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RACJONALNO	� EKONOMICZNA W DZIAŁALNO	CI PRZEDSI�BIORSTWA 

A SPOŁECZNE RACJE INTERESARIUSZY

Przedsi�biorstwa funkcjonuj�ce w konkurencyjnym i zmiennym otoczeniu 
poszukuj� coraz bardziej skutecznych sposobów osi�gania sukcesu. Dodatko-
wym ograniczeniem w ich d��eniach jest przybieraj�cy na znaczeniu krytycyzm 
społecze�stwa, spowodowany rosn�c� wra�liwo�ci� na kwestie etyczne, w tym 
obserwowane negatywne skutki aktywno�ci gospodarczej, takie jak zanieczysz-
czenie �rodowiska naturalnego, bezrobocie, bezwzgl�dno�� w relacjach przeło-
�ony – podwładny, zakłócona równowaga pomi�dzy �yciem zawodowym i oso-
bistym, jak te� przypadki korupcji czy afer gospodarczych nagła�nianych przez 
media. Działalno�� przedsi�biorstw wpływa bowiem nie tylko na rozwój gospo-
darczy, ale i na jako�� �ycia pracowników i reszty społecze�stwa. Powstaj� tym 
samym sytuacje wynikaj�ce niekoniecznie z naruszania prawa, ale wywołuj�ce 
w�tpliwo�ci o charakterze moralnym. 

Coraz bardziej wykształcone i �wiadome społecze�stwo oczekuje, i� w obli-
czu tych zagro�e� i niesprawiedliwo�ci przedsi�biorstwa b�d� wykazywały zain-
teresowanie sytuacj� człowieka w systemie gospodarczym. Wywiera ono presj�
na tworzenie odpowiednich warunków pracy, godne traktowanie człowieka, jak 
te� czytelno�� podejmowanych decyzji i pot�pienie nieuczciwej konkurencji. 
Opisane tendencje współczesnej rzeczywisto�ci wywołuj� konieczno�� nowego 
podej�cia do formułowania wi�zki celów przedsi�biorstwa, czy te� generalnie – 
do okre�lenia miejsca jednostek gospodarczych w otoczeniu społecznym. Wobec 
rosn�cego znaczenia legitymizacji społecznej dla działalno�ci gospodarczej, 
firmy musz� sobie radzi� z dylematem relacji pomi�dzy ekonomiczn� a spo-
łeczn� sfer� funkcjonowania. St�d coraz wi�ksze zainteresowanie poj�ciem spo-
łecznej odpowiedzialno�ci przedsi�biorstwa. 

Idea odpowiedzialno�ci społecznej – Corporate Social Responsibility (CSR) 
– opiera si� na zało�eniu, �e przedsi�biorstwo jest odpowiedzialne wobec grup 
wewn�trznych i zewn�trznych maj�cych wpływ na jego funkcjonowanie, jak 
i grup, na które samo oddziałuje [Kostera, 1992, s. 19]; [Stoner, Freeman, Gil-
bert 2001, s. 80]. Przytoczona definicja nawi�zuje do teorii interesariuszy (sta-
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keholders) – koncepcji prowadzenia działalno�ci gospodarczej poprzez budowa-
nie przejrzystych, długoterminowych i trwałych relacji, opartych na dialogu 
i wzajemnym szacunku, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, tj.: zarówno 
wła�cicielami, akcjonariuszami, klientami, dostawcami, kooperantami, jak rów-
nie� z pracownikami, społeczno�ci� lokaln� i rz�dem, kwestionuj�cej uznawanie 
za szczególne jedynie stosunków z wła�cicielami i akcjonariuszami [Paliwoda-
Matiola�ska, 2005, s. 240]. Wskazuje si� na konieczno�� uwzgl�dnienia nie 
tylko racjonalno�ci ekonomicznej, ale i racji społecznych szeroko poj�tych inte-
resariuszy.  

W literaturze przedmiotu przytaczane s� te� argumenty krytyków idei odpo-
wiedzialno�ci społecznej. Według pogl�dów niektórych ekonomistów rozwi�-
zywanie problemów społecznych nie powinno by� zadaniem przedsi�biorstwa, 
lecz organów takich jak rz�d, władze terenowe czy samorz�dy lokalne [Oleksyn, 
1992, s. 14]. Przeciwnicy realizacji przez przedsi�biorstwa zada� społecznych 
twierdz�, �e zaanga�owanie w problemy społeczne mo�e by� zagro�eniem dla 
osi�gni�cia podstawowego celu jednostek gospodarczych, jakim jest przyspa-
rzanie zysku wła�cicielom. Obawiaj� si�, �e negatywnym skutkiem takiej dzia-
łalno�ci mo�e by� zdobycie przez firmy o du�ym potencjale finansowym 
(przede wszystkim takie podmioty decyduj� si� na przeznaczanie cz��ci �rod-
ków na realizacj� celów społecznych) jeszcze wi�kszej władzy ni� maj�. Innym 
argumentem jest przekonanie o braku do�wiadczenia wielu przedsi�biorstw do 
wła�ciwej oceny sytuacji i podejmowania decyzji dotycz�cych działalno�ci spo-
łecznej. Ponadto, przedsi�biorstwa anga�uj�c si� społecznie ponosz� koszty, 
którymi w rezultacie obci��� społecze�stwo, a zatem ostatecznie b�dzie ono 
stratne [Griffin, 2000, s. 149].  

Obecnie jednak przytoczone powy�ej pogl�dy s� w mniejszo�ci. Wydaje si�, 
�e dystansowanie si� od poczucia wra�liwo�ci społecznej przez współczesne 
przedsi�biorstwa nie jest ju� mo�liwe. Coraz powszechniej uwa�a si�, i� przed-
si�biorstwa s� podmiotami społecznymi, umocowanymi społecznie w otoczeniu 
[Lichtarski, 1999, s. 16].  

Dokonuj�c studiów literaturowych, analizuj�c wyniki bada� empirycznych, 
czy te� obserwuj�c rzeczywisto�� gospodarcz� mo�na wyci�gn�� wniosek, i�
dyskusji podlegaj� obecnie jedynie relacje pomi�dzy celami ekonomicznymi 
a społecznymi czy wpływ podej�cia do kwestii etycznych na efektywno�� eko-
nomiczn� jednostek gospodarczych, jak te� szczero�� intencji, którymi si� one 
kieruj� wprowadzaj�c praktyki odpowiedzialno�ci społecznej oraz zasadno��
wprowadzania regulacji prawnych w omawianym obszarze. Za szczególnie 
istotny kierunek zainteresowania wskazan� problematyk� uznano w niniejszych 
rozwa�aniach podj�cie problemu celowo�ci ukierunkowania odpowiedzialno�ci 
społecznej na grup� znacz�cych interesariuszy przedsi�biorstwa, jak� stanowi�
pracownicy i ukazanie wpływu podej�cia do etyki w biznesie na rozwój firmy.  
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ODPOWIEDZIALNO	� SPOŁECZNA PRZEDSI�BIORSTWA A OCZEKIWANIA 

PRACOWNIKÓW

Chocia� problematyka społecznych skutków działalno�ci gospodarczej nabie-
ra znaczenia, a idea odpowiedzialno�ci społecznej zyskuje sobie coraz wi�ksze 
uznanie, poj�cie to nie jest w pełni wła�ciwie rozumiane. Najcz��ciej idea CSR 
odnoszona jest do aktywno�ci przedsi�biorstwa na zewn�trz i pojmowana jako 
filantropia czy odpowiedzialno�� wobec kontrahentów, konsumentów b�d� wo-
bec �rodowiska naturalnego.  

Tymczasem, odpowiedzialno�� społeczna mo�e mie� wymiar zarówno ze-
wn�trzny, jak i dotycz�cy wn�trza przedsi�biorstwa. Odpowiedzialno�� wobec 
podmiotów zewn�trznych, oprócz wymienionych wy�ej grup, obejmuje równie�
społeczno�� lokaln� czy organy administracji pa�stwowej. 

Przedmiotem zainteresowania w niniejszych rozwa�aniach b�dzie odpowie-
dzialno�� wewn�trzna, wi���ca si� z zaspakajaniem potrzeb pracowników, prze-
jawiaj�ca si� zwłaszcza w: 
− trosce o utrzymywanie miejsc pracy, 
− zapewnianiu godnego wynagrodzenia,  
− kształtowaniu harmonijnych relacji mi�dzyludzkich,  
− stosowaniu sprawiedliwego systemu oceniania, 
− umo�liwianiu rozwoju i odczuwania satysfakcji z pracy, 
− stosowaniu partycypacji w zarz�dzaniu, 
− realizacji �wiadcze� socjalnych, 
− poprawie warunków pracy,  
− wprowadzaniu programów na rzecz równowa�enia �ycia zawodowego z po-

zazawodowym, 
− stosowaniu outplacementu, czyli „łagodnego zwalniania”, 
− eliminowaniu dyskryminacji.  

Funkcjonowanie przedsi�biorstwa ukierunkowane jest na wypracowanie wy-
niku finansowego. Współcze�nie jednak, wobec wspomnianych na wst�pie ten-
dencji, odchodzi si� od tradycyjnego okre�lania zada� jednostek gospodarczych. 
Koncentrowaniu si� na wypracowaniu zysku towarzysz� wskazane powy�ej 
elementy, konieczne dla funkcjonowania i rozwoju, a nawi�zuj�ce do sfery spo-
łecznej. Przedsi�biorstwo staje si� zatem instytucj� wielozadaniow� [Gableta, 
2003, s. 89]. Realizowane przez nie cele bywaj� sprzeczne, poniewa� ró�norod-
ne s� oczekiwania interesariuszy. Warto jednak podejmowa� działania ukierun-
kowane na porozumienie i poszukiwa� rozwi�za� korzystnych dla wszystkich. 
Wskazane powy�ej przejawy odpowiedzialno�ci społecznej słu�� zapewnieniu 
pracownikom sprawiedliwego traktowania i dogodnych warunków pracy oraz 
wspieraj� ich rozwój, a tym samym konkurencyjno�� przedsi�biorstwa.  
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W tabeli 1 zestawiono wybrane aspekty „proludzkich” działa� przedsi�-
biorstw i ukazano ich efekty powstaj�ce zarówno w sferze ekonomicznej, jak 
i społecznej.  

Umo�liwianie pracownikom poszerzania wiedzy słu�y poprawie efektów ich 
pracy, a tym samym podnoszeniu poziomu wykonania zada�, natomiast z uwagi 
na coraz wi�ksz� �wiadomo�� pracowników jest te� zaspokojeniem ich istotnej 
potrzeby zwi�zanej z rozwojem, zwłaszcza, kiedy planuj�c szkolenia, oprócz 
potrzeb przedsi�biorstwa uwzgl�dnia si� ich indywidualne plany karier. Rosn�-
cym kompetencjom i aspiracjom zatrudnionych powinno towarzyszy� delego-
wanie uprawnie� do podejmowania decyzji i mo�liwo�� samodzielnego organi-
zowania własnej pracy. Konieczne jest tym samym przekazywanie przez kie-
rownictwo rzetelnej informacji na temat misji, realizowanej strategii rozwoju 
i celów przedsi�biorstwa. Taka postawa kierownictwa sprzyja zaanga�owaniu 
pracowników w wykonywane zada�, poniewa� daje wi�ksz� �wiadomo�� wpły-
wu na realizacj� celów firmy i własnego udziału w jej sukcesie. Zwi�ksza po-
czucie sensu i celowo�ci wykonywanej pracy. Jednocze�nie jest wyrazem doce-
nienia, poszanowania i zaufania dla kompetencji pracowników. Kreowanie po-
zytywnych relacji mi�dzyludzkich sprzyja natomiast rozwojowi współpracy 
i dzieleniu si� wiedz�, a tym samym pomna�aniu jej w przedsi�biorstwie. Pozy-
tywne rezultaty szkolenia, partycypacji w zarz�dzaniu czy podejmowania 
współpracy mog� by� wzmacniane przez system ocen pracowniczych, je�eli 
zostanie on wykorzystany jako narz�dzie kształtowania po��danych postaw 
i popularyzowania pozytywnych warto�ci, których uznanie sprzyja ch�ci posze-
rzania wiedzy i nadawania priorytetowego znaczenia wspólnym interesom. Na 
efektywno�� pracy nie pozostaje bez wpływu poczucie bezpiecze�stwa zatrud-
nienia, warunkuj�ce mo�liwo�� zaspokojenia potrzeb bytowych, a jednocze�nie 
eliminuj�ce strach przed utrat� wył�czno�ci w fachowo�ci, zmniejszaj�ce obaw�
przed popełnieniem bł�dów, a przez to ułatwiaj�ce ukierunkowanie działa� na 
efekty długookresowe. 

Stosowanie praktyk odpowiedzialno�ci społecznej oznacza traktowanie pra-
cownika jak interesariusza, a nie tylko podwładnego, jest wyrazem troski o za-
trudnionych i pozwala im identyfikowa� si� z firm�, a tym samym zapewnia 
wi�ksz� gotowo�� do wysiłku i po�wi�cenia. Mo�liwo�� kształcenia, samodziel-
no�� i dobra komunikacja wpływaj� bezpo�rednio na wzrost konkurencyjno�ci 
firmy, a jednocze�nie s� odpowiedzi� na indywidualne potrzeby pracowników 
dotycz�ce rozwoju zawodowego i osobowo�ciowego. 
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Tabela 1. Wybrane przykłady działa� nawi�zuj�cych do odpowiedzialno�ci spo-
łecznej przedsi�biorstwa i ich mo�liwe efekty 
Wybrane aspekty 
prospołecznych działa�
podejmowanych 
w przedsi�biorstwach 
w obszarze 
pracowniczym 

Korzy�ci powstaj�ce w sferze 
ekonomicznej 

Oddziaływanie w sferze 
społecznej – korzy�ci dla 
pracownika 

Wspieranie podnoszenia 
wiedzy fachowej 
i ogólnej 

Wy�sza jako�� i wydajno��
pracy 
Lepsze dostosowanie 
kompetencji pracowników 
do wymogów pracy 

Samorealizacja 
Wy�sza samoocena 
Lepsza zatrudnialno��
Wi�ksza �wiadomo��
obywatelska 
Zdobycie uznania 
społecznego 
Motywacja do dalszego 
rozwoju 

Delegowanie uprawnie�  Wzrost wykorzystania wiedzy 
i umiej�tno�ci pracowników 
na rzecz firmy 
Lepsze rozumienie pracy 
Wi�ksza samodzielno�� na 
stanowisku pracy 
Zaanga�owanie 
Akceptacja zmian 
Kreatywno��
Innowacyjno��

Mo�liwo�� „wykazania si�” 
Wi�ksza satysfakcja z pracy
Rozwój zawodowy 
i osobowo�ciowy 

Rozwijanie komunikacji 
mi�dzyludzkiej 

Lepsza praca zespołowa 
Poczucie wspólnoty 
Dzielenie si� wiedz�

Nawi�zywanie pozytyw-
nych relacji mi�dzyludzkich
Zaspokajanie potrzeby 
afiliacji 
Nabywanie pozytywnych 
cech, jak: lojalno��, 
uczciwo��, kolektywizm 
Aktywizacja społeczna 

Bezpiecze�stwo 
zatrudnienia 

Mo�liwo�� skupienia si� na 
celach długookresowych 
Rezygnacja z rywalizacji na 
rzecz kolektywizmu 

Poczucie bezpiecze�stwa 
posiadania pracy 
Mo�liwo�� zaspokojenie 
potrzeb bytowych 

Sprawiedliwy system 
ocen 

Rzetelna informacja o potrze-
bach w zakresie edukacji 
pracowników 
Zyskanie instrumentu weryfi-
kacji zachowa� w kierunku 
oczekiwa� pracodawcy 

Poczucie sprawiedliwo�ci 
Podstawa do samooceny  
Ukierunkowanie dalszego 
rozwoju 

�ródło: opracowanie własne. 
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WARUNKI POPULARYZOWANIA IDEI ODPOWIEDZIALNO	CI SPOŁECZNEJ I JEJ 

WYKORZYSTANIA NA RZECZ ROZWOJU POLSKICH PRZEDSI�BIORSTW

Opracowania dotycz�ce postaw polskich przedsi�biorstw wobec odpowie-
dzialno�ci społecznej wskazuj� na pozytywne tendencje w omawianym obsza-
rze. Coraz wi�cej firm podejmuje odpowiedzialne zarz�dzanie relacjami z inte-
resariuszami, maj�c na uwadze równie� ich dobro [Raport …, 2006]; [Raport …, 
2007]. 

Warto zaznaczy� jednak, i� w Polsce ci�gle jeszcze otoczenie jest mniej 
przyjazne praktykom odpowiedzialno�ci społecznej ni� w krajach zachodnich. 
Trudno�ci mog� stanowi� przykładowo: niedostateczna jasno�� i trwało�� regu-
lacji prawnych, biurokracja, wysokie podatki czy te� brak partnerstwa pomi�dzy 
pa�stwem a biznesem. Wiele polskich przedsi�biorstw musi podejmowa� walk�
o przetrwanie, inne o stabilizacj� pozycji na rynku czy te� zdobycie kapitału na 
dalszy rozwój. Osi�ganiu konsensusu w zakresie relacji pomi�dzy ekonomiczn�
i społeczn� sfer� działania nie sprzyja ograniczone zaufanie pomi�dzy interesa-
riuszami. Zwłaszcza pracodawcom i pracobiorcom cz�sto przy�wiecaj� odmien-
ne cele. W Polsce obie wymienione grupy musz� dopiero uczy� si� dialogu, 
który jest zasadniczym elementem wprowadzania praktyk odpowiedzialno�ci 
społecznej. Polscy pracodawcy, jak wynika z refleksji psychologa biznesu Jacka 
Santorskiego, nie przykładaj� jeszcze dostatecznej wagi do dbało�ci w budowa-
nie opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z pracownikami [Santorski, 2007, 
s. 21]. Cz��ciej, jak si� wydaje, praktyki CSR-u skierowane s� na zewn�trz, 
gdy� łatwiej wtedy o bardziej wymierne efekty marketingowe [Malinowski, 
Piskor, 2005, s. 284]. Niektóre przedsi�biorstwa traktuj� wi�c hasła odpowie-
dzialno�ci społecznej jedynie jako czynnik konkurencji i narz�dzie promocji 
[Zaborek, 2005, s. 591]. W ich przypadku istnienie kodeksów etyki nie jest rów-
noznaczne z ich przestrzeganiem, poniewa� w rzeczywisto�ci nie oferuj� wi�cej 
ni� inne podmioty. Taki p�d za mod� jest ch�ci� sprostania oczekiwaniom spo-
łecznym, byciem lepiej postrzeganym, a nie wynikiem przyj�tego sytemu warto-
�ci. Tymczasem wprowadzanie warto�ci niewła�ciwie i „nieszczerze” na pewno 
nie sprzyja popularyzowaniu omawianych tu zagadnie�. 

Harmonijnemu wprowadzaniu praktyk odpowiedzialno�ci społecznej powin-
ny towarzyszy�: sprzyjaj�cy klimat organizacyjny, realizacja przemy�lanej stra-
tegii personalnej czy te� nowoczesne podej�cie do roli niematerialnych czynni-
ków rozwoju, w tym zwłaszcza wiedzy. Trzeba te� podj�� prób� pogodzenia 
w ramach wi�zki celów interesów wszystkich zainteresowanych grup, interesów, 
które s� cz�sto sprzeczne z powodu odmiennych oczekiwa� interesariuszy. Na-
cisk na zwi�kszanie zysku poprzez osi�ganie celów finansowych le�y równie�
w interesie pracowników, gdy� rentowno�� tworzy warunki do trwania i rozwoju 
przedsi�biorstwa, a tym samym okre�la ich zatrudnienie i dochody [Gableta, 
2003, s. 85]. Jednak równie� wymiar społeczny nie mo�e by� odkładany na pó�-
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niej, bo do rozwoju biznesu niezb�dne jest społeczne przyzwolenie interesariu-
szy, tak�e pracowników [Rok, 2006, s. 302]. Tymczasem w praktyce polskich 
przedsi�biorstw cz�sto dopiero po osi�gni�ciu stabilizacji na rynku kierownic-
two wykorzystuje tzw. „mi�kkie” elementy zarz�dzania. Zatem wprowadzanie 
praktyk CSR oznacza te� opracowanie nowego podej�cia do dylematu koniecz-
no�ci rezygnacji z rentowno�ci krótkookresowej na rzecz warto�ci długofalo-
wych, jak� dostrzec nale�y bez w�tpienia w kompetentnej i lojalnej kadrze. 

Mo�liwo�� wykorzystania idei odpowiedzialno�ci w obszarze pracowniczym 
stanowi, jak si� wydaje, nadal niezagospodarowan� przestrze� dla wypracowa-
nia nowych, skuteczniejszych sposobów osi�gania przewagi konkurencyjnej. 
Zwłaszcza w poł�czeniu z popularnym obecnie pogl�dem, i� pracownicy wraz 
ze swoj� wiedz� stanowi� podstawowe �ródło sukcesów przedsi�biorstwa. 
W polskich przedsi�biorstwa jednak, je�eli nawet takie przekonanie jest, to 
przede wszystkim w sferze deklaratywnej, bez przeło�enia na praktyczne działa-
nia, a zainteresowanie omawianym tu zagadnieniem szybciej ro�nie w otoczeniu 
biznesu – b�d�c tematem konferencji, wykładów, bada� czy prac doktorskich – 
ni� w nim samym [Raport…, 2007]. 

Reasumuj�c, nale�y zaznaczy�, i� prospołeczna orientacja przedsi�biorstwa 
i sukces w działalno�ci gospodarczej nie musz� si� wyklucza� – przeciwnie, 
mog� si� wspiera�, a nawet tworzy� nowe mo�liwo�ci podnoszenia poziomu 
realizacji celów. Poniewa� działalno�� na płaszczy�nie ekonomicznej mo�e, jak 
wida� w praktyce, wpływa� (pozytywnie b�d� negatywnie) na sytuacj�, równie�
pozazawodow� pracowników i reszty społecze�stwa, formułuj�c strategi� roz-
woju trzeba bra� pod uwag� czynniki o zró�nicowanym charakterze i podejmo-
wa� próby osi�gania całej wi�zki ró�norodnych celów. W praktykach nawi�zu-
j�cych do odpowiedzialno�ci społecznej warto widzie� narz�dzie zapewnienia 
lojalnej, zintegrowanej wokół wspólnych warto�ci, zaanga�owanej w sprawy 
przedsi�biorstwa, priorytetowo traktuj�cej wspólne interesy kadry. Idea ta to 
równie� czynnik stymuluj�cy rozwój kompetencji pracowników i wzrost pozio-
mu wykorzystania tych�e kompetencji, słu��cy tym samym nadawaniu przed-
si�biorstwom cech organizacji ucz�cych si�, czyli takich, których pracownicy 
rozwijaj� i wzbogacaj� posiadan� wiedz�, a nast�pnie udost�pniaj� j� przedsi�-
biorstwu, przyczyniaj�c si� tym samym do jego rozwoju [Zimniewicz, 1999, 
s. 83]. 

Przedsi�biorstwa, przyjmuj�c postulowane w niniejszych rozwa�aniach po-
stawy, mog� odegra� znacz�c� rol� w rozwoju społeczno-gospodarczym, przy-
czyniaj�c si� do budowania zaufania społecznego, wspomagaj�c rozwój społe-
cze�stwa obywatelskiego oraz wspieraj�c edukacj� ustawiczn� poprzez popula-
ryzowanie warto�ci nawi�zuj�cych do nadawania szczególnej rangi wiedzy oraz 
podejmowania dialogu opartego na wzajemnym zaufania. 
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Streszczenie 

Jednostki gospodarcze funkcjonuj�ce w zmiennym otoczeniu podejmuj� coraz to nowe próby 
zwi�kszania konkurencyjno�ci. Działaniom tym towarzyszy jednak rosn�cy poziom wykształce-
nia, �wiadomo�ci, a zarazem i aspiracji społecze�stwa. Przedsi�biorstwa w d��eniu do maksymali-
zacji zysku musz� by� zatem jednocze�nie odpowiedzialne społecznie, czyli uwzgl�dnia� te� inne 
ni� ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarczego, w tym: minimalizowa� zanieczyszczenie �ro-
dowiska naturalnego, przeciwdziała� nadu�yciom, uwzgl�dnia� dobro społecze�stwa. Istotnym 
obszarem odpowiedzialno�ci społecznej przedsi�biorstw jest dbało�� o warunki pracy, klimat 
organizacyjny, a zwłaszcza umo�liwienie rozwoju pracownikom. Warto wprowadza� praktyki 
odpowiedzialno�ci społecznej zdobywaj�c tym samym niezb�dn� dla działalno�ci akceptacj�
społeczn�, a jednocze�nie zapewni� sobie lojaln� i kompetentn� kadr�, uto�samiaj�c� si� z celami 
przedsi�biorstwa. Aktywne działania kierownictwa przedsi�biorstwa w tym zakresie s� wyrazem 
poszanowania godno�ci pracownika i pozytywnej odpowiedzi na ich potrzeby wy�szego rz�du, 
a jednocze�nie sprzyjaj� rozwojowi ekonomicznemu jednostki gospodarczej. Wa�ne jest zatem, 
aby w polskich przedsi�biorstwach aktywnie podchodzi� do oczekiwa� pracowników, a realizuj�c 
strategie rozwoju zauwa�a� efekty powstaj�ce zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej.  
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“Corporate Social Responsibility” on the Employees’ Sphere 

Summary 

The corporations functioning in changing environment attempt to improve their competitive 
strategy. These efforts are in line with higher level of education attained, awareness of society as 
well the society’s aspiration. To maximize profit, the corporations should commit to social respon-
sibility in such a way as to consider the other aspects of the economic development, i.e. reducing 
the effects of environmental contamination, counteracting abuse and finally considering the com-
mon good. On the ground of corporate social responsibility, the organizations are supposed to 
meet workplace standards, create organizational climate and facilitate a training and development 
of their employees. It is worthy to provide these practices of social responsibility in order to gain 
social acceptation which is necessary for corporate activity, and guarantees the loyal and compe-
tent staff identifying with corporation aims. The active effort of corporation’s managers to treat 
their employees with dignity and respect and to answer to employees’ needs of a higher order may 
have a great impact on the economic growth of business entity.  Hence, it is very important to take 
into account the employees’ expectation in Polish companies, and while implementing the deve- 
lopment strategies, the managers should look into the effects which are provided both in the eco-
nomic and social sphere.


