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Zachowania prospołeczne w przedsi�biorstwie 

a spójno�� społeczno-ekonomiczna 

„Do cech najbardziej u�ytecznych dla nas 

samych nale�� przede wszystkim przymioty 

wielkiego rozs�dku i m�dro�ci, dzi�ki któ-

rym jeste�my w stanie rozpoznawa� odległe 
nast�pstwa naszych czynów i przewidzie�

korzy�ci albo szkody, jakie prawdopodobnie 

z nich nast�pi�...” 

A. Smith, Teoria uczu� moralnych, (1759) 1989. 

WPROWADZENIE

Nowe tendencje rysuj�ce si� we współczesnej gospodarce europejskiej, przy-
nosz�c spodziewane korzy�ci, stopniowo przekraczaj� dotychczasow� logik�
rozwoju społecznego. Narastaj� zagro�enia dla zrównowa�onego i warto�ciowe-
go rozwoju ludzi. Płyn�ce za nimi fale niepokojów społecznych ujawniaj� po-
trzeb� gł�bszej refleksji nad wpływem technokratyzmu liberałów gospodar-
czych, steruj�cych współczesnymi procesami globalizacji rynkowej. Post�puj�ca 
erozja mechanizmów demokratycznych i towarzysz�cy jej spadek znaczenia 
warto�ci moralnych prowadz� do marginalizacji ekonomicznej oraz pogł�biaj�-
cych si� przejawów niesprawiedliwo�ci społecznej. Przed społeczno�ci� UE 
staje konieczno�� zmiany dotychczasowego paradygmatu gospodarki europej-
skiej i strategii działania podmiotów ekonomicznych.  

Ukierunkowanie po��danych zmian na działania kształtowania spójno�ci 
społeczno-ekonomicznej trafnie ujmuje ogół potrzeb w tym zakresie, jednak�e 
wci�� doprecyzowania wymagaj� szczegółowe sposoby mo�liwych do podj�cia 
rozwi�za�. Wyłania si� wiele pyta� o zdolno�� europejskiego systemu ekono-
micznego do tworzenia spójno�ci społeczno-ekonomicznej i równoczesnego 
harmonizowania ekonomiczno�ci i sprawiedliwo�ci społecznej, które umo�li-
wiałoby pomna�anie dobrobytu społecznego poprzez warto�ciowy rozwój ludzi 
we wszystkich aspektach ich �ycia. Jedno z pyta�, które nale�y postawi� doty-
czy obszaru funkcjonowania przedsi�biorstw. B�d�c podstawowym i pierwot-
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nym podmiotem na rynku, przedsi�biorstwo jawi si� jako zasadnicza płaszczy-
zna potrzebnych zmian.  

Celem artykułu s� rozwa�ania dotycz�ce kształtowania spójno�ci społeczno-
ekonomicznej w przedsi�biorstwach funkcjonuj�cych na rynku UE oraz wyka-
zanie, �e harmonizowanie efektywno�ci ekonomicznej i odpowiedzialno�ci spo-
łecznej wymaga podejmowania działa� o charakterze prospołecznym. Zdaniem 
autorki, zachowania prospołeczne w przedsi�biorstwach uwzgl�dniaj�ce spo-
łeczne efekty działa� ekonomicznych stanowi� zasadniczy przejaw spójno�ci 
sfer ekonomicznej i społecznej. 

SPÓJNO	� SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PRZEDSI�BIORSTWA JAKO WARUNEK 

STABILNEGO GOSPODAROWANIA

Idea prospołeczno�ci w działalno�ci przedsi�biorstw stanowi istotny element 
kształtowania ich spójno�ci społeczno-ekonomicznej. Zakłada ona obecno��
w całokształcie funkcjonowania strategicznego, celów i warto�ci społecznych. 
Polega na wkomponowaniu w ekonomiczne my�lenie o wynikach gospodaro-
wania, postawy odpowiedzialno�ci społecznej wobec jednostek i grup, na które 
wpływaj� efekty podejmowanych działa�. Prospołeczne przedsi�biorstwo do-
browolnie przyjmuje na siebie tzw. moralne prawo refleksyjne poszerzaj�ce 
zakres działa� strategicznych o aksjologiczn� analiz� ich społecznych skutków.  

Jednym z kryteriów okre�laj�cych zakres prospołecznego wzbogacania dzia-
ła� ekonomicznych jest postrzeganie celów realizowanej działalno�ci i ustalenie 
zale�no�ci funkcjonalnej pomi�dzy celami ekonomicznymi i społecznymi. 
Uznanie, i� cele i przedsi�wzi�cia ekonomiczne maj� charakter instrumentalny 
wobec szerzej rozumianych wymogów społecznych dobrze ukierunkowuje roz-
wój spójno�ci społeczno-ekonomicznej przedsi�biorstwa. Działalno�� ekono-
miczna pełni wówczas funkcj� słu�ebn� wobec wzrostu dobrobytu ludzko�ci 
i zapewniania zrównowa�onego rozwoju. Wpisanie w codzienn� działalno��
przedsi�biorstwa wra�liwo�ci i respektu wobec potrzeb i oczekiwa� społecznych 
oraz nadanie im znaczenia priorytetowego powoduje, �e interesariusze przedsi�-
biorstwa silniej wi��� si� z jego zadaniami strategicznymi. Stopie�, w jakim 
przedsi�biorstwo zaspokaja potrzeby i oczekiwania interesariuszy w trakcie 
działalno�ci merytorycznej jest równocze�nie stopniem ich identyfikacji z t�
działalno�ci�. Pogł�bione zostaj� wówczas ich wewn�trzne struktury motywa-
cyjne skłaniaj�ce do intensywniejszej, autentycznej współpracy słu��cej reali-
zowaniu interesów instytucji, ale te� zaspokajaniu potrzeb własnych. Uwarun-
kowania te sprzyjaj� optymalizowaniu uzyskiwanych wyników i kreuj� stabiln�
sytuacj� przedsi�biorstwa na rynku. 

W przeciwnym przypadku, gdy celom ekonomicznym nadaje si� status celów 
„samych w sobie” (ostatecznych) minimalizuje si� znaczenie warto�ci społecz-
nych w gospodarowaniu, a cele społeczne zast�puje si� wymiernymi rezultatami 
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finansowymi. Dominacja ekonomiczna nad sfer� społeczn� nie wytrzymuje jed-
nak presji czasu. Niedocenianie psychospołecznych uwarunkowa� działania 
człowieka uniemo�liwia utrzymanie wyników ekonomicznych i utrwalenie osi�-
gni�tego stanu gospodarowania. Strategiczne przedsi�wzi�cia współczesnych 
przedsi�biorstw, przynosz�ce niejednokrotnie nawet wysokie profity ekono-
miczne nie daj� si� utrzyma� w dłu�szym czasie bez odpowiedzialnego podej-
�cia wobec społecznych kosztów ich osi�gania. Dowodz� tego zarówno wielkie, 
mi�dzynarodowe korporacje, jak i przedsi�biorstwa o zasi�gu lokalnym. S� to 
jednak przykłady o zró�nicowanej wymowie. W pierwszym przypadku zazwy-
czaj mamy do czynienia z oparciem działalno�ci strategicznej o uznany system 
norm i warto�ci społecznych oraz z ich respektowaniem w codziennym funkcjo-
nowaniu. I chocia� w grupie tej nie brakuje przypadków nadu�y� moralnych 
i pozornego kierowania si� warto�ciami społecznymi, to jednak tam, gdzie od-
powiedzialno�� społeczna jest trwałym elementem funkcjonowania, daje si�
utrzyma� dobra pozycja przedsi�biorstwa na rynku bez napi�� wewn�trznych 
i naruszania równowagi zewn�trznej. 

Z kolei, przedsi�biorstwa o mniejszej skali działania i lokalnym terytorium 
oddziaływania stosunkowo cz�sto ujawniaj� nieufno�� wobec koncepcji odpo-
wiedzialno�ci społecznej. Skupienie głównie na wynikach ekonomicznych wy-
wołuje nadmiern� ekonomizacj� w gospodarowaniu zasobami przedsi�biorstwa. 
Przecenia si� wyniki, a nie docenia ich społecznych uwarunkowa� i konsekwen-
cji. Rozmywanie si� sfer społecznej i ekonomicznej ostatecznie pokazuje, �e 
„owoce” ekonomiczne nie umocowane aksjologicznie maj� charakter krótko-
trwały. Przedsi�biorstwo nie jest w stanie w sposób stabilny prosperowa� si� na 
rynku. 

Kolejne kryterium harmonizowania ekonomicznej i społecznej płaszczyzny 
funkcjonowania przedsi�biorstw wyznacza sposób wykorzystywania wiedzy 
merytorycznej i umiej�tno�ci fachowych. W czym miałby si� wyra�a� sposób 
działania ekonomicznego umo�liwiaj�cy równocze�nie realizacj� zało�e� Euro-
pejskiego Modelu Społecznego: „bardziej spójne społecze�stwo; równe szanse 
dla wszystkich”? Tu tak�e niezb�dne jest, jak si� wydaje, ponowne otwarcie si�
na fundamentalne warto�ci społeczne i uczynienie z nich moralnych drogowska-
zów dla stosowania wiedzy i umiej�tno�ci specjalistycznych w konkretnych 
sytuacjach zawodowych. M�dro�� działania w sferze ekonomicznej wyra�a si�
bowiem poprzez ci�g zachowa� b�d�cych wyrazem merytorycznie zasadnej 
wiedzy ukierunkowanej na respektowanie warto�ci społecznych. Sama wiedza 
nie jest m�dro�ci�. Dopiero wł�czenie w ni� refleksji warto�ciuj�cej ukazuje jej 
wła�ciwe zastosowanie. Dopiero poł�czenie wiedzy i warto�ci tworzy m�dro��
[Chmielecka, 2004, s. 59]. Tym samym, dopiero wiedza i umiej�tno�ci specjali-
styczne b�d�ce instrumentem realizacji warto�ci determinuj� stabilno�� efek-
tywnego działania w długim czasie. Chodzi tu o wra�liwo�� na warto�ci spo-
łeczne zawart� w my�leniu ekonomicznym i rzetelno�� w ich przestrzeganiu 
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podczas realizowania zada� strategicznych. Istotne znaczenie ma równie� zdol-
no�� przedsi�biorstwa do podejmowania odpowiedzialno�ci za skutki działa�
ekonomicznych wobec podmiotów, na które one spływaj�. 

Kwestia odpowiedzialno�ci społecznej wymaga wyodr�bnienia, gdy� stanowi 
wyrazisty przejaw znaczenia, jakie przedsi�biorstwo nadaje warto�ciom spo-
łecznym w prowadzonej przez siebie działalno�ci. Podejmowanie odpowiedzial-
no�ci społecznej obejmuje aktywne zaanga�owanie i współdziałanie w realizo-
waniu zada�, ale nade wszystko liczenie si� ze wszystkimi konsekwencjami 
podejmowanych przedsi�wzi��: ekonomicznymi i społecznymi, po��danymi 
i niekorzystnymi, ko�cowymi i tymi, które ujawniaj� si� w trakcie działania. 
Społecznie odpowiedzialne działanie ma miejsce wówczas, gdy działaj�cy pod-
miot u�wiadamia sobie swój zwi�zek z warto�ci� wyniku i swój wpływ na jego 
osi�gni�cie, a przez to tak�e słuszno�� i stosowno�� przebiegu działania. 	wia-
domo�� warto�ci, na które ukierunkowane jest działanie, warunkuje odpowiedni 
dobór czynno�ci pozwalaj�cych je optymalizowa�. O stabilnie efektywnym dzia-
łaniu ekonomicznym mo�emy mówi� zatem wtedy, gdy ma ono kontekst aksjo-
logiczny, jest nosicielem warto�ci społecznych. 

Uogólniaj�c, tworzenie i rozwijanie uwarunkowa� sprzyjaj�cych kształtowa-
niu spójno�ci społeczno-ekonomicznej m.in. poprzez nadanie celom społecznym 
wła�ciwej rangi, wkomponowanie warto�ci społecznych w sposoby realizacji 
zada� oraz �wiadome liczenie si� z wszelkimi konsekwencjami podejmowanych 
działa� nie pozostaje bez wpływu na trwałe powodzenie organizacyjne przedsi�-
biorstwa, a w pewnym sensie nawet go warunkuje. 

Respektowanie warto�ci społecznych w ramach Europejskiego Modelu Spo-
łecznego mo�e wywoływa� jeszcze pewne dodatkowe dylematy. Wynika� one 
mog� z ró�nic kulturowych pomi�dzy krajami UE w zakresie akceptowanych 
warto�ci. Konieczno�� „inkulturyzacji” standardów etycznych stawia przed 
przedsi�biorstwami UE pytanie o granice tej inkulturyzacji. [Dylus, 2000, 
s. 235]. By warto�ci stanowiły istotne punkty odniesienia dla podejmowanych 
działa� musz� by� zakotwiczone w specyfice lokalnej wspólnoty. Realno�� po-
��danych postaw i zachowa� zale�y bowiem od ich powi�zania z wyznacznika-
mi kultury narodowej; zwyczajami i tradycjami wpisanymi w lokalne formy 
i systemy �ycia gospodarczego. Równocze�nie, niezb�dne jest przestrzeganie 
okre�lonych uniwersalnych, ogólnonarodowych norm wyznaczaj�cych mini-
mum moralne funkcjonowania ekonomicznego. Ró�nice kulturowe w zakresie 
norm i warto�ci, jakie w zwi�zku z tym si� ujawniaj�, mog� utrudnia� popraw-
no�� oceny realizowanych działa�. Niejasno�� ocen powodowa� mo�e, z kolei, 
odst�pstwa od standardów etycznych. Uznanie dla norm i warto�ci społecznych 
i równoczesne „usprawiedliwione„ odchodzenie od nich w praktycznym działa-
niu stanowi� mo�e zagro�enie dla dalszej spójno�ci społeczno-ekonomicznej 
i post�pów w rozwoju społecznym.  



Zachowania prospołeczne w przedsi�biorstwie a spójno��... 413

Warto jednak zauwa�y�, i� szacunek dla kulturowych odr�bno�ci przedsi�-
biorstwa i zobowi�zanie do przestrzegania ogólnych norm etycznych nie pozo-
staj� w sprzeczno�ci wtedy, gdy normy uniwersalne tzw.: „hipernormy” zbudo-
wane s� na klasycznym systemie warto�ci społecznych, obejmuj�cym podsta-
wowe prawa człowieka oraz stanowi�cym fundament dla respektowania godno-
�ci i szacunku ka�dej osoby ludzkiej [por. Donaldson, 1995, s. 74]. Mog� z nich 
wówczas wypływa� po��dane społecznie i ekonomicznie implikacje rozstrzygaj�-
ce dylematy etyczne pomi�dzy ogólnymi zasadami etyki przedsi�biorstw mi�dzy-
narodowych a partykularnymi systemami warto�ci lokalnych społeczno�ci.  

ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE JAKO PRZEJAW SPÓJNO	CI SPOŁECZNO-
EKONOMICZNEJ

Ukierunkowanie działa� ekonomicznych na realizacj� po��danych społecznie 
celów oraz respektowanie warto�ci społecznych sprzyja – jak wcze�niej wyka-
zano – kształtowaniu spójno�ci społeczno-ekonomicznej w przedsi�biorstwach 
i trwało�ci uzyskiwanych rezultatów. Przyj�cie takiego zało�enia nie jest jednak 
wystarczaj�ce, by skutecznie wprowadza� je w praktyk� �ycia zawodowego. 
Niezb�dna jest konkretyzacja przedsi�wzi��, mo�liwych do podj�cia przez 
przedsi�biorstwa. Jakie działania praktyczne sprzyjaj� integrowaniu zaanga�o-
wania społecznego i dobrych wyników ekonomicznych? Odpowied�, któr� nale-
�ałoby udzieli� nie jest trudna. Chodzi oczywi�cie o zachowania prospołeczne. 
Jaka jest jednak istota zachowania si� podmiotu w sytuacji zadaniowej; co 
obejmuj� i w czym wyra�aj� si� zachowania prospołeczne przedsi�biorstwa – to 
ju� bardziej skomplikowana materia. Spróbujmy j� lepiej rozpozna�.  

Zachowanie si� podmiotu mo�na rozpatrywa� z jednej strony jako form� ak-
tywacji organicznej charakterystyczn� dla wszystkich istot �ywych, a z drugiej 
strony – poprzez pryzmat celu, na jaki jest skierowane. Podstaw� ka�dego za-
chowania si� jest wytworzenie okre�lonego poziomu pobudzenia i bezpo�rednie 
reagowanie na zdarzenia poprzedzaj�ce, zachodz�ce w otoczeniu. Je�eli podmiot 
ogranicza si� jedynie do tej reaktywnej formy, jego zachowanie ma charakter 
wystarczaj�co skuteczny tylko w sytuacjach stereotypowych lub powtarzalnych. 
Przetwarzanie informacji jest wówczas bardzo ubogie i sprowadza si� w zasa-
dzie do wywoływania odruchów lub nawyków. Wobec zmian sytuacji zachowa-
nie reaktywne okazuje si� zawodne, nie przynosi skutecznych rozwi�za�. 

Organizacyjnie wy�sza forma zachowania si�, umo�liwiaj�ca funkcjonowa-
nie w sytuacjach niestereotypowych, zmiennych czy jednorazowych to zacho-
wanie si� celowe. Istotn� cech� zachowania si� celowego jest jego ukierunko-
wany przebieg, zmierzaj�cy do osi�gni�cia okre�lonego stanu ko�cowego. Punk-
tem wyj�cia jest tu sytuacja pocz�tkowa, za� punktem docelowym antycypowa-
na sytuacja ko�cowa. Zachowanie si� celowe zmierza do przekształcenia sytu-
acji pocz�tkowej w ko�cow�, sytuacji danej w zamierzon�. Samo za� zachowa-
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nie si� maj�ce umo�liwi� osi�gni�cie celu okre�lane jest jako czynno��. 	wia-
domo�� celu i czynno�ci, które maj� do niego doprowadzi� jest równoznaczna z 
postawieniem sobie przez podmiot zadania, a sytuacja, w której to ma nast�pi�
jest jego sytuacj� zadaniow�. Je�eli w okre�lonej sytuacji podmiot potrafi rozpo-
zna� lub okre�li�, jaki stan rzeczy powinien osi�gn�� i co nale�y 
w zwi�zku z tym zrobi�, zyskuje mo�liwo�� skutecznego funkcjonowania 
w sytuacji zadaniowej poprzez znalezienie wła�ciwego rozwi�zania. Wynik 
podj�tych czynno�ci stanowi wła�nie owo rozwi�zanie [Tomaszewski i inni, 
1982, 
s. 497-506]. A zatem, zachowanie si� celowe obejmuje �wiadomie podj�te czyn-
no�ci ukierunkowane na osi�gni�cie zamierzonego celu. Jest odpowiedzi� nie 
tyle na zdarzenie poprzedzaj�ce, co na sytuacj� zadaniow� i warunkiem jej roz-
wi�zania. Jest ono najwy�ej zorganizowan� form� aktywno�ci i równocze�nie 
najbardziej charakterystyczn� dla człowieka. 

Przedstawione formy zachowania si�: reaktywna i celowa nie wykluczaj� si�
wzajemnie. Odnosz� si� do dwu ró�nych poziomów organizacji zachowania si�. 
Zachowanie reaktywne funkcjonuje równie� w ramach zachowania si� celowe-
go. Charakterystyczne dla tego pierwszego działanie zgodne z uprzednim do-
�wiadczeniem, pojawia si� tak�e w zachowaniu celowym, lecz odpowiednio do 
postawionych zada�. Zachowanie si� celowe jest zorganizowane równocze�nie 
wokół trzech zasad: odruchów, nawyków i zada�. Zadanie jako antycypowany 
stan przyszło�ci spełnia jednak nadrz�dn� rol� organizuj�c�. Decyduje, które 
formy uprzedniego do�wiadczenia (zwłaszcza nawyki) zostan� przez podmiot 
uruchomione w sytuacji, która wymaga rozwi�zania. 

W kontek�cie powy�szego, zachowanie prospołeczne to zachowanie celowe, 
bo ukierunkowane na niesienie korzy�ci innym ludziom. Obejmuje czynno�ci 
zorganizowane tak, by podtrzymywa�, chroni� lub rozwija� interes innych pod-
miotów społecznych tzn. osób, grup, społeczno�ci i instytucji oraz przyczynia�
si� do ich dobra i rozwoju [Reykowski, 1986]. Istotne jest jednak to, by podej-
mowane czynno�ci były wyrazem fundamentalnych warto�ci społecznych. Wy-
mieni� tu nale�y przynajmniej takie warto�ci jak: prawda, sprawiedliwo��, rze-
telno�� i odpowiedzialno��. 

Warunkiem pierwotnym wyst�pienia zachowa� prospołecznych jest dostrze-
ganie współzale�no�ci społecznej i umiej�tno�� empatycznego identyfikowania 
stanów wewn�trznych innych ludzi. 	wiadomo�� wpływu innych ludzi i wła-
snego oddziaływania na ich prze�ycia i zachowania oraz zdolno�� do spostrze-
gania sytuacji społecznych, w taki sposób jak widz� je inni przy zachowaniu dla 
nich pełnego szacunku generuj� postaw� rozumienia i otwarto�ci na drugiego 
człowieka. Niedocenianie tych elementarnych uwarunkowa� skazuje podmiot na 
społeczn� izolacj� i niezdolno�� do zachowa� prospołecznych.  

Zasadniczym, za� warunkiem podejmowania zachowa� ukierunkowanych na 
innych ludzi jest odpowiednie zinterpretowanie sytuacji, na które składa si�: 
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- dostrze�enie cudzej potrzeby,  
- uznanie, �e potrzeb� t� da si� zaspokoi�,  
- uznanie własnej odpowiedzialno�ci za podj�te działanie i jej efekty, 
- ocena kosztów pomocy.  

Zasadniczo wymienione kryteria interpretacji sytuacji jasno rysuj� mo�li-
wo�� dobrego jej rozpoznania. Jedynie kryterium kosztów w odniesieniu do 
zachowa� ukierunkowanych na pomoc innym wymaga� mo�e dodatkowego 
komentarza. Chodzi tu o relacje pomi�dzy tym, co osi�ga (po�wi�ca) podmiot 
pomagaj�cy, a tym co osi�gaj� inni. Koszt mo�e oznacza� po�wiecenie wa�nego 
dobra osobistego (np. maj�tku, zdrowia) i ma wówczas charakter altruistyczny. 
Mo�e te� polega� na ponoszeniu niewielkich kosztów pomocniczych, towarzy-
sz�cych korzy�ciom innych ludzi. Zaj�� mo�e tak�e sytuacja kooperatywnego 
odnoszenia korzy�ci lub nie ponoszenia strat. W sytuacjach wyj�tkowych, naj-
cz��ciej nagłych, przedstawiona analiza poznawcza mo�e by� sprowadzona do 
reakcji impulsywnej, gdy człowiek odczuwa gwałtowny przymus zareagowania 
wobec potrzebuj�cych pomocy bez liczenia si� z kosztami osobistymi [Reykow-
ski, 1980].  

Czynnikami sprzyjaj�cymi zachowaniom prospołecznym jest silna internali-
zacja norm nakazuj�cych działanie na rzecz innych (np. norma społecznej od-
powiedzialno�ci, norma miło�ci bli�niego, norma wzajemno�ci) oraz traktowa-
nie drugiego człowieka jako autonomicznej warto�ci. Generalnie, zachowania 
prospołeczne oparte s� na rozumieniu drugiego człowieka, zdolno�ci do współ-
odczuwania, rozró�nianiu dobra i zła. Dokonuj� si� poprzez respektowanie norm 
i warto�ci społecznych w toku codziennego �ycia podmiotu w trakcie uczestnic-
twa w ró�nych sytuacjach społecznych [por. Zimbardo, 2005]. 

W działalno�ci ekonomicznej zachowania prospołeczne polegaj� na wprowa-
dzaniu w funkcjonowanie przedsi�biorstwa czego� korzystnego z punktu widze-
nia jej interesów i równocze�nie korzystnego społecznie; na budowaniu dobro-
stanu organizacji i jej interesariuszy tj. klientów, pracowników, partnerów 
i kontrahentów oraz społeczno�ci lokalnych. Sfera działa� ekonomicznych ju�
w samym zało�eniu słu�y� powinna rozwojowi społecznemu i pomna�aniu do-
brobytu ludzi. Nie mo�e by� skierowana wył�cznie na realizowanie partykular-
nych interesów wybranej, w�skiej grupy ludzi, zainteresowanych własnymi ko-
rzy�ciami, a cz�sto posiadaj�cych najwi�kszy wpływ na funkcjonowanie przed-
si�biorstwa. Konieczne jest uznanie, wpisanego przecie� w istot� przedsi�wzi��
ekonomicznych respektu wobec praw społecznych oraz zobowi�zania do zaspo-
kajania potrzeb i oczekiwa� innych ludzi. Wymaga to dostrzegania zale�no�ci 
pomi�dzy działaniem przedsi�biorstwa i jego społecznym kontekstem oraz 
uwra�liwienia na cele i warto�ci społeczne. Ich obecno�� w działaniach przed-
si�biorstwa nadaje tym działaniom znacznie szerszy, pozytywny społecznie 
wymiar. Wystarczy cho�by wspomnie� o wymownych efektach przestrzegania 
praw pracowników i standardów ich pracy, rzetelno�ci w relacjach z klientami 
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i kontrahentami, dbało�ci o interesy społeczno�ci, w obr�bie której dana działal-
no�� jest prowadzona. Buduj� one lojalno�� i zaanga�owanie pracowników, 
uznanie poszerzaj�cej si� klienteli, rozwój trwałej współpracy z kontrahentami 
oraz pozytywne nastawienie zbiorowo�ci lokalnej, co generalnie rzecz bior�c 
wpływa na efektywno�� działa� ekonomicznych i okre�la zakres spójno�ci spo-
łeczno-ekonomicznej przedsi�biorstwa. 

Bior�c pod uwag�, wykazane wcze�niej, warunki zachowa� prospołecznych, 
w działalno�ci ekonomicznej istotnej wagi nabieraj� potrzeby i oczekiwania 
społeczne interesariuszy przedsi�biorstwa stanowi�ce zasadniczy punkt odnie-
sienia dla działa� organizacyjnych. Problem jaki tu si� wyłania i mo�e stanowi�
pewn� barier� w realizacji zachowa� prospołecznych zwi�zany jest ze wskaza-
niem jak szeroko pojmowa� nale�y społeczn� skal� tych potrzeb i oczekiwa�. 
Którym z nich nada� priorytet, a którym odmówi� słuszno�ci. S� to pytania, na 
które odpowiedzi szuka� nale�y na kanwie społecznie uznanego systemu warto-
�ci. Si�gni�cie do aksjologicznych podstaw działa� ludzi i uczynienie z nich 
wykładni dla praktyki zawodowej pozwala rozpoznawa�, które i w jakim zakre-
sie potrzeby i oczekiwania społeczne wymagaj� zaspokojenia.  

Dogł�bna refleksja nad fundamentalnymi warto�ciami i nadanie działaniom 
kontekstu aksjologicznego, warunkuj� te� uznanie, �e rozpoznane potrzeby 
i oczekiwania mo�liwe s� do zaspokojenia. W praktyce oznacza to przyj�cie 
podmiotowego podej�cia do człowieka i do cech konstytuuj�cych go. Zakres 
szacunku nie tylko dla sprawno�ci merytorycznych, ale nade wszystko dla czło-
wieka jako osoby ludzkiej okre�la stopie� prawdopodobie�stwa realizacji rozpo-
znanych potrzeb. Oparcie działa� o warto�ci społeczne powoduje np., �e nie 
omija si� prawdy, nie traktuje si� jej jak �rodka do osi�gni�cia czego� ani nie 
poddaje jakimkolwiek manipulacjom. Działanie jest bezwarunkowym d��eniem 
do niej i wyra�a si� w jej ujawnianiu. Podobnie, działanie w kontek�cie rzetelno-
�ci czy sprawiedliwo�ci wyra�a� si� b�d� w d��eniu do dokładno�ci i precyzji 
oraz w bezstronnym ocenianiu w oparciu o gruntown� analiz� sytuacji i zasadne 
kryteria. To, dlaczego stosunkowo cz�sto odrzucany jest aksjologiczny wymiar 
działa� ekonomicznych nie jest raczej przejawem niemocy w realizowaniu war-
to�ci społecznych, lecz rozchwiania dojrzałego ich porz�dku i niedostrzeganiem 
ich wpływu na jako�� działa�. 

Działanie w kontek�cie warto�ci oznacza równie� przyj�cie przez przedsi�-
biorstwo odpowiedzialno�ci za konsekwencje podejmowanych czynno�ci. Ocena 
konsekwencji nie mo�e obejmowa� jedynie efektów ko�cowych. Równie wa�ny 
jest etyczny sposób dochodzenia do nich. Prospołeczno�� i warunkuj�ca j� wra�-
liwo�� na warto�ci społeczne zawarta powinna by� ju� w przebiegu działania a 
nie tylko w skutkach, które sił� rzeczy i tak wynikaj� z działania. Cech� charak-
terystyczn� zachowa� prospołecznych w przedsi�biorstwach powinna wi�c by�
szersza refleksja nad konsekwencjami obejmuj�ca równie� osoby 
i grupy społeczne, na które spadaj� po�rednie skutki działa� ekonomicznych. 
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Prospołecznie działaj�ce przedsi�biorstwo u�wiadamiaj�c sobie swój wpływ na 
warto�� wyników poczuwa si� do wszelkich zaistniałych konsekwencji. Kiedy 
natomiast działanie traktowane jest jakby neutralnie wobec warto�ci wówczas 
nie wyzwala si� zobowi�zanie do brania odpowiedzialno�ci za skutki po�rednie 
(społeczne), a czasem nawet za wynik ko�cowy. Dotyczy to zwłaszcza konse-
kwencji niepo��danych, ocenianych negatywnie. 

Kolejny aspekt wpisany w uwarunkowania zachowa� prospołecznych doty-
czy oceny kosztów ich podj�cia. W działalno�ci ekonomicznej stosunkowo 
rzadko mamy do czynienia z kosztami o charakterze altruistycznym i po�wi�ca-
niem cennych dóbr ekonomicznych by realizowa� cele i warto�ci społeczne. 
Cz��ciej koszty oznaczaj� psychologiczny wysiłek moralnego analizowania 
i decydowania o społecznej zasadno�ci przedsi�wzi�� ekonomicznych oraz trud 
realizacji takich przedsi�wzi��. Tak rozumiane koszty psychospołeczne odbiera-
ne s� jako korzy�ci przez interesariuszy przedsi�biorstwa, a ponadto w dłu�szym 
czasie przynosz� tak�e dobre efekty w gospodarowaniu. Koszty prospołeczno�ci 
w sferze ekonomicznej wi��� si� raczej z kooperatywnie odnoszonymi korzy-
�ciami (lub nie ponoszeniem strat) w obu płaszczyznach, chocia� w ró�nym 
czasie. Obawy o niezdolno�� do ponoszenia kosztów zachowa� prospołecznych, 
ujawniane przez niektóre przedsi�biorstwa wydaj� si� by� nie w pełni uzasad-
nione. 

Generalnie, podejmowanie zachowa� prospołecznych w przedsi�biorstwach 
polega na rzetelnym rozpoznaniu potrzeb i oczekiwa� społecznych zwi�zanych 
z gospodarowaniem; uznaniu realno�ci ich zaspokajania; przyj�ciu odpowie-
dzialno�ci społecznej za konsekwencje działa� ekonomicznych (równie� nega-
tywnych) oraz dostrze�eniu, i� koszty tych zachowa�, najcz��ciej psychospo-
łeczne w dłu�szym czasie wi��� si� z korzy�ciami ekonomicznymi.  

WYBRANE TYPY ZACHOWA� PROSPOŁECZNYCH

Mo�na wskaza� kilka wybranych typów po��danych działa� prospołecznych, 
na które przedsi�biorstwo mo�e mie� wpływ i które mo�e kontrolowa�, a które 
równocze�nie warunkuj� jego trwał� efektywno�� i powodzenie organizacyjne, 
a tym samym mog� by� wyrazem spójno�ci społeczno-ekonomicznej. 

Pierwszy z nich dotyczy przestrzegania norm kulturowych przedsi�biorstwa, 
w�ród których centraln� rol� odgrywa podmiotowe traktowanie pracowników. 
W zachowaniu prospołecznym ukierunkowanym na formowanie podmiotowych 

relacji z pracownikami zawarty jest szacunek dla osoby oraz uznanie dla jej 
umiej�tno�ci i kompetencji. W relacjach zawodowych wyra�aj� si� one poprzez 
rzetelne przestrzeganie praw pracowniczych i standardów pracy, a tak�e poprzez 
zapewnienie pracownikom odpowiedniego zakresu autonomii i odpowiedzialno-
�ci w ich codziennej pracy. Samodzielno�� na stanowisku pracy dotyczy głównie 
tych pracowników, którzy posiadaj� stosowne mo�liwo�ci i do�wiadczenia oraz 
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predyspozycje do autonomicznego rozwi�zywania sytuacji zawodowych. Za-
pewnienie im mo�liwo�ci formułowania, uzgadniania i modyfikowania zada�
organizacyjnych lub przynajmniej okre�lania metod czy sposobów ich realizo-
wania silnie anga�uje w podejmowane działania. Poczucie wpływu na otoczenie 
zawodowe, jakie daje autonomia, determinuje stan identyfikacji z celami organi-
zacji, a ponadto wyzwala specyficzn� sił� do kreowania i realizowania rozwi�-
za� korzystnie słu��cych interesom przedsi�biorstwa. Zachowania prospołeczne 
obejmuj�ce podmiotowe traktowanie pracowników s� wi�c przejawem liczenia 
si� z ich prawami i oczekiwaniami, troski o zaspokojenie ich potrzeb, cz�sto nie 
tylko egzystencjonalnych oraz warunkiem optymalizowania uzyskiwanych wy-
ników. Rezultatem zaanga�owania społecznego przedsi�biorstwa w tym obsza-
rze jest zadowolenie pracowników i ich pełne zaanga�owanie w maksymalizo-
wanie efektów pracy. 

Zasadniczym wyrazem zaanga�owania społecznego, w ramach nast�pnego 
typu zachowa� prospołecznych s� postawy kadry mened�erskiej oparte o spo-
łecznie uznany system warto�ci. Wtedy bowiem gwarantuj� m�dro�� zarz�dzania 
i prospołeczny sposób realizacji celów strategicznych. Postawy jako wzgl�dnie 
trwały element osobowo�ci silnie aktywizuj� si� w procesach warto�ciowania 
i ujawniaj� si� w motywacji do działania w okre�lony sposób. Istotne jest, aby ta 
wewn�trzna dyspozycja ukierunkowywała mened�erów przedsi�biorstwa do 
działa� nie tylko wymiernych ekonomicznie, ale tak�e po��danych społecznie. 
Orientacja prospołeczna stanowi� powinna fundament dla aktywno�ci profesjo-
nalnej: aksjologiczne umocowanie działa� mened�erów. Ich wiedza i umiej�tno-
�ci osadzone na postawach społecznych sta� si� powinny narz�dziem realizacji 
warto�ci. Postawy ujawniaj� si� w sposobie spełniania funkcji zawodowych, 
decyduj� o tym, czy działanie przynosi trwałe, po��dane społecznie rezultaty 
czy te� jest wyrazem partykularnych interesów. Kształtowanie i rozwijanie po-
staw społecznych u mened�erów jawi si� wi�c jako potrzebne w stabilnym go-
spodarowaniu a tym samym umacnianiu spójno�ci społeczno-ekonomicznej 
przedsi�biorstwa. Jednak�e, wra�liwo�� na potrzeby i oczekiwania innych oraz 
poczucie powinno�ci brania na siebie odpowiedzialno�ci nie formuj� si� w spo-
sób prosty, nale�� bowiem do zło�onej struktury osobowo�ci człowieka i nie 
poddaj� si� łatwo, ani poznaniu, ani kształtowaniu. Trudno�� jest tym wi�ksza 
im bardziej dotychczasowe nawyki, postawy, sposoby odczuwania i my�lenia 
wymagaj� modyfikacji. Aksjologiczne umacnianie postaw mened�erów zaliczy�
nale�y do trudniejszych w realizacji. Zło�ono�� i długotrwało�� procesu kształ-
towania i zmiany postaw nie powinna by� jednak usprawiedliwieniem dla nie-
podejmowania tego typu działa�. 

Kolejny typ zachowa� prospołecznych obejmuje wywi�zywanie si� przez 

przedsi�biorstwo z wymogów programów jako�ci. Tylko pozornie kwestia ta nie 
ma wyd�wi�ku społecznego. Niejednokrotnie te� przedsi�biorstwa tłumacz�c si�
z niepodejmowania działa� prospołecznych zasłaniaj� realizacj� programów 
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jako�ci. Tymczasem, dostarczanie wysokiej jako�ci funkcjonalnych i bezpiecz-
nych produktów klientom danego przedsi�biorstwa jest wyrazem rzetelno�ci 
działania i równocze�nie odpowiedzi� na ich potrzeby i oczekiwania. Podsta-
wowym wyrazem zaanga�owania społecznego przedsi�biorstwa jest zatem 
uczciwe realizowanie swoich pierwotnych zada� stanowi�cych kamie� w�gielny 
jego funkcjonowania. Na poziomie minimum oznacza to niedopuszczanie do 
nadu�y� w działalno�ci zasadniczej i zagwarantowanie konsumentom tego, cze-
go maj� prawo oczekiwa� od podmiotów zarz�dzaj�cych jako�ci�, w tym kom-
pletnej i szczerej informacji, jako�ci produktów zgodnej z zało�eniami progra-
mowymi, oferty adekwatnej do oczekiwa� odbiorców. Na poziomie wy�szym 
konsumentom coraz cz��ciej chodzi nie tylko o jako�� produktów, ale równie�
o sposób, w jaki zostały one wytworzone: czy przy ich produkcji nie wymuszano 
nadgodzin, czy nie zatrudniano nieletnich, czy nie degradowano �rodowiska 
naturalnego, itp. Przyj�cie przez przedsi�biorstwo okre�lonego programu jako�ci 
jest wi�c równocze�nie przyj�ciem zobowi�zania moralnego wobec klientów 
i poci�ga� powinno za sob� podj�cie odpowiedzialno�ci za efekty wywi�zywa-
nia si� z niego: ko�cowe i ujawniaj�ce si� w trakcie działania. 

Kwesti� zarysowuj�c� kolejny typ działa� zaanga�owanych społecznie jest 
eliminacja strat i marnotrawstwa wszelkich �rodków i zasobów zwi�zanych 

z działalno�ci� przedsi�biorstwa. Wbrew powszechnym przekonaniom podej-
mowanie odpowiedzialno�ci społecznej nie musi poci�ga� za sob� znacznych 
nakładów �rodków finansowych. Dokonywanie usprawnie�, ulepsze�, oszcz�d-
ne gospodarowanie surowcami i materiałami, wprowadzanie zmian lub ulepsze�
organizacyjnych wi��e si� zazwyczaj z symbolicznymi kosztami a równocze�nie 
wyra�nie przekłada si� na wyniki ekonomiczne przedsi�biorstwa. Przeciwdzia-
łanie stratom, niedopuszczanie do marnotrawstwa, racjonalne gospodarowanie 
�rodkami to przykłady tego typu zachowa� prospołecznych. Wa�nym czynni-
kiem dla powodzenia ich realizacji jest tutaj budzenie pomysłowo�ci i kreatyw-
no�ci na konkretnych stanowiskach pracy. Skłanianie pracowników do krytycz-
nego my�lenia o czynno�ciach ich codziennej pracy i zadawania analitycznych 
pyta� stanowi podstaw� dla zgłaszania trafnych propozycji zmian. Ich realizacja 
wzmacnia identyfikacj� autorów pomysłów z przedsi�biorstwem, usprawnia jej 
funkcjonowanie i przynosi wymierne korzy�ci. 

Wskazane typy działa� prospołecznych, bez w�tpienia trudne i skompliko-
wane w swej istocie, wymagaj� systematycznego i długotrwałego wdra�ania. 
Dotycz� kwestii wzajemnie si� warunkuj�cych i dopełniaj�cych, współdecydu-
j�cych o zakresie osi�ganej przez przedsi�biorstwo spójno�ci społeczno-
ekonomicznej i trwało�ci pozycji na rynku. Ich komplementarny charakter suge-
ruje, i� powinny by� podejmowane kompleksowo. Z pewno�ci� te� podane 
przykłady nie wyczerpuj� mo�liwych propozycji. 
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WNIOSKI KO�COWE

Harmonizowanie efektywno�ci ekonomicznej i odpowiedzialno�ci społecznej 
stanowi jedno z zada� polityki UE w zakresie kształtowania spójno�ci społecz-
no-ekonomicznej. Realizacja tego zadania wymaga podejmowania szeregu dzia-
ła� prospołecznych, które postrzegane powinny by� jako integralna wraz 
z działaniami ekonomicznymi sfera zarz�dzania we współczesnych przedsi�-
biorstwach. Stosowne ukierunkowanie działa� ekonomicznych na cele i warto�ci 
społeczne, nadanie im kontekstu aksjologicznego ma fundamentalne znaczenie 
w uzyskiwaniu trwałego powodzenia organizacyjnego, b�d�cego zasadniczym 
przejawem spójno�ci sfer ekonomicznej i społecznej. 

Przedstawione typy zachowa� prospołecznych zarysowuj� mo�liwe do prak-
tycznego podj�cia działania wychodz�ce naprzeciw problemom współczesnej 
gospodarki europejskiej. Ukierunkowuj�, by� mo�e, poszukiwanie odpowiedzi 
na te zagro�enia dla zrównowa�onego i warto�ciowego rozwoju ludzi, które 
zawarte s� w funkcjonowaniu współczesnych przedsi�biorstw. 
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Streszczenie

W artykule zawarte s� rozwa�ania dotycz�ce kształtowania spójno�ci społeczno-ekonomicznej 
we współczesnych przedsi�biorstwach. Autorka stara si� wykaza�, �e harmonizowanie efektywno-
�ci ekonomicznej i odpowiedzialno�ci społecznej wymaga podejmowania przez przedsi�biorstwo 
działa� o charakterze prospołecznym. Przedstawia zasadnicze uwarunkowania zachowa� pro- 
społecznych i zarysowuje cztery przykładowe typy tych zachowa�. 
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Prosocial Behaviors in Company and Socio-Economic Cohesion 

Summary

The article contains deliberations on forming a socio-economic cohesion in present-day com-
panies. The author strives to prove that the process of harmonizing economic efficiency with social 
responsibility requires company to undertake prosocial actions. She also presents basic conditions 
of prosocial behaviors and outlines four exemplary types of these behaviors. 
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