzielące obserwa-
torów i badaczy gospodarki, zarówno specjalistów od zarządzania jak ekonomistów, 
stają się bardziej oczywiste, jeśli sięgnąć do podstawowych założeń odnośnie ludzkich 
zachowań i motywacji do pracy (patrz tab.1). W tym sensie oba zasadnicze kierunki 
myślenia o gospodarce mają swe źródło w fi lozofi i, najogólniejszej z nauk. Na tym 
podstawowym, behawioralnym poziomie najsilniej chyba uwidacznia się też zwią-
zek z inną dziedziną wiedzy – z psychologią.

Kierunki myślenia, oparte na odmiennych przesłankach, niosą oczywiście różne 
przesłanie odnośnie dróg wzrostu gospodarki i dobrobytu społecznego. Mówiąc naj-
ogólniej, orientacja, pokazana jako pierwsza w naszym zestawieniu (tabela 1), bazuje 
na zaufaniu, druga zaś – na rynku. Pierwszy mega-nurt tradycyjnie znaczenie przy-
wiązuje do zaufania i partycypacji jako podstaw stosunków społecznych1. Wzrostowi 
gospodarki i dobrobytu społeczeństwa służą takie stosunki przemysłowe, które po-
budzają współudział pracowników w zarządzaniu fi rmą, a między fi rmami i w sto-

1 Ekonomiści te podstawy nazywają kapitałem społecznym.
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sunkach z innymi zewnętrznymi interesariuszami dominują postawy kooperacyjne 
a nie konfrontacyjne oraz przeważa skłonność do budowania więzi. Industrializacja 
jest nośnikiem, dzięki któremu owe wzorce stosunków przemysłowych2 przenoszą 
się na instytucje społeczne i procedury polityczne.

Tabela 1.  Zarys dwóch systemów idei odnoszących się do alokacji Tabela 1.  Zarys dwóch systemów idei odnoszących się do alokacji 
zasobów (Two systems concerning resources allocation) zasobów (Two systems concerning resources allocation) 

L.p.L.p.
Poziom Poziom 
(Level)(Level)

Orientacja na wartości społeczneOrientacja na wartości społeczne
(Social values orienation)(Social values orienation)

Orientacja na rynekOrientacja na rynek
(Market orientation)(Market orientation)

1 2

1 Zarządzanie korporacją
(Corporate management)

Stakeholder view Shareholder view

2 System gospodarczy
(Economic system)

Tradycyjny model japoński, kapita-
lizm reński itp.

System anglosaski, kapitalizm me-
nedżerski, kapitalizm giełdowy itp.

3 Polityka społeczno-go-
spodarcza 
(Social-economic politics)

Socjal-liberalna Neo-liberalna 

Przesłanki behawioralne
(Behavioral premises)

Zachowania kooperacyjne: dąże-
nie do formowania grup i wspól-
nych celów, do wykorzystania 
twórczego potencjału jednostek

Egoizm ekonomiczny: jednostki kal-
kulujące własny interes, racjonalne, 
oportunistyczne

Źródło: opracowanie własne.

Drugi z mega-nurtów w myśleniu o gospodarce i społeczeństwie przyjmuje, że 
głównym mechanizmem rządzącym różnymi dziedzinami życia społecznego jest 
rynek. Jego przekaz w uproszczeniu brzmi: im więcej wolnej konkurencji na rynku, 
tym lepsze wyniki daje alokacja zasobów przez fi rmy, co przekłada się na wzrost go-
spodarki jako całości i na dobrobyt społeczeństwa.

Powyższe uwagi o ideowym kontekście różnych podejść do zarządzania mają z ko-
nieczności bardzo ogólny, a tym samym uproszczony charakter. Chodzi tu bowiem 
jedynie o zarysowanie pewnych kierunków myślenia, aby w tych ramach usytuować 
własne szczegółowe badania. Podobnie syntetyczna jest charakterystyka orientacji 
na akcjonariuszy i orientacji na interesariuszy, która następuje poniżej.

Krytyczne ujęcie dwóch modeliKrytyczne ujęcie dwóch modeli

Zorientowane na rynek podejście do zarządzania można określić jako technokra-
tyczne. Korporacja postrzegana jest jako wiązka kontraktów lub narzędzie bogace-

2 Z przeszłości znany jest tzw. system fordowski.
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nia się właścicieli. W ujęciu teorii kosztów transakcyjnych fi rmę można sprowadzić 
do sumy dwustronnych kontraktów między jednostkami podejmującymi racjonalne 
i oportunistyczne decyzje [33]. Według teorii agencji i teorii praw własności [1], [10], 
[17] menedżerowie są najemnymi profesjonalistami, których zadaniem jest tworze-
nie wartości dla akcjonariuszy (shareholder value). Zasoby ludzkie traktowane są 
podobnie jak towar. Jeśli cena pracownika nie jest adekwatna do jego wkładu w mak-
symalizację wartości, fi rma pozbywa się go. Podstawowe zalecenia dla strategicznego 
zarządzania przedsiębiorstwem można by streścić w sloganie „Redukuj i rozdzielaj” 
(ang. downsize and distribute, [wg 23]). Przy tym ograniczanie rozmiarów dotyczy 
przede wszystkim zatrudnienia i jego kosztów, natomiast postulat dystrybucji odno-
si się przede wszystkim do podziału zysków korporacji między akcjonariuszy. Pod 
pierwszym postulatem kryją się zwolnienia lub przenoszenie zadań do innych kra-
jów (dzięki inwestycjom bezpośrednim) lub do innych fi rm (outsourcing). Przepływ 
zysków (cash fl ow) do akcjonariuszy zaś odbywa się głównie w formie wypłacania 
dywidend i za pomocą niektórych operacji giełdowych3. Giełda odgrywa w tym mo-
delu szczególną rolę. Jest czynnikiem mobilizacji i motywacji menedżerów poprzez 
operacje wykupu (buyout) i wrogie przejęcia kontrolnych pakietów akcji. Na tej za-
sadzie utrzymuje się, że działalność na rzecz tworzenia wartości dla właścicieli jest 
kontrolowana przez rynek (market for corporate control).

Powyższa charakterystyka posłuży nam do wyrazistszego opisania perspektywy 
badawczej, w której mieszczą się prezentowane badania. Jeśli przedstawione właś-
nie podejście do zarządzania z perspektywy akcjonariuszy nazywamy technokra-
tycznym, to ta perspektywa kojarzy się z demokracją w tym sensie, że koncentruje 
się na partycypacji. Chodzi o udział w tworzeniu wartości grup innych niż mene-
dżerowie i korporacyjni technokraci. Korporacja w tym ujęciu to nie tyle sprawny 
mechanizm, co raczej część ładu społecznego; nie tyle wehikuł kierowany i repero-
wany przez establishment, co grupy ludzkie, stanowiące niekiedy siły przeciwważ-
ne do establishmentu. Najważniejszą taką siłą, zainteresowaną w funkcjonowaniu 
fi rmy (dlatego słowo stakeholders tłumaczymy: interesariusze) są pracownicy. Stąd 
najczęściej przedmiotem badań w tym nurcie są warunki negocjacji zbiorowych, 
prawo pracy, itp. Rola tej grupy w zarządzaniu korporacją jest w szczególności roz-
wijana przez szkołę regulacji [4]. Stosunki pracy zajmują wysoką pozycję w hiera-
chii menedżerów; często szef działu ds zasobów ludzkich jest drugi po naczelnym 
[21] – i to nie tylko ze względu na wywalczoną przez związki zawodowe i inne re-
prezentacje pracownicze pozycję w fi rmie. Pracownicy są bowiem traktowani jak 
zasób umiejętności, z których fi rma nie rezygnuje w razie pogorszenia koniunktu-
ry czy zmiany strategii tworzenia wartości. Podstawowe strategiczne zalecenie mie-
ści się w sloganie „Akumuluj i przemieszczaj” (ang. retain and reallocate, [wg 23]). 

3 Np. takich jak skup własnych walorów na otwartym rynku z dyskontem (buyback).
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W tym przypadku chodzi o to, aby nie rozdzielać zysków, tylko je inwestować, a siłę 
roboczą – przemieszczać w ramach korporacji do różnych zastosowań. W ten spo-
sób między innymi kultywowane są więzi między ludźmi koporacji. Podobnie, na 
ustalonych związkach i zaufaniu opierają się stosunki biznesowe z podmiotami z oto-
czenia korporacji (relational contracting). W orientacji na interesariuszy zdobycie 
i utrzymanie zaufania i dobrej reputacji wydaje się silniejszą motywacją niż wyniki 
fi nansowe i presja rynku papierów wartościowych.

Prezentowane tutaj badania, oprócz zatrudnionych wprowadzają w pole widze-
nia także inne grupy interesariuszy. W odróżnieniu od pracowników są to intere-
sariusze „zewnętrzni”: klienci, dostawcy, lokalne społeczności, itp. W związku z tą 
sferą corporate governance od lat 70. rozwijany jest temat odpowiedzialności bizne-
su wobec społecznego otoczenia (corporate social responsibility – CSR). Z perspekty-
wy CSR zarządzanie korporacjami powinien cechować “oświecony interes własny”. 
Bowiem wartość produktów zależy między innymi od tego, jak przez konsumentów 
są postrzegani sami producenci. Na percepcję korporacji mogą na przykład wpły-
wać oceny ich zachowań wobec dostawców, publiczna opinia co do tego, o ile ich 
zasady postępowania uwzględniają społeczne wartości [26]. Organizacje oraz nie-
formalne grupy ludzkie z bliskiego i z dalszego otoczenia fi rm mogą okazać się do-
datkową – obok pracowników fi rm – siłą przeciwważną względem korporacyjnych 
technokratów. Warte wzmianki w tym kontekście są alterglobalistyczne społeczne 
ruchy i akcje związkowe na rzecz społecznej odpowiedzialności korporacji, które 
rozwinęły się w latach 90.4 

Zarysowane powyżej nurty i wątki myślenia o korporacji w różny sposób ob-
jaśniają, jak zasoby materialne, fi nansowe i ludzkie są rozdzielane i przepływają 
w organizacyjnych ramach fi rmy i wzdłuż łańcucha produkcji (commodity chain). 
Technokratyczny sposób myślenia w interesie akcjonariuszy kładzie nacisk na syste-
my koordynacji i przywództwo menedżerów. Perspektywa analizy, obejmująca intere-
sariuszy, traktuje decyzje alokacyjne jako wynik wzajemnego oddziaływania różnych 
grup ludzkich wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, rezultat procedur negocja-
cyjnych, „przemysłowej demokracji”. Jednak żaden z tych nurtów – ani podejście do 
problemu z perspektywy akcjonariuszy, ani podejście z perspektywy interesariuszy 
– nie odnosi się w sposób wyczerpujący do zagadnień władzy. Na pozór sprawa jest 
oczywista; analizy toczą się przy domniemaniu, że władzę w fi rmie sprawują właś-
ciciele lub menedżerowie. Stosunki między korporacyjnymi technokratami i akcjo-
nariuszami mają nawet bogatą literaturę [3], [18], [15], [14]. Jednak, jak pokażemy 
niżej, poprzestanie na tej wskazówce oznacza pozostawienie poza perspektywą ba-
dawczą istotnych problemów.

4 Przykłady to: Clean Clothes Campaign w Europie (dokładnie zapoczątkowana w 1989), Sweats-
hop Watch w USA i inni.
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Ignorując kwestię z natury „polityczną”, mianowicie kto ma władzę nad fi rmą, 
omija się szereg problemów ekonomicznych. Z zagadnieniem tym wiążą się bo-
wiem problemy dystrybucji dochodu i rozkładu ryzyka pomiędzy właścicielami, 
menedżmentem, pracownikami korporacji, dostawcami i innymi uczestnikami łań-
cucha produkcji.

Takie, nazwijmy je, polityczno-ekonomiczne podejście w analizach zarządzania 
korporacją wydaje się mieć dużą moc objaśniającą. Weźmy na przykład perspekty-
wę akcjonariuszy. Skoro przy tym podejściu, jak wspomniano, celem najważniejszym 
jest tworzenie wartości dla właścicieli, zapytajmy: kto jest aktualnie właścicielem wio-
dących korporacji, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i z Europy. Wycinkowe 
badania z ostatnich lat ubiegłego wieku sygnalizują, że znaczącymi akcjonariuszami 
dużych korporacji stali się inwestorzy instytucjonalni, czyli podmioty sektora fi nan-
sów. Na przykład w przemyśle spożywczym, w grupie 10 największych akcjonariuszy, 
która miała w swoich portfelach średnio około 40 procent kapitału akcyjnego (equity) 
badanych transnarodowych korporacji, inwestorzy instytucjonalni byli właścicielami 
83 procent w przypadku korporacji pochodzących z USA i 41 procent w przypad-
ku korporacji pochodzących z Europy [28]. Ta zmiana w strukturze własności może 
częściowo wyjaśniać coraz wyraźniejsze ukierunkowanie decyzji zarządców dużych 
korporacji na zyski z operacji fi nansowych, które rosną w tempie często dystansują-
cym zyski z działalności podstawowej (fi nancialization). Inną istotną zmienną jest 
zapewne wysoki stopień rozwoju, jaki w latach 90. osiągnęły rynki fi nansowe w USA 
i w Europie. Badania wskazują, że menedżerowie globalnych korporacji, grając we-
dług reguł instytucjonalnych akcjonariuszy, angażują się w operacje „nadmuchują-
ce” ceny akcji, aby dzięki temu fi nansować akwizycje, unikać przejęć, i w rezultacie 
– wzmocnić lub utrzymać pozycję w globalnej konkurencji.

Opisane wyżej zmiany w strukturze tworzenia wartości dla akcjonariuszy w du-
żych korporacjach, znajdujących się na szczycie łańcucha produkcji, mają konse-
kwencje dla dalszych jego ogniw. To, że na najwyższym szczeblu znaczące pozycje 
zajmują instytucjonalni inwestorzy i menedżerowie myślący kategoriami rynków fi -
nansowych nie jest obojętne dla stosunków z dostawcami i dla warunków pracy na 
najniższych szczeblach sieci. Pomnażanie wartości dla właścicieli, które odbywa się 
w rosnącym stopniu za pomocą rynków fi nansowych, wymaga na przykład narzu-
cenia dostawcom formalnych systemów sprawozdawczych, wymaganych przez in-
stytucje fi nansowe, skłania do ograniczenia sieci dostawców do tych największych 
w imię korzyści skali i wyższych zysków i do wywierania na nich presji w kierun-
ku obniżania cen. W ten sposób dystrybucja dochodu w łańcuchu produkcji ulega 
modyfi kacji na rzecz akcjonariuszy kosztem interesariuszy, czyli w tym przypadku 
– dostawców i zatrudnianych przez nich ludzi [28]. „Polityczno-ekonomiczna” per-
spektywa nie jest wystarczająco obecna w dyskursie, w którym mieszczą się nasze 
badania. Wprawdzie zwraca się uwagę na władzę, którą mają korporacje i jej konse-
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kwencje [8], [9], a także na kontrakt społeczny wiążący biznes ze społeczeństwem 
[11], [12] ale w literaturze o społecznej odpowiedzialności korporacji problem dys-
trybucji dochodu w łańcuchu produkcji nie należy do głównego nurtu. 

Model interesariuszyModel interesariuszy

Z przedstawionych powyżej dwóch odmiennych modeli relacji organizacyjnych 
tj. orientacji na akcjonariuszy versus orientacji na interesariuszy skoncentrujemy się 
teraz na modelu interesariuszy. Od strony praktyki menedżerskiej w modelu tym 
dąży się do sytuacji, w której funkcje menedżerskie polegają w większym stopniu 
na koordynowaniu oczekiwań i nierzadko konfl iktowych interesów interesariuszy 
(włączając w to również interesy akcjonariuszy), niż na zarządzaniu czy kontrolo-
waniu ich. Punkt ciężkości przeniesiony jest z chęci opanowania i ograniczania in-
teresów zainteresowanych na słuchanie i zaspokajanie ich rozsądnych oczekiwań. 
Następuje też bardziej lub mniej ograniczone dzielenie się pewną częścią władzy 
z interesariuszami poprzez proces włączania ich w podejmowanie decyzji. Jak zasu-
gerowano w poprzedniej części referatu partycypacja pracownicza od dawna obec-
na jest w funkcjonowaniu organizacji, ma ona także swoje umocowania prawne. 
Udział pozostałych grup interesariuszy jest zjawiskiem stosunkowo nowym, niosą-
cym jednak duży potencjał korzyści dla kreatywności i innowacyjności organizacji, 
a tym samym stwarzającym duże możliwości dla realizacji obopólnych tj. społecz-
nych i ekonomicznych interesów. 

W dalszej części referatu przedstawione zostaną wnioski z badań realizowanych 
metodą studium przypadków (zgodnie z metodologią [za: 34]) wśród wybranych 
przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce. Przedstawione zostaną czynniki wspie-
rające instytucjonalizację dialogu i partycypacji w organizacjach, jak również gene-
za włączania oczekiwań interesariuszy w działalność fi rm.

Metodyka badańMetodyka badań

W badaniach empirycznych zdecydowano się na celowy dobór studiów przy-
padków obejmujący wiodące na rynku polskim fi rmy prezentujące najlepsze prak-
tyki w obszarze relacji z interesariuszami. Podobieństwo kryteriów selekcji miało za 
zadanie umożliwić dokonanie replikacji dosłownych. Jednocześnie fi rmy te repre-
zentowały zróżnicowane branże, co zwiększa różnorodność kontekstu dla studiów 
przypadku, a tym samym rozszerza spektrum wnioskowania i dokonywanych in-
terpretacji. Wyróżniono trzy kryteria selekcyjne. Po pierwsze fi rmy te znalazły się 
w pierwszej dziesiątce rankingu CSR (corporate social responsibility) w Polsce reali-



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137)

Instytucjonalizacja dialogu z interesariuszami. Studia przypadków przedsiębiorstw…

9999

zowanym przez „Manager Magazin” tj. Good Company Ranking 2008 uwzględnia-
jącym: strategię fi rmy, relacje z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami, 
a także zaangażowanie społeczne fi rmy. Po drugie wszystkie fi rmy charakteryzują 
tzw. „dobre praktyki” w obszarze relacji z interesariuszami, potwierdzone wyróżnie-
niami niezależnych organizacji i instytucji, prezentowane w literaturze branżowej, 
a także niezależnych materiałach prasowych. Trzecim kryterium było posiadanie 
przez fi rmy wdrożonych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności, sto-
sunków z interesariuszami, ochrony środowiska czy raportowania swoich działań (ta-
kich jak SA 8000, AA 1000, ISO 1401, GRI), jak również to, że fi rmy charakteryzują 
wskaźniki i indeksy dla spółek zrównoważonych (takie jak Dow Jones Sustainabili-
ty Indexes, FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index) lub uczestnictwo w inicjaty-
wach związanych z CSR, takich jak np. Global Compact, Ethical Trading Initiative. 
Jednocześnie poszczególne fi rmy nie musiały spełniać wszystkich sformułowanych 
w punkcie trzecim kryteriów. Wyłonione fi rmy to: Danone, ABB, BP, Tesco, BAT, 
Henkel, TPSA. W realizacji studiów przypadków skorzystano z wywiadów przepro-
wadzonych z kierownikami i specjalistami z tych organizacji bezpośrednio zaanga-
żowanymi w realizację dialogu z interesariuszami oraz analizy dokumentów (takich 
jak raporty społeczne, dokumenty wewnętrzne, materiały korporacyjne służące ko-
munikacji wewnętrznej – gazety, zawartość intranetu). W dalszych częściach referatu 
prezentowane będą ogólne wnioski będące wynikiem analizy wszystkich badanych 
przypadków (cross-case synthesis) 

Geneza dialogu z interesariuszamiGeneza dialogu z interesariuszami

Dialog jako specyfi czna forma zarządzania relacjami z interesariuszami (stakehol-
der management) pojawił się w połowie lat 90. jako reakcja na inicjatywę ze strony 
tych organizacji pozarządowych, które nastawione były na współpracę z korporacja-
mi (w odróżnieniu od organizacji pełniących funkcje strażnicze tzw. watchdog’ów), 
a także ze strony samych korporacji pragnących rozwiązać pojawiające się konfl ik-
ty, jak również nawiązać współpracę z ruchami społecznymi [32, s. 360]. Powodów 
przemawiających za prowadzeniem przez korporacje dialogu z zainteresowanymi 
stronami jest wiele. Za Tulder i Zwart [32, s. 361–362] można przytoczyć przynaj-
mniej trzy rodzaje argumentów. Pierwszy z nich ma charakter pragmatyczny. Kon-
sultowanie istotnych kwestii z interesariuszami pozwala zyskać ich akceptację dla 
realizowanych przez przedsiębiorstwo działań. Dialog pozwala redukować napięcia 
oraz umożliwia tworzenie rozwiązań i wypracowanie porozumień w obszarach kon-
fl iktowych. Może więc pełnić funkcje buforujące. Powyższe powody prowadzenia 
dialogu odpowiadają intencjom charakterystycznym dla pierwszego i drugiego po-
ziomu dialogu, spośród ośmiu poziomów wyróżnionych przez Bendella [2]. W uję-
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ciu tym intencje prowadzenia dialogu na pierwszych poziomach są instrumentalne, 
jest to oddziaływanie na interesariuszy w celu przeciwdziałania ich krytyce lub forma 
przekonywania ich co do słuszności korporacyjnych racji. Inaczej jest w przypadku 
drugiego rodzaju argumentów, które wiążą się z kwestiami etycznymi. Zauważa się 
tutaj, że uczestnictwo interesariuszy w tworzeniu polityki i strategii przedsiębior-
stwa zwiększa demokratyczność podejmowanych przez organizację działań, powo-
duje uwzględnianie interesów różnych stron, legitymizuje proces wypracowywania 
rozwiązań. Dialog służy rozwijaniu podzielanych wspólnie zasad i wartości. Wresz-
cie trzeci rodzaj argumentacji wiąże się z kwestiami merytorycznymi. Udział i zaan-
gażowanie interesariuszy wpływa na jakość podejmowanych decyzji i tworzonych 
rozwiązań. Kontakt z interesariuszami pozwala uzyskać wgląd i zdobyć cenną, ze-
wnętrzną perspektywę dla wielu działań podejmowanych przez menedżerów, która 
w przeciwnym razie nie byłaby dostrzeżona i uwzględniona. 

Niezależnie od motywacji leżącej u podstaw angażowania się organizacji w dialog 
ze swoim bliższym i dalszym otoczeniem istnieje szereg czynników warunkujących 
jego realizację. Istotne znaczenie ma tutaj otoczenie instytucjonalne, czy używając 
sformułowania Gasparskiego i in. [19] „infrastruktura etyczna”, na którą składają 
się regulacje, instrumenty, zasady postępowania i normujące je dokumenty, które 
odnoszą się do etycznego wymiaru działalności gospodarczej. Uwarunkowania in-
stytucjonalne dla prowadzenia dialogu to oprócz standardów i regulacji prawnych 
również postawy społeczne wobec biznesu, kapitał społeczny, a także wykształco-
ne mechanizmy wywierania nacisku na korporacje (np. bojkoty konsumenckie, 
selektywne zakupy czy etyczne inwestowanie). W polskim kontekście na rozwój 
praktyk prowadzenia dialogu z interesariuszami w badanych przedsiębiorstwach 
wpływ miało kilka niezależnych, wzajemnie się uzupełniających czynników. Naj-
bardziej oczywistym czynnikiem są obowiązujące regulacje prawne, porządkujące 
relacje z takimi grupami jak pracownicy (w szczególności ich reprezentacje czy-
li związki zawodowe), inwestorzy (zasady corporate governance), konsumenci, czy 
relacje z „milczącym interesariuszem” jakim jest środowisko naturalne, reprezen-
towane przez powołane do jego ochrony instytucje i organizacje. Największą jed-
nak rolę w obszarze dobrowolnie podejmowanych działań służących partycypacji 
interesariuszy i dialogowi odgrywają w wiodących fi rmach standardy korporacyj-
ne, wypływające z zagranicznych zasad i standardów obowiązujących w fi rmach-
-matkach. Wśród analizowanych przedsiębiorstw strategia w obszarze społecznej 
odpowiedzialności, włączając w to również kwestie relacji z interesariuszami jest 
w zdecydowanej większości częścią strategii globalnej, aczkolwiek działania wypeł-
niane są lokalną treścią, a formy współpracy i dialogu dostosowywane do potrzeb 
interesariuszy w Polsce. 

Kolejnym zidentyfi kowanym czynnikiem wpływającym na rozwój praktyk zwią-
zanych z dialogiem, choć o mniejszej wadze (tj. rzadziej wymieniane przez respon-
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dentów), są oczekiwania formułowane przez samych interesariuszy – w szczególności 
inwestorów, związki zawodowe, klientów. Znaczenie odgrywa również presja wy-
wierana przez organizacje monitorujące i opiniotwórcze, w tym również organiza-
cje pozarządowe „nagradzające” fi rmy za działania w tym obszarze wyróżnieniami 
czy pozytywną prasą. Z przeprowadzonych z kadrą zarządzającą w badanych fi rmach 
wywiadów wynika również, że część podjętych działań była bezpośrednią konse-
kwencją inicjatyw sugerowanych przez indywidualne osoby (byli to głównie pra-
cownicy zatrudnieni na szczeblach menedżerskich lub mający bezpośredni kontakt 
z zewnętrznym otoczeniem organizacji np. rzecznicy), które zidentyfi kowały kon-
kretne obszary do wprowadzenia zmian w relacjach z interesariuszami. 

Proces instytucjonalizacji dialoguProces instytucjonalizacji dialogu

W kolejnej części referatu przedstawione zostaną czynniki związane z instytucjo-
nalizacją dialogu wewnątrz analizowanych organizacji. Instytucjonalizacja rozumia-
na jest tutaj jako proces przechodzenia od niesformalizowanych sposobów działania 
w kontaktach z interesariuszami do regulowanych, stałych form aktywności służących 
poznaniu oczekiwań interesariuszy, a instytucje jako wewnątrz-organizacyjne powta-
rzające się „regulacje”, rutyny, procedury i sposoby działania dotyczące wzajemnych 
interakcji: interesariusze – przedstawiciele korporacji, które mają służyć dialogowi. 
Komunikacja organizacji z interesariuszami może mieć charakter jednostronny lub 
dwustronny. Komunikacja jednostronna o kierunku od korporacji do interesariu-
szy ma charakter informowania interesariuszy o działaniach fi rmy (np. raportowa-
nie na zewnątrz organizacji – raporty fi nansowe, środowiskowe, raport społeczny), 
a także obejmuje komunikację wewnętrzną do pracowników – np. intranet, gazety 
wewnętrzne, biuletyny informacyjne itd), Komunikacja jednostronna w kierunku 
przeciwnym – od interesariuszy do korporacji ma natomiast charakter pozyskiwa-
nia informacji od interesariuszy (np. badania satysfakcji i percepcji klientów, inwe-
storów, dostawców, pracowników). Firmy stosują także szeroki repertuar narzędzi 
komunikacji dwustronnej, najczęściej w postaci konsultacji i spotkań z zaintereso-
wanymi stronami. Tym właśnie dwustronnym interakcjom umożliwiającym wymia-
nę poświęcimy główną uwagę. 

Jednym z podstawowych czynników, wspierających większy udział interesariu-
szy w życiu organizacji mogą być wartości organizacyjne będące elementem strate-
gii przedsiębiorstw. Mówiąc o wartościach organizacyjnych „mamy na uwadze (…) 
te wartości, które odzwierciedlają specyfi kę organizacji, jej strukturę, układ stosun-
ków społecznych i celowość działania” [5]. Wartości organizacyjne mogą więc wpły-
wać na relacje z interesariuszami – na przykład na wagę nadawaną poszczególnym 
relacjom i grupom interesariuszy, stosunek do interesariuszy, sposób komunikacji 
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z nimi, otwartość na dialog itd. Posługując się typologią rodzin wartości, wyróż-
nionych w międzynarodowych badaniach porównawczych, w których udział wzię-
ły fi rmy tworzące międzynarodową sieć ECCO Network5, możemy przypuszczać, 
że cztery grupy wartości (z ośmiu wyróżnionych w tych badaniach) w szczególno-
ści korespondują z otwartością na dialog z interesariuszami. Są to wartości dzielone 
ze społeczeństwem (social values np. demokracja, równość), wartości moralne (mo-
ral values np. etyka, przejrzystość), wartości odnoszące się do sposobu komunikacji 
z otoczeniem (relational values np. partnerstwo, szacunek), wreszcie wartości okre-
ślające stosunek do otoczenia (community values, np. społeczna odpowiedzialność, 
dzielenie się). We wszystkich objętych studiami przypadków fi rm wśród głównych 
wartości korporacyjnych pojawiły się wartości należące do wymienionych powyżej 
rodzin. W zdecydowanej większości były to wartości z grupy odnoszącej się do spo-
sobu komunikacji z otoczeniem (relational values) i stosunku do otoczenia (commu-
nity values). Można wnioskować, że proces budowania dialogu z interesariuszami ma 
szanse zakończyć się powodzeniem, gdy będzie wsparty odpowiednimi wartościa-
mi. Najlepiej gdy w ich określanie zaangażowani są także sami zainteresowani. Z wy-
wiadów przeprowadzonych z kadrą menedżerską wynika również, że dialog może 
rozwijać się w kulturze organizacyjnej promującej otwartość, w twórczy sposób ko-
rzystającej z tego co wnoszą jej partnerzy. 

Koniecznym elementem instytucjonalizacji dialogu jest utworzenie struktur w ob-
rębie organizacji odpowiedzialnych za komunikację z wybranymi grupami. W ana-
lizowanych fi rmach dialog znajduje umocowanie w strukturze organizacyjnej, a za 
realizację określonych form kontaktów z partnerami fi rmy odpowiadają dane jed-
nostki organizacyjne (np. zespół ds. kontaktów z klientami, departament ds. kontak-
tów z inwestorami, dział społecznej odpowiedzialności). Powstały także stanowiska 
związane z relacjami z wybranymi grupami interesariuszy takie jak np. rzecznik klien-
tów, rzecznik prasowy, doradca ds. dialogu społecznego (które umożliwiają między 
innymi skrócenie drogi przekazywania informacji na najwyższy szczebel zarządza-
nia w potencjalnie kryzysowych dla organizacji sytuacjach) lub stanowiska spajające 
działania związane z dialogiem, jak również będące platformą komunikacji pomię-
dzy różnymi grupami wewnątrz i na zewnątrz fi rmy – takie jak ekspert czy specjali-
sta ds. CSR, kierownik ds. komunikacji i kontaktów z interesariuszami. Jak wynika 
z badań, czynnikiem wspierającym dialog oraz nadającym mu odpowiednią rangę 
jest także osobiste zaangażowanie kierownictwa i zarządu. W prezentowanych fi r-
mach prowadzony dialog jest najczęściej efektem przyjętej strategii, przez co jest 
mocno powiązany z systemami zarządzania i monitorowany, na przykład poprzez 
wykorzystanie zbilansowanej karty wyników, czy też z użyciem standardu prowa-
dzenia procesu AA 1000 (wyłącznie w przypadku BAT), jak również wyznaczenie 

5 Raport Corporate Values Index 2006, ECCO International Communication Network, s. 6.
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z członków zarządu opiekunów odpowiedzialnych za poszczególne obszary współ-
pracy z interesariuszami. 

Rodzaje partycypacji interesariuszyRodzaje partycypacji interesariuszy

Dialog z interesariuszami wiąże się z akceptacją zwiększonego wpływu partnerów 
na kształt organizacji i podejmowane decyzje zarówno w kwestiach bezpośrednio ich 
dotyczących, jak również dotyczących samej organizacji. Odpowiedzialne realizowa-
nie strategii biznesowej wymaga poszerzenia kręgu uczestniczących w kształtowaniu 
przedsiębiorstwa podmiotów również o zewnętrznych interesariuszy. Włączanie intere-
sariuszy w proces tworzenia podstaw i celów organizacji przybiera postać strategicznego 
dialogu organizacji z otoczeniem. Rzadko jednak fi rmy decydują się na partycypacyjne 
budowanie strategii. Jest to bowiem forma uczestnictwa wymagająca od interesariuszy 
myślenia kategoriami zarządu. Częściej prowadzony dialog dotyczy wybranych aspek-
tów funkcjonowania przedsiębiorstwa i wzajemnych relacji pomiędzy organizacją i jej 
interesariuszami. Dar El i Young [7] porządkują różne rodzaje partycypacji pracow-
niczej, w zależności od kategorii partycypacji i jej zakresu. Wydaje się, że uprawnione 
jest zastosowanie analogicznej kategoryzacji także do partycypacji innych grup inte-
resariuszy, nie tylko pracowników. Można więc między innymi wyróżnić klasyfi kacje 
form partycypacji w oparciu o etap podejmowania decyzji, stopień dzielenia się władzą, 
poziom zarządzania, którego dotyczy partycypacja oraz strukturę działań związanych 
z partycypacją. Zestawienie różnych form partycypacji prezentuje tabela 2.

Gdy przyjrzymy się grupom interesariuszy, które mają wpływ na działania fi rmy 
zauważymy, że mocą prawa zagwarantowany udział w zarządzaniu i konsultowaniu 
decyzji w wyznaczonych obszarach mają pracownicy reprezentowani w związkach 
zawodowych. W fi rmach biorących udział w badaniu pracownicy mogą włączać się 
także w generowanie usprawnień i rozwiązań organizacyjnych poprzez branie udziału 
w zespołach roboczych, warsztatach kreatywnych czy konkursach. Również klienci 
mają wpływ na działania fi rmy poprzez uczestnictwo w konkursach, a czasami nawet 
w ciałach konsultacyjnych, pełnią wtedy rolę instytucji zgłaszających problem do roz-
wiązania, służących informacją ważną dla procesu podejmowania decyzji związanych 
z obszarem usług fi rmy. Firmy rozwijają także różne formy współpracy z dostawca-
mi, autorskie programy partnerskie z organizacjami pozarządowymi, konsultują de-
cyzje dotyczące własnej działalności ze społecznościami lokalnymi (aczkolwiek są 
to pojedyncze decyzje). Gdy weźmiemy pod uwagę podział partycypacji ze względu 
na poziom zarządzania możemy zauważyć jednak, że interesariusze analizowanych 
organizacji nie uczestniczą w znaczącym stopniu w podejmowaniu strategicznych 
decyzji dotyczących organizacji – kierunku ewentualnych zmian, aspektów fi nanso-
wych, marketingowych, logistycznych itd.
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Tabela 2.  Formy partycypacji interesariuszy (typology of stakeholders’ participation) Tabela 2.  Formy partycypacji interesariuszy (typology of stakeholders’ participation) 

Kategoryzacja partycypacji Kategoryzacja partycypacji 
ze względu naze względu na

(Category dimensions of par-(Category dimensions of par-
ticipation) ticipation) 

Rodzaje partycypacjiRodzaje partycypacji
(Types of participation)(Types of participation)

Etap podejmowania decyzji 
(Phase of decision-making 
process)

1. wyłonienie pomysłu lub pokazanie problemu
2. wskazanie sposobu rozwiązania, alternatywy
3. końcowe podejmowanie decyzji – wybór alternatywy

Stopień dzielenia się władzą
(Degree of power-sharing) 

1. brak partycypacji (całkowita autonomia menedżerów)
2. konsultacja (możliwość ustosunkowania się interesariuszy do gotowych 
propozycji przedstawianych przez management)
3. współdecydowanie (interesariusze podobnie jak menedżerowie mogą for-
mułować problemy, generować rozwiązania i wpływać na końcowe decyzje) 
4. autonomia interesariuszy (całkowite przejęcie kontroli przez interesariuszy 
nad określonym procesem podejmowania decyzji)

Poziom zarządzania 
(Level of subject matter) 

1. poziom lokalny (funkcjonalne aspekty bezpośrednio dotyczące interesa-
riuszy) 
2. system wewnętrzny (wewnętrzne polityki dotyczące spraw operacyjnych, 
personalnych)
3. aspekty strategiczne fi rmy (na styku przedsiębiorstwa i jego otoczenia – 
aspekty fi nansowe, marketingowe, logistyczne, produktowe)

Struktura działań 
(Structure of participatory 
activities)

1. nieformalna, nieobowiązkowa, nieplanowana lub planowana (nieustannie 
wzmacniana, lecz funkcjonująca w sposób niekontrolowany, jako podłoże in-
nych regularnych praktyk) 
2. formalna, zalegalizowana (zorganizowane grupy, komitety lub programy 
funkcjonujące zgodnie ze specyfi cznymi zasadami lub regułami prawnymi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [7].

Czynniki wspierające dialogCzynniki wspierające dialog

Dialog z interesariuszami pozwala fi rmom odnosić pewne zauważalne korzyści. 
Wśród wymienianych przez respondentów znalazły się: dostęp do informacji, reduk-
cja ryzyka prowadzenia działalności biznesowej, tworzenie innowacji, budowanie po-
zytywnego wizerunku fi rmy, pozyskiwania legitymizacji do działań, budowanie sieci 
kontaktów, wzrost motywacji i satysfakcji z pracy pracowników, korzyści fi nansowe, 
a także korzyści związane z rozwojem społecznym. Jednak, aby dialog przynosił wy-
mierne efekty konieczne jest spełnienie określonych warunków. Dialog w dojrzałej 
formie, pozwalający na włączanie oczekiwań interesariuszy w strategię fi rmy, wyma-
ga instytucjonalizacji. Wśród czynników wspierających ten proces menedżerowie 
podkreślali rolę adekwatnej identyfi kacji interesariuszy i kryteriów włączania part-
nerów, a więc określenia jakie grupy i na jakich zasadach mogą uczestniczyć w dia-
logu. Z wypowiedzi uczestników wywiadów wynika, że może pojawić się konfl ikt 
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pomiędzy chęcią włączenia w dialog wszystkich, posiadających związany z organi-
zacją interes, a chęcią redukcji ilości uczestników do liczby umożliwiającej uporząd-
kowanie dialogu i wykorzystanie komunikacji dwustronnej. Istnieje również ryzyko 
selektywnego włączania partnerów dialogu, z pominięciem tych, którzy są zbyt kry-
tyczni w stosunku do korporacji. Ważną rolę w prowadzeniu dialogu odgrywa także 
dobre przygotowanie merytoryczne i intencje angażowania się fi rmy w taką działal-
ność. Gdy intencją pozostaje wywieranie nacisku na interesariuszy lub manipulacja 
czy perswazja, dialog stanowi tylko fasadę. Dialog powinien odpowiadać na potrze-
by zainteresowanych. W przeciwnym wypadku może przynieść niekorzystne efekty, 
prowadząc do niespełnienia rozbudzonych oczekiwań i związanej z tym frustracji 
interesariuszy, a w efekcie do utraty reputacji. Konieczne jest także wypracowanie 
procedur umożliwiających przekształcanie pojawiających się w wyniku dialogu su-
gestii czy usprawnień w podejmowane następnie działanie. W opinii respondentów 
kluczowe jest również wsparcie kierownictwa dla realizowanych działań, świadomość 
celów, jakim ma służyć dialog oraz umieszczenie go w centrum zainteresowań orga-
nizacji. W efekcie tych działań fi rmy mogą budować z interesariuszami relacje oparte 
na zaufaniu i kooperacji oraz uczestniczyć w rozwoju kapitału społecznego.
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INSTYTUCJONALIZACJA INSTYTUCJONALIZACJA 
DIALOGU Z INTERESARIUSZAMI. DIALOGU Z INTERESARIUSZAMI. 
STUDIA PRZYPADKÓW PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA PRZYPADKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 
MIĘDZYNARODOWYCH W POLSCEMIĘDZYNARODOWYCH W POLSCE

Streszczenie Streszczenie 

W artykule przedstawiono badania własne wybranych przypadków przedsiębiorstw międzyna-
rodowych będących liderami w obszarze budowania relacji z interesariuszami w Polsce. Część 
empiryczną poprzedza wprowadzenie, mające na celu usytuowanie owego przyczynku w teore-
tycznych ramach badań stosunków przemysłowych. W tej dziedzinie uogólnienie doświadczeń 
realnych systemów kapitalizmu doprowadziło do wykształcenia dwóch perspektyw. Zarzą-
dzanie korporacją (corporate governance) postrzegane jest z perspektywy akcjonariuszy 
(shareholder view) oraz z perspektywy interesariuszy (stakeholder view). Prezentowane badania 
nawiązują do drugiego z tych modeli. W części empirycznej przedstawiono genezę włączania 
oczekiwań interesariuszy w działalność fi rmy, a także przedstawiono proces instytucjonalizacji 
dialogu z interesariuszami. Dokonano również przeglądu form partycypacji stosowanych 
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przez wybrane korporacje. Na koniec sformułowano rekomendacje związane z warunkami 
wewnątrz organizacji, które wspierają dialog z interesariuszami.

Słowa kluczowe: Perspektywa akcjonariuszy, perspektywa 
interesariuszy, dialog z interesariuszami, społeczna 
odpowiedzialność korporacji 

MULTINATIONALS AND THEIR STAKEHOLDERS. MULTINATIONALS AND THEIR STAKEHOLDERS. 
INSTITUTIONALISATION OF THE DIALOGUE INSTITUTIONALISATION OF THE DIALOGUE 
– CASE STUDIES FROM POLAND – CASE STUDIES FROM POLAND 

AbstractAbstract

Th e paper presents selected cases of multinational enterprises, which are the leaders in 
stakeholder relations in Poland. Th e empirical part is preceded by the introduction, which 
situates the case studies in the theoretical framework of industrial relations. In this area the 
generalization of evidence from the existing capitalist systems has produced two perspec-
tives. Corporate governance is perceived from shareholder’s view as well as from stakeholder’s 
view. Th e presented results refer to the second of the mentioned models. Th e empirical part 
discusses the origins of the practice of incorporating stakeholders’ expectations into companies’ 
operations and presents types of stakeholders’ participation, as well as the process of dialogue 
institutionalisation. Finally, recommendations concerning the inner-organizational conditions 
promoting eff ective dialogue are formulated. 

Key words: Shareholder view, stakeholder view, stakeholder 
dialogue, corporate social responsibility
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MAŁGORZATA MARZEC*

ZAUFANIE DO PODMIOTÓW ZAUFANIE DO PODMIOTÓW 
SFERY PUBLICZNEJ SFERY PUBLICZNEJ 

W BUDOWANIU W BUDOWANIU 
KAPITAŁU SPOŁECZNEGO KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
WSPÓLNOTY LOKALNEJWSPÓLNOTY LOKALNEJ

WstępWstęp

Kapitał społeczny może być rozumiany jako sieć powiązań społecznych i zwią-
zanych z nimi norm społecznych, które przyczyniają się do współdziałania osób dla 
poprawy indywidualnej sytuacji życiowej oraz dla zapobiegania i rozwiązywania 
problemów społecznych. Kapitał społeczny umożliwia osiąganie celów, jakie bez nie-
go nie byłyby dostępne lub mogą być osiągalne wyższym kosztem. 

Jednym ze składników kapitału społecznego jest zaufanie. Zaufanie jest czynni-
kiem napędzającym współpracę pomiędzy ludźmi. Im większe zaufanie tym efek-
tywniejsza współpraca. Z kolei przykłady udanej współpracy zwiększają globalne 
zaufanie w całej społeczności. 

Charakter zaufania w danej wspólnocie może być wyznaczany przez wiele czynni-
ków, w tym między innymi poprzez: instytucje, kulturę, doświadczenie. Jednocześnie 
istniejący charakter i poziom zaufania może wpływać na perspektywy rozwojowe danej 
wspólnoty. Wspólnota lokalna poprzez zarządzanie zaufaniem może w sposób efektywny 
realizować swoje zadania, związane z zaspokajaniem potrzeb określonej społeczności lo-
kalnej oraz odpowiednio budować kapitał społeczny danej wspólnoty mieszkańców. 

Celem artykułu będzie wykazanie zależności między zaufaniem do podmiotów 
sfery publicznej a kapitałem społecznym wspólnoty mieszkańców oraz wskazanie 

 * Dr Małgorzata Marzec, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński.
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czynników, które mogą przyczynić się do wzrostu zaufania i poprzez to do wzrostu 
potencjału kapitału społecznego. 

Kapitał społeczny – ogólna Kapitał społeczny – ogólna 
charakterystyka pojęciacharakterystyka pojęcia

We współczesnych badaniach podmiotów sfery publicznej coraz większą uwagę 
zwraca się na tzw. miękkie czynniki stanowiące podstawę rozwoju życia społeczne-
go i gospodarczego. Do czynników miękkich należy zaliczyć mentalność zbiorowo-
ści, świadomość społeczną, więzi międzyludzkie, rozwój kultury, poziom zaufania itp. 
Czynniki twarde określające funkcjonowanie podmiotów publicznych można wyzna-
czyć o wiele łatwiej. Do czynników twardych należy zaliczyć: wartość majątku gminy, 
wartość i rodzaje źródeł fi nansowania, poziom dochodów i wydatków, wysokość kosz-
tów. Czynniki miękkie są trudne do operacjonalizacji, tzn. wyznaczenia ich wartości 
oraz ustalenie szczegółowo ich części składowych. Jednym z miękkich czynników roz-
woju społecznego i gospodarczego wspólnoty samorządowej jest kapitał społeczny. 

Współczesne opracowania dotyczące kapitału społecznego opierają się na defi ni-
cjach wprowadzonych przez P. Bourdieu oraz J. Colemana i R.D. Putmana. Oba nurty 
są związane jednocześnie z dwiema odmiennymi szkołami rozumienia tego terminu. 
P. Bourdieu defi niował kapitał społeczny, „jako zbiór rzeczywistych i potencjalnych 
zasobów, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytu-
cjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości i zaufaniu, która do-
starcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego przez 
kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do kredytu w najszerszym sensie tego 
słowa” [1]. Natomiast szkoła J. Colemana i R.D. Putmana akcentuje w defi nicji kapi-
tału społecznego, ogół norm, sieci wzajemnego zaufania, lojalności, poziomych sieci 
zależności w danej grupie społecznej. J. Coleman nie starał się określić defi nicji kapi-
tału społecznego, tylko wskazać jego funkcje i rolę jaką pełni w danej społeczności. 
Propagatorem drugiej szkoły kapitału społecznego jest również F. Fukuyama, który 
kapitał społeczny rozumie jako umiejętności współpracy międzyludzkiej w obrębie 
grup i organizacji w celu realizacji własnych interesów. 

Bardzo trudno jest w sposób jednoznaczny zdefi niować kapitał społeczny, ze 
względu na szeroki zakres pojęcia i różne rozumienie tego terminu. Generalnie jed-
nak kapitał społeczny zwraca uwagę na działania zbiorowe, wyjaśnienie zachowań, 
które wywołują współpracę podejmowaną w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści. 
W opracowaniu przyjęto, iż kapitał społeczny jest rozumiany jako sieć powiązań spo-
łecznych i związanych z nimi norm społecznych, które przyczyniają się do współ-
działania osób dla poprawy indywidualnej sytuacji życiowej oraz dla zapobiegania 
i rozwiązywania problemów społecznych. „Kapitał społeczny można najprościej okre-
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ślić jako potencjał wynikający ze spo istości relacji międzyludzkich, siłę więzi społecz-
nych, które służą interesom społecznym, a nie wyłącznie interesom grupowym lub 
indywidualnym” [9]. Kapitał społeczny wypełnia przestrzeń społeczną pomiędzy 
ludźmi, a swoje źródło ma w interakcjach, dzięki którym powiązania i sieci oparte 
są na zdrowych fundamentach działania. Kapitał społeczny umożliwia osiąganie ce-
lów, jakie bez niego nie byłyby dostępne lub mogą być osiągalne wyższym kosztem. 
Koncepcja kapitału społecznego zakłada korzyści płynące z jego funkcjonowania dla 
jednostki, organizacji czy otoczenia społecznego, czyli dobra wspólnego. 

Główną funkcją kapitału społecznego jest zmniejszenie niepewności w życiu spo-
łecznym i gospodarczym. Dzięki kapitałowi społecznemu może zostać zwiększona 
aktywność gospodarcza poszczególnych podmiotów oraz ograniczona część kosz-
tów transakcyjnych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pogląd J. Colemana, iż 
obecność kapitału społecznego w danej zbiorowości można dostrzec poprzez zaufa-
nie, informacje, normy i efektywne sankcje, relacje władzy i autorytetu oraz stopniu 
zobowiązań w danej grupie [2]. 

Ciekawe stanowisko w zakresie analizy kapitału społecznego prezentuje P. Paxton, 
która uważa, że kapitał społeczny przejawia się na trzech poziomach, tj. [4]:

jednostkowym (związany główne z relacjami rodzinnymi),
grupowym (występuje w grupach zawodowych, etnicznych itp.)
społeczności (związany z relacjami międzygrupowymi).
Poszczególne społeczeństwa mogą dysponować różnymi poziomami – zasobami 

kapitału społecznego. Różnice pomiędzy poszczególnymi społecznościami są wyzna-
czane przez obecny potencjał, jak i przez wydarzenia historyczne. 

R. Putman wyróżnił dwa typy kapitału społecznego, tj. kapitał integracyjny (wią-
żący; bonding) oraz pomostowy (bridging). Pierwszy dotyczy więzi pomiędzy człon-
kami danej grupy społecznej, drugi odnosi się do sieci pomiędzy osobami należącymi 
do różnych społeczności. Kapitał wiążący występuje w społeczeństwach o niższym 
poziomie rozwoju, tam gdzie dominują związki rodzinne, ludzie ufają tylko najbliż-
szym znanym osobom (rodzina, przyjaciele). Kapitał pomostowy odnosi się do związ-
ków i współpracy z ludźmi, których nie znamy, oparty jest na pewnych normach, 
zasadach współżycia społecznego oraz tradycji wykształconej w ramach danej spo-
łeczności. Kapitał pomostowy jest szczególnie istotny w przypadku realizacji nowe-
go zadania lub udziału w nowej organizacji. Aby dane wspólnoty mogły się rozwijać 
musi panować równowaga pomiędzy obydwoma rodzajami kapitału społecznego. 
W literaturze panuje pogląd o niezbędności kapitału pomostowego jako czynnika 
rozwoju społecznego i gospodarczego danej wspólnoty.

R. Putnam wyróżnił sześć wymiarów kapitału społecznego [13]: 
stopień formalizacji (formalne i nieformalne typy zaangażowania obywatelskie-
go), 
cel (zorientowanie na cel publiczny lub prywatny),
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powiązania (więzi zaufania i wzajemności łączące ludzi ponad podziałami spo-
łecznymi, etnicznymi, światopoglądowymi),
bezpośredniość (zaufanie wypływające z bezpośrednich kontaktów, bądź oparte 
na anonimowych więziach), 
intensywność (kapitał społeczny budowany w oparciu o trwałe, intensywne sie-
ci kontaktów lub o słabe jednorazowe kontakty powstałe np.: podczas wspólne-
go wolontariatu),
społeczna lokalizacja (kapitał społeczny może być budowany w oparciu o więzi 
sąsiedztwa, jak i poprzez internetowe grupy dyskusyjne).
Inny punkt widzenia przedstawiła P. Paxton, która uważa, że kapitał społeczny 

składa się z dwóch części, tj.[4]: 
obiektywnych związków między jednostkami a ich otoczeniem społecznym (kom-
ponent associations) – obejmuje również nieformalne grupy, poza miejscem za-
mieszkania,
subiektywnych więzi łączących jednostki z otoczeniem społecznym (komponent 
trust) – obejmuje zaufanie społeczne, do instytucji. 
Do obiektywnych związków – więzi z otoczeniem można zaliczyć: przynależno-

ści do grup i stowarzyszeń, uczestnictwo społeczne, czas wolny dla przyjaciół, czas 
wolny z sąsiadami, więzi emocjonalne, satysfakcja z życia w danym mieście, satys-
fakcja z kontaktów społecznych. Natomiast subiektywne więzi składają się z dwóch 
wymiarów: zaufania do ludzi oraz zaufania do instytucji. Zaufanie do ludzi można 
nazwać jako zaufanie poziome. Zaufanie do instytucji można określić jako zaufanie 
pionowe, które może dotyczyć instytucji religijnych, oświatowych, władzy oraz or-
ganów legislacyjnych. Zaufanie do instytucji – pionowe opiera się na racjonalnych 
przesłankach, zmienia się w wyniku nowych doświadczeń. Zaufanie pionowe i po-
ziome wzajemnie się przenikają. W skali danej społeczności wyższy poziom zaufania 
interpersonalnego – poziomego, mierzony odsetkiem osób przejawiających zaufanie 
do ludzi, wiąże się z wyższym odsetkiem osób przejawiających zaufanie do instytu-
cji – zaufanie pionowe. Wartość kapitału społecznego jest tym większa, im większa 
jest wartość obu komponentów. 

Podmioty wspólnoty lokalnej powinny dążyć do umacniania integracyjnego ka-
pitału społecznego i przez to budowy pomostowego kapitału społecznego. Poprzez 
rozwój związków pomiędzy poszczególnymi społecznościami na danym terenie 
wspólnota mieszkańców podnosi kapitał społeczny. Kapitał społeczny gmina po-
winna budować poprzez kształtowanie zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych 
więzi społecznych na danym terenie. Szczególnie istotne jest tu zaufanie pionowe 
– czyli zaufanie do instytucji lokalnych. Warto zwrócić uwagę, iż kapitał społeczny 
jest wartością zewnętrzną, ale podmioty sfery publicznej (np. jednostki samorzą-
du terytorialnego) mogą aktywnie przyczyniać się do tworzenia go poprzez różne 
działania wewnętrzne. W takim rozumieniu kapitał społeczny może być kapitałem 
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zwiększającym wartość danej wspólnoty i jego otoczenia, przez podnoszenie jako-
ści życia na danym terenie. 

Zaufanie – element kapitału społecznegoZaufanie – element kapitału społecznego

Jednym z kluczowych elementów kapitału społecznego jest zaufanie, rozumiane za-
równo jako zaufanie do ludzi, jak i instytucji. Tak jak zauważył R. Putman kapitał spo-
łeczny jest mierzalny tylko częściowo, jednak zaufanie do innych ludzi jest najbardziej 
skorelowane z większością mierników wyznaczających poziom kapitału społecznego. 

Zaufanie oznacza gotowość do podejmowania działań, opartą na oczekiwaniu, że lu-
dzie i instytucje będę dla nas działać w sposób korzystny. Wzajemne zaufanie jest warun-
kiem koniecznym do funkcjonowania danej grupy, ale i efektem grupowej współpracy. 
Zaufanie jest efektem skomplikowanych i nieprzejrzystych warunków funkcjonowania 
współczesnego świata społecznego przynoszącego coraz większe obszary niepewno-
ści i ryzyka, zarówno w różnych sferach życia społecznego, jak i relacjach interperso-
nalnych oraz instytucjonalnych. Według R. Putmana kapitał społeczny i zaufanie są 
nierozłączną całością. Zaufanie społeczne ma ogromne znaczenie dla funkcjonowa-
nia jednostek i zbiorowości, a w konsekwencji życia społecznego, poziomu rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Zaufanie lub nieufność w życiu społecznym generują 
zjawiska, które mogą być widoczne w postaci zachowań poszczególnych zbiorowości 
oraz w sferze gospodarowania. Zaufanie w życiu społecznym prowadzi do utrwalenia 
podmiotowości danej zbiorowości, natomiast nieufność prowadzi da alienacji.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż zaufanie lub jego brak może dotyczyć 
wielu obiektów. W tabeli poniżej przedstawiono obiekty ufności i nieufności na pod-
stawie analizy P. Sztompki.

Tabela 1. Obiekty zaufania i nieufnościTabela 1. Obiekty zaufania i nieufności

Obiekty ufności i nieufnościObiekty ufności i nieufności Opis Opis 

Zaufanie/nieufność osobista Kierowana ku konkretnym osobom

Zaufanie/nieufność pozycyjna
Kierowana do określonych ról społecznych, zawodów, stanowisk, 
urzędów

Zaufanie/nieufność komercyjna Kierowana do określonych produktów

Zaufanie/nieufność technologiczna 
Kierowana na określone systemy komunikacyjne, energetyczne, infor-
matyczne itp.

Zaufanie/nieufność instytucjonalna Kierowana na instytucje – banki, organizacje, szkoły

Zaufanie/nieufność systemowa Kierowana pod adres systemu – ustroju, gospodarki cywilizacji 

Zaufanie/nieufność anonimowa Kierowana do wszystkich ludzi, w tym zupełnie obcych

Źródło: [11, s. 212], [10, s. 105–111].
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Przedstawione obiekty zaufania i nieufności wskazują, iż zaufanie może przeja-
wiać się we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego. Generalnie moż-
na zauważyć, iż ludzie którzy ufają innym są bardziej otwarci na działania społeczne 
oraz gotowi do działania na rzecz dobra ogólnego. Natomiast ludzie nieufni są bar-
dziej konserwatywni i bardzo ostrożni. Większy poziom zaufania społecznego sprzyja 
wprowadzaniu innowacji i wszelkich zmian społecznych. Istniejące zaufanie redu-
kuje niepewność funkcjonowania różnych sfer życia społecznego i ekonomicznego. 
Zaufanie można analizować w trzech płaszczyznach tj:

zaufanie jako właściwość relacji wymiany,
zaufanie jako podstawa współpracy,
zaufanie jako norma kulturowa.
Z punktu widzenia opracowania najważniejsza jest druga płaszczyzna analizy – za-

ufanie jako podstawa współpracy. W takim rozumieniu, zaufanie jest podstawowym 
elementem koncepcji kapitału społecznego i odnosi się do grup i zbiorowości, a nie 
do jednostek. Odpowiedni poziom zaufania sprzyja rozwojowi współpracy, natomiast 
brak zaufania może ograniczać współpracę lub zwiększyć koszty współpracy. 

Warto również zwrócić uwagę, iż zaufanie można analizować jako: pewien wzo-
rzec kulturowy danej społeczności (wszyscy ufają, więc ja też będę ufał), jako ele-
ment więzi społecznej (możemy spokojnie współpracować, bo ufam ludziom wokół 
mnie) oraz jako element osobowości (wierze, że inni działają jak najlepiej potrafi ą). 
Budowanie zaufanie jako elementu więzi społecznej jest z pewnością podstawą do 
rozwoju zaufania jako współpracy w danej społeczności. 

W literaturze można spotkać również analizę zaufania według źródeł jego pocho-
dzenia. W tym przypadku wyróżnia się zaufanie „moralne” i „racjonalne”. Zaufanie 
moralne bazuje na normach etycznych, natomiast zaufanie racjonalne odwołuje się 
do norm prakseologicznych mając swoją genezę w racjonalnej wymianie między róż-
nymi podmiotami. Oba zaufania są komplementarne i zwiększenie zaufania jedne-
go rodzaju wpływa na wzrost zaufania drugiego rodzaju. 

Relacja między kapitałem społecznym a zaufaniem nie jest jednoznaczna. Kapi-
tał społeczny może być pochodną zaufania lub zaufanie może być rezultatem pozio-
mu rozwoju kapitału społecznego. W pierwszym przypadku kapitał społeczny będzie 
stanowił potencjał społecznego uczestnictwa i współdziałania opartego na określo-
nych normach i wartościach. Wówczas członkowie danej społeczności muszą sobie 
ufać nawzajem. W drugim przypadku zaufanie będzie rezultatem rozwoju kapitału 
społecznego, lecz nie jest jego częścią składową. Autorka przychyla się do pierwsze-
go poglądu – zaufanie jest częścią składową kapitału społecznego oraz przyczynia 
się do podniesienia kapitału społecznego. 

Należałoby zastanowić się jakie czynniki mogą wpływać na zaufanie do pod-
miotów sfery publicznej. Autorka przyjęła defi nicję zaufania przedstawioną przez 
P. Sztompkę, zgodnie z którą zaufanie to: „emocje okazywane ludziom, przedmio-
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tom czy instytucjom, takim jak fi rma, rząd czy społeczeństwo. Zaufanie jest wiarą 
w określone działania czy własności obiektu obdarzonego zaufaniem. Często ozna-
cza nawet przekonanie jednej ze stron o tym, że motywacją drugiej strony wobec 
niej jest bycie uczciwym i chcącym działać dobrze. Zaufanie jest zakładem podejmo-
wanym na temat niepewnych, przyszłych działań innych ludzi czy instytucji” [10]. 
„Zaufaniem obdarowujemy osobę – podmiot, której wierzymy, że będzie doradzać 
nam dobrze, myśląc o nas, a nie o sobie” [10]. Przy analizie zaufania do podmiotów 
sfery publicznej zaufanie „stanowi rozwiązanie dla szczególnego rodzaju problemów 
związanych z ryzykiem głównie społecznym” [10]1. 

Zaufanie do podmiotów sfery publicznej np. do gminy można analizować w trzech 
płaszczyznach – fi larach zaufania, tj.: wiarygodności adresatów (czyli podmiotów 
sfery publicznej), prezentacji w działaniu oraz cech podmiotu sfery publicznej – ry-
sunek poniżej.

III filar zaufania – cechy PSP
1.
2.

3.

wygląd – marka
zachowanie (oferowanie usług
publicznych, sposób realizacji
zadań własnych)
otoczenie: rynek usług
publicznych, gospodarka
i społeczeństwo

Zaufanie pionowe
Przekonanie i oparte na tym działanie, że niepewne przyszłe

działania innych instytucji będą dla nas korzystne

II filar zaufania –
wiarygodność

PSP
1. reputacja
2. rekomendacja
3. referencje

I filar zaufania –
prezentacja w działaniu PSP

1

2

. aktualne działanie (oferowanie
usług publicznych, sposób
realizacji zadań własnych
gminy)

. bieżące wyniki: ocena
wiarygodności i wypłacalności
– rating gminy)

Rysunek 1. Filary zaufania do podmiotów sfery publicznej (PSP)Rysunek 1. Filary zaufania do podmiotów sfery publicznej (PSP)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [10]. 

Pierwszy fi lar – wiarygodność podmiotu sfery publicznej – gminy, można ocenić 
na podstawie: reputacji, rekomendacji oraz referencji. Reputacja to po prostu zapis 
przeszłych uczynków (działań) oraz cech jednostki, które można na podstawie tych 
uczynków wnioskować. Reputację podmiotu będzie można ocenić na podstawie jego 
wcześniejszych działań, które mogą wskazywać na jego wiarygodność w przyszłości. 
Rekomendacje, to wyrażone opinie i świadectwa na temat wiarygodności i reputacji 
podmiotu. Należy pamiętać, że rekomendacje mogą być wydawane zarówno przez 
osoby mające bezpośredni kontakt z danym podmiotem, jak i przez osoby korzysta-

1 Warto w tym miejscu podać definicję ryzyka: zagrożenie, niebezpieczeństwo niepowodzenia i nie-
korzystnych skutków, jakie wyzwala podjęcie przez nas konkretnych działań.
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jące w sposób pośredni z usług publicznych. Referencje to świadectwa, okoliczności 
i oznaki symboliczne pozwalające wnioskować pośrednio o wiarygodności danego 
podmiotu, a zwłaszcza o jego reputacji [10]. 

Drugi fi lar zaufania do podmiotów sfery publicznej dotyczy prezentacji w dzia-
łaniu danego podmiotu i może on zostać oceniony na podstawie aktualnych czy-
nów i zachowań oraz poprzez ocenę bieżących wyników. Oceny aktualnych czynów 
i zachowań można dokonać na podstawie oceny usług oferowanych przez podmioty 
(ich cech – ceny, warunków koniecznych do spełnienia, warunków realizacji, czasu 
realizacji, jakości oferowanych usług), sposobów oferowania i sprzedaży usług pub-
licznych.

Oceny bieżących wyników podmiotów sfery publicznej można dokonać na pod-
stawie analizy wiarygodności i wypłacalności podmiotów sfery publicznej. Zdolno-
ści do regulowania zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego jest normowana 
przepisami prawa. Jednak przeciętny obywatel nie jest w stanie ocenić wypłacalno-
ści podmiotów sfery publicznej np. gminy. Analizę wiarygodności podmiotu sfe-
ry publicznej należy rozpocząć od zdefi niowania pojęcia wiarygodności. Problem 
wiarygodności może obejmować takie czynniki jak: dobra kondycja fi nansowa, od-
powiedni poziom dochodów i wydatków, perspektywy rozwoju podmiotu, odpo-
wiednio dobrana kadra kierownicza czy ocena działania podmiotu w porównaniu 
z innymi podobnymi podmiotami w kraju. Oceny wiarygodności jednostek samo-
rządu terytorialnego możemy dokonać poprzez obserwację i doświadczenie. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na: wskaźniki ustawowe, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki 
dochodów, wskaźniki wydatków ogólnych [16]. W przypadku, gdy oceny dokonu-
je podmiot gospodarczy, jego metoda sprawdzania wiarygodności partnera opiera 
się często na bardzo wysublimowanych instrumentach. Podmioty dokonujące oce-
ny najczęściej analizują:

czynniki fi nansowe (zasoby kapitałowe, warunki pozyskiwania kapitału, instru-
menty ograniczania ryzyka fi nansowego),
czynniki operacyjne i systemowe (potencjał wytwórczy, system i metody zarzą-
dzania),
czynniki psychospołeczne (etyka w działaniu, profesjonalizm, odpowiedzialność 
społeczna, kultura organizacyjna).
Trudno sobie wyobrazić, aby przeciętny Polak korzystający z usług publicznych 

był w stanie ocenić wiarygodność i wypłacalność gminy. Najczęściej ocena wiary-
godności odbywa się poprzez: własne lub obce doświadczenia, ocenę realizacji usług 
publicznych, ocenę informacji przedstawianej przez gminę, poprzez opinie wyraża-
ne przez osoby związane z polityką. W rzeczywistości ocena wiarygodności w sensie 
ekonomicznym jest dokonywana przez przeciętnego obywatela na podstawie oceny 
aktualnych czynów i zachowań danego podmiotu. Wiarygodność jest najważniej-
szym czynnikiem budowy zaufania społecznego. Zaufanie poszczególnym instytu-
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cjom może być okazywane tylko wtedy, gdy wierzymy tym instytucjom, że wykonają 
określone działania w najlepszy sposób jak mogą to zrobić. Społeczeństwo może ufać, 
iż instytucje publiczne będą realizować poszczególne zadania, ale nie będzie to pod-
stawą do budowania zaufania. Okazywanie zaufania instytucjom władzy pomimo ich 
niewiarygodności może świadczyć, albo o braku kompetencji osób korzystających 
z usług publicznych (czyli wiedzy nt. możliwości realizacji zadań przez właściwe in-
stytucje), albo może być przejawem głębszych cech psychospołecznych np. funkcjo-
nowania systemu autorytarnego.

Trzeci fi lar zaufania do podmiotów sfery publicznej można opisać na podstawie 
analizy wizerunku danego podmiotu, czyli: cech bezpośrednio obserwowalnych, jego 
zachowań oraz otoczenia. Cechy bezpośrednio obserwowalne podmiotu sfery pub-
licznej to między innymi: zakres i jakość świadczonych usług, sposób realizacji za-
dań publicznych, wygląd siedziby, ale również sposób prezentacji dokonanej przez 
pracowników danego podmiotu. Analiza zachowań jest tu podobna jak przy drugim 
fi larze oceny zaufania. Natomiast ocena otoczenia jest związana z analizą całej go-
spodarki, oceną podobnych podmiotów oraz z oceną tendencji rozwojowych. 

Należałoby wskazać również czynniki, które determinują poziom zaufania w po-
szczególnych społecznościach. Zgodnie z teorią P. Sztompki można wskazać pięć 
czynników, które stwarzają pozytywne warunki do rozwoju tzw. kultury zaufania 
lub przy ich braku kultury, cynizmu (nieufności), tj.: 

spoistość normatywna (tworzenie kompleksowych przepisów prawnych, jedno-
cześnie wewnętrznie spójnych),
stabilność porządku społecznego (utrzymanie odpowiednich instytucji oraz rea-
lizacja zadań własnych gminy w zakresie porządku publicznego i społecznego), 
przejrzystość organizacji społecznych (określenie jasnych zasad rejestracji, funk-
cjonowania i kontrolowania organizacji społecznych, wykonywanie odpowied-
niej kontroli nad tymi instytucjami), 
„oswojenie” otoczenia społecznego (wpływanie na zmianę systemu wartości, po-
trzeb, stylu życia mieszkańców danej gminy, oraz poziom i strukturę wydatków, 
przygotowywanie do akceptacji zmian w danej gminie),
odpowiedzialność osób i instytucji (tworzenie jasnych i przejrzystych zasad, spraw-
dzanie odpowiedzialności poszczególnych instytucji publicznych i ludzi funkcjo-
nujących na danym terenie).
Podmioty samorządu terytorialnego powinny wpływać na wzrost poziomu kul-

tury zaufania poprzez kształtowanie powyższych pięciu czynników. Wymienione 
czynniki tworzą tzw. kontekst strukturalny, który zdaniem P. Sztompki warunkuje 
powstanie kultury zaufania. Tworzenie się kultury zaufania może być początkiem 
dalszego procesu kształtowania się kultury, struktury społecznej, systemów norma-
tywnych, instytucjonalnych i organizacyjnych, które mogą być podstawą do tzw. „sta-
wania się społeczeństwem” [10]. 
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Ważne w tym miejscu jest przedstawienie tzw. „promienia” zaufania określone-
go przez F. Fukuyamę. Ów „promień” zaufania wskazuje, iż zaufanie społeczne czę-
sto swym zasięgiem przekracza podstawową grupę, w której powstało. Społeczności 
posiadające kapitał społeczny dysponują pewnym poziomem zaufania, umożliwia-
jącego współpracę pomiędzy członkami danej grupy. Jeżeli kapitał danej społecz-
ności wytwarza pozytywne wartości, zaufanie może przenosić się na inne przejawy 
życia społecznego. Natomiast jeżeli dana społeczność dysponuje niskim poziomem 
kapitału społecznego, wtedy poziom nieufności przenosi się poza daną grupę. Moż-
na wyróżnić społeczeństwa wysokiego zaufania i społeczeństwa niskiego zaufania. 
W pierwszym przypadku można zaobserwować wysokim poziom kultury zaufania, 
ludzie są pod presją ufania innym i aby być wiarygodnym dla innych. W drugim 
przypadku często panuje wręcz przyzwolenie społeczne na wyrażania nieufności 
oraz podejrzliwości. Ludzie są pod presją społeczna, aby nikomu nie ufać oraz czują 
się zwolnieni od wszelkich działań wiarygodnych. Zgodnie z uwagami F. Fukuyamy 
niski poziom zaufania społecznego może doprowadzić do powstania tzw. dwubiegu-
nowego systemu moralności. W takim systemie dobre – godne naśladowania postę-
powanie jest zarezerwowane dla rodziny i osobistych kontaktów. Niższe standardy 
zachowania, czyli oceniane jako niewłaściwe są rezerwowane dla zachowań w sfe-
rze publicznej. Niski poziom zaufania nie stwarza podstaw do rozwijania współpra-
cy pomiędzy poszczególnymi członkami danej społeczności. 

Kapitał społeczny i zaufanie w PolsceKapitał społeczny i zaufanie w Polsce

W literaturze można znaleźć opracowania dotyczące kapitału społecznego w po-
szczególnych wspólnotach lokalnych – gminach. Brak jest jednak jednolitych miar 
wyznaczania wartości kapitału społecznego. Ogólnodostępne dane wskazują, iż Pol-
ska jest krajem o niskim poziomie kapitału społecznego [3]. Poniżej przedstawiono 
dane dotyczące poziomu kapitału społecznego w wybranych krajach zaprezentowa-
ne przez J. Czapińskiego. Kapitał społeczny w badaniach J. Czapińskiego jest anali-
zowany jako pochodna zaufania oraz przynależności do organizacji. Przedstawione 
dane dotyczą poziomu kapitału społecznego w 2002 roku. Poziom kapitału społecz-
nego w 2002 roku wynosił 0,01. Najwyższy poziom kapitału społecznego odnotowano 
w Izraelu (0,12) oraz we Włoszech (0,9), a najniższy poziom odnotowano w Finlan-
dii (–0.07) oraz Szwecji (–0,03). 

Tak jak wskazano wcześniej zaufanie społeczne jest ważnym składnikiem ka-
pitału społecznego. Badania CBOS wskazują, iż Polacy w stosunku do instytucji 
publicznych są niezmiennie bardziej ufni niż nieufni [15]. Z analiz CBOS wynika 
również, iż w Polsce utrzymuje się wysoki poziom zaufania Polaków wobec osób, 
z którymi łączy ich pokrewieństwo lub więzi środowiskowe – znajomość wspólna 



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137)

Zaufanie do podmiotów sfery publicznej w budowaniu kapitału społecznego…

119119

praca lub sąsiedztwo. Polacy deklarują znaczną ostrożność w relacjach z większoś-
cią ludzi. Prawie co drugi Polak deklaruje nieufność wobec nieznajomych. Odsetek 
osób ufających innym osobom w 2007 roku wynosił 11,5% [3]. Pełne lub duże za-
ufanie do swej dalszej rodziny deklaruje ponad cztery piąte badanych (83,0%), do 
sąsiadów i znajomych – ponad dwie trzecie (69,3%), a do władz lokalnych w swo-
im mieście lub gminie – jedna czwarta (25,6%). Ponad połowa Polaków (56,4%) 
twierdzi, że ma małe zaufanie do lokalnych władz, a niemal jedna piąta (18%) – że 
w ogóle im nie ufa. Należy jednak zauważyć, iż zaufanie wobec władz lokalnych 
systematycznie rośnie. Na wykresie przedstawiono poziom zaufania do władz lo-
kalnych w okresie od 2006–2008. Od sześciu lat opinie o władzach miast i gmin się 
poprawiają. W rezultacie na początku 2008 roku zaufanie do nich (68%) wyraźnie 
przeważało nad nieufnością (23%). Trzeba jednak pamiętać, iż badania przepro-
wadzenie przez CBOS dotyczą tzw. zaufania deklaratywnego, które może być wyż-
sze od rzeczywistego poziomu zaufania wobec różnych instytucji życia prywatnego 
i społecznego. 
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Wykres 1. Poziom kapitału społecznego w wybranych krajachWykres 1. Poziom kapitału społecznego w wybranych krajach
Źródło: [3].

Badania wskazują na duży poziom zaufania poziomego (wobec najbliższych osób) 
i mały poziom zaufania pionowego (wobec instytucji). Zaufanie do konkretnych in-
stytucji w środowisku lokalnym świadczy o sile kapitału społecznego i potencjale 
współpracy między osobami i instytucjami w wymiarze regionalnym. 
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Źródło: [14].

Wnioski końcoweWnioski końcowe

Zaufanie jest niezbędną determinantą rozwoju kapitału społecznego. Zaufanie 
sprzyja budowaniu i rozwijaniu więzi międzyludzkich. Ludzie, który ufają innym, 
są chętni do działalności społecznej, organizowania się na rzecz wspólnego dobra. 
Zaufanie umożliwia wszelkiego rodzaju aktywności, innowacyjność, prospołeczne 
postawy oraz rozwój przedsiębiorczości. Zbiorowości osób ufających mogą szybciej 
adaptować się do zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki i społe-
czeństwa. Dla budowania kapitału społecznego najbardziej niekorzystna jest nieuf-
ność. Niebezpieczne jest tworzenie się błędnego koła niechęci – ja nie ufam innym, 
więc oni mi nie ufają. 

Poziom zaufania wpływa na sferę życia społecznego i ekonomicznego. Zaufa-
nie jest nieformalną normą, która może ograniczać zawieranie transakcji, koszty 
kontroli, czyli koszty rozsądzania sporów. Niestety zaufanie nie jest towarem, który 
można kupić i podlegającym wymianie na rynku. Zaufanie należy systematycznie 
budować. W literaturze wskazuje się, że zaufanie jest ”produktem ubocznym” (war-
tością uboczną) podstawowych działań wykonywanych przez instytucje publiczne. 
Brak odpowiedniego poziomu kapitału społecznego może spowolnić lub ograniczać 
rozwój społeczny i ekonomiczny danego kraju. Zaufanie jest podstawą współpracy 
oraz determinantą kapitału społecznego. 
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Tworzenie kultury zaufania
(zaufanie do ludzi oraz do instytucji
poprzez rozwój zaufania pionowego
i poziomego – zaufanie podstawą
współpracy, wymiany oraz jako
norma kulturowa)

Budowanie zaufania
przez podmioty sfery publicznej
(trzy filary zaufania – wiarygodność,
prezentacja, cechy) oraz kontekst
strukturalny (spoistość normatywna,
stabilność porządku społ.,
przejrzystość organizacji społ.,
„oswojenie” otoczenia społ.,
odpowiedzialność osób i instytucji)

Rozwijanie kapitału
społecznego
(sieć powiązań i związków
sprzyjających współpracy
w celu rozwiązywania
problemów społecznych
i indywidualnych)

Rysunek 2.  Koło zależności: budowanie zaufania – kultura Rysunek 2.  Koło zależności: budowanie zaufania – kultura 
zaufania – rozwijanie kapitału społecznegozaufania – rozwijanie kapitału społecznego

Źródło: opracowanie własne.

Podmioty sfery publicznej m.in. podmioty samorządu terytorialnego powinny 
kształtować zaufanie społeczne poprzez wpływanie z jednej strony na trzy fi lary za-
ufania (wiarygodność, prezentacje w działaniu, cechy poszczególnych podmiotów) 
oraz z drugiej strony na kontekst strukturalny. Systematyczne działania podmiotów 
publicznych mogą stworzyć podstawy do rozwoju kultury zaufania. Szczególnie chodzi 
tu o zaufanie pionowe. Wzrost kultury zaufania może wpłynąć na rozwój współpracy, 
wymiany oraz ukształtowanie zaufania jako normy kulturowej. Dopiero odpowied-
nio wysoki poziom zaufania społecznego będzie podstawą do zwiększenia kapita-
łu społecznego. „Wysoki poziom zaufania społecznego jest korzystny nie tylko dla 
rozwoju rozbudowanych struktur organizacyjnych. Społeczeństwa dysponujące du-
żym kapitałem społecznym będą o wiele bardziej skłonne do adaptowania nowych 
form organizacji w miarę występowania zmian technologicznych i rynkowych niż 
te, w których występuje defi cyt kapitału społecznego” [15]. Odpowiednio wysoki po-
ziom kapitału społecznego może gwarantować wspólne rozwiązywanie problemów 
społecznych i indywidualnych przez daną wspólnotę mieszkańców.
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ZAUFANIE DO PODMIOTÓW SFERY ZAUFANIE DO PODMIOTÓW SFERY 
PUBLICZNEJ W BUDOWANIU KAPITAŁU PUBLICZNEJ W BUDOWANIU KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO WSPÓLNOTY LOKALNEJSPOŁECZNEGO WSPÓLNOTY LOKALNEJ

StreszczenieStreszczenie

Artykuł przedstawia rolę zaufania społecznego do podmiotów sfery publicznej w budowaniu 
kapitału społecznego wspólnoty lokalnej. Autorka analizuje czynniki, zwiększające zaufanie 
do podmiotów publicznych. Wskazuje, iż wzrost zaufania społecznego wpływa na wzrost 
kapitału społecznego.

Słowa kluczowe: zaufanie, kultura zaufania, kapitał społeczny

TRUST IN PUBLIC AUTHORITY SUBJECTS TRUST IN PUBLIC AUTHORITY SUBJECTS 
AS DETERMINANT OF SOCIAL CAPITALAS DETERMINANT OF SOCIAL CAPITAL

AbstractAbstract

Th e subject of this article is analysis of dependences between social capital and trust in 
public authority subjects. Social trust means generalized trust directed to others. Trust is the 
crucial factor of social capital , which may be defi ned as potential of social participation and 
co-operation existing in particular community, based on shared values, norms and mutual 
trust. In consequence the high trust co-operation of group members is easier. Th e article 
presents factors that build high trust in public authority subjects. Th e article shows trust as 
the basic of cooperation in community and as key element of social capital. 

Key words: social trust, social capital
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Rozwój idei działań społecznie odpowiedzialnychRozwój idei działań społecznie odpowiedzialnych

Analiza działań podejmowanych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przez więk-
szość liderów biznesu wykazała, że większość z nich była w tym czasie przekonana, 
iż zarządzanie fi rmą niewiele ma wspólnego z zasadami społecznej odpowiedzial-
ności i etyki. Dość powszechnie uważano, że wszystko, co nie jest wyraźnie zabro-
nione przez prawo jest dozwolone. Liczy się głównie rentowność zaś o sposobach jej 
osiągania lepiej nie dyskutować publicznie. Jednocześnie pojawiły się coraz liczniej 
ujawniane w mediach informacje o korupcji w biznesie, bezceremonialnym wyrzu-
caniu pracowników na bruk, o oszustwach wobec klientów i partnerów biznesowych, 
przestępstwach gospodarczych, nieuczciwych przetargach publicznych a także niejas-
nych powiązaniach biznesu z polityką. Aby można było mówić o rozwoju idei spo-
łecznej odpowiedzialności musiało jeszcze upłynąć trochę czasu. 

Idea społecznej odpowiedzialności w biznesie – CSR (nazwa jest akronimem po-
chodzącym z języka angielskiego – Corporate Social Responsibility) nie jest ideą nową 
(nawiązuje do sformułowanej przez M. Dodda w 1932 roku tezy), znacznie wcześniej wy-
powiadano się na temat celów nowoczesnego biznesu, który powinien zmierzać nie tylko 
do przynoszenia dochodu właścicielom, ale podejmować działania w interesie społecz-
nym [6, s. 17]. Mimo, że społeczna odpowiedzialność w biznesie nie ma jednoznacznej 
defi nicji ani w literaturze przedmiotu ani działalności praktycznej, od pewnego czasu lan-

 * Prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Edukacji i Roz-
woju Kadr.
 ** Dr Agnieszka Krugiełka, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania.
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suje się opinię, że żadna fi rma nie odniesie sukcesu w biznesie, jeśli nie będzie odpowie-
dzialna społecznie a społeczna odpowiedzialność biznesu jest utożsamiana z dążeniem 
do utrzymania się na rynku i realizowaniem długotrwałej strategii rozwoju. Stanowisko 
to potwierdza postulowaną w refl eksji etyki biznesu idee „potrójnego E”, tj. efektywno-
ści, ekonomiczności i etyczności działania, jako wartości pozostających względem siebie 
niezależnymi, które stanowią nieeliminowany kontekst aksjologiczny [10, s. 14]. 

Na szerokie rozumienie CSR wskazali twórcy idei Global Compact. Global Com-
pact to inicjatywa Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
Kofi  Annana, przedstawiona w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 
w 1999 roku, adresowana do przedsiębiorców i przedstawicieli świata biznesu na ca-
łym świecie. Stanowi ona wezwanie, aby w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej kierować się określonymi zasadami z zakresu: praw człowieka, standardów 
pracy, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania korupcji.

Sformułowano dziesięć następujących zasad: popieranie i przestrzeganie praw 
człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową, eliminowanie wszelkich 
przypadków łamania praw człowieka przez fi rmę, poszanowanie wolności stowarzy-
szania się, eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci, 
efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia, prewencyjne po-
dejście do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw mających na celu pro-
mowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej, stosowanie i rozpowszechnianie 
przyjaznych środowisku technologii, przeciwdziałanie korupcji we wszystkich for-
mach, w tym: wymuszeniom i technologii.

Idea Global Compact opiera się na założeniu, iż przez stosowanie zasad społecz-
nej odpowiedzialności środowiska biznesowe mogą w znaczącym stopniu uczestni-
czyć w rozwiązywaniu palących problemów gospodarczych współczesnego świata, 
minimalizować ujemne skutki procesów globalizacji i przyczyniać się do zrówno-
ważonego wzrostu światowej gospodarki.

CSR oznacza też dobrowolne uwzględnienie przez fi rmę aspektów społecznych 
i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i kontaktów z interesariu-
szami [8, s. 336]. Dobrowolne przyjęcie zobowiązań, które wykraczają poza wymogi 
przepisów i konwencji, które i tak musiałyby być przestrzegane, oznacza podejmowa-
nie działań zgodnych z założeniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Europy, 
tzn. z dążeniem do długoterminowego rozwoju gospodarczego, jedności społecznej 
(social cohesion) oraz ochrony środowiska.

Społeczna odpowiedzialność w biznesie obejmuje także dobrowolne prowadze-
nie projektów i działań pro publico bono w postaci mecenatu, fi lantropii, sponso-
ringu i innych rodzajach udzielania wsparcia przedsięwzięć społecznie użytecznych 
[11, s. 114], [3, s. 252]. 

W rozwoju CSR w Polsce można wyróżnić następujące okresy: pierwszy okres roz-
woju (1997–2000) opisywany jako stadium milczenia i całkowitego braku zaintere-
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sowania; drugi etap (2000–2002) kiedy idea CSR wywoływała często niechęć a nawet 
sprzeciw ze strony liderów biznesu czy też publicystów ekonomicznych prezentujących 
przekonania, że wolny rynek stanowi panaceum na wszystko; trzeci etap (2002–2004) 
wyzwolił ekspresję zainteresowania i publicznych deklaracji uznawania roli zasad etyki 
i odpowiedzialności społecznej każdej szanującej się fi rmy; czwarty etap (2004–2005) 
charakteryzuje się podejmowaniem konkretnych choć cząstkowych projektów, obejmu-
jących wybrane, znaczące obszary funkcjonowania fi rm. Aktualny piąty etap (od 2006) 
zmierza do powiązania CSR z innymi strategiami realizowanymi w fi rmie – strate-
gią komunikacyjną, personalną, marketingową czy np. strategią ładu korporacyjnego 
(w przypadku dużych fi rm). W tym stadium dają o sobie znać animozje pomiędzy po-
szczególnymi działami w fi rmach, różnice w kulturze organizacyjnej czy też po prostu 
różnice branżowe, tworząc jednak ogólne wrażenie chaosu [9, s. 41].

Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że głównym motorem do po-
dejmowania inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i etyki biznesu przez 
przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe jest chęć poprawienia wizerunku przedsię-
biorstwa i przedsiębiorcy. Polscy przedsiębiorcy ze średnich i małych przedsiębiorstw, 
odgrywający najważniejszą rolę w gospodarce są przez znaczącą grupę obywateli (jak 
na to wskazują różnorodne badania) traktowani jako kojarzący się z takimi pojęcia-
mi jak: kapitalizm, własność prywatna, zysk, bogactwo a wolnorynkowy model go-
spodarki wywołuje u nich negatywne skojarzenia.

Obecnie w naszym kraju można spotkać szereg fi rm, które konsekwentnie roz-
wijają i realizują uruchomione wcześniej projekty z zakresu społecznej odpowie-
dzialności w biznesie, dotyczące zarówno pracowników, środowiska społecznego jak 
i rynku. Firmy te na ogół starają się jak najlepiej dopasować swoje projekty do przyję-
tych strategii funkcjonowania w rzeczywistości rynkowej. Nie próbują też przekony-
wać opinii publicznej, że ich zaangażowanie w projekty społeczne jest podyktowane 
wyłącznie potrzebą czynienia dobra. Działania w tym zakresie stale jeszcze należą 
jednak do obszaru zarządzania ryzykiem. 

Niestety nie podjęto jak dotąd systematycznych prac z udziałem administracji pub-
licznej, liderów politycznych, przedstawicieli mediów czy największych organizacji pra-
codawców. A przecież niezbędne wydaje się myślenie kategoriami długookresowymi, 
które w wymierny sposób przyczyniłyby się do kształtowania warunków niezbędnych 
do wzmocnienia podstaw społecznej odpowiedzialności polskiej gospodarki [7], [5]. 
W praktyce dla wielu przedsiębiorców i kadry menedżerskiej zasadniczym problemem 
staje się walka o przetrwanie, wypłacenie pensji pracownikom, uzyskanie kapitału na roz-
wój, ściąganie długów od wierzycieli, czy łagodzenie sporów z urzędami skarbowymi.

W tej sytuacji Wielkopolski Związek Pracodawców i jego inicjatywa jest prekurso-
rem a podjęte w ramach projektu działania – inspiracją do poszukiwania najlepszych 
rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla średnich i małych przedsię-
biorstw działających na terenie Wielkopolski.
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Metodyka badańMetodyka badań
Organizacja badańOrganizacja badań

W konkursie uczestniczyły 52 fi rmy1, które zatrudniały od dwudziestu paru do ok. 
100 pracowników, z terenu województwa Wielkopolskiego. Część z nich była zrze-
szona w Wielkopolskim Związku Pracodawców. Badania przeprowadzono w okre-
sie od marca do maja 2009.

Do celu postępowania konkursowego opracowano ankietę, która posłużyła do gro-
madzenia danych zbieranych w trakcie audytu przeprowadzanego przez specjalnie 
przeszkolonego ankietera. Ankieta zawierała łącznie 77 pytań, z czego 13 dotyczy-
ło podstawowych danych o przedsiębiorstwie, 34 pytania poświęcone były relacjom 
fi rmy z rynkiem, 24 – polityce zatrudnienia i 6 – trosce o zachowanie dóbr przyro-
dy, ochronie środowiska2. 

Wyniki uzyskane w postępowaniu konkursowym pozwoliły na sformułowanie, 
a następnie uzyskanie odpowiedzi na następujące problemy badawcze:

Czy istnieje zależność między łącznym wynikiem jaki uzyskały fi rmy i uczestni-
czące w postępowaniu konkursowym a poszczególnymi obszarami działań od-
powiedzialnych społecznie, które składają się na wynik ogólny (relacje z rynkiem 
pracy, relacje w obszarze zatrudnienia, troska o ochronę środowiska)?
Innymi słowy, w jakim stopniu zajmowanie przez fi rmy wysokiego miejsca w ran-

kingu ogólnym współwystępuje z jej troską o relacje na rynku pracy, relacje w ob-
szarze zatrudnienia a także o zachowanie zasobów środowiska.?

Czy istnieje zależność między wielkością fi rmy (liczbą zatrudnianych pracowni-
ków), a poziomem działań w sferze CSR, potwierdzonym określonym miejscem 
w konkursie?
Czy istnieje zależność między branżą i rodzajem działalności fi rmy, jej formą czy 
statusem własności (usługowa, produkcyjno-usługowa, handlowa itp.; przedsię-
biorstwo prywatne, spółka zoo., instytucja publiczna itp.), a poziomem działań 
realizowanych w ramach CSR, potwierdzonych odpowiednim miejscem w ran-
kingu, w konkursie?
Ze względu na zróżnicowaną wielkość fi rm uczestniczących w konkursie (liczba 

zatrudnionych pracowników), uzyskane z poszczególnych fi rm dane zostały ujed-
nolicone poprzez zastosowanie określonych współczynników, pozwalających nadać 
wagi uzyskanym danym (za pomocą których dokonano operacji przemnożenia). 

1 Określenie „firma” w zastosowanym rozumieniu dotyczy także instytucji użyteczności publicz-
nej jakim są szpitale.

2 Pierwotna wersja ankiety zawierała 101 pytań, jej modyfikacja polegała na pozostawieniu pytań 
różnicujących wypowiedzi 54 osób z 18 przedsiębiorstw z Wielkopolski i nastąpiła przed podjęciem po-
stępowania konkursowego.
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Ta operacja pozwoliła na porównywanie wyników uzyskanych w małych i średnich 
fi rmach. 

Wyniki badańWyniki badań

Uzyskane dane wyraźnie potwierdziły istnienie zależności między łącznymi wyni-
kami, uzyskanymi przez fi rmy w postępowaniu konkursowym a wynikami cząstko-
wymi, dotyczącymi poszczególnych obszarów działania fi rm. A oto jak kształtowały 
się wyniki w poszczególnych kategoriach.

Tabela 1.  Zróżnicowanie wskaźników podejmowania działań odpowiedzialnych Tabela 1.  Zróżnicowanie wskaźników podejmowania działań odpowiedzialnych 
społecznie przez poszczególne firmy uczestniczące w konkursiespołecznie przez poszczególne firmy uczestniczące w konkursie

Rozpiętość Rozpiętość 
przedziału przedziału 
wartości wartości 

wskaźnikówwskaźnikówa 
w pkt.w pkt.

Łączny wynik Łączny wynik 
Liczba fi rmLiczba fi rm

%
Relacje Relacje 

z rynkiem z rynkiem 
Liczba fi rmLiczba fi rm

%

Relacje Relacje 
w obszarze w obszarze 
zatrudnienia zatrudnienia 
Liczba fi rmLiczba fi rm

%

92–97 – – – – 7 13,72

86–91 – – – – 6 11,76

80–85 2 3,92 1 1,96 12 23,52

74–79 4 7,84 2 3,92 4 7,84

68–73 3 5,88 1 1,96 13 25,49

62–67 7 13,73 4 7,84 5 9,80

56–61 10 19,61 8 15,69 1 1,96

50–55 15 29,41 4 7,84 1 1,96

44–49 2 3,92 9 17,64 – –

38–43 3 5,88 11 21,57 1 1,96

32–37 5 9,80 6 11,76 1 1,96

26–31 – – 4 7,84 1 1,96

19–25 – – 1 1,96 – –

Suma 51 51 51

a Wartość poszczególnych wskaźników została przedstawiona w formie procentowej. Kryterium odniesienia stanowił 
maksymalny wynik, który można było uzyskać w poszczególnych kategoriach, w analizowanym przypadku chodziło 
o maksymalny łączny wynik, stanowiący 100%, uzyskany przy zastosowaniu wykorzystanego w badaniu firm narzędzia 
badawczego – ankiety. W celu bardziej precyzyjnego przedstawienia danych w postępowaniu zastosowano specjalny prze-
licznik pozwalający przedstawić dane w formie punktowej.

Źródło: Wyniki uzyskane w postępowaniu konkursowym.

Przechodząc do analizy łącznych wskaźników uzyskanych w ramach wszystkich 
trzech obszarów działań odpowiedzialnych społecznie można wyraźnie zaobserwo-
wać, że większość uczestniczących w badaniach fi rm (łącznie ok. 63%) uzyskała wynik 
mieszczący się w przedziałach 50–67 punktów, co oznacza, że fi rmy te w większo-
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ści przypadków uzyskały tzw. „średni wynik”. Średnia wyników badań uzyskana dla 
tej łącznej kategorii wynosi 64, 68 pkt. Innymi słowy zdecydowana większość fi rm 
uczestniczących w postępowaniu konkursowym osiągnęła przynajmniej 50% mak-
symalnej liczby punktów, z wszystkich trzech kategorii łącznie.
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Rysunek 1.  Zróżnicowanie wskaźników podejmowania działań odpowiedzialnych Rysunek 1.  Zróżnicowanie wskaźników podejmowania działań odpowiedzialnych 
społecznie przez poszczególne firmy uczestniczące w konkursiespołecznie przez poszczególne firmy uczestniczące w konkursie

W zakresie kategorii oceny działań, które uczestniczące w postępowaniu fi rmy 
podejmowały w relacji z rynkiem średni wynik (49,91) ukształtował się na nieco niż-
szym poziomie. Najwięcej fi rm (ok. 18%) uzyskało wynik mieszczący się w przedzia-
le 44–49 punktów oraz w przedziale 56–61 punktów (ok.16%). 

W porównaniu z nimi ok. 12% fi rm uzyskało w tym obszarze bardziej korzyst-
ny wynik i także ok. 18% – wynik mniej korzystny. Dane dotyczące relacji w ob-
szarze zatrudnienia, w przeciwieństwie do relacji w sferze rynku i w porównaniu 
z łącznymi wynikami w trzech badanych obszarach, wykazały zdecydowanie wyż-
szy poziom działań odpowiedzialnych społecznie, podejmowanych przez poszcze-
gólne, uczestniczące w konkursie fi rmy. Średni wskaźnik dla tego obszaru wynosi 
84,49 pkt. Najwięcej fi rm (ok. 25%) uplasowało się w przedziale 68–73 pkt. oraz 
(ok. 24%) w przedziale 80–85 pkt. Wyniki te wskazują ,że przeciętnie fi rmy uczest-
niczące w postępowaniu konkursowym realizują ok. 85% działań w zakresie relacji 
z klientami wewnętrznymi, przewidzianych do realizacji w zastosowanym narzę-
dziu badawczym – ankiecie .
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Trzecim obszarem, poddanym weryfi kacji były działania podejmowane w ra-
mach troski o ochronę środowiska. Ze względu na specyfi kę fi rm oraz ich wielkość, 
mimo, że podejmowanie tego typu działań tj. podejmowanie przedsięwzięć z dzie-
dziny ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi, 
stosowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie zużycia energii, emisji zanie-
czyszczeń, minimalizacji odpadów, recyklingu, angażowania się we współpracę z orga-
nizacją ekologiczną, prowadzenie edukacji proekologicznej wśród dzieci i młodzieży 
czy posiadanie określonej koncepcji rozwoju działalności fi rmy na rzecz ochrony 
środowiska z pewnością występowało u fi rm uczestniczących w badaniach (było to 
warunkiem pozwalającym analizować uzyskane dane) była to kategoria w niewiel-
kim stopniu różnicująca uczestniczące w postępowaniu konkursowym fi rmy, tak, że 
działania traktowano, jako pozwalające zaklasyfi kować fi rmę do fi rm rozpatrywa-
nych w postępowaniu konkursowym. Wszystkie z uczestniczących w postępowaniu 
fi rm spełniły kryterium podejmowania przez fi rmę działań odpowiedzialnych spo-
łecznie, uzyskując przynajmniej połowę a więc trzy pozytywne odpowiedzi na za-
dane w ankiecie pytania.

Wyniki uzyskane przez poszczególne zaprezentowane w początkowej części opra-
cowania fi rmy, w nawiązaniu do sformułowanych wcześniej problemów badawczych, 
wykazały, że pozytywne relacje fi rmy z rynkiem pracy w wysokim stopniu korelu-
ją z ogólnym wskaźnikiem CSR, przez co stają się najlepszym predyktorem działań 
odpowiedzialnych społecznie, przy zastosowanej procedurze badawczej3. Sytuacja 
ta jest zgodna z ogólnym trendem działań w zakresie społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu, podejmowanych na świecie. Wynikać z niej może, że troska o tworzenie 
pozytywnego wizerunku w środowisku pracy dominuje nad dbałością o prawidło-
we relacje, sprzyjające rozwojowi fi rmy a zarazem pracowników w obszarze polity-

3 



Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka

ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137)132132

ki zatrudnienia. Zatrudnieni pracownicy wydają się być dobrem już posiadanym, 
a więc takim, o które pracodawca aktualnie nie musi już zabiegać, natomiast dobra 
opinia o fi rmie, pozytywny wizerunek fi rmy w środowisku jest stanem docelowym, 
o który należy walczyć. 

Otrzymane rezultaty badawcze wykazały, że nie istnieje zależność między licz-
bą zatrudnionych pracowników a poziomem działań społecznie odpowiedzialnych, 
podejmowanych przez poszczególne fi rmy czy instytucje, zarówno w aspekcie łącz-
nych wskaźników CSR jak i poszczególnych jego obszarów4.

W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych nie stwierdzono też zależ-
ności między rodzajem działalności fi rmy, reprezentowaną branżą ani statusem jej 
własności a poziomem działań realizowanych w ramach CSR (łączny wskaźnik po-
dejmowania działań) jak i poszczególnych realizowanych działań.

Sytuacja ta dowodzi, że wszystkie fi rmy bądź instytucje mogą podejmować dzia-
łania odpowiedzialne społecznie, a ewentualne ograniczenia z pewnością nie wyni-
kają z wielkości fi rmy, rodzaju jej działalności, reprezentowanej branży ani statusu 
własności. 

Wnioski z badańWnioski z badań

Uzyskane dane napawają optymizmem. Wskazują bowiem, że mimo licznych 
piętrzących się trudności, które ekonomiści wiążą z postępującym kryzysem, a któ-
re stają przed przedsiębiorcami czy innymi osobami zarządzającymi, jak to miało 
miejsce w przypadku organizacji typu non profi t, jakimi są np. szpitale, można i trze-
ba uwzględniać w swej misji działania odpowiedzialne społecznie, podejmowane na 
rzecz społeczności, kontrahentów i szeroko rozumianego otoczenia biznesu, klientów 
zewnętrznych i wewnętrznych, wreszcie zasobów środowiska przyrodniczego. 

Szczególnie istotną rolę wydaje się odgrywać w tej sytuacji poziom świadomości 
osób zarządzających fi rmami i innymi instytucjami, który determinuje podejmowa-
nie opisanych inicjatyw.

Co więcej, podejmowanie przez fi rmy działań odpowiedzialnych społecznie moż-
na traktować, jako przejaw troski o własną fi rmę bądź zarządzaną instytucję, aktu-
alnie trudno jest bowiem zdobyć stabilną pozycję na tle konkurencji na rynku, nie 
podejmując tego typu działań. CSR staje się więc istotnym elementem kreowania 
pozytywnego wizerunku fi rmy na rynku pracy, a jak można oczekiwać także w zna-
czący sposób przyczynia się do jej oceny przez absolwentów uczelni wyższych jako 
przyjaznego pracodawcy. 

4 Zależności te weryfikowano testem niezależności ch2 Pearsona, jednak ze względu, że uzyskane 
dane nie osiągnęły kryterium istotności statystycznej nie zostaną one przytoczone.
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PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ 
SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH 
(NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKI)(NA PRZYKŁADZIE WIELKOPOLSKI)

StreszczenieStreszczenie

Przedmiotem opracowania jest poziom realizacji idei społecznej odpowiedzialności w biznesie 
(CSR) wśród małych i średnich przedsiębiorstw, na terenie województwa Wielkopolskiego. 
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Opracowanie złożone jest z dwóch części: teoretycznej, w której omówiono realizację działań 
społecznie odpowiedzialnych w Polsce, w okresie ostatnich dziesięciu lat, oraz empirycznej, 
prezentującej wyniki badań wspomnianych działań w aspekcie relacji z rynkiem, w obszarze 
zatrudnienia (polityka personalna fi rm) a także troski o ochronę środowiska. Badania przepro-
wadzono w drugim kwartale 2009, w 52 fi rmach. Wyniki badań, wykazały, że fi rmy, które 
uzyskały łącznie najwyższe wyniki ogólne, wykazują najwyższą aktywność w obszarze relacji 
z rynkiem a także, że nie ma zależności między wielkością fi rmy, rodzajem prowadzonej 
działalności, a poziomem realizacji idei społecznej odpowiedzialności w biznesie.

Słowa kluczowe: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

AbstractAbstract

Th e subject of the article is a level of realization Corporate Social Responsibility in small and 
middle sized enterprises in Wielkopolska region. Th e article consist of two parts: theoretical one 
and empirical one. Th e theoretical part is devoted to the development of activities connected 
with CSR in polish enterprises in a period of last ten years, Th e empirical part presents the 
research carried out in 52 fi rm in the second quarter of 2009. Th e results shown that the fi rms 
achieving the best level of the CSR practical realization have been the most engaged in good 
relations in market and that there are is not coexistence between the size of enterprises and 
type of their activity (branch) and the CSR practical realization.

Key words: Corporate Social Responsibility
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY DLA 

ORGANIZACJI KOMERCYJNYCHORGANIZACJI KOMERCYJNYCH

WstępWstęp

Konkurencja wymusza poszukiwanie przez organizacje coraz to nowych rozwią-
zań problemów występujących na rynku. Organizacje same tworzą nowatorskie me-
tody i narzędzia, ale także próbują wykorzystać doświadczenia innych organizacji, 
także swoich konkurentów. Na poszukiwanie wzorców działania zwykle ukierunko-
wane są organizacje komercyjne posiadające pozycje liderów rynkowych. Tymcza-
sem okazuje się, że pewnych rozwiązań można szukać także w grupie organizacji, 
które uznawane są za naśladowców organizacji komercyjnych – wśród organizacji 
pozarządowych.

Zarówno w teorii, jak i w praktyce zarządzania organizacjami, przyjęło się, że 
organizacje non-profi t wykorzystują, po ewentualnym dostosowaniu, rozwiązania 
opracowane i sprawdzone w organizacjach komercyjnych. Wśród takich rozwiązań, 
powszechnie wykorzystywanych przez organizacje non-profi t wymienić można za-
równo te, odnoszące się do fi lozofi i zarządzania organizacją (np. TQM), jak i szereg 
metod i narzędzi (np. benchmarking, SWOT). Ten kierunek przepływu wiedzy jest 
korzystny przede wszystkim dla organizacji non-profi t, które wykorzystując meto-
dy i narzędzia, pozyskują wiedzę wypracowaną przez inne organizacje. Niewiele ko-
rzyści czerpią natomiast z tego procesu organizacje komercyjne. Ta swego rodzaju 
nierównowaga jest jednak powszechnie akceptowana, a udostępnianie wiedzy orga-
nizacjom niekomercyjnym jest niekiedy traktowane jako przejaw społecznej odpo-
wiedzialności biznesu.

4
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Sam biznes, reprezentowany przez organizacje komercyjne, staje tymczasem sta-
le w obliczu nowych wyzwań, które wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań. 
Owocem tych poszukiwań jest m.in. wspomniana już koncepcja społecznej odpo-
wiedzialności biznesu czy zarządzanie partycypacyjne. Okazuje się, że obie te kon-
cepcje, niekiedy z trudem wdrażane przez organizacje komercyjne są silnie wpisane 
w istotę organizacji niekomercyjnych tworzących tzw. trzeci sektor – sektor organi-
zacji pozarządowych. Organizacje niekomercyjne mogą więc stanowić w tych ob-
szarach wzorzec (benchmark) dla organizacji komercyjnych. 

Współpraca polegająca na udostępnianiu swoich doświadczeń organizacjom ko-
mercyjnym może przynieść wielorakie korzyści organizacjom pozarządowym, które 
zwykle nie są świadome wartości swoich doświadczeń, a stosowane przez nie prak-
tyki są dla nich tak naturalne, że wręcz  nieuświadomione, a tym bardziej w jakim-
kolwiek stopniu skodyfi kowane, co uniemożliwia ich doskonalenie. 

W literaturze z zakresu zarządzania coraz częściej uwaga poświęcana jest organi-
zacjom niekomercyjnym (non-profi t), funkcjonującym w sektorze pozarządowym.  
Problematyką tą zajmował się m.in. Peter Drucker, który powołał „Th e Peter F. Dru-
cker Foundation for Nonprofi t Management”, a jedną ze swoich książek poświęcił za-
rządzaniu organizacjami niekomercyjnymi (Managing Th e Nonprofi t Organization: 
Principles And Practices). Pośród innych autorów zajmujących się problematyką za-
rządzania organizacjami niekomercyjnymi należy wymienić Petera C. Brinckerhof-
fa, autora m.in. Mission-based management: leading your not-for-profi t into the 21st 
century, a wśród polskich autorów Ryszarda Stockiego (m.in. Współczesne techniki 
zarządzania. Podręcznik dla organizacji służebnych), który jest kierownikiem projek-
tu badawczego „Non-Profi t Index”, pozwalającego na przeprowadzenie szczegółowej 
diagnozy procesów zarządzania w organizacjach pozarządowych.

Autorzy zajmujący się zarządzaniem organizacjami poświęcają także znaczną uwagę 
problematyce etyki w biznesie i społecznej odpowiedzialności organizacji. Zagadnie-
nia te stanowią przedmiot wykładów na studiach na kierunku zarządzanie i są w ostat-
nich latach tematem wielu badań i publikacji. Stosunkowo mała liczba opracowań 
poświęcona jest zarządzaniu partycypacyjnemu, które wydaje się dopiero ugrunto-
wywać swoją pozycję w piśmiennictwie z zakresu zarządzania. Wśród polskich au-
torów zajmujących się tą problematyką wymienić można Ryszarda Stockiego, Piotra 
Prokopowicza i Grzegorza Żmudę (autorów książki zatytułowanej Pełna partycypacja 
w zarządzaniu), Jarosława Piwowarczyka (Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie 
pracowników) i Ewę Beck-Kral (Partycypacja pracowników w zarządzaniu fi rmą).

Bazując na dotychczasowym dorobku badawczym w zakresie społecznej odpo-
wiedzialności organizacji, zarządzania partycypacyjnego oraz zarządzania organi-
zacjami niekomercyjnymi, przedstawione zostaną wybrane aspekty funkcjonowania 
organizacji pozarządowych, które stanowić mogą źródło wiedzy dla organizacji ko-
mercyjnych.
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Społeczna odpowiedzialność organizacjiSpołeczna odpowiedzialność organizacji

Rosnący poziom oczekiwań społecznych odnosi się do wszystkich typów organi-
zacji, także tych, których celem jest maksymalizowanie zysku. Obecnie oczekiwania 
społeczeństwa wobec takich organizacji nie sprowadzają się jedynie do dostarczania 
odpowiedniej ilości usług i dóbr o satysfakcjonującej jakości, ale także do angażowania 
się w rozwiązywanie problemów społecznych. Na bazie rosnących oczekiwań społecz-
nych i standardów postępowania, powstała koncepcja społecznej odpowiedzialności 
korporacji, którą współcześnie można odnieść także do innych typów organizacji.

Przez społeczną odpowiedzialność organizacji (Corporate Social Responsibility 
– CSR) rozumie się na ogół „działania podejmowane przez kierownictwo organi-
zacji, które chronią i rozwijają społeczeństwo w zakresie wykraczającym poza wy-
móg służenia bezpośrednim, ekonomicznym i technicznym interesom organizacji” 
[5, s. 213]. Innymi słowy, społecznie odpowiedzialne postępowanie oznacza podej-
mowanie działań, które mogą pomóc społeczeństwu, nawet jeżeli bezpośrednio nie 
przyczyniają się do powiększenia zysków korporacji [5, s. 213].

Przyjęcie koncepcji społecznej odpowiedzialności organizacji oznacza, że przed 
podjęciem decyzji o rozpoczęciu jakiegoś przedsięwzięcia należy starannie oszaco-
wać i rozważyć zarówno społeczne korzyści, jak i obciążenia czy ryzyka społeczne. 
Zmniejszenie obciążeń i zagrożeń oznacza zwykle wzrost nakładów związanych z da-
nym przedsięwzięciem. Koszty jakie ponosi organizacja z tego tytułu muszą, przy-
najmniej częściowo, obciążać klientów [5, s. 215–216]. Tu pojawia się pytanie czy 
klienci będą chcieli te koszty ponieść, np. czy będą skłonni zapłacić więcej za pro-
dukty wytworzone w ekologicznym, ale drogim procesie produkcji, albo czy zre-
zygnują z zakupów tanich produktów wiedząc, że ich niska cena wynika z niskich 
– na poziomie, jakiego sami by nie zaakceptowali – wynagrodzeń wytwarzających 
je pracowników. 

Za podstawowe obszary społecznej odpowiedzialności organizacji uznaje się 
współcześnie warunki pracy, ochronę środowiska i problemy lokalnych społecz-
ności. Do najczęściej podejmowanych przez przedsiębiorstwa społecznie odpowie-
dzialnych działań należą: aktywne promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia 
pracowników, tworzenie możliwości praktykowania i zdobywania doświadczenia 
zawodowego, wspieranie lokalnych inicjatyw i stowarzyszeń, aktywne promowanie 
zróżnicowania i równouprawnienia w miejscu pracy,  zezwalanie na elastyczne for-
my zatrudnienia, doskonalenie gospodarki odpadami, poprawa efektywności ener-
getycznej, udział w działaniach społecznych [6, s. 13]. Działania te mogą przybrać 
różny zasięg i skalę. I tak mówiąc o odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, 
chodzić może zarówno o minimalizowanie negatywnego wpływu danej organizacji, 
ale także o kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Podobnie zaan-
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gażowanie w rozwiązywanie problemów społecznych może mieć charakter lokal-
ny, a także globalny i odnosić się do potrzeb społeczności oddalonych od miejsca 
funkcjonowania organizacji. Co więcej, nie sposób rozpatrywać społecznej odpo-
wiedzialności organizacji jedynie w odniesieniu do oddziaływania na lokalne spo-
łeczności. Dla przykładu, trudno mówić o społecznej odpowiedzialności w sytuacji 
rezygnacji z uciążliwych technologii w macierzystym zakładzie produkcyjnym po-
przez przeniesienie ich do zakładów zlokalizowanych w innych krajach. W szerokim 
ujęciu, możemy powiedzieć że organizacje powinny, podobnie jak wszyscy ludzie, 
dbać o dobro ludzkości [10, s. 270].

Na marginesie rozważań dotyczących społecznej odpowiedzialności, warto po-
nownie podkreślić, że koncepcja ta, mimo że odnoszona była pierwotnie do orga-
nizacji komercyjnych, to współcześnie stanowi wyznacznik postępowania także dla 
organizacji niekomercyjnych. Formułowanie wobec nich postulatu społecznej odpo-
wiedzialności wynika często bardziej z zaniedbań czy braku świadomości wybranych 
problemów, niż dążenia przez nie do osiągania zysku, choćby kosztem społeczeństwa, 
tak jak ma to często miejsce w przypadku organizacji komercyjnych. Bez względu na 
motywy, przyznać jednak należy, że także w organizacjach niekomercyjnych możemy 
zauważyć pewne niedostatki w sferze warunków pracy czy troski o środowisko.

Wśród przejawów społecznej odpowiedzialności organizacji znajdują się dzia-
łania podejmowane na rzecz lokalnych społeczności. Podejmowanie takich działań 
może stanowić dla organizacji komercyjnych, choćby liderów na swoich rynkach, 
poważny problem. Wynikać on może z braku rozeznania potrzeb tychże społeczno-
ści, braku specjalistycznej wiedzy czy braku zasobów materialnych koniecznych do 
rozwiązania danego problemu. Tymczasem potrzeby społeczne, czy to w wymiarze 
lokalnym czy globalnym, są motywem powstawania organizacji pozarządowych. Po-
wstawanie organizacji pozarządowych może być wręcz uznane za przejaw społecznej 
odpowiedzialności obywateli. Powołane do sprostania konkretnym potrzebom spo-
łecznym organizacje zwykle szybko identyfi kują najlepsze sposoby ich rozwiązania 
i gromadzą zasoby niezbędne do sprawnego operowania. Korzystają przy tym z po-
mocy szerokiego grona podmiotów, począwszy od swoich członków, poprzez indy-
widualnych i instytucjonalnych darczyńców, po organizacje publiczne i komercyjne. 
Dla organizacji komercyjnych wspieranie działalności organizacji pozarządowych 
jest sposobem na skuteczne i efektywne angażowanie swoich środków w rozwiązy-
wanie problemów społecznych. Postępowanie takie podobne jest do outsourcingu, 
stosowanego w odniesieniu do innych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw – 
zamiast samodzielnie realizować określone funkcje, przedsiębiorstwo zleca je wy-
specjalizowanym podmiotom, w tym przypadku organizacjom pozarządowym, np. 
poprzez fi nansowanie konkretnego projektu realizowanego przez tą organizację. Po-
dobieństwa do outsourcingu odnoszą się zarówno do istoty takiego zachowania, jak 
i spodziewanych korzyści oraz potencjalnych zagrożeń. Do korzyści zaliczyć należy 
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przede wszystkich większą skuteczność w rozwiązaniu danego problemu, lepsze wy-
korzystanie zaangażowanych środków, czy możliwość skupienia się przedsiębiorstwa 
na swojej kluczowej działalności i uniknięcie zagrożenia odciągnięcia uwagi kierow-
nictwa od strategicznych problemów przedsiębiorstwa przez problemy społeczne, 
w których rozwiązanie kierownictwo postanowiło zaangażować środki przedsię-
biorstwa. Ewentualne zagrożenia związane są przede wszystkim z możliwą niekom-
petencją organizacji pozarządowej, która może doprowadzić do zmarnotrawienia 
przekazanych jej środków, a nawet do nadszarpnięcia wizerunku przedsiębiorstwa, 
które udzieliło jej wsparcia.

Oczywiście organizacje komercyjne mogą bezpośrednio angażować się w rozwią-
zywanie wybranych problemów społecznych. W takim przypadku organizacje po-
zarządowe stają się dla nich naturalnym wzorcem. Analiza działalności organizacji 
pozarządowych dostarczyć może informacji o potrzebach, które wymagają zaspoko-
jenia, a także sposobach zaspokojenia tych potrzeb. Postępując zgodnie z zasadami 
benchmarkingu, organizacje komercyjne mogą nauczyć się od organizacji pozarzą-
dowych jak skutecznie i efektywnie rozwiązywać problemy społeczne i dzięki temu 
spełnić formułowane wobec nich postulaty społecznego zaangażowania. 

Angażowanie się organizacji komercyjnych w rozwiązywanie problemów spo-
łecznych może być nie tylko wypełnieniem postulatu społecznie odpowiedzialnego 
postępowania, ale także narzędziem szeroko rozumianego rozwoju pracowników. 
Realizowany on może być poprzez programy wolontariatu pracowniczego, które 
umożliwiają pracownikom dogłębne poznanie istoty problemu społecznego, w któ-
rego rozwiązanie zaangażowane jest przedsiębiorstwo, a także sytuacji osób, których 
problem ten dotyczy. Rozwija to wrażliwość pracowników na problemy występują-
ce w otoczeniu organizacji, które mogą w przyszłości okazać się istotne dla funkcjo-
nowania organizacji. 

Innym obszarem, w którym organizacje komercyjne mogą wzorować się na orga-
nizacjach pozarządowych wydaje się partycypacja w zarządzaniu, która coraz częś-
ciej przedstawiana jest jako rozwiązanie dla wielu problemów z jakimi borykają się 
współcześnie organizacje komercyjne, a które równocześnie jest w naturalny i zwykle 
nieuświadomiony sposób praktykowane w organizacjach pozarządowych.

Zarządzanie partycypacyjne Zarządzanie partycypacyjne 
w organizacjach pozarządowychw organizacjach pozarządowych

Zarządzanie partycypacyjne to koncepcja bazująca na partycypacji pracowni-
ków w zarządzaniu. Partycypacja pracownicza defi niowana jest jako „proces prze-
jęcia przez pracowników szczebla wykonawczego, bezpośrednio lub przez swoich 
przedstawicieli, przynajmniej niektórych funkcji, zadań i uprawnień, które zgodnie 
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z zasadą podziału władzy należą do podmiotów szczebla zarządzania w przedsiębior-
stwie” [11, s. 82–83]. Partycypacja postrzegana jest jako narzędzie motywowania oraz 
rozwoju pracowników, ale także jako nowa, odmienna od tradycyjnego podejścia, 
koncepcja, czy wręcz fi lozofi a zarządzania. Odnosi się ona do wszystkich aspektów 
zarządzania organizacją, z formułowaniem strategii włącznie. Jak pokazują przykła-
dy przedsiębiorstw, które wykorzystują partycypację pracowników w zarządzaniu, 
przynieść ona może wymierne korzyści. Jednak jej wprowadzenie jest złożonym 
procesem. Aby organizacja mogła czerpać korzyści z partycypacji w zarządzaniu, 
„pracownicy muszą odkryć swoją sprawczość, a zarząd, który zna złożoność proce-
su biznesowego, musi im w tym pomóc” [13, s. 27]. Wśród przejawów partycypacji 
pracowników w zarządzaniu wymienia się indywidualne pracownicze udziały we 
własności, zebrania pracowników w poszczególnych jednostkach oraz na forum ca-
łej fi rmy, udział pracowników w radzie nadzorczej, związki zawodowe, badania an-
kietowe załogi, koła jakości (wynalazczości), udział pracowników w zysku fi rmy czy 
elastyczny czas pracy [11, s. 12–13]. 

Organizacje komercyjne, poszukując sposobów zwiększenia swoich zysków, próbują 
wykorzystywać te działania. Okazuje się, że powszechnie występują one w organiza-
cjach pozarządowych, przy czym dotyczą one członków tych organizacji. Oczywiście 
dokonując takich porównań, należy mieć na uwadze różnice jakie występują pomię-
dzy członkami organizacji pozarządowej, a pracownikami organizacji komercyjnej. 
Można bowiem zauważyć, że członków organizacji pozarządowej należałoby pod pew-
nymi względami porównywać raczej z właścicielami przedsiębiorstw – wszak zakła-
dają oni organizację, wyznaczają jej cele i zadania, podejmują decyzje dotyczące jej 
funkcjonowania (bezpośrednio lub poprzez wybrane przez nich organy). Członkowie 
organizacji pozarządowych są jednak równocześnie zaangażowani w działalność ope-
racyjną, podobnie jak pracownicy w przedsiębiorstwach. W przeważającej części orga-
nizacji pozarządowych większość zadań zrealizowana jest właśnie przez członków, na 
zasadach wolontariatu, przy niewielkim wsparciu zatrudnianych przez te organizacje 
pracowników (w Polsce liczbę etatów osób zatrudnionych w trzecim sektorze szacu-
je się na 65 tys. [2, s. 18]). Analizując udział członków w zarządzaniu organizacjami 
pozarządowymi, zauważymy różne formy partycypacji w zarządzaniu. To członko-
wie na walnych zebraniach decydują o planach na przyszłość i wybierają spośród sie-
bie organy organizacji, zarówno wykonawcze (zarząd), jak i kontrolne (np. komisja 
rewizyjna). Członkowie organizacji uczestniczą zatem bezpośrednio lub pośrednio 
w zarządzaniu organizacją. Ponadto wchodzą oni w skład grup zadaniowych, powo-
ływanych jako organy doradcze dla wspierania pracy organów wykonawczych. 

Równocześnie w organizacjach pozarządowych dostrzegamy podobne proble-
my związane z partycypacją, jak w organizacjach komercyjnych. Dotyczą one prze-
de wszystkim braku kwalifi kacji z zakresu zarządzania organizacjami. Prowadzi to 
do sytuacji w której ważne dla organizacji decyzje podejmowane są przez osoby nie 
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posiadające odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa czy fi nansów, które nie znają pod-
stawowych narzędzi zarządzania czy marketingu. Okazuje się jednak, że te braki re-
kompensowane są wysokim zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności, które 
związane są z partycypacją. Ponadto braki te mogą zostać zniwelowane czy to po-
przez odpowiednie programy edukacyjne, czy poprzez doraźne wsparcie ze strony 
posiadających odpowiednią wiedzę ekspertów. Znakomicie sprawdza się tu słuszność 
jednego z założeń, leżącego u podstaw partycypacji w zarządzaniu, które przyjmuje, 
że należy się skupiać „nie na tym kim lub czym człowiek jest w danej chwili, ale na 
tym kim może się stać” [13, s. 25].  

Analiza doświadczeń organizacji pozarządowych może wskazywać także na al-
ternatywne, wobec przyjętego w ostatnich dziesięcioleciach, podejście do kierowania 
organizacją. Postępująca specjalizacja doprowadziła do wyodrębnienia się wielu grup 
specjalistów, także w zakresie zarządzania. Uważano, że tylko oni mogą zapewnić 
sukces organizacji. Wyposażeni w rozległą wiedzę i kontakty oferują oni swoją pra-
cę, żądając wysokich wynagrodzeń. Kierując organizacjami, mają niekiedy na uwa-
dze przede wszystkim swoje korzyści, a nie korzyści zatrudniających ich właścicieli 
przedsiębiorstw. Dylematy te rozpatrywane są na gruncie ekonomii w menedżerskich 
modelach organizacji, a także w ramach koncepcji nadzoru korporacyjnego. Dostrze-
gając te problemy, coraz większe znaczenie zaczęto przypisywać takim czynnikom, 
jak przywiązanie i poczucie przynależności do organizacji, czy lojalność i odpowie-
dzialność za jej losy. Czynniki te traktowane jednak były jako uzupełniające wobec 
kwalifi kacji zawodowych, uważanych za podstawowy warunek wysokiej efektywno-
ści pracowników. Tymczasem doświadczenia wielu organizacji pozarządowych wska-
zują, że to działania zmierzające do rozwoju kwalifi kacji wysoko zaangażowanych 
uczestników organizacji mogą mieć charakter uzupełniający, natomiast decydujące 
znaczenie dla efektywności pracowników mogą mieć czynniki związane z ich sto-
sunkiem do swojego miejsca pracy. A ten stosunek niekiedy silnie zdeterminowany 
jest możliwościami partycypacji w zarządzaniu organizacją.

Organizacje pozarządowe, w których obserwujemy wiele przejawów partycypa-
cji w zarządzaniu członków i wolontariuszy, zwykle korzystają z pozytywnych tego 
następstw w sposób nieuświadomiony. Efektem tego jest brak działań zmierzają-
cych do rozwijania takiego sposobu zarządzania, a w szczególności brak umiejętno-
ści wykorzystania partycypacji jako narzędzia motywowania wobec zatrudnianych 
pracowników. Prowadzi to do sytuacji, w której pewne procesy związane z partycy-
pacją, jakie mają w nich miejsce mogą stanowić wzorzec w sferze zarządzania per-
sonelem zarówno dla organizacji komercyjnych, jak i dla nich samych. Aby mogły 
one jednak wykorzystać swoje doświadczenia, muszą je sobie uświadomić. Współ-
praca organizacji pozarządowych z organizacjami komercyjnymi w ramach bench-
markingu w sferze partycypacji w zarządzaniu może być ku temu znakomitą okazją 
i przynieść może korzyści obu stronom. 
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Uwagi końcoweUwagi końcowe
Rozpatrywane w artykule aspekty zarządzania organizacjami stanowią przykład 

możliwości wykorzystania organizacji pozarządowych jako źródła wiedzy dla innych 
organizacji. Wiedzą, posiadaną w obu analizowanych obszarach – społecznej odpo-
wiedzialności organizacji i partycypacji w zarządzaniu –organizacje pozarządowe 
mogą dzielić się z innymi organizacjami. Wiedza ta może okazać się tym bardziej 
użyteczna dla innych typów organizacji, w tym organizacji komercyjnych, że odnosi 
się do koncepcji, które coraz częściej postrzegane są jako potencjalne źródło przewa-
gi konkurencyjnej. Prowadzi to do wniosku, że organizacje pozarządowe mogą być 
traktowane w procesie dzielenia się wiedzą jako równorzędny partner, który może 
wiele się nauczyć od organizacji komercyjnych, ale który może także stanowić źródło 
istotnej wiedzy z zakresu zarządzania. Takie stwierdzenie zmienia przyjęty dotych-
czas pogląd, zgodnie z którym organizacje pozarządowe postrzegane są tylko jako 
„biorcy” wiedzy wypracowanej w organizacjach komercyjnych.

Należy przypuszczać, że organizacje pozarządowe mogą stanowić źródło wie-
dzy także i w innych obszarach funkcjonalnych. Określenie tych obszarów wydaje 
się istotnym zadaniem badawczym. Wśród takich potencjalnych obszarów znajdują 
się: zarządzanie relacjami z klientami (jak organizacje pozarządowe kształtują rela-
cje ze swoimi klientami-członkami), nadzór korporacyjny (jak organizacje pozarzą-
dowe spełniają oczekiwania różnych grup interesariuszy, wychodząc naprzeciw ich 
oczekiwaniom), czy innowacyjność organizacji (jak organizacje pozarządowe wyko-
rzystują twórczy potencjał swoich członków). Analiza tych, i zapewne także innych 
obszarów funkcjonowania organizacji pozarządowych może dostarczyć wielu cen-
nych spostrzeżeń, które wykorzystane mogą być przez współpracujące z nimi w pro-
cesie dzielenia się wiedzą organizacje komercyjne. 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO ŹRÓDŁO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO ŹRÓDŁO 
WIEDZY DLA ORGANIZACJI KOMERCYJNYCHWIEDZY DLA ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH

StreszczenieStreszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi rezultat badań poświęconych współczesnym tendencjom 
w zarządzaniu organizacjami oraz doświadczeń autora w zakresie zarządzania organizacjami 
pozarządowymi. Celem artykułu jest określenie obszarów wiedzy z zakresu zarządzania 
posiadanej przez organizacje pozarządowe, która może być użyteczna dla organizacji komer-
cyjnych. W artykule przedstawione zostaną koncepcje społecznej odpowiedzialności oraz 
partycypacji w zarządzaniu w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Podjęta zostanie 
próba określenia sposobów wykorzystania przez organizacje komercyjne doświadczeń organi-
zacji pozarządowych wraz ze wskazaniem potencjalnych trudności i ograniczeń.

Słowa kluczowe: organizacje komercyjne, organizacje 
niekomercyjne, zarządzanie partycypacyjne, społeczna 
odpowiedzialność organizacji, benchmarking
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NON-GOVERMENTAL ORGANISATIONS NON-GOVERMENTAL ORGANISATIONS 
AS A KNOWLEDGE SOURCE FOR AS A KNOWLEDGE SOURCE FOR 
BUSINESS ORGANISATIONBUSINESS ORGANISATION

AbstractAbstract

Both in theory and practice of management, it is accepted, that aft er possible adaptation, 
non-profi t organizations make use of solutions worked out and practiced in business environ-
mental. Some of these solutions relate to philosophy of management and organization (eg. 
TQM), and some of them are management tools (eg. benchmarking, SWOT). Th is direction 
of fl ow of knowledge is profi table mostly for non-profi t organization, which through using 
methods and tools, gain over knowledge worked out by another organizations. Th is process 
deliver very limited learning possibilities for commercial organizations. Th is inequality is 
accepted, and sharing the knowledge with non-profi ts is sometimes treated as proof of social 
responsibility of business.
Th e business organisations face still new challenges, which extort the search of new solutions for 
management. Th e searching area still broadens – the organizations reach to sphere of ecology, 
ethics, or cybernetics. Th e fruits of these searches are, among the others, the conceptions 
of corporate social responsibility and total participation management. Th e commercial organi-
stions strive, sometimes with troubles, to implement theses conceptions, which are strongly 
familiar to some non-profi t organizations, which made “third sector” – the sector of non-
governmental organizations. It means, the non-profi t organizations could be treated as an 
benchmark for commercial organizations for implementation of conceptions mentioned 
before. 
Th e conceptions of corporate social responsibility and participation management will be 
presented in the article in the reference to non-governmental organizations. Th e ways the 
commercial organization can use the experiences of non-governmental organizations will be 
analyzed, including the potential diffi  culties and limitations of their utilization.

Key words: for-profit organisation, non-profit organisation, 
participation management, corporate social responsibility, 
benchmarking
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MAŁGORZATA KOCISZEWSKA-PANASZEK*

WDRAŻANIE SYSTEMU WDRAŻANIE SYSTEMU 
ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA 

ŚRODOWISKOWEGO ŚRODOWISKOWEGO 
W WYBRANYCH POLSKICH W WYBRANYCH POLSKICH 

PRZEDSIĘBIORSTWACHPRZEDSIĘBIORSTWACH

WstępWstęp

W zarządzaniu środowiskowym obowiązują te same zasady dotyczące ciągłego do-
skonalenia, co w zarządzaniu jakością. Podstawowym wymaganiem Systemu Zarzą-
dzania Środowiskowego jest osiąganie systematycznego zmniejszania oddziaływania 
na środowisko, poprzez zintegrowanie procesu podejmowania decyzji związanych 
z ochroną środowiska, z ogólnym systemem zarządzania w danej organizacji. System 
pomaga zarządzać zagrożeniami dla środowiska, redukować koszty, poprawić kon-
kurencyjność oraz zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko. 

Wdrażając i stosując System Zarządzania Środowiskowego buduje się pozytyw-
ny publiczny wizerunek fi rmy w oczach klientów, instytucji państwowych i innych 
uczestników rynku. Firmy myślące o przyszłości, powinny już dziś sięgać po nowo-
czesne metody zarządzania, opierając się na kryteriach jakości i środowiskowych. 
W świetle zachodzących w szybkim tempie zmian przepisów prawnych dotyczących 
ochrony środowiska, posiadanie sprawnie działającego systemu zarządzania środo-
wiskowego opartego o wymogi normy ISO 14001, staje się solidną podstawą do re-
jestracji w Systemie Eko-Zarządzania i Audytów – EMAS.

Umowa społeczna, która jeszcze do niedawna obowiązywała, miała na celu wypro-
dukowanie maksymalnej ilości najtańszego artykułu. XXI wiek, wraz z nim pierwsza 
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jego dekada sprawiła, iż ta umowa stała się nieaktualną, ponieważ dzięki zwiększają-
cej się świadomości konsumentów, dużego znaczenia podczas wyboru danego pro-
duktu nabiera jakość towaru, jak również zwracanie uwagi na producenta jako fi rmy 
przychylnej środowisku. Ponadto dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej, Polska musi 
stosować się do zaostrzonych przepisów ochrony środowiska naturalnego obowią-
zujących na obszarze jednolitego rynku europejskiego.

Do niedawna wystarczało zapewnienie, że fi rma produkuje wyroby, czy też świad-
czy usługi dobrej jakości. Zapewnieniem takim było posiadanie certyfi katu Systemu 
Zarządzania Jakością osiągnięte poprzez zbudowanie systemu opartego na bazie norm 
z serii ISO 9000. Obecnie coraz większy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
i innych organizacji mają zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Również w kra-
jach Unii Europejskiej wymagania stawiane w tym zakresie są coraz ostrzejsze. Co-
raz częściej warunkiem zakupu towaru przez klienta jest zawarta na nim informacja, 
że został on wyprodukowany w sposób przyjazny dla środowiska. 

ISO 14001 jest pierwszą międzynarodową normą dotyczącą Systemów Zarządzania 
Środowiskowego. Normę opracowano w sposób pozwalający na zastosowanie jej przez 
organizację, niezależnie od rodzaju, wielkości, warunków geografi cznych, kulturowych 
i społecznych. Zawiera wymagania umożliwiające organizacji sformułowanie polityki 
oraz jej celów, biorąc pod uwagę przepisy prawne i informacje dotyczące aspektów śro-
dowiskowych, czyli tych elementów działalności organizacji, jej wyrobów i usług, które 
mogą znacząco oddziaływać na środowisko i które organizacja może kontrolować. 

System EMAS to system ekozarządzania i audytu. Jest tak zaplanowany, aby umoż-
liwić przedsiębiorstwom odpowiadanie przed konsumentami i całą społecznością za 
rzeczywistą postać środowiska, jak również gwarantować kadrze kierowniczej fi rmy 
pomoc dla posunięć na jego korzyść. Dzięki wdrażaniu systemu EMAS fi rmy mogą 
uzyskać wiele korzyści w różnych dziedzinach działalności. EMAS stawia przed fi r-
mami znacznie większe wymogi niż standardy ISO.

ISO 14001 oraz rozporządzenie EMAS można uważać za dwie podstawowe oraz 
najważniejsze normy z zakresu zarządzania środowiskowego. ISO 14001 jest normą 
międzynarodową, a rozporządzenie EMAS stanowi akt prawny, który umożliwia re-
jestrację organizacji w Unii Europejskiej. Organizacje, które zamierzają dokonać re-
jestracji w systemie EMAS, ale i również otrzymać certyfi kat zgodności ISO 14001. 
Przedstawiają one chęć systemowego nastawienia do zagadnień zgodnych z ochro-
ną środowiska naturalnego.

Biorąc pod uwagę ostatnie lata w Polsce odnotowano niezaprzeczalny postęp w za-
kresie ochrony środowiska, mimo wszystko działania te skupiają się przede wszyst-
kim na zmniejszeniu zagrożeń oraz częściowej likwidacji następstw i egzekwowaniu 
kar, jak również opłat. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego jest wska-
zane z wielu przyczyn, głównie z punktu widzenia osiągania przez fi rmy dominują-
cej pozycji konkurencyjnej w Unii Europejskiej. 
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Celem niniejszego artykułu jest próba oceny i analizy wdrażania systemu zarzą-
dzania środowiskowego w przykładowo wybranych fi rmach – PKP PLK S.A. oraz 
ERA GSM oraz pokazanie, jak te przedsiębiorstwa radzą sobie z ekologicznymi wy-
zwaniami jednolitego rynku europejskiego. 

Istota systemu zarządzania środowiskowegoIstota systemu zarządzania środowiskowego

Lata dziewięćdziesiąte to okres budzącej się koncepcji zarządzania środowisko-
wego w bardziej zwięzłe i formalne ramy [7, s. 81]. Jedną z pierwszych prób forma-
lizacji było wydanie w 1991 roku poprzez Międzynarodową Izbę Gospodarczą Karty 
Biznesu dla Zrównoważonego Rozwoju (tzw. Karta Rotterdamska), w skład której 
wchodziło 16 zasad niezbędnych do kierowania fi rmami zainteresowanymi wdraża-
niem założeń zrównoważonego rozwoju [10, s. 36].

Istotną cechą zarządzania środowiskowego, zwanego inaczej zarządzaniem ekolo-
gicznym, jest jego zjednoczenie z powszechnym systemem zarządzania przedsiębior-
stwem. Jednakże jest różnica pomiędzy ochroną środowiska a systemem zarządzania 
ochroną środowiska. Otóż zarządzanie środowiskiem realizuje się przede wszystkim 
w odpowiedzi na stawiane wymagania poprzez ustawy oraz przepisy środowiskowe. 
Najważniejszym celem zarządzania środowiskowego jest ochrona życia ludzkiego, 
jak również ochrona wszystkich ziemskich form żyjących [11, s. 28–29]. Zarządzanie 
środowiskiem obejmuje jego użytkowanie, ochronę i kształtowanie. Jest to pojęcie 
szerokie i wiąże się ze wszystkimi etapami działalności podmiotu, które dotyczą śro-
dowiska; dotyczy także wszystkich podmiotów, których działalność wywiera na nie 
wpływ. Zarządzanie środowiskowe to zestaw narzędzi wspomagających zarządzanie, 
umożliwiający realizację polityki środowiskowej i w konsekwencji stałe minimalizo-
wanie ujemnego oddziaływania wobec środowiska naturalnego w sposób optymalny 
z punktu widzenia zarówno organizacji, jak i środowiska. Zarządzanie środowisko-
we jest pojęciem szerszym niż zarządzanie środowiskiem. Jest to zarządzanie środo-
wiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania podmiotu [1]. 

Zgodnie z defi nicją znajdującą się w normach ISO serii 14000 zarządzanie środowi-
skowe to te aspekty ogólnej funkcji zarządzania, które dotyczą opracowania, wdrożenia 
i realizacji polityki, oraz celów środowiskowych jednostki organizacyjnej [5, s. 453]. 

Według defi nicji system zarządzania środowiskowego (SZS) stanowi część ogólne-
go systemu zarządzania, w skład którego wchodzą: struktury organizacyjne, planowa-
nie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne 
do opracowywania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki śro-
dowiskowej [9]. 

System zarządzania środowiskowego jest jednym z narzędzi, które umożliwiają 
na stałe zminimalizowanie wpływów na środowisko przy równoczesnej optymaliza-
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cji eksploatacji zasobów organizacji. Wydajny system zarządzania środowiskowego 
w organizacji odnieść można jako przykład do dobrego systemu księgowego, dzięki 
któremu predysponuje on do wczesnej identyfi kacji problemów, jak i sprawnego wdra-
żania procesów doskonalących i pośrednio poprawiających efekty fi nansowe [8].

Defi nicję SZŚ proponuje Komitet Techniczny Międzynarodowej Organizacji Nor-
malizacyjnej (ISO). Komitet ten odpowiada za tworzenie standardów serii ISO 14000. 
Według niego SZŚ to systematyczne podejście do tych aspektów działalności organizacji, 
które wywierają wpływ na środowisko. System jest narzędziem, za pomocą którego orga-
nizacja kontroluje wpływ swoich działań, produktów i usług na środowisko [6, s. 69].

Duże nadzieje, jeżeli chodzi o kształtowanie świadomości ekologicznej i współod-
powiedzialności za stan środowiska wśród przedsiębiorców, sprzyjające rozwiązywaniu 
problemów środowiskowych z wykorzystaniem partnerskiego dialogu i współdzia-
łania instytucji publicznych ze sferą biznesu, były i nadal są wiązane z upowszech-
nianiem w przedsiębiorstwach, na zasadzie dobrowolności, systemów zarządzania 
środowiskowego, spełniających wymagania stosownych, międzynarodowych i kra-
jowych norm lub uzgodnionych przez zainteresowane podmioty uregulowań o cha-
rakterze programowym, przede wszystkim normy PN-EN-ISO 14001 i norm z nią 
związanych, Rozporządzenia Rady 761/2001/WE w sprawie możliwości dobrowol-
nego udziału organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i przeglądów eko-
logicznych Wspólnoty (EMAS) [5, s. 451]. Są to między innymi normy PN-EN-ISO 
14001, jak i normy powiązane z rozporządzeniem w sprawie zdolności nieprzymu-
szonego udziału organizacji w systemie zarządzania środowiskowego, oraz przeglą-
dów ekologicznych (EMAS) programu, odpowiedzialności, jak również dbałości oraz 
Ruchu Czystszej Produkcji działającego zgodnie z Deklaracją Czystszej Produkcji za-
twierdzoną przez UNEP (United Nations Environmental Programme). 

SZŚ, które są tworzone zgodnie z zasadami ustanowionymi w regułach ISO 14000 
i rozporządzeniu EMAS są nade wszystko rozbudowane i posiadają najbardziej ok-
cydentalne procedury dotyczące certyfi kacji. 

Aby zarządzanie środowiskiem stanowiło rzeczywistość należy skupić się na dzia-
łaniach zmierzających w trzech fundamentalnych kierunkach [12, s. 20–21]:

sprawnie popularyzować systemy zarządzania środowiskiem, przede wszystkim 
wśród małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu może to wymagać udzie-
lenia wsparcia publicznego biorąc pod uwagę uwzględnienia wynikające z zasad, 
jak również dotacji fi nansowej,
przeznaczyć znacznie więcej zainteresowania podmiotom, które będą wprowa-
dzać te systemy oraz na jednostki sprawdzające oraz certyfi kujące na dotrzymanie 
tych wymagań systemowych, dotyczących otrzymania stałej poprawy z zakresu 
wpływu organizacji na otoczenie,
stworzyć właściwe warunki prawno-instytucjonalne tak, aby funkcjonalnie rea-
lizować i używać w Polsce przepisów rozporządzenia EMAS.

�

�

�
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Podstawowym założeniem systemu zarządzania środowiskowego jest zasada cią-
głej poprawy oparta na cyklu Deminga w skrócie zwanym cyklem P-D-C-A. Zasada 
ta polega na nieustającym dążeniu do minimalizowania negatywnych skutków dzia-
łalności przedsiębiorstwa na środowisko.
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ISO 14042:2000 + ISO/TR 14047
ISO 14043:2000
ISO/TS 14048:2002
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ISO/TR 14025:2000

Projektowanie
pod kątem
środowiska

ISO/TR 14062:2002
ISO Guide 64:1997

Ocena efektów
działalności

środowiskowej

ISO 14031:1999
ISO 14032:1999

Organizacja Komunikacja zagadnień środowiskowych (ISO/CD 14063)

Terminologia ISO 14050:2002

Wyrób

Schemat 1. Systemy zarządzania środowiskowegoSchemat 1. Systemy zarządzania środowiskowego
Źródło: http://www.technologia.gda.pl/dydaktyka/08-09/1/lectures/os/pdf/OS_Wyklad5i6.pdf 

Wdrażanie, działanie lub udoskonalenie systemu zarządzania środowiskowego 
odbywa się w kilku przedsiębiorstwach czy innego typu organizacjach zgodnie z jas-
no określonymi warunkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, stanowiącymi jedność 
z obszarem gospodarowania działalnością [1, s. 78]. 

Zastanawiając się nad najlepszym sposobem wspólnoty systemów zarządzania 
środowiskowego wraz z elementami gospodarowania, należy rozpatrzyć w pierw-
szej kolejności rozwiązania już działające w danej fi rmie. Każdy przypadek systemu 
zarządzania środowiskowego jest wprowadzany lub ulepszany w jednostce posia-
dającej własny, charakterystyczny system zarządzania, przystosowany w lepszy lub 
gorszy sposób do potrzeb. Należy także wziąć pod uwagę te zewnętrzne okoliczno-
ści, które mogą mieć wpływ na rodzaje postępowania, uznane w systemie zarządza-
nia środowiskowego [2, s. 22]. 

Dołączenie systemu zarządzania środowiskowego do powszechnego systemu ad-
ministrowania fi rmą należy zacząć od odpowiedniego dostrojenia projektowanych 
rozwiązań części SZŚ do już istniejących metod działania w danej fi rmie. Rozwiąza-
nia używane w przedsiębiorstwie należy wziąć pod uwagę we wprowadzanym (lub 
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doskonalonym) SZŚ już od samego rozpoczynającego etapu tego wdrażania, tak więc 
od oględzin szkicowych [3, s. 102]. 

Istotną sprawą przy przeprowadzaniu przeglądu jest potrzeba detalicznej wery-
fi kacji tych rozwiązań, które już istnieją. Powinny być poddane szczegółowej weryfi -
kacji, czy funkcjonują prawidłowo i spełniają normy w odpowiednim stopniu. Dość 
często zdarza się, że zbyt nierozważnie uwzględnia się dotychczas działające rozwią-
zania za odpowiednie pomimo dużych braków w ich działaniu. Konsekwencją tego 
jest wpływ na powstawanie błędów w funkcjonowaniu SZŚ [8, s. 96]. 

Poza tym należy wziąć pod uwagę, że wdrażanie lub doskonalenie SZŚ przecho-
dzi się podczas standardowego prowadzenia aktualnej działalności przez daną spół-
kę. Zespół wprowadzający lub zajmujący się doskonaleniem musi więc skorelować 
poszczególne odcinki wprowadzania lub też działania doskonalące SZŚ z kierowa-
niem prawidłowych prac i zadań działalności. Spełnienie wszelkich prac wdrożenio-
wych lub też doskonalących przez zatrudnionych musi mieć na uwadze wykonywanie 
zwyczajnych obowiązków przez tę część załogi fi rmy. Firmy mają do wyboru różno-
rodne warianty wdrażania systemu zarządzania środowiskowego do powszechnego 
systemu zarządzania. Uzależnione jest to od wielu różnorodnych czynników, takich 
jak między innymi: stosowanie ustalonych systemów zarządzania, wymiar fi rmy, po-
krój i złożoność prowadzonych procesów, zakres obowiązków personelu, ewentual-
ność przeznaczenia czasu pracy na zadania próbne [2, s. 32].

Zazwyczaj można spotkać się z trzema wariantami postępowania [3, s. 33]:
wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w ramach wprowadzania zinte-
growanego systemu zarządzania jako jego ogniwo – zintegrowany system może 
także obejmować dwa, trzy lub wiele więcej ustalonych rodzajów systemów (SZJ, 
SZŚ, SZBHP i in.); dzięki temu ten wariant stosuje się wówczas, gdy w przedsię-
biorstwie nie ma żadnego systemu według renomowanej normy,
wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego opierając się o jedną z dostępnych 
metod – najczęściej będącą już faktyczną bazą systemu zarządzania jakością,
wdrażanie systemów zarządzania (w tym również SZŚ) zupełnie osobno, a póź-
niej ich stopniowe połączenie.
Podczas każdej z faz wdrażania, działania i unowocześniania systemu zarządza-

nia środowiskowego powinno się zwrócić szczególną uwagę na istotne i niezmien-
ne priorytety. Głównym i podstawowym celem wprowadzanie systemu zarządzania 
środowiskowego jest uporządkowanie i ulepszenie zarządzania biorąc pod szcze-
gólną uwagę ochronę środowiska. Zgodnie z przyjętym wzorcem SZŚ, jaki usta-
nawia norma ISO 14001, należy w pierwszej kolejności oznaczyć, jakie kwestie 
środowiskowe są dla przedsiębiorstw ważne, następnie zamierzyć odpowiednio 
zmagania, związane z tymi zagadnieniami, później kierować je w ustalony sposób. 
Jest to zasadnicze zadanie dla wszystkich zespołów wprowadzających lub dosko-
nalących SZŚ. 
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System ten powinien kierować się ku charakterystycznym zagadnieniom środo-
wiskowym, nie powinien być tworzony i przestrzegany w oderwaniu od spraw doty-
czących środowiska, które go wprost dotyczą. Jego powiązanie z innymi elementami 
systemu zarządzania w przedsiębiorstwie musiałoby odbywać się solidarnie z naji-
stotniejszymi kryteriami i fundamentami SZŚ, do których należy reguła, że system 
zarządzania środowiskowego powinien być odpowiednio, oraz bardzo precyzyjnie 
dostosowywany do wszelkich ważnych spraw środowiskowych w fi rmie. System za-
rządzania środowiskowego powinien uwzględniać, a nawet musi – w trakcie jego 
wprowadzania lub działań zmierzających do powstawania zmian – wszystkie oko-
liczności, jak i warunki, które wynikają z systemu prowadzenia danej fi rmy. 

Wdrażanie EMAS w PolsceWdrażanie EMAS w Polsce

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiązało się z różnorodnymi dla kra-
ju zmianami. Nowością dla organizacji i przedsiębiorstw było uzyskanie możliwo-
ści zarejestrowania się w europejskim systemie EMAS. Wymagania, jakie trzeba 
było spełnić, aby zostać zarejestrowanym w systemie, zostały zapisane w Rozpo-
rządzeniu nr 761/2001 Parlamentu i Rady ustanowione 19.03.2001 roku [13, s. 89]. 
Ustawa z 12.03.2004 roku o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) 
(DzU 04.70.631 z późniejszymi zmianami) i trzy akty wykonawcze określały również 
wymogi, na których opiera się w dniu dzisiejszym system EMAS. Spełnienie tych 
określonych wymagań umożliwiało nieprzymuszony udział organizacji we wspól-
notowym systemie audytu, oraz ekozarządzania EMAS. 

Na terenie Polski jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA), 
które jak dotąd akredytowało między innymi jednostki certyfi kujące, systemy zarzą-
dzania środowiskowego ze zgodnością ISO 14001,oraz jakością według ISO 9001, 
jak również wiele innych norm. W Polsce działający weryfi katorzy muszą posiadać 
akredytację nadaną przez PCA albo też przez organ akredytujący będący organem 
innego państwa Unii Europejskiej.

Polska Infrastruktura EMAS składa się z Krajowej Rady Eko-Zarządzania, która 
to stanowi przede wszystkim organ opiniodawczo-doradczy wobec Ministra Środo-
wiska. Zwracając uwagę na zakres obowiązków oraz kompetencji wyodrębnić można 
te najważniejsze takie, jak: analizowanie funkcjonowania całego systemu, skutecz-
ne promowanie EMAS, jak również opiniowanie powiązanych z nim aktów praw-
nych [13, s. 90].

Wdrożenie efektywnego SZŚ może również przynieść ze sobą inne korzyści, 
oprócz najbardziej zadowalającego, jakim jest budowanie wizerunku organizacji, 
wymienia się również poprawę relacji występujących pomiędzy organizacją a oto-
czeniem, np. społeczeństwo, czy też administracja. Dzięki temu można odnotować 
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większe wpływy fi nansowe. Organizacja posiadająca dobre zdanie o sobie w admi-
nistracji, społeczeństwie czy wśród klientów posiada większe możliwości pozyskania 
nowych rynków zbytu – nowego klienta. Dobry wizerunek, jaki dzięki temu wykre-
owała, otwiera nowe możliwości gospodarcze, przychylniejsze spojrzenie klientów, 
brak protestów społeczeństwa, czy też łatwiejszy start przy budowie nowych fabryk, 
czy fi lii, jak również przychylniejszemu spojrzeniu administracji i łatwiejszemu za-
łatwieniu wszelkich formalności. 

Schemat 2. Struktura systemu EMAS w PolsceSchemat 2. Struktura systemu EMAS w Polsce
Źródło: Rządowa strona systemu EMAS, http://www.emas.mos.gov.pl/ 

Wdrażanie i respektowanie systemu EMAS jest korzystne dla przedsiębiorstw 
i konsumentów. Ma to dobry wpływ nie tylko na stan środowiska naturalnego, ale 
również na wiążący się z tym aspekt ekonomiczny. Dzięki temu zaobserwować moż-
na zmniejszenie obciążenia na środowisko naturalne pod względem zanieczyszczeń, 
co w przypadku ekonomicznego podejścia wiąże się z redukcją koszów ponoszo-
nych przez zmniejszenie kar za degradację środowiska przez dane przedsiębiorstwo. 
Wobec tego również wiąże się to z lepszym pod względem ilościowym i jakościo-
wym wykorzystaniem surowców naturalnych, oraz efektywniejszym korzystaniem 
z zasobów środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwa wówczas oszczędzają koszty 
związane z pozyskaniem rzadkich zasobów i co za tym idzie, są bardziej efektywne 
ekonomicznie. Wynikiem tego jest wyższa jakość oferowanego produktu, zwiększe-
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nie konkurencyjności na rynku, rozszerzenie popytu na oferowane produkty i spro-
stanie wymagającym, ekologicznym gustom konsumentów. W konsekwencji tego 
fi rmy przyszłości trzymając się zasad zgodnych ze standardami systemu EMAS uzy-
skają przewagę konkurencyjną na rynku i to one będą wyłącznie liczyły się dla konsu-
mentów wypierając jednocześnie z rynku przedsiębiorstwa, które nie będą starały się 
działać proekologicznie. To właśnie ciągle rosnąca świadomość konsumentów wraz 
ze wzrostem gospodarczym reguluje pozycje tych fi rm na rynku i mają one szansę 
osiągać przewagę konkurencyjną realizując strategię ekorozwoju.

Wdrażanie EMAS w wybranych Wdrażanie EMAS w wybranych 
polskich przedsiębiorstwachpolskich przedsiębiorstwach
Zintegrowany System Zarządzania Zintegrowany System Zarządzania 
Środowiskiem w PKP PLK SAŚrodowiskiem w PKP PLK SA

Zintegrowany system zarządzania środowiskiem w PKP PLK S.A. spełnia wy-
magania ISO 14001:2004 w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania środowi-
skiem obejmując między innymi: 

udostępnianie linii kolejowych innym przedsiębiorstwom przewozowym, 
remontowanie i administrowanie infrastruktury kolejowej, 
sterowanie działalnością inwestycyjną z zakresu infrastruktury kolejowej,
uelastycznienie w celu modyfi kacji oraz doskonalenia dla jak najwyższego zapew-
nienia poziomu obsługi potrzeb klientów i wymagań prawnych.
Zintegrowany system zarządzania jakością oraz środowiskiem został zebrany 

i opisany w dokumentacji systemowej Spółki, którą stanowią :
udokumentowana Polityka Jakości i Środowiska oraz cele ustalone dla jej reali-
zacji,
Księga Jakości i Środowiska,
Księga Procesów zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem,
udokumentowane procedury oraz instrukcje zintegrowanego systemu zarządza-
nia jakością i środowiskiem,
instrukcje eksploatacyjne,
instrukcje stanowiskowe,
wewnętrzne akty normatywne,
zapisy wymagane przez ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004 [14].
Odpady, jakie są wytwarzane w jednostkach i komórkach organizacyjnych pod-

ległym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazywane są odpowiednim fi rmom 
zajmującym się ich utylizacją. Następnym istotnym elementem mającym wpływ na 
funkcjonowanie środowiskowe jest emisja zanieczyszczeń gazowych, generowanych 
z procesów spawania, malowania, oraz tych powstałych w wyniku spalania w kot-
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łowniach, czyli pyłowych [4]. W zgodzie z Ustawą „Prawo Ochrony Srodowiska” 
(DzU 01.62.627 z późn.zm.) z 27.04.2001 r. Spółka opłaca świadczenia za użytko-
wanie środowiska i wprowadzanie w nim zmian, oraz należności za zgromadzenie 
powstałych odpadów oraz ich utylizację. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odpowiadają także za stan środowiska natural-
nego na administrowanym przez siebie terenie. Jest on nadzorowany przez specjalne 
jednostki służbowe. Można stwierdzić, że kolej jest jednym z najczystszym środków 
transportu lądowego. Dzięki temu skutkuje to najmniejszymi kosztami zewnętrzny-
mi, czyli negatywnymi skutkami środowiskowymi. 

Przedsięwzięciami prośrodowiskowymi podejmowanymi przez PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. są między innymi [4]:

wspólne konsultacje z udziałem reprezentantów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
na obszarach objętych planami zagospodarowania i zmian linii kolejowych w za-
kresie m.in. zmniejszenia hałasu, budowy przejść dla dzikiej zwierzyny, itp. 
uczestnictwo w międzynarodowych zjazdach koordynatorów ochrony środowiska 
w celu przepływu doświadczeń dotyczących zagadnień niezbędnych do admini-
strowania polityki mającej na celu zrównoważenie systemu transportowego, 
współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, np. w sprawie orga-
nizowania i propagowania „Europejskich dni bez samochodu”,
instalowanie urządzeń, które odstraszałyby zwierzęta i powstrzymywałyby je przed 
wchodzeniem na tory w momencie, kiedy zbliżałby się nadjeżdżający pociąg,
konstrukcja ekranów akustycznych, przede wszystkim na terenach zespołów za-
mieszkanych przez społeczność lokalną ,
zmniejszenie ilości kotłowni węglowo-koksowych, aby móc powiększyć ilość kot-
łowni olejowych oraz gazowych, które zdecydowanie mniej emitują zanieczysz-
czeń trafi ających bezpośrednio do atmosfery,
przebudowanie i uregulowanie systemów odwodnień i odprowadzania zanie-
czyszczeń z unowocześnionych linii kolejowych,
wprowadzanie i zastosowanie nowoczesnych technik budowy i utrzymania infra-
struktury, która miałaby bezpośredni wpływ na znaczne zmniejszenie wytwarza-
nego hałasu, jak również powstających drgań. 
Zintegrowany system zarządzania środowiskiem powstał dzięki zdefi niowa-

niu i opisaniu procesów, jakie są potrzebne, aby zdołać spełnić prawa i normy ISO 
14001:2004. Proces ten jest postrzegany jako rząd konsekwentnych postępowań, zwią-
zanych ze sobą i wykorzystujących uzgodnione zasoby i adekwatnie zarządzanych, 
w celu zastosowania zmiany danych wejściowych w dane wyjściowe.

Procesy prowadzone w PKP PLK S.A. są nadzorowane. Każdy z nich jest obję-
ty systemem wskazującym punkty sprzężeń, wspólnego oddziaływania lub koligacji 
między innymi procesami tak, aby przejście informacji oraz tok sprawy przy wyko-
nywaniu zadań przechodził bez zakłóceń, zgodnie z jasno określonym porządkiem 
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wobec każdego procesu, jaki został scharakteryzowany, określono taktykę zastoso-
wania dla pracowników PKP PLK S.A. Mają oni ważny wpływ na podjęte i realizo-
wane zadania opierając się o system zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania Zintegrowany System Zarządzania 
Środowiskiem w ERA GSMŚrodowiskiem w ERA GSM

Aby otrzymać certyfi kat Systemu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001 trze-
ba spełnić restrykcyjne normy. Jednym z operatorów działającym na polskim ryn-
ku branży telekomunikacyjnej jest operator marki „ERA” i „Heyah” Polska Telefonia 
Cyfrowa Sp. z .o.o. Jako pierwszy operator komórkowy, który otrzymał certyfi kat ISO 
14001 może poszczycić się stosowaniem odpowiednich norm w zakresie eksploata-
cji i budowy stacji bazowych cyfrowej sieci komórkowej w Pionie Eksploatacji Sieci 
– Siedzibie Głównej w Warszawie oraz Regionalnych Biurach rozmieszczonych na 
terenie kraju w miejscowościach takich jak: Gdańsk, Poznań, Warszawa, czy Kato-
wice. Certyfi kat Systemu Zarządzania Środowiskowego to dowód zaangażowania się 
w pełni w ochronę środowiska.

Otrzymanie tego certyfi katu ISO 14001 dla PTC jako jednego z pierwszych ope-
ratorów komórkowych w Polsce stało się szczególnym wydarzeniem. Sieć ERA jest 
pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej operatorem telekomunikacyjnym, który 
otrzymał takie potwierdzenie, a zarazem wyróżnienie przeglądu wpływu działalności 
na środowisko naturalne. Otrzymanie certyfi katu ISO 14001 ustala, że eksploatacja 
i budowa sieci ERA są całkowicie kontrolowane na każdym stopniu rozwoju, a także 
działania oraz, że nie posiadają one negatywnego wpływu na otoczenie naturalne.

Decyzję wiążącą o wprowadzeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego odno-
szącego się do normy ISO 14001 w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. ustalono 
w 1999 r. W początkowej fazie dnia 13.06.2001 licencją objęto Pion Eksploatacji Sie-
ci – Biuro Regionalne Poznań oraz samą Centralę. 

Zgodność cech dla wprowadzonego systemu ISO 14001:1996 zostało potwier-
dzone dnia 11.12.2002 r. przez Lloyd’s Register Quality Assurance. Można powie-
dzieć wówczas o drugiej fazie wprowadzania tego systemu. W Biurach Regionalnych 
mieszczących się w: Gdańsku, Warszawie i Katowicach udzielono pełnej rekomen-
dacji do zatwierdzania systemu, zwracając szczególną uwagę na wielkie zaangażowa-
nie i troskę pracowników podczas rozwiązywania trudnych problemów związanych 
ze środowiskiem.

Kolejną trzecią fazą rozwoju Systemu Zarządzania Środowiskowego w sieci ERA 
było zaakceptowanie i dostosowanie się do wymagań unowocześnionej normy ISO 
14001:2004. Dnia 1.01.2006 Lloyd’s Register Quality Assurance ponownie przyczy-
nił się certyfi kacji Systemu Zarządzania Środowiskowego, tym razem w Pionie Sie-
ci i Eksploatacji. 
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Dzięki ciągłemu ulepszaniu Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. spełnia najwyższe 
międzynarodowe i światowe standardy w eksploatacji i budowie cyfrowej telefonii 
komórkowej, oraz można powiedzieć, że jest liderem wśród operatorów branży tele-
komunikacyjnej utrzymującej najwyższą dbałość o przestrzeń naturalną. Dla fi rmy, 
która reprezentuje dość niełatwy sektor usług telekomunikacyjnych, najważniejszym 
był odpowiedni i właściwy wybór dążeń środowiskowych. Polska Telefonia Cyfro-
wa Sp. z o.o. zobowiązała się do jak największego zmniejszenia wpływu działania na 
środowisko naturalne, powodowanego eksploatacją i instalowaniem sieci telefonii 
komórkowej Era oraz Heyah.

Jeżeli bralibyśmy atutowe aspekty dotyczące ochrony środowiska pod uwagę, należa-
łoby wówczas wyróżnić między innymi: nadzorowanie stacji bazowych oraz innych ele-
mentów sieci będących źródłem przekazu fal elektromagnetycznych, a także odpowiednie 
wykorzystanie i utylizację akumulatorów (baterii). Zwracając przede wszystkim uwagę 
na pojęcie nadzoru nad stacjami bazowymi, a także innymi detalami sieci Era i Heyah, 
można wyjaśnić to jako projektowanie, eksploatowanie oraz konstruowanie w odpowied-
ni sposób, który gwarantuje stosowne zachowanie możliwych poziomów natężenia pola 
elektromagnetycznego, ściśle ustalonych z punktu widzenia ochrony środowiska. 

Wynikiem otrzymania ISO 14001 oraz kierowania się polityką proekologicz-
ną było przyznanie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. Z o.o. przez Dyrektora Polskie-
go Centrum Badań i Ministra Środowiska – Certyfi kacji nagrody Panteon Polskiej 
Ekologii, którą sieć ERA odebrała 21.11.2001 r., w trakcie Międzynarodowych Tar-
gów Ekologicznych „POLEKO” odbywających się w Poznaniu. Certyfi kat zobowią-
zał Operatora Telefonii Komórkowej do nieustannego rozwoju wdrożonego Systemu 
Zarządzania Środowiskowego, będącego w zgodzie z normami ISO 14001 tak, aby 
intensywny oraz dynamiczny rozwój wyniknął równolegle z rozwojem, coraz więk-
szej działalności biorąc pod uwagę ochronę środowiska. 

Sieć ERA jako Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. stara się mieć na uwadze za-
gadnienia środowiskowe już podczas rozważania i podejmowania pierwszych decyzji 
planistyczno-strategicznych, aby w przyszłości było łatwiej pogodzić zadania techno-
logiczne oraz ekologiczne z ochroną środowiska. Efektywne i nowoczesne zarządza-
nie systemem środowiskowym daje ogromne korzyści i stwarza szansę dostrojenia 
polskiego systemu oceny zgodności do wymogów europejskich. Jest to również swe-
go rodzaju przepustka do uzyskania przewagi konkurencyjnej w dążącej do coraz to 
nowych rozwiązań unowocześnionej wspólnej Europy.

WnioskiWnioski

Polskie przedsiębiorstwa, które już wdrożyły normy ISO 14001 stanowią pod-
stawę w hierarchii ważności wśród innych polskich fi rm dążących do spełnienia 
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wyznaczonych standardów i uzyskania certyfi kacji. Dzięki wdrożeniu systemu za-
obserwować można wśród wymienionych powyżej fi rm, poprawę organizacji tychże 
przedsiębiorstw, zwiększenie kultury zarządzania środowiskiem i co najważniejsze 
podstawową zmianę w podejściu do zagadnień, które związane są bezwzględnie z sy-
stemem jakości. Głównym celem wszystkich wymienionych przedsiębiorstw jest sta-
ranie się lub utrzymanie pozycji lidera na rynku w danej branży, do której należą. 
Głównie walczą one o stanowisko najbardziej konkurencyjnych wśród innych bran-
żowych fi rm, dzięki temu wciąż podnoszą i udoskonalają swoje wartości dotyczące 
bycia w jak najlepszej zgodności ze środowiskiem naturalnym, wywierając na niego 
znikomy wpływ i przeciwdziałając zanieczyszczeniom. Etapy wdrażania norm w pol-
skich przedsiębiorstwach są dość skomplikowane, niejednokrotnie potrzeba nawet 
roku, bądź kilku lat, by dostosować odpowiednio systemy danej fi rmy do przedłożo-
nych wymagań. Wówczas dane przedsiębiorstwo skupia się w pierwszej kolejności na 
zbadaniu i opisaniu wszystkich procesów zachodzących wewnątrz fi rmy. Następnie 
przeprowadza audyty wewnętrzne, wraz z wyciąganiem wniosków i kontroluje pro-
cesy poprzez przeglądy okresowe, które mają na celu wyeliminowanie niekorzyst-
nych zjawisk zachodzących w danej fi rmie. Jeśli wszystkie zakładane normy zostają 
spełnione, wówczas przeprowadza się audyt mający na celu wydanie niezbędnych 
oświadczeń, sprawdzenia zgodności i dopuszczenia do uzyskania certyfi katu. Korzy-
ści z wdrażania systemów zarządzania według norm ISO posiadają nie tylko aspekt 
ekonomiczny, który korzystniej wpływa na zminimalizowanie kosztów prowadzenia 
i zarządzania działalnością, ale również prawny i marketingowy. Firma staję się do-
minującą na rynku, lepiej postrzeganą przez konsumentów i staje się przedsiębior-
stwem zdolnym do osiągania przewagi konkurencyjnej w danej branży.
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WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
ŚRODOWISKOWEGO W WYBRANYCH ŚRODOWISKOWEGO W WYBRANYCH 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACHPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

StreszczenieStreszczenie

Podstawowym wymaganiem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest osiąganie syste-
matycznego zmniejszania oddziaływania na środowisko, poprzez zintegrowanie procesu 
podejmowania decyzji związanych z ochroną środowiska, z ogólnym systemem zarządzania 
w danej organizacji. System pomaga zarządzać zagrożeniami dla środowiska, redukować 
koszty, poprawiać konkurencyjność oraz minimalizować niekorzystny wpływ na środowisko. 
Wdrażając i stosując System Zarządzania Środowiskowego buduje się pozytywny publiczny 
wizerunek fi rmy w oczach klientów, instytucji państwowych i innych uczestników rynku. Firmy 
myślące o przyszłości, powinny już dziś sięgać po nowoczesne metody zarządzania, opierając 
się na kryteriach jakości i środowiskowych. W świetle zachodzących w szybkim tempie zmian 
przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, posiadanie sprawnie działającego 
systemu zarządzania środowiskowego opartego o wymogi normy ISO 14001, staje się solidną 
podstawą do rejestracji w Systemie Eko-Zarządzania i Audytów – EMAS. Biorąc pod uwagę 
ostatnie lata w Polsce odnotowano niezaprzeczalny postęp w zakresie ochrony środowiska, 
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mimo wszystko działania te skupiają się przede wszystkim na zmniejszeniu zagrożeń oraz 
częściowej likwidacji następstw i egzekwowaniu kar, jak również opłat. Wdrażanie Systemu 
Zarządzania Środowiskowego jest wskazane z wielu przyczyn, głównie z punktu widzenia 
osiągania przez fi rmy dominującej pozycji konkurencyjnej w Unii Europejskiej. Celem niniej-
szego artykułu jest próba oceny i analizy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego na 
przykładzie wybranych fi rm – PKP PLK S.A. oraz ERA GSM oraz pokazanie, jak te wybrane 
fi rmy radzą sobie z ekologicznymi wyzwaniami jednolitego rynku europejskiego.
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OFICYNA WYDAWNICZA OFICYNA WYDAWNICZA 
SGH POLECASGH POLECA

Protokół dyplomatyczny i dobre obyczajeProtokół dyplomatyczny i dobre obyczaje
Cezary Ikanowicz, Jan W. PiekarskiCezary Ikanowicz, Jan W. Piekarski
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Warszawa 2009w Warszawie, Warszawa 2009

Rozwój kontaktów międzynarodowych oraz współpracy regionalnej i transgra-
nicznej, współpracy miast bliźniaczych, spowodowały, że kontakty dyplomatyczne 
stały się także udziałem władz lokalnych i samorządowych. Współpraca regionów 
i miast w Unii Europejskiej jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
form działalności samorządowej. Poznanie zasad regulujących współpracę między-
narodową powinno stać się przedmiotem zainteresowania każdego jej uczestnika, 
a w szczególności osób zajmujących się w urzędach i instytucjach kontaktami z przed-
stawicielstwami dyplomatycznymi obcych państw. Autorzy polecają książkę wszystkim 
osobom zainteresowanym protokołem, regułami zachowania się w świecie dyploma-
cji i podstawowymi zasadami dobrego wychowania, umiejętności bycia, czyli tym, co 
popularnie nazywane jest savoir-vivrem. Przy opracowywaniu podręcznika autorzy 
korzystali w dużym stopniu z bogatej literatury krajowej i zagranicznej, własnego do-
świadczenia, nabytego w wieloletniej służbie dyplomatycznej, a także z najnowszych 
opracowań dotyczących protokołu dyplomatycznego i ceremoniałów, wydawanych 
na użytek służbowy przez ministerstwa spraw zagranicznych innych krajów.

Autorzy, przygotowując nowe wydanie podręcznika, starali się przekazać uni-
wersalne przesłanie norm protokolarnych i dobrych obyczajów, uwzględniając rów-
nocześnie naturalną ewolucję zachodzącą w stosunkach międzyludzkich – zarówno 
ofi cjalnych jak i prywatnych – na skutek rozwoju technologii komunikowania się, 
powszechności przemieszczania i zmian w sposobie ubierania. Wyrażają nadzieję, 
że kolejne, siódme wydanie podręcznika, podobnie jak wydania poprzednie, spotka 
się z życzliwym zainteresowaniem Czytelników.
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Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. 
Wybrane zagadnieniaWybrane zagadnienia
redakcja naukowa Irena Lichniakredakcja naukowa Irena Lichniak
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, Warszawa 2009w Warszawie, Warszawa 2009

„(…) Żyjemy w czasie zamętu związanego z kryzysem, który ze Stanów Zjedno-
czonych rozlał się po całym świecie. Ze sfery fi nansowej przeniósł się do sfery real-
nej i rozprzestrzenia się dalej na sferę społeczną i polityczną. Światowy kryzys jest, 
co zrozumiałe, dominującym tematem dyskusji akademickiej, eksperckiej i medial-
nej. Nikt już nie ma wątpliwości, że jest to kryzys o wymiarze globalnym, kryzys sy-
stemowy o fundamentalnym znaczeniu.

Zagrożenie kryzysem to jeden z wątków w toczącej się od wielu lat debacie o glo-
balizacji. Zwracano w niej uwagę na nieuchronność kryzysu w sytuacji, gdy świat 
fi nansów światowych jest całkowicie oderwany od realnej gospodarki, gdy wzrasta 
podatność gospodarki poszczególnych krajów na ataki spekulacyjne, gdy konsekwen-
cją zakłócenia mechanizmu kształtowania kursów walutowych i tworzenia rezerw 
jest destabilizacja ekonomiczna krajów. Groźbę kryzysu gospodarczego upatrywa-
no w niekompletności procesu globalizacji, który powoduje, że na globalnym ryn-
ku nie ma arbitra i nie obowiązują żadne reguły gry. Rozpad ładu świata opartego 
na kontroli państwa, pozbawionego skutecznej koordynacji, prowadzi do żywioło-
wości i chaosu (…)”.

ze Wstępu prof. dr hab. Ireny Lichniak

„(…) Publikacja porusza kluczowe obecnie problemy teoretyczne i praktyczne 
ekonomii. Podejmuje je grono wybitnych polskich ekonomistów, próbujących je na-
świetlić przy wykorzystaniu swojego, wiele lat budowanego, solidnego warsztatu ba-
dawczego.

Zapotrzebowanie na rynku na tego typu prace jest ogromne – przede wszyst-
kim wśród studentów i doktorantów, ale również wśród dojrzałych już teoretyków 
i praktyków ekonomii. Książka ta, mimo niekiedy hermetycznego, dyscyplinujące-
go naukowego języka, może mieć duży walor popularyzatorski. Tak rozbudowana 
i tak różnorodna, a zarazem aktualna tematyka powinna zachęcić do wielu intere-
sujących polemik (…)”.

na podstawie recenzji prof. dr. hab. Adama Nogi
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INFORMACJA DLA AUTORÓWINFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja kwartalnika uprzejmie zawiadamia Autorów i Czytelników, że przyj-
muje do publikacji:

artykuły naukowe i komunikaty z badań; objętość tekstu (wraz z wymaganymi: 
bibliografi ą, streszczeniem w języku polskim i języku angielskim, słowami klu-
czowymi w języku polskim i angielskim oraz tytułem artykułu w języku angiel-
skim) do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie po 60 
znaków w każdym wierszu),
recenzje książek – objętość tekstu do 8 stron,
informacje o ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach 
i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych waż-
nych wydarzeniach w życiu naukowym; objętość tekstu do 6 stron,
wspomnienia i informacje (z okazji jubileuszy) o dawnych i współczesnych wy-
bitnych uczonych (autorach) z dziedziny organizacji i zarządzania; objętość teks-
tu do 6 stron.
Prosimy o rozpoczynanie akapitów w tekście od trzeciego znaku.
Redakcja przyjmuje również do publikacji ogłoszenia (reklamy) szkół i kursów dla 

menedżerów, fi rm konsultacyjnych i innych w rozmiarze jednej strony druku forma-
tu B5. Ceny za ogłoszenia wynoszą: na czwartej stronie okładki 1600 zł, na trzeciej 
stronie okładki 800 zł, wewnątrz numeru 400 zł. Projekt reklamy na czwartej stro-
nie okładki może być kolorowy (CMYK). 

Do artykułów i komunikatów z badań należy dołączyć streszczenie oraz słowa 
kluczowe w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu); 
objętość streszczeń, wraz z tytułem, słowami kluczowymi – do 200 słów. 

Redakcja prosi również o profesjonalne wykonywanie bibliografii na końcu 
tekstu: nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek) i pierwsza litera dru-
giego imienia (kropka), po czym po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek), 
wydawca (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka). W cudzysłowie pisze się, 
zgodnie z normą, tylko tytuł czasopisma, po czym bez interpunkcji rok i po prze-
cinku numer.

�

�

�

�
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Przypisy bibliografi czne (źródłowe) w tekście prosimy sporządzać poprzez umiesz-
czenie w klamrze: liczby wskazującej do jakiej pozycji z bibliografi i się odwołujemy 
oraz strony, szczególnie wtedy, jeśli zamieszczamy cytat.

Prosimy autorów o podawanie na oddzielnej stronie: tytułu (stopnia) naukowe-
go, nazwy miejsca pracy, numerów telefonów, adresu e-mail oraz dokładnego adre-
su domowego.

Materiały – przygotowane w standardzie Word, czcionka Times New Roman 11 p., 
1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm, pliki nie powinny zawierać „linków” 
– prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji, e-mail: oik@sgh.waw.pl, 
lub bezpośrednio do redaktora naczelnego, e-mail: lsulkowski@swspiz.pl.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji materiałów, zmiany tytu-
łów.

Teksty, które nie zawierają streszczeń, słów kluczowych języku polskim i angiel-
skim oraz tytułu w języku angielskim, a także te, które mają nieprawidłowo przygo-
towane przypisy i bibliografi ę, będą odsyłane do korekty autorskiej!

Niezamówionych tekstów i nośników elektronicznych nie zwracamy.



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2009 (137) 165165

WARUNKI SPRZEDAŻY WARUNKI SPRZEDAŻY 
I PRENUMERATYI PRENUMERATY

Główny dystrybutor:Główny dystrybutor:

Oficyna Wydawnicza Oficyna Wydawnicza 
Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieSzkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zamówienia przyjmujemyZamówienia przyjmujemy
przez internet: www.wydawnictwo.waw.pl
e-mailem: wydawnictwo@sgh.waw.pl
telefonicznie: (22) 564 98 37, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00–15.00 
faksem: (22) 564 86 86
pocztą pod adresem:
Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa

Wpłaty należy dokonywać na konto nrWpłaty należy dokonywać na konto nr
56 1240 5918 1111 0010 2447 780356 1240 5918 1111 0010 2447 7803

Zamawiając roczną prenumeratę otrzymują Państwo 20% rabatuZamawiając roczną prenumeratę otrzymują Państwo 20% rabatu
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KOMITET NAUK ORGANIZACJI KOMITET NAUK ORGANIZACJI 
I ZARZĄDZANIA I ZARZĄDZANIA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUKPOLSKIEJ AKADEMII NAUK

Misja komitetuMisja komitetu

Stymulowanie rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce oraz promowa-
nie wśród innych środowisk naukowych i praktyki osiągnięć polskiej myśli z zakre-
su zarządzania oraz jej twórców

Cele komitetuCele komitetu

– Reprezentowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania wobec innych 
nauk, władz Akademii i innych Komitetów PAN, agend rządowych oraz organizacji 
międzynarodowych zajmujących się problematyką organizacji i zarządzania

– Stymulowanie podnoszenia poziomu naukowego instytucji i ludzi tworzących 
środowisko nauk o zarządzaniu

– Aktywne oddziaływanie na młodych pracowników nauki, środowiska lokal-
ne i praktyków

– Integrowanie środowiska nauki organizacji i zarządzania
– Internacjonalizacja działalności Komitetu
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SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA 
W WARSZAWIEW WARSZAWIE

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy 
Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Pol-
sce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie.

Cechą wyróżniającą SGH na tle innych szkół wyższych jest swoboda tworzenia 
własnej ścieżki studiów, którą od początku lat 90. umożliwia bezwydziałowa struk-
tura uczelni. Dzięki temu każdy student sam decyduje nie tylko o kierunku studiów, 
ale także o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami 
może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków.

SGH oferuje nie tylko kształcenie na trzech stopniach studiów (licencjackie, ma-
gisterskie, doktoranckie), ale także:

ponad 90 studiów podyplomowych
2 programy MBA
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dziecięcy Uniwersytet Ekonomiczny

oraz wiele kursów i szkoleń, Inkubator Przedsiębiorczości, około 100 kół naukowych 
i kilkanaście organizacji studenckich. 

Współpraca SGH z zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów 
w którejś z prawie 200 partnerskich uczelni na całym świecie – od uniwersytetów ekono-
micznych w Czechach czy na Węgrzech, poprzez ośrodki w USA i Kanadzie, po kraje tak 
egzotyczne jak Singapur czy Nowa Zelandia. Z drugiej strony, dzięki zacieśnieniu tej współ-
pracy coraz więcej zagranicznych studentów wybiera SGH jako miejsce swoich studiów.

SGH jest jedyną polską uczelnią należącą do prestiżowego konsorcjum Com-
munity of European Management Schools and International Companies (CEMS), 
zrzeszającego wiodące uczelnie ekonomiczne oraz koncerny działające na rynkach 
europejskich. Członkostwo w CEMS otwiera studentom SGH dostęp do stypendiów 
na najlepszych uczelniach w Europie, praktyk w największych fi rmach, a w rezulta-
cie do dyplomu CEMS Master In International Management, uważanego za euro-
pejski odpowiednik amerykańskiego MBA. 
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www.wydawnictwo.waw.pl

Koszt przesyłki pocztowej pokrywa Oficyna Wydawnicza.

Przesyłki realizowane są 
po dokonaniu wpłaty na konto SGH Oficyna Wydawnicza
nr 26 1240 112 1111 0010 0660 1134

Zapraszamy do
KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Oficyny Wydawniczej 
Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie

Znajdziecie tu Państwo prezentację naszej 
najaktualniejszej oferty wydawniczej, 

czyli
blisko 300 tytułów przyporządkowanych 
do odpowiedniej kategorii tematycznej, 

starsze wydania w zakładce TANIA KSIĄŻKA

Przypominamy, że 
W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ 

ZAWSZE TANIEJ – STAŁY RABAT 10%
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