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Corporate Social Resposonsibility
w kontekście imperatywu kategorycznego Kanta

Corporate Social Responsibility in the light of Kant’s categorical
imperative
Immanuel Kant’s philosophy, especially his categorical imperative, is one of several
ethical theories mainly used to morally legitimize actions, referred to as Corporate
Social Responsibility. The aim of the current article is to evaluate if Kant’s philosophy can be used as the ethical foundation for Corporate Social Responsibility as
well as to present its advantages and disadvantages in a theoretical and practical
approach.
Keywords: categorical imperative, Immanuel Kant, Corporate Social Responsibility, business ethics
JEL Classification: M14

Zajmowałem się filantropią.
Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi jej ważną część.
Innymi słowy, darowizny i akcje społeczne.
Niektórzy mogą zaprotestować, ale z doświadczenia wiem,
że im więcej firma ma na sumieniu, tym grubsze broszury drukuje.
Rainer Voss1

M. Bauder, Władca wszechświata (tytuł oryginalny: Der Banker: Master of the Universe), 3sat/ARTE,
Bauderfilm, Hessischer Rundfunk, Niemcy–Austria 2013.
1
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1. Wstęp
Zarówno w polskiej, jak i w zagranicznej literaturze koncepcja Corporate Social
Responsibility (dalej: CSR) cieszy się niezmiennie dużą popularnością. Wywodzi
się ona ze sformułowanej w latach trzydziestych XX wieku koncepcji korporacji
jako instytucji społecznej (social entity). Jako taka, korporacja obok funkcji gospodarczej posiada również równorzędną funkcję społeczną (corporate social responsibility), która polega między innymi na zapewnianiu odpowiednich warunków
pracy, godziwego wynagradzania pracowników, ochrony interesów konsumentów
poprzez zagwarantowanie wysokiej jakości produktów, dbałości o środowisko naturalne, donacji charytatywnych, wspieraniu pozarządowych organizacji non-profit
oraz przyczynianiu się do wzrostu dobrobytu społeczeństwa jako całości 2. Środowisko biznesowe i naukowe nie jest zgodne co do tego, jak powinno być ujmowane
CSR, jak również nawet co do tego, czy sama idea jest słuszna. Jako przykład krytyka koncepcji może posłużyć osoba Miltona Friedmana, który stwierdził, że jedyną
społeczną odpowiedzialnością, do jakiej zobligowany jest biznes jest zwiększanie
dochodowości i korzyści dla akcjonariuszy (formułując jednocześnie fundamentalną koncepcję shareholder approach to CSR)3.
By zilustrować obszerność tematu wystarczy przywołać tylko kilka koncepcji
CSR, np. oparte o teorię agencji, teorię interesariuszy, teorię akcjonariuszy, teorię
instytucjonalną, teorię firmy czy teorię strategicznego przywództwa 4. Wielość koncepcji przekłada się na niemożność przeprowadzenia miarodajnych badań empirycznych wpływu stosowania CSR na wartość firmy, wycenę jej akcji czy wzrost
prestiżu przedsiębiorstwa. Zestawienie wybranych badań empirycznych dotyczących CSR zamieszczone w opracowaniu Corporate Social Responsibility: Strategic
Implications wskazuje skrajnie różne wyniki badań prowadzonych według podobnych lub tych samych wskaźników, w tych samych krajach, w zbliżonym czasie 5.
Wskazuje to, że problemy badawcze nad CSR dotyczą nie tylko płaszczyzny teoretycznej, ale również empiryczno-metodologicznej.
Dla uporządkowania terminologii poniżej przytoczona zostanie akceptowana
przez dużą część teoretyków klasyfikacja obowiązków („piramida”) CSR stworzona przez A.B. Carrolla6:
(1) najniższy stopień „piramidy” to odpowiedzialność ekonomiczna, która
przy organizacjach for-profit jest wymagana przez społeczeństwo; polega
ona na maksymalizowaniu dochodów ze sprzedaży i minimalizowaniu
kosztów;
K. Oplustil, Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej,
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 158–159.
3
M. Friedman, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, „New York Times Magazine” 1970, September 13.
4
Por. zestawienie teorii i ich autorów w: A. McWilliams, D. Siegel, P. Wright, Guest Editors’ Introduction,
Corporate Social Responsibility: Strategic Implications, „Journal of Management Studies” 2006/1, s. 7.
5
Por. ibidem, s. 11.
6
A.B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, vol. 34, s. 39–48.
2
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(2) drugi stopień „piramidy” to odpowiedzialność prawna, która jest również
wymagana przez społeczeństwo; polega ona na przestrzeganiu prawa, dotrzymywaniu zobowiązań kontraktowych, ochronie praw konsumenta;
(3) trzeci stopień „piramidy” to odpowiedzialność etyczna, oczekiwana przez
społeczeństwo; polega ona na unikaniu niepożądanych zachowań oraz
działaniu zgodnie z duchem prawa;
(4) czwarty, najwyższy stopień „piramidy” to odpowiedzialność filantropijna,
która jest pożądana przez społeczeństwo; polega ona na propagowaniu
programów wspierających społeczeństwo oraz zaangażowaniu na rzecz
społeczności lokalnej.
Niektórzy autorzy próbują dla CSR znaleźć filozoficzno-etyczne oparcie.
Szczególnie często służą temu teoria utylitarystyczna i kantowska moralność, choć
są to tylko jedne z wielu teorii etycznych mogących służyć za fundament dla CSR.
Według teorii utylitarystycznej, użyteczność działania determinuje jego moralny
charakter. Zatem moralność zachowania możemy ocenić zawsze ex post, obserwując jego konsekwencje. Zdaniem utylitarystów zawsze powinno się wybierać to zachowanie, które przynosi większe „szczęście”, przy czym szczęście utożsamione
jest tutaj z pożytkiem. Pożytek jako jedyna rzecz jest pożądana jako cel sam w sobie, natomiast pozostałe „rzeczy” są pożądane jedynie, jeśli mogą zostać uznane za
środki, które prowadzą do celu (pożytku) 7. Innym podejściem etycznym często używanym do racjonalizacji działań CSR jest kantyzm, o czym szczegółowo poniżej.

2. Pojęcie imperatywu kategorycznego
Szczegółowy opis koncepcji imperatywu kategorycznego został przedstawiony
w dziele Uzasadnienie metafizyki moralności z roku 1785. Kant wychodzi od pojęcia „dobrej woli”, która nie jest dobra przez wzgląd na swoje skutki, lecz jest dobra
sama w sobie8. Wola jest dobra, tylko i wyłącznie wtedy, gdy dąży do spełnienia
obowiązku. Człowiek wykonuje obowiązek, jeśli do określonego działania nie skłaniają go żadne subiektywne powody (samozadowolenie, wymierne korzyści majątkowe itp.) a jedynie sam obowiązek. O takim czynie można powiedzieć, że jest
„moralny”, przy czym pamiętać należy, że nie chodzi tutaj o działanie „zgodne z obowiązkiem”, ale działanie „z obowiązku” 9. Czyn dokonany z obowiązku wywodzi
swoją wartość moralną nie z rezultatów, jakie za sobą pociąga, ale z zasady, którą
jest determinowany10. Zasadą tą jest poszanowanie prawa, gdyż tylko prawo samo
w sobie może być przedmiotem szacunku, a tym samym nakazem. Postępowanie

G. Chryssides, J. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, tłum. H. Simbierowicz, Z. Wiankowska-Ładyka, PWN, Warszawa 1999, s. 98–99.
8
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Antyk, Kęty 2001, s. 19.
9
Ibidem, s. 23–25.
10
E. Albert, T. Denise, S. Peterfreund, Great Traditions in Ethics, Van Nostrand, Nowy Jork 1980, s. 235.
7
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z obowiązku ma całkowicie wyłączać wpływ skłonności. Jedyną więc rzeczą, która
mogłaby skłaniać wolę jest obiektywnie – prawo (imperatyw kategoryczny), a subiektywnie – czyste poszanowanie tego praktycznego prawa11.
Następnie Kant sformułował prawo (obiektywny nakaz), według którego należy postępować, aby czyny spełnione zgodnie z jego brzmieniem można było
uznać za moralne. W tym celu Kant sformułował imperatywy. Wszystkie imperatywy wyrażają powinność i wskazują przez to na stosunek obiektywnego prawa rozumu do subiektywnej woli12. Można wyróżnić imperatyw hipotetyczny i kategoryczny. Pierwszy z nich wskazuje, że konkretny czyn nadaje się do osiągnięcia jakiegoś celu. Jeśli ma on za zadanie wskazanie sposobu osiągnięcia możliwego celu
jest problematycznie praktyczną zasadą (zwany także imperatywem zręczności,
wskazującym np. jak skutecznie otruć człowieka czy jak go uleczyć). Jeśli wskazuje
na rzeczywisty cel, jest asertorycznie praktyczną zasadą (wskazującą człowiekowi
np. jak osiągnąć szczęście w życiu; mimo że każdemu z ludzi przyświecał będzie
ten sam cel, środki do jego osiągnięcia mogą się różnić). Z kolei imperatyw kategoryczny uznaje czyn sam w sobie za obiektywnie konieczny, nie zakładając jako
warunku celu, który ma się przez to zachowanie osiągnąć (zasada apodyktycznie
praktyczna, zwana też imperatywem moralności) 13.
Imperatyw kategoryczny brzmi następująco: postępuj tak, jak gdyby maksyma
twojego postępowania przez wolę twą miała się stać ogólnym prawem przyrody14.
Kant wyraża ten imperatyw jako dwustopniowy test. Po pierwsze wymagane jest,
aby maksyma mogła być zuniwersalizowana jako ogólne prawo bez logicznej
sprzeczności15. Po drugie, nawet jeśli nie znajdziemy w maksymie opisanej wyżej
sprzeczności logicznej, maksyma nie może posiadać wewnętrznej dysharmonii poprzez „chcenie” jej jako maksymy dla siebie, ale już nie dla innych i odwrotnie 16.
Obowiązki zgodne z testem pierwszego stopnia Kant nazywa obowiązkami zupełnymi, natomiast zgodne z testem drugiego stopnia, obowiązkami niezupełnymi. Obowiązki zupełne są zdeterminowane: określają precyzyjnie wobec czego i kogo jest
się moralnie zobowiązanym. Z kolei obowiązki niezupełne nie są zdeterminowane:
podmiot ma swobodę w wyborze w stosunku do kogo lub czego i w jaki sposób
spełni swój moralny obowiązek. Innymi słowny, obowiązki zupełne są zakazami
określonych działań uważanych za moralnie naganne, podczas gdy obowiązki niezupełne są nakazami dążenia do określonych celów, co jest moralnie wartościowe
(oceniane jako zasługa) 17 . Obowiązki niezupełne pozostawiają zatem swobodę
11

I. Kant, Uzasadnienie…, op. cit., s. 29.
Ibidem, s. 48.
Ibidem, s. 50–53.
14
Ibidem, s. 61.
15
Za przykład takiej sprzeczności Kant podaje dopuszczalność popełniania samobójstwa w przypadku
kumulacji przeciwności losu i popadnięcia w beznadziejność; jego zdaniem nie jest możliwe, aby chcieć
uznania dopuszczalności samobójstwa za ogólne prawo natury (ibidem, s. 61–62).
16
Za przykład takiej sprzeczności Kant podaje bogatego i potężnego człowieka, który nie udziela pomocy innym. Co prawda taki brak empatii i współczucia mógłby być uniwersalnym prawem, jednak nie
jest możliwe, aby chcieć, aby takie prawo było uniwersalne, gdyż nawet bogaty i potężny człowiek może
popaść w nędzę i sam będzie potrzebował pomocy (ibidem, s. 63–64).
17
I. Kant, Metaphysics of Morals, Cambridge University Press, Cambridge, Nowy Jork, Melbourne
1991, s. 194.
12
13
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w wyborze środka do spełnienia obowiązku moralnego. Następnie prawo imperatywu kategorycznego jest przez Kanta doprecyzowane w ten sposób, że człowieka
i każdą istotę rozumną należy traktować jako cel sam w sobie, nigdy zaś jako środek
do osiągnięcia celu18.
Filozofia Kanta jest indywidualistyczna, a aby w ogóle próbować ją odnieść
do CSR, trzeba najpierw ustalić czy imperatyw kategoryczny może mieć zastosowanie również do korporacji, które jako podmioty zbiorowe nie posiadają przecież
własnej, indywidualnej woli. Na pytanie to można odpowiedzieć twierdząco (choć
część teoretyków się z tym nie zgadza i na tym gruncie formułuje poważne zarzuty
wobec kantowskiego ujęcia CSR). Można przypisać korporacji podmiotowość moralną, jedynie używając swoistego skrótu myślowego, a więc przenosząc ją z osób
podejmujących za nią decyzję (członków organów zarządczych czy właścicielskich) na korporację jako podmiot19.

3. Kantowski imperatyw kategoryczny jako uzasadnienie dla
koncepcji corporate social responsibility
CSR w kontekście koncepcji Kanta jest ujmowana w ten sposób, że istnieje kategoryczny imperatyw do troski o innych oraz do przyczyniania się do szczęścia innych
osób. Działania te, aby były autentyczne i moralnie wartościowe, muszą jednak być
powodowane poczuciem obowiązku, nie zaś odgórnie narzuconymi nakazami czy
prawodawstwem. Co więcej, spełnienie tego obowiązku musi mieć za cel szczęście
i dobrobyt innych ludzi, nie może być natomiast wykorzystywany jako narzędzie
ku temu, by dana korporacja była lepiej postrzegana przez społeczności lokalne,
uzyskiwała dodatkowe przywileje od władz czy zyskiwała przewagę konkurencyjną
jako „korporacja etyczna”. W przypadkach takich działania CSR podejmowane
w stosunku do interesariuszy sprowadzałyby ich jedynie do roli „środków” do osiągnięcia biznesowego celu. Natomiast, jeżeli czyn ma być uważany za dobry z moralnego punktu widzenia, nie jest wystarczające, że będzie on w zgodzie z prawem
moralnym – musi on być również dopełniony przez wzgląd na prawo moralne 20.
Zdaniem części teoretyków etyki biznesu obowiązki dobroczynności wynikające z CSR mają charakter obowiązków niezupełnych21. W związku z tym członkowie korporacji posiadają uznaniowość co do tego, w jaki sposób i czy w ogóle realizować programy CSR. Mogą oni wybierać między walką o równouprawnienie
płci, sponsorowaniem lokalnych klubów piłkarskich a donacjami pomocowymi dla
instytucji wspierających bezdomnych czy dla domów dziecka. Korporacje mogą
18

Idem, Uzasadnienie…, op. cit., s. 71.
D. Ohreen, R. Petry, Imperfect Duties and Corporate Philanthropy: A Kantian Approach, „Journal of
Business Ethics” 2012, vol. 106, s. 370.
20
J. L’Etang, A Kantian Approach to Codes of Ethics, „Journal of Business Ethics” 1992, vol. 11, s. 738.
21
D. Ohreen i R. Petry jako przykład pogląd przywołują T. Hilla (Kant on Imperfect Duty and Supererogation, „Kant-Studien” 1971, vol. 62, s. 55–76; Dignity and Practical Reason in Kant’s Moral Theory,
Cornell University Press, Ithaca 1992; Human Welfare and Human Worth: Kantian Perspective, Clarendon Press, Nowy Jork 2002).
19
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również podjąć decyzje, że nie realizują CSR w ogóle i cały zysk przeznaczają do
podziału między swoich udziałowców. W konsekwencji niektórzy teoretycy CSR
stwierdzają, że stosowanie filozofii Kanta do społecznej odpowiedzialności biznesu
prowadzi do moralnej dowolności i „rozwiązłości”. Odpowiedzią na takie stanowisko jest zarzut błędnej interpretacji filozofii Kanta. Ohreen i Petry stwierdzają, że
obowiązki niezupełne należy interpretować w ten sposób, iż w określonych okolicznościach pociągają one za sobą obowiązki działania w ściśle określony sposób,
nigdy zaś nie dają nam tyle swobody, aby odrzucać je całkowicie 22. Poza tym (zdaniem autorów), zgodnie z filozofią Kanta, obowiązek (nawet niezupełny) jest tym
bardziej konieczny, im niższym kosztem może być spełniony i im więcej dobra
może być przez dane działanie osiągnięte. Zatem, jeśli korporacja może podzielić
się pieniędzmi z głodującymi, a jednocześnie koszt takiego działania będzie się dla
niej równał zeru (np. dzięki odliczeniom podatkowym), to korporacja nie ma tu już
żadnej dowolności i musi spełnić „dobroczynny obowiązek”.
Z powyższą kwestią wiąże się również konieczność każdorazowego rozróżniania czy konkretne, planowane działanie jest obowiązkiem zupełnym czy niezupełnym. Za przykład może posłużyć postulat redukcji emisji dwutlenku węgla, którego spełnienie będzie się jednak wiązało z niemożliwością udzielenia bardzo znaczącej pomocy ludziom głodującym w Afryce 23. Jeśli rozpatrywać oba obowiązki
jako niezupełne, można ważyć obie wartości i wybrać tę, która lepiej współgra z imperatywem kategorycznym. Skoro jednak emisja CO2 jest uważana za bardzo poważnie wpływającą na stan środowiska naturalnego oraz mogącą mieć znaczący
wpływ na jakość życia przyszłych pokoleń, należy przyjąć, że redukcja CO 2 należy
do obowiązków zupełnych i należy jej dać pierwszeństwo przed obowiązkami niezupełnymi, które mogą być osiągnięte również innymi środkami. Zatem, dla zwolenników kantowskiego podejścia do etyki biznesu, szkodliwe działania (naruszenia
obowiązków zupełnych) zasługują na moralne potępienie w dużo większym stopniu
niż naganne zaniechania (wypełnienia obowiązków niezupełnych).
Inna autorka – J. L’Etang – dostrzega jak ważna rolę pełni filozofia Kanta przy
budowaniu kodeksów etycznych dla biznesu24. Stwierdza ona, że z uwagi na specyfikę kodeksów etycznych jako zbioru norm moralnych (których należy przestrzegać, mimo że nie są narzucone przez prawo pozytywne), filozofia Kanta lepiej służy
ich racjonalizacji niż (również szeroko stosowane w tym zakresie) poglądy utylitarystów. Zdaniem autorki, podmiotom etycznym łatwiej utożsamić się z poglądami
wywodzonymi z imperatywu kategorycznego, który jest wszystkim wspólny, niż
z filozofią utylitarystów, tym bardziej, że kalkulacja korzyści i ich ocena może być
w przypadku każdego podmiotu etycznego odmienna. Co więcej, w przypadku imperatywu kategorycznego szeregowi pracownicy czy drobni akcjonariusze są tak
samo kwalifikowani do dokonywania moralnych ocen, jak zarząd korporacji
(można twierdzić, że nie zachodzi taka prawidłowość w utylitarnym ujęciu CSR).
22

D. Ohreen, R. Petry, op. cit., s. 375.
Przykład przytoczony przez C. Fredriksena, M. Nielsena, The Ethical Foundations of CSR [w:] Corporate Social Responsibility Challenges, Opportunities and Strategies for 21 st Century Leaders, red.
J. Okpara, S.O. Idowu, Springer, Berlin 2013, doi: 10.1007/978-3-642-40975-2, s. 25.
24
J. L’Etang, op. cit., s. 741–742.
23
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Zatem budowanie kodeksu etycznego na gruncie filozofii Kanta może być inicjatywą, w którą będą włączeni właściciele korporacji, menedżerowie oraz interesariusze, co przyczyni się do szerszej akceptacji tak powstałego zbioru norm.
Problematyka kodeksów etycznych pojawia się stosunkowo często w kontekście dyskusji na temat CSR. Postuluje się, aby kodeksy etyczne wprowadzane były
przez organy właścicielskie korporacji i dopiero na ich podstawie realizowane były
konkretne działania odpowiedzialnego biznesu. Tylko wtedy można bronić poglądu, że działania CSR mają oparcie w imperatywie kategorycznym, gdyż członkowie („właściciele”) korporacji tak zadecydowali w akcie głosowania. Jeśli natomiast menedżerowie wbrew woli większości akcjonariuszy forsują realizację programów CSR, można twierdzić, że akcjonariusze zainteresowani jedynie zyskiem
korporacji są traktowani przez menedżerów jedynie jako środki do celu, jakim jest
dobroczynność, mimo że cel ten jest szczytny. Takie zachowanie stoi w sprzeczności z filozofią Kanta25. Z powyższym wiąże się kolejny problem „forsowania” CSR
przez rządy i wprowadzania CSR jako zbioru obowiązków przewidzianych prawem. Takie działanie w świetle imperatywu kategorycznego jest nieprawidłowe,
ponieważ wyłącza możliwość postępowania kierowanego jedynie obowiązkiem, co
jest warunkiem pozwalającym przyjąć, że realizacja CSR ma pozytywną wartość
moralną26.
W odniesieniu do opisanej wyżej koncepcji Carrolla, próbę jej wtłoczenia
w ramy filozofii Kanta podjęli Dubbink i Liedekerke 27. Zdaniem autorów, filozofia
kantowska lepiej odzwierciedla istotę CSR (w ujęciu Carrolla) niż konkurencyjna
teoria utylitarna. Kant rozróżnia prawo pozytywne (posiadające moc wiążącą, ustanowione przez właściwe organy), które może być egzekwowane w drodze przymusu państwowego oraz prawa etyczne 28. Te drugie wywodzone są właśnie z imperatywu kategorycznego i, jak wskazano powyżej, dzielą się na obowiązki zupełne
i niezupełne. Korporacja for-profit musi realizować cele ekonomiczne, gdyż jest to
zasadniczy motyw jej działania. Obowiązki przewidziane przez prawo pozytywne
również muszą być przez korporację realizowane, pod rygorem zastosowania środków przymusu państwowego. Jest to wymóg sine qua non dla działania w określonym otoczeniu społeczno-politycznym. Z kolei obowiązki zupełne i obowiązki niezupełne definiują odpowiednio odpowiedzialność etyczną i filantropijną.

S. Mansell, Shareholder Theory and Kant’s „Duty of Beneficience”, „Journal of Business Ethics”
2013, vol. 117, s. 591.
26
D. Masaka, Why Enforcing Corporate Social Responsibility (CSR) Is Morally Questionable, „Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies” 2008, vol. 13, nr 1, s. 13–21.
27
W. Dubbink, L. von Liedekerke, A Neo-Kantian Foundation of Corporate Social Responsibility,
„Ethic Theory and Moral Practice” 2009, vol. 12, nr 2, s. 117–136.
28
I. Kant, Metaphysics…, s. 63–64.
25
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4. Ocena kantowskiego ujęcia koncepcji corporate social
responsibility
Jak wykazano powyżej, filozofia etyczna Kanta zajmuje ważne miejsce w pracach
teoretycznych na temat istoty, genezy oraz charakteru obowiązków realizowanych
w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to jednak również
koncepcja dość często krytykowana.
Po pierwsze, kantowskiej koncepcji CSR zarzuca się, że jest oparta na zbyt
idealistycznych założeniach. Stwierdzenie, że zarówno management korporacji, jak
i jej członkowie (np. akcjonariusze, którymi często są inne korporacje występujące
wówczas jako inwestorzy instytucjonalni) kierują się przy wdrażaniu programów
społecznej odpowiedzialności jedynie imperatywem kategorycznym i obowiązkiem
(w jego kantowskim ujęciu) jest dość naiwne. Raison d’être korporacji for-profit
jest przede wszystkim generowanie dochodu. Menedżerowie korporacji rozliczani
są za wyniki finansowe, dlatego starają się zwiększać dochodowość przedsięwzięć,
natomiast inwestorzy instytucjonalni są zainteresowani przede wszystkim czerpaniem korzyści z inwestycji w akcje. W przypadku tych dwóch grup podmiotów zaangażowanych w korporację ciężko mówić o kierowaniu się obowiązkiem dobroczynności. Co więcej, przy inwestorach instytucjonalnych pojawia się kolejny problem. Jeśli w ogóle możemy przypisać im podmiotowość etyczną, to jedynie (jak
wspomniano powyżej) na poziomie ich akcjonariuszy i menedżerów. Zatem akcjonariusze i zarząd inwestora instytucjonalnego, kierując się imperatywem kategorycznym musieliby podejmować decyzję o realizacji CSR przez korporację, w której ten inwestor instytucjonalny uczestniczy. Nie trzeba wspominać, że struktury
holdingowe składają się często z większej liczby „warstw” lub są bardziej skomplikowane. Z kolei drobni akcjonariusze (osoby fizyczne), choć bez wątpienia są podmiotami moralnymi, często pozostają w mniejszości lub, z uwagi na małe zaangażowanie kapitałowe (np. drobni inwestorzy giełdowi), nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji przez spółkę. W związku z tym nie mają oni najczęściej wpływu na
to czy korporacja przyjmie program CSR i ewentualnie – w jakim faktycznym celu
to nastąpi.
Jak wykazano powyżej, rozważanie CSR jako przejawu realizacji imperatywu
kategorycznego napotyka na istotne utrudnienia. Jeśli przyjąć, że działanie CSR nie
jest spowodowane imperatywem kategorycznym, to jest spowodowane czym innym. Najczęściej będzie to: poprawa wizerunku firmy, zwiększenie dochodowości
poprzez wpływ na wybór konsumentów, którzy sięgną po produkt firmy dbającej
o środowisko czy przyczyniającej się do rozwoju społeczności lokalnej, postrzeganie podmiotu „w lepszym świetle” przez władze lokalne. Takie wykorzystanie CSR
nie wpisuje się w imperatyw kategoryczny, ponieważ w takim przypadku CSR jest
traktowane jako środek do osiągnięcia celu biznesowego, a nie jako działanie realizowane z moralnego obowiązku. Co więcej, członkowie społeczności lokalnych
czy pracownicy korporacji są wówczas traktowani jedynie jako środki do osiągnięcia konkretnego celu biznesowego.
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Przykłady instrumentalnego użycia CSR można by mnożyć. W niniejszym artykule zostanie ich przywołanych tylko kilka:
(1) Enron – jeden z liderów amerykańskiego CSR, walczący z globalnym
ociepleniem, podejmujący działania na rzecz redukcji emisji CO 2, lobbujący za wprowadzeniem ustaw promujących odnawialne źródła energii
oraz redukcję CO2, był wiodącym inwestorem w zakresie eksploatacji złóż
gazu (surowca energetycznego emitującego mniej CO2 niż konkurencyjne
surowce) oraz odnawialnych źródeł energii; firma ogłosiła upadłość po
skandalu związanym z fałszowaniem (przy współpracy z audytorami z Arthur Andersen) sprawozdań finansowych w celu ukrycia zadłużenia
i utrzymania pozycji wśród inwestorów giełdowych;
(2) Lehman Brothers – w roku 2007 w liście do akcjonariuszy spółka informowała: silne obywatelstwo korporacyjne jest kluczowym elementem naszej kultury (…), jako korporacyjny obywatel, Lehman Brothers jest oddany odpowiadaniu na wyzwania dotyczące zmian klimatycznych i innych
kwestii dotyczących klimatu, które dotykają pracowników, klientów i akcjonariuszy29; spółka jednocześnie prowadziła kreatywną księgowość, co
doprowadziło do jej upadłości w roku 2008;
(3) Goldman Sachs – w raporcie na temat odpowiedzialnego biznesu z roku
2008 czytamy: próbując znaleźć nowe okazje biznesowe, które są korzystne dla środowiska, zgodne z naszym celem biznesowym kreowania
długoterminowych zysków dla akcjonariuszy i służących długoterminowym zyskom naszych klientów (…)30; podczas przesłuchania przed komisją senacką, członek zarządu Daniel Sparks nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego bank sprzedawał klientom produkt finansowy Timberwolf I, który
przez członków zarządu był określany w poufnej korespondencji jako
shitty deal31;
(4) Pfizer – na stronie internetowej firmy czytamy: w firmie Pfizer wierzymy,
że dzięki ciągłemu doskonaleniu standardów Corporate Responsibility
wzmacniamy wartość firmy, realizując nasz cel – zapewnienie pacjentom
leczenia, które przyczynia się do istotnej poprawy jakości ich życia32; maksyma niniejsza nie spowodowała jednak wycofania leków przeciwbólowych Celebrex oraz Bextra, gdy w 2005 roku badania dowiodły, że przy
ich stosowaniu ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu jest dwukrotnie
większe niż u badanych, którzy tych lekarstw nie stosowali 33;
(5) Deutsche Bank – na stronie internetowej banku, w zakładce działalność
społeczna, można znaleźć informację: Filozofia biznesowa Deutsche Bank
to zrównoważony rozwój oparty na bliskim współdziałaniu z Klientami,
Udziałowcami, Pracownikami, a także lokalnymi społecznościami. (…)
http://mhcinternational.com/monthly-features/articles/95-csr-in-turbulent-times (data dostępu: 11.02.2015).
http://www.goldmansachs.com/citizenship/esg-reporting/env-report-2008.pdf (data dostępu: 11.02.2015).
31
http://www.huffingtonpost.com/2010/04/27/shitty-deal-goldman-exec_n_553541.html (data dostępu: 11.02.2015).
32
http://www.pfizer.com.pl/o-firmie/wartosci-firmy-i-spoleczna-odpowiedzialnosc (data dostępu: 13.02.2015).
33
E. Mendes, The Moral Argument Against the Business Case for Corporate Social Responsibility: A Call
for a New Moral and Spiritual Approach, Uniwersytet w Ottawie, Ottawa 2007, s. 3, http://www.ucalgary.ca/christchair/files/christchair/Mendes-detailed-paper.pdf (data dostępu: 02.02.2015).
29
30
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Grupa Deutsche Bank od wielu lat angażuje się w różnorodne inicjatywy
społeczne, naukowe i kulturalne kierując się zasadą „giving more than
just money”. Jesteśmy dumni z tego, że poruszając się w świecie finansów,
nie zatraciliśmy wrażliwości na to, co ważne dla naszego otoczenia.
Wiemy, że nie tylko pieniądze procentują34; nie przeszkodziło to jednak
spółce prowadzić „turystyki podatkowej” i realizować zyski w Luksemburgu35;
(6) duża część międzynarodowych korporacji – deklaruje realizowanie idei
CSR, inwestowanie w ochronę środowiska naturalnego, dbanie o rozwój
pracowników i społeczności lokalnych, podczas gdy ci sami pracownicy
traktowani są jedynie jako środek do osiągnięcia celu biznesowego (swoiste traktowanie ludzi jak aktywów); po przekroczeniu określonego wieku
(51-55 lat), pracownicy są zwalniani, gdyż ich wydajność spada; istnieją
(i co gorsza są także stosowane) metody zarządzania human resources,
zgodnie z którymi pracownika można (i należy) zwolnić po osiągnięciu
sukcesu zawodowego, który jest prawdopodobnie największy w jego karierze, gdyż istnieje małe prawdopodobieństwo, że sukces zostanie powtórzony.
Korporacje budują relacje z klientami, pracownikami, społecznościami lokalnymi realizując programy CSR, jednak równocześnie często dopuszczają się zachowań nieetycznych, które demaskują i deprecjonują te działania jako nakierowane
jedynie na zwiększenie zyskowności firmy. Jak wskazują badania prowadzone
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand CEE 36 na próbie polskich
firm, potrzeba budowania marki oraz wizerunku firmy wciąż pozostaje głównym
motywem angażowania się firm w CSR – takie odpowiedzi wskazało 76% badanych, podczas gdy w 2003 roku liczba ta wynosiła 72%. Pocieszający jest co prawda
fakt, że równie ważnym motywatorem jest obecnie potrzeba budowania lepszych
relacji ze społecznością lokalną – wzrost motywacji w tym obszarze wyniósł ponad
jedną trzecią, to jest wzrósł z 42% w 2003 roku do 74% w roku 2010. Jednak tutaj
również można mieć wątpliwości czy budowanie relacji ze społeczności lokalną
jest powodowane jedynie poczuciem obowiązku członków korporacji. Inne badania
(prowadzone na rynku amerykańskim) pokazały z kolei, że 62% firm przekazujących środki na cele dobroczynne przekazuje je do organizacji powiązanych z członkami zarządu, przy czym dotacje są wyższe w przypadku, gdy interes finansowy
menedżerów jest słabiej powiązany z interesem akcjonariuszy, czyli kiedy konflikt
agencyjny występuje z większą intensywnością 37. Badania potwierdziły również,
że menedżerowie wykonawczy wykorzystują strategicznie CSR wspierając organizacje charytatywne, z którymi powiązani są menedżerowie niezależni, poprawiając
w ten sposób stosunki z tymi ostatnimi 38.
https://www.db.com/poland/pl/content/filozofia_biznesu.html (data dostępu: 12.02.2015).
http://biznes.newsweek.pl/luksemburg-leaks-ktore-firmy-uciekly-z-podatkami-do-luksemburga-,artyku
ly,351344,1.html (data dostępu: 12.02.2015).
36
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/badanie-menedzerowie-500lider-csr/ (data dostępu: 12.02.2015).
37
R.W. Masulis, S.W. Reza, Agency Problems of Corporate Philanthropy, „The Review of Financial
Studies” 2015, vol. 28, nr 2, s. 630–631.
38
Ibidem, s. 631.
34
35
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Powyższe argumenty i przykłady dotyczą szerszego problemu, o to odpowiedzi na pytanie czy istnieje w ogóle coś takiego jak społeczna odpowiedzialność biznesu, czy jest ona tylko jednym z instrumentów zwiększania dochodowości. Jeśli
jednak nie możemy mówić o CSR w ogóle, to nie możemy mówić o CSR w ujęciu
filozofii etycznej Kanta czy jakiekolwiek innej. Wydaje się, że kantowskie ujęcie
CSR jest szczególnie podatne na wypaczenia podobne do przedstawionych powyżej. Przywiązuje ono tak samo dużą wagę do faktycznych działań odpowiedzialnego
biznesu, jak do pobudek, dla których te działania są realizowane. O ile w kontekście
innych teorii udałoby się, być może, przeforsować CSR realizowany z pobudek czysto biznesowych, dla Kanta nie mają one w takim przypadku żadnej wartości moralnej. Z tego względu dużo ciężej sprostać wymaganiom stawianym przed CSR
w ujęciu Kanta niż przy innych podejściach do tej idei. Można rzecz jasna wybrać
z koncepcji Kanta jedynie te elementy, które lepiej wypadają w „zderzeniu z rzeczywistością” (jak na przykład podział obowiązków CSR na obowiązki zupełne
i niezupełne), a odrzucić te, które pozostają jedynie idealistycznymi założeniami
(na przykład realizowanie przez członków korporacji koncepcji CSR jedynie z poczucia obowiązku). Czy jednak w takim przypadku będziemy mogli nadal mówić
o CSR w ujęciu imperatywu kategorycznego? Wydaje się, że nie ma takiej możliwości.

5. Podsumowanie
Jak wykazano powyżej, istnieje bardzo wiele argumentów za osadzeniem ideologii
odpowiedzialnego biznesu na fundamencie filozoficznym w postaci poglądów Immanuela Kanta, w szczególności na sformułowanym przez niego imperatywie kategorycznym. Jednak o ile zabieg ten dobrze sprawdza się w teoretycznych opracowaniach, rzeczywistość gospodarcza weryfikuje idealistyczne założenia. Działania
korporacji często przeczą wielu prawom moralnym oraz demaskują faktyczny cel
działalności tych podmiotów, jakim jest maksymalizacja zysków i wpływów. CSR
jest używany jedynie jako narzędzie dla „stworzenia pozorów”, „odwrócenia
uwagi” czy sprawienia, że firma będzie odbierana pozytywnie przez otoczenie. Takie działanie nie ma nic wspólnego z kantowskim działaniem z obowiązku i kierowaniem się imperatywem kategorycznym. Ciężko jednak stwierdzić, czy jakakolwiek inna teoria etyczna lepiej spełnia rolę racjonalizatora moralnego dla działań
CSR. Na pewno nie należy zamykać dyskusji na ten temat, lecz warto jednocześnie
zwrócić uwagę na teorię, którą za R. Rortym przytacza A.C. Wicks39. Odrzuca on
uznanie jednego wzorca postępowania za wyłącznie właściwy i nakierowuje etykę
na kwestie, które William James określał jako „to w co wierzymy, że jest dobre”.
Zamiast szukać metafizycznego fundamentu lub typu zewnętrznego uzasadnienia
dla działań CSR, lepiej skupić się na ich pragmatycznych skutkach. Taka perspektywa jest prawdopodobnie najbliższa sposobowi stosowania CSR przez biznes.
A.C. Wicks, Norman Bowie and Richard Rorty on Multinationals: Does Business Ethics Need „Metaphysical Comfort”?, „Journal of Business Ethics” 1990, vol. 9, s. 198–199.
39
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Transnational Corporations and CSR Standards in Environmental
Protection
The subject of this paper is the analysis of the factors that have the greatest importance regarding the implementation of the principles of social responsibility in
transnational corporations. International standards for assessing corporate social responsibility define the framework and guidelines in the evaluation of the corporation in this regard. From the company's point of view, the involvement in social
activities is used primarily for improving their own image. Companies try to reconcile the desire for profit with social considerations and environmental protection,
however, this process is very complex. Corporations should carry out these policies
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1. Uwagi wstępne
Celem artykułu jest próba opisu i analizy czynników, które mają największe znaczenie dla wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności w korporacjach transnarodowych. Autorka podejmie próbę wyselekcjonowania prezentowanych w literaturze
przedmiotu opinii, które przedstawiają różne punkty widzenia i klasyfikacje. W artykule zostanie również przeprowadzona analiza korzyści z wdrożenia zasad oraz analiza międzynarodowych standardów normalizacji i oceny CSR.
Międzynarodowe standardy oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wyznaczają pewne ramy, wytyczne w dokonywaniu oceny korporacji pod
tym względem. Natomiast z punktu widzenia korporacji zaangażowanie w działalność społeczną ma służyć przede wszystkim poprawie ich wizerunku. Próbują pogodzić chęć zysku ze względami społecznymi, jak i ochroną środowiska. Jednak ten
proces jest bardzo złożony. Korporacje powinny prowadzić stosowną politykę oraz
wdrażać odpowiednie procedury. W oczach konsumentów najważniejsze jednak
jest stosowanie zasad CSR w praktyce. Zatem korporacja może służyć szerokiemu
gronu odbiorców, społeczności i mieć istotny wpływ na ochronę środowiska.
W tym kontekście można wysunąć następującą tezę: główne czynniki, które mają
największe znaczenie dla wprowadzania zasad CSR w korporacjach można podzielić na dwie zasadnicze grupy: (1) służące poprawie wizerunku spółki oraz (2) służące wspomaganiu lokalnej społeczności lub/i wspomaganiu organizacji społecznych.

2. Specyfika działalności korporacji transnarodowych
Spośród wszystkich przedsiębiorstw wybrane zostały korporacje transnarodowe ponieważ to one właśnie, w przeciwieństwie do małych i średnich przedsiębiorstw, są
w stanie i najpełniej realizują idee CSR. Takie dobrowolne działania podejmować
mogą zwłaszcza duże przedsiębiorstwa, które stać na wprowadzanie zmian i ulepszeń. Skala ich działalności dodatkowo zwiększa możliwość wywierania wpływu
na otoczenie, zarówno w kraju pochodzenia, jaki i w kraju lokaty bezpośrednich
inwestycji zagranicznych. Wpływ ten może przyjąć zarówno wymiar korzystny (np.
działania na rzecz społeczności lokalnej), jak i niekorzystny (np. przenoszenie tzw.
„brudnych przemysłów” i zanieczyszczenie środowiska naturalnego kraju inwestycji bezpośredniej).
Korporacje transnarodowe postrzegane są obecnie jako główne podmioty stosunków międzynarodowych. Można odnieść wrażenie, i w niektórych przypadkach
tak faktycznie jest, że upodobniają się do państw. Przejawia się to m.in. w: organizowaniu placówek o charakterze quasi-dyplomatycznym, stosowaniu flagi czy
hymnu. Wymienione atrybuty kojarzą się właśnie z funkcjonowaniem państw.
Wiele korporacji dysponuje zasobami i wpływami przewyższającymi państwa słabiej rozwinięte, co może owocować tym, że przejmują one zachowania dotychczas
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zastrzeżone tylko dla państw. W stosunkach międzynarodowych odnotowywane są
przejawy specyficznej „władzy” korporacji. Jednak mimo ich niezaprzeczalnie wysokiej pozycji, muszą brać pod uwagę innych uczestników życia gospodarczego,
którzy nie są im podporządkowani. Często pozycja ta kojarzona jest z dominacją.
Jednak tak naprawdę jest to zdolność do wywoływania pożądanych skutków bądź
ukierunkowania zachowań, dzięki posiadanemu potencjałowi (np. zasobom kapitału, technologii, rozwiniętej sieci sprzedaży), który warunkuje zdolność manipulacji, wywierania silnego wpływu i poddawania innych podmiotów znaczącej presji1.
Korporacje stanowią niezwykłą siłę i są katalizatorem procesów, które w bardzo
istotny i skuteczny sposób modyfikują podstawowe parametry zarówno społeczne,
jak i środowiska, implikując transformację pozycji i ról poszczególnych podmiotów
funkcjonujących w jego ramach, a także zmianę charakteru ich wzajemnych relacji2. Dlatego wdrażanie działań związanych z CSR w korporacjach jest tak istotne.
Korporacje podejmując taką inicjatywę przyczyniają się do promowania pozytywnych wzorców postępowania zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.
Potwierdzają to różne rankingi. Związek pomiędzy rozmiarami przedsiębiorstwa
i jego pozycją w publikowanych rankingach można powiązać ze stosowaniem zasad
CSR. Im większe korporacje i im bardziej liczą się na globalnym rynku, tym chętniej stosują zasady CSR. Często zasady te są również ujmowane w strategii przedsiębiorstwa.
Według definicji UNCTAD korporacje transnarodowe to spółki składające się
z przedsiębiorstwa macierzystego oraz filii, oddziałów znajdujących się za granicą.
Mogą prowadzić działalność: produkcyjną, usługową lub handlową. Działalność ta
musi być prowadzona na terenie co najmniej dwóch krajów3. Zatem cechą szczególną korporacji transnarodowych jest własność majątku i rozbudowana struktura
organizacyjna, obejmująca własne jednostki i/lub jednostki powiązane kapitałowo 4.
Można wymienić następujące atrybuty korporacji5:
(1) suwerenność – potencjał ekonomiczny korporacji, który może być większy niż potencjał, którym dysponują niektóre państwa;
(2) złożoność – znaczna liczba kluczowych i wzajemnie na siebie oddziaływujących elementów w systemie lub na określonej płaszczyźnie;
(3) rozproszenie – rozszerzenie zasięgu działania firmy na nowe lokalizacje
w świecie;
(4) wiedza – kluczowy zasób informacji, wartości, reguł i doświadczeń;
(5) specjalizacja – podjęcie przez filię ściśle określonej działalności na potrzeby rynku ogólnoświatowego;
M. Ciecierski, Korporacje transnarodowe jako uczestnik stosunków międzynarodowych [w:] Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, red. T. Sporek, tom 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010, s. 217–227.
2
Korporacje transnarodowe, http://stosunki-miedzynarodowe.pl/ (data dostępu: 26.01.2015).
3
World Investment Report 2002. Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations, New York and Geneva 2002, s. 291.
4
A. Zorska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 122–123.
5
Ibidem, s. 126–132; A. Zorska, Ku globalizacji?: przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 50–57.
1
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(6) zdolność integrowania – umiejętność firmy do zmiany struktur organizacyjnych na bardziej zdecentralizowane, poprawa komunikacji i przystosowanie do wykorzystania nowoczesnych systemów informacyjnych;
(7) elastyczność – szybka i skuteczna adaptacja do zmian oraz dostosowanie
do zmieniających się warunków panujących w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym organizacji;
(8) sieciowość – stworzenie systemu obejmującego węzły i powiązania relacyjne;
(9) arbitraż – umiejętność wykorzystania istniejących na świecie dysproporcji
o charakterze ekonomicznym, administracyjnym, geograficznym i kulturowym;
(10) globalna efektywność – wyraża aspekty działalności korporacji transnarodowych, których efekty i czynniki oddziałujące na siebie kształtują przychody firm.
Przedstawione poszczególne cechy mają wpływ na działanie korporacji, jednak najlepsze efekty uzyskuje się poprzez ich synergię. Zatem korporacja jawi się
jako swego rodzaju organizm, interakcyjny system, który funkcjonuje w określony
sposób 6 . Z makroekonomicznego punktu widzenia korporacje są szczególnymi
podmiotami gospodarki światowej, które ewaluują i konkurują na poziomie globalnym. Ich specyfika wynika z: faktu dysponowania wielkim potencjałem ekonomicznym, względnej niezależności finansowej oraz technologicznej i organizacyjnej, a niekiedy również politycznej. Jak wspomniano wcześniej, wykazując się wieloma cechami, atrybutami, właściwymi i zastrzeżonymi do tej pory dla państw, korporacje przełamały monopol państwa w wielu obszarach aktywności wewnętrznej
i zagranicznej (przykład ochrony środowiska). Jednak zarówno korporacje, jak
i państwa potrzebują siebie nawzajem. Korporacje funkcjonują w warunkach wykreowanych przez państwa z narzucanymi przepisami prawa, klimatem politycznym i szeregiem innych uwarunkowań. Z drugiej jednak strony, aktywność korporacji oraz ich silne oddziaływanie na światowe procesy gospodarcze i społeczne,
wpływa na reorganizację, zmianę i proces tworzenia nowych podmiotów – uczestników życia międzynarodowego7.

3. Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskiem
w korporacjach transnarodowych
W obecnym czasie można odnotować wzrost zainteresowania kwestiami ochrony
środowiska w społeczeństwach. Dotyczy to również takich grup społecznych jak:
pracownicy, kadra zarządzająca, ale również odbiorcy finalni dóbr i usług korporacji. Osobną, bardzo ważną grupą są akcjonariusze, którzy decydują o lokowaniu
swojego kapitału. Korporacje idąc z duchem czasu mogą wykorzystać odpowiednie
6
7

Ibidem.
M. Ciecierski, Korporacje transnarodowe…, op. cit.
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instrumenty (prawne i finansowe) wspomagające zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Najczęściej jednak korporacje mają na uwadze poprawę wizerunku, która wpływa na ich pozycję w wymiarze globalnym. Zatem często decydują o wprowadzeniu do swojej strategii elementów ochrony środowiska. Z tego względu CSR powinna być traktowana tak jak inne strategie
w przedsiębiorstwie. Najważniejszym, wstępnym zadaniem jest ustalenie odpowiedzi na pytanie: jakie specyficzne biznesowe cele ma wspierać strategia CSR? Jednak należy zaznaczyć, że wybrane problemy społeczne powiązane z celami nie powinny być oderwane od głównych umiejętności korporacji. Wtedy możliwe będzie
tworzenie wartości dla firmy poprzez przyczynianie się do pomyślności społeczeństwa. Jednym z elementów niniejszego tematu jest tzw. zielony marketing, który
wiąże się z procesem efektywnego wytwarzania społecznie pożądanych wyrobów
i usług przy ograniczeniu zużywania zasobów przyrody i przestrzeganiu zasad
ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie wytycznych środowiskowych powoduje pojawienie się korzyści spowodowanych redukcją zużycia energii, zmniejszeniem zużycia materiałów czy projektowaniem podlegających recyklingowi opakowań8.
Zatem CSR jawi się jako potencjalne źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej przez korporację. Zdecyduje się ona na wdrożenie zasad CSR, kiedy zaistnieje
możliwość uzyskania pozytywnych efektów. Natomiast właściwy efekt może wystąpić tylko wtedy, kiedy każde społecznie odpowiedzialne działanie ze strony
przedsiębiorstwa przyniesie pożądane korzyści społeczne, a każdy przejaw rozwoju
społecznego spowoduje poprawę zdolności firmy do budowania przewagi konkurencyjnej. Zatem przedsiębiorstwo, chcąc sprawinie funkcjonować na globalnym
rynku, musi uzyskać przewagę konkurencyjną. Jest ona efektem odpowiedniego
wykorzystania potencjału konkurencyjnego, umożliwiającego efektywne generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej i skutecznych instrumentów konkurowania.
Obecnie CSR ma tu ogromne znacznie, korporacje osiągnęły już bowiem podobny
poziom technologiczny i organizacyjny. Z jednej strony, wprowadzenie CSR ma
szansę stać się atrybutem, który będzie pozytywie wyróżniać korporację spośród
innych, zapewniając jej właśnie przewagę konkurencyjną. Z drugiej strony, korzystnym efektem odpowiedniego wdrożenia CSR może być: lepszy rozwój społeczeństwa, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz osiągnięcie innych celów zrównoważonego rozwoju9.
Znaczenie CSR w globalnej gospodarce cały czas rośnie. Może mieć to istotne
znaczenie w przyszłości, ponieważ rozwiązanie ważkich problemów jak: zmiany
klimatyczne, zanieczyszczenie wód i powietrza czy nadmierny konsumpcjonizm,
wymaga nowych narzędzi oraz globalnego współdziałania. Wspólną płaszczyzną
staje się zrównoważony rozwój. Efektywność i kompleksowość wdrażania zasad
CSR w korporacjach ma kluczowe znaczenie w kontekście wkładu biznesu w rea-

P. Brzustewicz, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie w realizacji idei zrównoważonego rozwoju [w:] Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce, red. A. Poszewiecki,
G. Szczodrowki, Wyd. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011, s. 254–267.
9
Ibidem.
8
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lizację idei zrównoważonego rozwoju. Należy pamiętać, że korzystne efekty wdrażania CSR będą miały wymiar lokalny, jak również makroekonomiczny. Z tego powodu skuteczna implementacja CSR powinna uwzględniać m.in.: filozofię zarządzania całym przedsiębiorstwem, strategiczny wymiar CSR, zmianę orientacji marketingowej oraz przewagotwórczy wymiar CSR 10.
Obecnie wiele korporacji deklaruje, że chce wspomagać proces ochrony środowiska naturalnego i jest gotowych na zmniejszanie swojego oddziaływania na
środowisko. Pragną również wykazać, że podchodzą do ochrony środowiska poważnie, chcą np. racjonalnie wykorzystywać energię i wodę, surowce oraz bezpiecznie przechowywać i wykorzystywać zasoby. Takie korporacje decydują się na
wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem.
Wdrożenie systemu i jego certyfikacja przedstawia korporację jako organizację, która11:
(1) prowadzi działalność z uwzględnieniem swojej odpowiedzialności społecznej;
(2) realizuje w sposób kontrolowany procesy związane z istotnymi aspektami
środowiskowymi;
(3) realizuje zadania zmierzające do osiągnięcia określonych celów środowiskowych oraz realizacji zadań i programów środowiskowych;
(4) zobowiązała się do: a) utrzymywania zgodności z prawem środowiskowym, b) zapobiegania zanieczyszczeniom, c) dążenia do ciągłej poprawy
wyników na rzecz ochrony środowiska.
Korzyści, jakie korporacja może osiągnąć z wdrożenia Systemu Zarządzania
Środowiskiem to12:
(1) zwiększenie konkurencyjności firmy – lepszy wizerunek firmy w oczach
potencjalnych klientów i inwestorów;
(2) poprawa wizerunku organizacji jako odpowiedzialnej społecznie;
(3) ułatwienie dostępu do różnego rodzaju programów mających na celu dofinansowywanie działalności przedsiębiorstwa;
(4) uporządkowanie stanu formalnoprawnego – zgodność lub większe prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami prawnymi;
(5) łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa,
(6) redukcja wytwarzania zanieczyszczeń i odpadów;
(7) redukcja kosztów usuwania odpadów i kosztów energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska;
(8) lepsza współpraca i stosunki ze społeczeństwem, władzami oraz jednostkami kontrolującymi;
(9) nacisk położony na zapobieganie, a nie na działania korygujące powoduje
obniżenie ryzyka środowiskowego, a przez to obniżenie mogących wystąpić kosztów kar i odszkodowań.
10

Ibidem.
Systemy Zarządzania Środowiskowego – informacje ogólne, http://www.iso.org.pl/ (data dostępu:
07.04.2014).
12
Ibidem.
11
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4. Standardy definiujące wymagania dotyczące Systemów
Środowiskowych
Najpopularniejsze obecnie standardy definiujące wymagania odnośnie do Systemów Środowiskowych to13:
(1) ISO 14001:2004 EMS – Ervironmental Management Systems, czyli System Zarządzania Środowiskowego (opracowany przez Międzynarodową
Organizację Normalizacyjną);
(2) EMAS – Eco Management and Audit Scheme, czyli System Ekozarządzania i Audytu (dobrowolny system opracowany przez Komisję Europejską
w 1993 r., rejestracja dotyczyła tylko przedsiębiorstw i innych organizacji
z siedzibą na terenie UE; obecnie EMAS III – od 2010 r. ma zastosowanie
na całym świecie)14;
(3) FSC – Forest Stewardship Council, czyli System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej;
(4) ISO 50001 – System Zarządzania Energią.
Dodatkowo elementy proekologiczne znajdują się również w innych standardach, takich jak15:
(1) SQAS (Safety and Quality Assessment System), czyli System Badania
i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości opracowany przez Europejską Izbę
Przemysłu Chemicznego w celu stworzenia warunków odpowiedzialnego
i bezpiecznego obrotu produktami branży chemicznej. Jest to narzędzie
służące zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań
operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi (podlegającymi ADR, RID,
ADN) oraz materiałami szczególnego ryzyka (HCDG) przez podmioty
funkcjonujące w łańcuchu logistycznym. Badanie SQAS kierowane jest
do firm operujących w obszarze przewozów lądowych, drogowych i kolejowych, spedycyjnych, dystrybutorów produktów chemicznych, magazynów, terminali przeładunkowych, zakładów naprawczych cystern kolejowych i myjni cystern. Należy zaznaczyć, że badanie to wykonywane jest
przez niezależnych, akredytowanych przez CEFIC audytorów16. Do firm,
które już poddały się badaniu i ocenie zaliczyć można wielkich operatorów logistycznych i dystrybutorów. Zdecydowała tu świadomość konieczności prowadzenia swojej działalności w sposób bezpieczny, na profesjonalnym, wysokim poziomie jakościowym i w jak najmniejszy sposób

13

Ibidem.
Europejski System Ekozarządzania i Audytu, www.ec.europa.eu/environment/emas (data dostępu:
26.01.2015).
15
Ibidem
16
SQAS Accredited Assessors.
14
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ingerującej w środowisko naturalne. Od 2001 roku firma Pharox na zlecenie Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC uruchomiła elektroniczną bazę danych SQAS17.
(2) SQMS (McDonald’s Supplier Quality Management System) – jest to standard dla firm, które dostarczają produkty żywnościowe do sieci fast food
Mc Donald’s, z wyłączeniem dostawców mięsa. Wprowadzenie systemu
pomaga w dostarczaniu bezpiecznych i najwyższej jakości produktów,
które spełniają założone wymagania oraz przepisy i regulacje 18.
(3) Standardy poszczególnych globalnych koncernów charakteryzujące się
zazwyczaj bardziej rygorystycznymi wymaganiami niż te przedstawione
w popularnych standardach i wymaganiach prawa poszczególnych krajów, w których funkcjonują zakłady koncernów (np. Toyota, Toshiba).
Można wymienić następujące standardy ułatwiające normalizację działalności
przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności:
(1) Social Accountability 8000 (SA 8000) – jest to uniwersalna norma przeznaczona do stosowania w systemie niezależnej weryfikacji, określająca
wymogi w zakresie odpowiedzialności społecznej, jakie dana firma powinna spełniać (przede wszystkim w obrębie relacji z pracownikami).
SA8000 określa szereg warunków wstępnych (m.in. wolność zrzeszania
się i prawo do negocjacji zbiorowych, niestosowanie dyskryminacji, nie
stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego) oraz wymagania dotyczące systemu zarządzania odpowiedzialnością (m.in. sformułowanie
polityki społecznej firmy, dokumentowanie zasad, sposobów realizacji
i wyników, kontrolowanie dostawców w aspekcie polityki społecznej)19.
(2) Account Ability – Stakeholder Engagement Stanadard (AA 1000) – jest
to narzędzie ułatwiające określenie celów strategicznych, mierzenie postępów w osiąganiu tych celów, przeprowadzanie audytu organizacji,
opracowanie sposobu przedstawiania wyników i ich wykorzystywania
w procesie dokonywania bilansu strategicznego. Dla każdego z tych zadań
istotnym elementem jest zaangażowanie w budowanie relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz w konsekwencji – budowanie zaufania do organizacji i prezentowanego przez nią wizerunku 20.
(3) Standard rekomendacji społecznej odpowiedzialności działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społeczeństwa (ISO 26000).
Norma ISO 26000 Guidance on Social Responsibility ma zastosowanie do
wszystkich organizacji – publicznych, prywatnych i non-profit, niezależnie od ich wielkości i lokalizacji, działających w krajach rozwiniętych

Czym jest System SQAS ?, Safety & Quality Assessment System, www.SQAS.pl (data dostępu:
02.05.2014).
18
McDonald’s Supplier Quality Management System, http://mcdonaldsmis.blogspot.com (data dostępu:
02.05.2014).
19
B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, http://www.gap.uek.krakow.pl/ (data
dostępu: 02.05.2014).
20
AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES), www.accountability.org/ (data dostępu:
02.05.2014).
17
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i rozwijających się. Zawiera wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko
poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które21: a) przyczynia się do
zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
b) uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji); c) jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania; d) jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej
działaniach podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływania.
Można wymienić następujące standardy ułatwiające raportowanie w zakresie CSR:
(1) Global Reporting Initiative (GRI) – instytucja działająca na rzecz rozwijania i propagowania tzw. wytycznych zrównoważonego rozwoju (Sustainability Reporting Guidelines). GRI opracowała wytyczne (ramowy system) sporządzania raportów społecznych uwzględniający wskaźniki i metody pomiaru. Mogą z nich korzystać wszystkie podmioty, które chcą
składać kompleksowe sprawozdania ze swojej ekonomicznej, środowiskowej i społecznej działalności. GRI promuje wykorzystanie przez podmioty raportowania społecznego jako sposobu na zrównoważenie i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. GRI jest pionierem i opracowała kompleksowy Sustainability Reporting Framework, który jest powszechnie stosowany na całym świecie. Raporty prezentują trwały trend
i ład podmiotów, pokazują związek między strategią a zobowiązaniami
płynącymi ze zrównoważonej gospodarki światowej 22.
(2) DJSGI – Dow Jones Sustainability Group Indexes to rodzina 5. wskaźników: jeden globalny, trzy kontynentalne dla Ameryki Północnej, Europy
i Azji oraz jeden wskaźnik krajowy dla Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorstwa, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria objęte wskaźnikami Dow Jones Sustainability Group Indexes to: Bayerische Motoren
Werke AG (BMW) – Niemcy, Australia & New Zealand Banking Group
Ltd – Australia, UPM-Kymmene OYJ – Finlandia, Akzo Nobel NV – Holaldia, GS Engineering & Construction Corp – Korea Południowa23.
(3) Indeksy FTSE4Good – grupa indeksów giełdowych stworzona przez
FTSE Company. FTSE4Good oferują szczegółowe wytyczne dla przedsiębiorstw, które chcą podjąć zobowiązania dotyczące społecznej odpowiedzialności lub rozszerzyć zakres już podjętych zobowiązań w tej sferze. Przedsiębiorstwa mające prawo ubiegać się o włączenie do indeksów
FTSE4Good są oceniane w procesie uwzględniającym ponad 40 różnych
kryteriów z trzech obszarów: a) systemu zarządzania środowiskowego,
b) dialogu z interesariuszami, c) przestrzegania praw człowieka24.
ISO 26000 Guidance on social responsibility, http://www.pkn.pl/iso-26000 (data dostępu: 02.05.2014).
Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org/ (data dostępu: 02.05.2014).
23
O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw na tle
wybranych krajów Unii Europejskiej, https://ekonom.ug.edu.pl/, (data dostępu: 02.05.2014).
24
B. Rok, op. cit.
21
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Do standardów zarządzania środowiskowego, zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie można zaliczyć:
(1) Programy czystszej produkcji – Cleaner Production Programmes25;
(2) Program europejskiego ekozarządzania i audytów środowiskowych –
EMAS Environmental Managemant and Audit Scheme 26;
(3) System zarządzania środowiskowego według standardów ISO serii
1400127;
(4) System zarządzania jakością ISO 900128;
(5) System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm
OHSAS 18001/PN-N-1800129.

5. Korzyści z wdrożenia zasad CSR w korporacjach
transnarodowych
Zastanawiając się nad czynnikami, które wpływają na stosowanie zasad CSR w korporacjach należy zaprezentować przede wszystkim korzyści wynikające z ich wdrażania. Wyniki przeprowadzonych wcześniej badań i opinie ekspertów wskazują na
istnienie szeregu przykładów takich korzyści dla korporacji. I tak jako pierwszą
można przedstawić opinię, że firma w sposób przemyślany i konsekwentny planuje
swoje cele strategiczne w powiązaniu z koncepcją CSR i dlatego może osiągnąć
wymierne korzyści, w tym30:
(1) ukształtowanie długofalowych, opartych na zaufaniu, relacji z interesariuszami zewnętrznymi: społecznością lokalną, podmiotami współpracującymi, organizacjami pozarządowymi, inwestorami;
(2) zbudowanie przewagi konkurencyjnej oraz orientacja na długotrwały i stabilny wzrost;
(3) zwiększenie odporności na możliwość i skutki wystąpienia sytuacji kryzysowych;
(4) zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych, kultury organizacyjnej;
(5) ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych (m.in. społeczności lokalnej, opinii publicznej, analityków rynku);
A. Matuszak-Flejszman, Wpływ uczestnictwa organizacji w programach lub systemach środowiskowych na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy
ISO14001, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskej w Szczecinie” 2009, 19 (91), s. 71–79.
26
EMAS Environmental Managemant and Audit Scheme, www.emas.de (data dostępu: 02.05.2014).
27
Systemy Zarządzania Środowiskowego…, op. cit.
28
System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001, http://www.iso.org.pl/iso-9001 (data
dostępu: 02.05.2014).
29
J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem
i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, s. 136–194.
30
A. Górny, Informacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, s. 10, www.ur.edu.pl (data
dostępu: 07.04.2014).
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(6) pozytywne postrzeganie przez potencjalnych kandydatów do pracy oraz
wzrost poziomu satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji;
(7) pozytywne postrzeganie władz spółki, które zainicjowały i podejmują
działania w obszarze CSR, przez obecnych i potencjalnych inwestorów.
Jednak trzeba pamiętać, że w pierwszej fazie korporacja musi stworzyć odpowiednie warunki sprzyjające wdrażaniu zasad CSR. Często podejmowanie takiej
inicjatywy kojarzone jest z budowaniem swojej konkurencyjnej pozycji na rynku.
Obecnie jednak ważnym elementem jest postrzeganie odpowiedzialnego biznesu
w szerszym, strategicznym kontekście, jako jednej z głównych funkcji przedsiębiorstwa. Dla każdej korporacji istotnym świadectwem sukcesu jest zysk, lecz
w odniesieniu do CSR niezwykle ważna jest analiza wyników finansowych firmy
w powiązaniu z efektami środowiskowymi i społecznymi podejmowanych decyzji.
Następna opinia opiera się na pięciu wyłącznie pozytywnych aspektach wdrożenia CSR w korporacji. Są to31:
(1) poprawa wizerunku firmy,
(2) wzrost motywacji pracowników,
(3) wzrost przychodów,
(4) dodatkowe oszczędności,
(5) większa stabilność i przewidywalność sytuacji biznesowej.
Kolejna analiza wskazuje, że wprowadzenie CSR może przyczynić się do32:
(1) poprawy wizerunku przedsiębiorstwa,
(2) stworzenia doskonałego fundamentu do redukcji kosztów, wdrażania innowacji,
(3) w znaczącym stopniu oddziaływania na całe otoczenie (np. w kwestii dbałości o środowisko przyrodnicze),
(4) poprawy pozycji konkurencyjnej podmiotu,
(5) satysfakcji ze świadomości prowadzenia działalności uwzględniającej
oczekiwania otoczenia (wewnętrznego i zewnętrznego),
(6) wdrażania działań skierowanych do interesariuszy, makrootoczenia, środowiska.
Natomiast następna opinia wskazuje, że korzyści płynących z wdrożenia CSR
jest wiele i zależą one od rodzaju podjętego działania w konkretnym przedsiębiorstwie. Najczęściej jednak widoczne korzyści odczuwane są w długim okresie, zazwyczaj przy wdrażaniu całego pakietu, swego rodzaju systemu. Korzyści dla
przedsiębiorstwa można podzielić tu na dwie zasadnicze grupy33:
(1) korzyści wewnętrzne – osiągnięte na skutek działań podjętych na rzecz
interesariuszy wewnętrznych (takich jak: właściciele, inwestorzy, menedżerowie, pracownicy, związki zawodowe),

PARP wspiera społeczną odpowiedzialność biznesu, Swiss Contribution, PARP, www.csr.parp.gov.pl,
(data dostępu: 03.05.2014).
32
M. Sznajder, Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem
koncepcji interesariuszy), http://zneiz.pb.edu.pl, (data dostępu: 07.04.2014).
33
Ibidem.
31

32

AGNIESZKA DRZYMAŁA

(2) korzyści zewnętrzne – osiągnięte na skutek działań podjętych na rzecz interesariuszy zewnętrznych (takich jak: stowarzyszenia handlowe i branżowe, szkoły, uczelnie, rządy innych państw, władze centralne, władze
lokalne, sądy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe, środowisko
przyrodnicze, wierzyciele, dostawcy, klienci, konkurenci, media).
Do korzyści wewnętrznych zaliczyć można: budowanie poczucia, że istnienie
przedsiębiorstwa jest korzystne dla jego otoczenia, budowanie przewagi konkurencyjnej, korzyści finansowe, minimalizacja ryzyka, mniejsza rotacja zatrudnienia,
możliwość samorozwoju, penetracja nowych rynków, poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, poprawa komunikacji, poprawa kultury organizacyjnej, poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, poprawa zarządzania, profesjonalizm działania, redukcja
kosztów, wdrażanie innowacji, większa elastyczność, większa lojalność, większa
motywacja, większa wiedza na temat otoczenia, większe bezpieczeństwo pracy,
większe zaufanie, wyższa satysfakcja, wyższa wydajność, wyższy poziom inwestycji, wzrost wartości przedsiębiorstwa, wzrost zainteresowania inwestorów.
Korzyści zewnętrzne natomiast wiążą się z następującymi czynnikami: bezpieczeństwo i niezawodność produktu/usługi, budowanie poczucia, że istnienie
przedsiębiorstwa jest z korzyścią dla jego otoczenia, czytelne i przejrzyste działania
konkurencyjne, działania prewencyjne na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
kultura działań biznesowych, nakłady finansowe na rzecz ochrony środowiska, obniżenie ceny produktu/usługi, podniesienie jakości produktu/usługi, podniesienie
wiarygodności finansowej firmy, poprawa komunikacji, profesjonalizm działania,
przestrzeganie norm prawnych, racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych, redukcja zanieczyszczeń, stymulacja rozwoju, tworzenie miejsc pracy, uczciwa konkurencja, większa lojalność, wspieranie przemian, współdziałanie, wyższy poziom
inwestycji.
Innym podziałem korzyści dla korporacji z wdrożenia CSR jest podział ze
względu na ich charakter. Można tu wyróżnić34: (1) korzyści finansowe, (2) korzyści pozafinansowe. Wytłumaczeniem takiego punktu widzenia jest pogląd, iż nie
zawsze działalność przedsiębiorstwa przynosząca zyski jest pożądana przez otoczenie. Nie łatwo jest też wskazać konkretne profity ilościowe wynikające z zastosowania CSR w przedsiębiorstwie. Występuje bowiem trudność odniesienia działań
społecznie odpowiedzialnych do efektów mierzalnych w kategoriach pieniężnych.
W kolejnej opinii przedstawione zostały korzyści wewnętrzne i zewnętrzne
wdrażania CSR35. Do korzyści wewnętrznych należą: podniesienie poziomu kultury
organizacyjnej, wzrost innowacyjności, poprawa atrakcyjności przedsiębiorstwa
jako pracodawcy, pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, zwiększenie
motywacji i zaangażowania pracowników, doskonalenie jakości zarządzania,
zwiększenie produktywności, zwiększenie sprzedaży, lepsze przestrzeganie przepisów prawa, zmniejszenie kosztów, łatwiejszy dostęp do kapitału, dobrą informację
i komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa. Natomiast do korzyści zewnętrznych

34

Ibidem
E. Mazur-Wierzbicka, CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012, s. 48.
35
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należą: wzrost efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, wzrost zainteresowania inwestorów, wzrost konkurencyjności na rynku, pozyskiwanie nowych
klientów i pogłębienie lojalności, budowanie pozytywnego wizerunku i reputacji
przedsiębiorstwa, wiarygodność misji, łatwiejszy dostęp do mediów i upublicznienie działań, wpływ na kształtowanie polityki państwa, zrównoważony rozwój kraju
lub regionu, promowanie zasad rozwiązywania konfliktów społecznych, ochrona
środowiska.
Dodatkowo można przytoczyć opinię, wedle której korzyściami dla ekowydajnego przedsiębiorstwa są36:
(1) obniżenie rachunków (za wywóz odpadów, zużycie energii itp.), a tym
samym zwiększenie dochodowości firmy,
(2) wzrost konkurencyjności firmy,
(3) poprawa wizerunku przedsiębiorstwa.
Wszystkie przytoczone opinie wyodrębniające korzyści wdrażania CSR wskazują, że korporacje celowo włączają koncepcję CSR do celów strategicznych lub
staje się ona jedną z głównych funkcji. Wdrażając jej zasady realizują cele własne
m.in. związane z pozytywnym wizerunkiem oraz pozyskiwaniem klientów. W konsekwencji może to doprowadzić do poprawy pozycji konkurencyjnej podmiotu na
rynku międzynarodowym. Większość opinii potwierdza, że implementacja zasad
CSR to proces długotrwały i powinien być realizowany kompleksowo. Dodatkowo
można podzielić korzyści wynikające z wdrażania zasad CSR na wewnętrzne i zewnętrzne oraz ze względu na ich charakter na: finansowe i pozafinansowe.
Korzyści z wdrażania zasad CSR można zaprezentować na modelowych przykładach niemieckich korporacji, takich jak: Siemens, Tchibo, Bosch, Deutsche
Bank i Deutsche Telekom. Korporacje te skutecznie działają w różnych obszarach
społecznej odpowiedzialności. Podejmują liczne inicjatywy sprzyjające ochronie
środowiska naturalnego i wspomagające społeczeństwo. Można wymienić tu m.in.
doskonalenie procesów zarządzania i kontroli jakości, edukację i kształcenie pracowników, organizowanie praktyk i pracy dla młodzieży, redukcję zużycia energii
i zarządzanie recyklingiem37. Korporacje notują zatem takie korzyści jak posiadanie
wykwalifikowanej kadry pracowniczej czy pozyskanie zaufania społecznego.
Wszystkie wymienione korporacje są dobrze odbierane przez społeczeństwo, ich
wizerunek jest niezachwiany i kojarzą się z produktami lub usługami wysokiej jakości. To powoduje, że ich konkurencyjność wzrasta.
Podsumowując można stwierdzić, że każda korporacja angażuje się w CSR na
swój własny sposób, zależnie od swoich kompetencji, zasobów, interesariuszy,
a także tradycji kulturowych, sytuacji społecznej i ekologicznej obszaru, w którym

Materiały dla uczestników spotkania informacyjnego na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
organizowanego w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, SWISS CONTRIBUTION, PARP, www.csr.parp.gov.pl (data dostępu:
07.04.2014).
37
S. Matuszewska, Siemens, Tchibo, Bosch – jak CSR robią najlepsi?, www.hrstandard.pl (data dostępu:
21.01.2016).
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funkcjonuje . Pomimo dużych i systematycznie ponoszonych wydatków finansowych na wdrażanie CSR w korporacjach, za wprowadzeniem takich praktyk przemawia wiele argumentów, m.in.: wkład w rozwiązanie problemów społecznych,
odciążenie środowiska naturalnego, poprawa wizerunku firmy, a w konsekwencji
większe zaufanie i zadowolenie klientów oraz efektywność pracowników funkcjonujących w przyjaznym środowisku pracy. Jest to inaczej inwestycja w rozwój
firmy, którą dokonują już niemal wszystkie znaczące korporacje w świecie. Wśród
100 największych niefinansowych korporacji transnarodowych w świecie (World
Investment Report) nie ma takiej, która chociażby nie zaczęła wprowadzać koncepcji społecznej odpowiedzialności do swojej strategii. Należy podkreślić, że większość korporacji włącza do swoich podstawowych zadań strategicznych również
aspekt ochrony środowiska, w tym innowacyjne rozwiązania dotyczące redukcji
emisji CO2.
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6. Podsumowanie
Funkcjonowanie korporacji transnarodowych na globalnym rynku jest skomplikowane, jawią się one często jako instytucje mające wiele zalet, jednak budzą również
liczne kontrowersje i stanowią źródło dyskusji. Jedną z wielu zalet dostrzeganych
przez interesariuszy jest wdrażanie zasad CSR. Obecnie większość korporacji określa odpowiedzialność społeczną jako ważny element strategii przedsiębiorstwa
i podkreśla jej znacząca rolę przy ustalaniu celów firmy. Główne czynniki, które
mają największe znaczenie dla wprowadzania zasad CSR w korporacjach można
podzielić po pierwsze na te, które służą poprawie wizerunku spółki – wtedy korporacje próbują pogodzić chęć zysku ze względami społecznymi i ochroną środowiska. Odnoszą tzw. korzyść wewnętrzną. Drugą grupę stanowią te, które służą wspomaganiu lokalnej społeczności lub/i wspomaganiu organizacji społecznych – wtedy
korporacje mogą służyć szerokiemu gronu odbiorców, społeczności i mieć istotny
wpływ na ochronę środowiska. Wówczas odnoszą tzw. korzyść zewnętrzną.
Proces globalizacji, silna konkurencja i strategia utrzymywania już posiadanych rynków (oparta na budowaniu lojalności klientów) to najważniejsze czynniki,
które wpływają na podejmowanie strategicznych decyzji przez korporacje. Choć
ostateczną decyzję o wdrożeniu zasad CSR podejmują same korporacje, to niekiedy
można zauważyć, że wywierany jest cichy nacisk na władze spółki zarówno przez
odbiorców finalnych – klientów, jaki i akcjonariuszy, co wymusza podjęcie starań
mających na celu spełnienie oczekiwań.
Przedstawione w artykule międzynarodowe standardy normalizacji i oceny
CSR wyznaczają ramy i wytyczne w dokonywaniu oceny korporacji. Standardami
definiującymi wymagania odnośnie do Systemów Środowiskowych są: ISO 14001,
EMAS, FSC, ISO 50001. Dodatkowo elementy proekologiczne znajdują się rów-

M. Ratajczyk, Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element
strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw, http://www.wne.sggw.pl/ (data dostępu: 26.01.2015).
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nież w innych standardach, takich jak: SQAS, SQMS oraz standardach poszczególnych globalnych koncernów. Standardami ułatwiającymi normalizację działalności
przedsiębiorstw w zakresie społecznej odpowiedzialności są: SA 8000, AA 1000
oraz ISO 26000. Natomiast standardy ułatwiające raportowanie w zakresie CSR to:
GRI, DJSGI oraz Indeksy FTSE4Good.
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The paper presents the experiences of advisers in implementing the concept of CSR
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1. Uwagi wstępne
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) ma swoje początki
w połowie XX w. W 1953 roku Bowen swą książką zatytułowaną Social Responsibilities of the Businessman1 zdynamizował dyskusję na temat idei odpowiedzialności związanej z działalnością gospodarczą, co z czasem przerodziło się w koncepcję

1

H. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, New York: Harper & Row, 1953, s. 6.
W 2013 roku w Uniwersytecie Iowa ukazało się nowe wydanie tej książki. Autor pisze o CSR
następująco (s. 6): Odnosi się ona do tych obowiązków przedsiębiorcy, by podążać za takimi działaniami
z zakresu polityki, podejmować te decyzje, czy postępować zgodnie z tymi kierunkami działań, które są
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CSR (Corporate Social Responsibility)2. Definicji CSR jest wiele. Obejmują one jej
społeczne, gospodarcze, polityczne czy też środowiskowe aspekty. Podejmujący
ten temat autorzy używają takich określeń, jak: etyczne praktyki, ochrona środowiska, transparentność w działaniach, uwzględnianie wszystkich zaangażowanych
stron, odpowiedzialność, odpowiedzialne zachowanie, moralne zobowiązania, czy
też społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.
Należy zauważyć, że motywy wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach
mogą być różne, począwszy od czystej kalkulacji biznesowej (CSR jako pewna strategia zarządzania pozwalająca na maksymalizację korzyści ekonomicznych), poprzez
modę, nacisk otoczenia (konkurencji lub konsumentów, którzy wymuszają podjęcie
działań polegających na implementacji CSR), możliwości skorzystania z finansowania i doradztwa w zakresie wdrażania CSR, czy też czystej troski wynikającej z motywów moralnych i pragnienia bycia odpowiedzialnym za swe działania.
Jak zauważa Bowen, decyzje przedsiębiorców mają bezpośredni wpływ na życie ludzi w społeczeństwie. Wpływ ten dotyczy samych przedsiębiorców, udziałowców, pracowników, czy też klientów, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Życie gospodarcze zawsze przebiega w społeczeństwie i tylko wtedy ma
sens. To w społeczeństwie realizowana jest produkcja i świadczone są usługi. To
w społeczeństwie poszukuje się klientów, których pozyskanie i utrzymanie warunkuje trwanie i rozwój biznesu. Przedsiębiorstwa wnoszą istotny wkład w dobro
wspólne poprzez zatrudnianie pracowników, wytwarzanie towarów, świadczenie
usług i płacenie podatków. To przedsiębiorcy są podstawowymi i niezbędnymi podmiotami życia gospodarczego. Każdy przedsiębiorca jest twórcą nowych technik,
surowców, dóbr, a także nowych potrzeb. Jego działalność ma charakter creatio ex
nihilo: jest to przezwyciężanie niedoskonałości wiedzy i odkrywanie nowych możliwości dokonujące się w formie aktu twórczego polegającego na zauważeniu tego,
co pozostawało za zasłoną niewiedzy 3.
Działalność gospodarcza jest jedną z podstawowych sfer funkcjonowania człowieka i społeczeństwa. Jej prowadzenie okazuje się możliwe tylko w kontekście
społecznym, poprzez współpracę z innymi osobami. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w społeczeństwie oznacza, że nie powinny one zachowywać się w sposób
pożądane z punktu widzenia celów i wartości naszego społeczeństwa (It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are
desirable in terms of the objectives and values of our socjety).
2
Należy zauważyć, że już w 1916 roku w „Journal of Political Economy” J.M. Clark pisał o konieczności
bycia odpowiedzialnym w działalności biznesowej niezależnie od wymogów prawa stanowionego: jeśli
ludzie są odpowiedzialni za wiadome im efekty ich działań, odpowiedzialność biznesu musi obejmować
znane rezultaty działań bizesowych, bez względu na to czy są one uregulowane normami prawnymi, czy
nie (if men are responsible for the known results of their actions, business responsibilities must include
the known results of business dealings, whether these have been recognised by law or not). W 1930 roku
T. Kreps w ramach swych wykładów z biznesu używał terminu „audyt społeczny” odnosząc się do raportowania przez korporacje ich aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności. Natomiast
w 1942 r. P. Drucker w swej książce The Future of Industrial Man argumentował, że przedsiębiorstwa
mają, obok celów ekonomicznych, także wymiar społeczny. Zob. CR Teoretical Background, CSR
Quest, http://www.csrquest.net/default.aspx?articleID=13126&heading=The%204CR% 20Framework
(data dostępu: 02.04.2015).
3
B. Klimczak, Etyczne aspekty reguł konkurencji gospodarczej [w:] Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. W. Gasparski, J. Dietl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 109.
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dowolny – ciąży na nich powinność odpowiedniego postępowania i związana z nią
odpowiedzialność. Odpowiedzialność ta wynika z faktu oddziaływania przedsiębiorstw na sytuację członków społeczeństwa – konkretnych osób, które posiadając
godność osobową, powinny być podmiotem i celem całego życia społeczno-gospodarczego.
Celem przedstawionych w artykule wyników badań była identyfikacja doświadczeń doradców zajmujących się wdrażaniem koncepcji CSR w polskich
przedsiębiorstwach. Omówiono wyniki badań, w których podjęte zostały takie problemy, jak: motywy wdrażania CSR, działania podejmowane przez podmioty gospodarcze w realizacji polityki CSR oraz identyfikacja nieetycznych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa. W artykule scharakteryzowano także samych doradców CSR.
Układ opracowania jest następujący: w pierwszej części zarysowano w sposób
skrótowy i poglądowy ideę CSR, natomiast w drugiej przedstawiono wyniki badań.

2. Koncepcja CSR
Rahman przedstawił ewolucję definiowania CSR na przestrzeni sześciu dekad, licząc od lat pięćdziesiątych XX wieku 4 . Początkowo wskazywano na obowiązki
przedsiębiorców i menadżerów nieograniczające się do podejmowania działań dających najlepsze wyniki ekonomiczne, lecz także uwzględniające aspekt ludzki
i społeczny. Następnie Davis uzasadnił społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw wskazując na skutki ich decyzji, które mają szerszy, aniżeli tylko ekonomiczny czy techniczny, wymiar. Frederick pisał o konieczności uwzględniania
przez biznes oczekiwań społeczeństwa, tak, by efektem była poprawa dobrobytu
społeczno-gospodarczego. W 1970 r. Heald opisał CSR jako relację między przedsiębiorstwem a społecznością. Nawet Friedman, przeciwnik koncepcji CSR, zwracał uwagę na konieczność dbania o zysk, jednak w zgodzie z obowiązującymi zasadami prawnymi. Kolejne ujęcia CSR uwzględniały konieczność balansowania
w biznesie pomiędzy różnymi celami, takimi jak zysk, dobro pracowników, dostawców, społeczności lokalnej, czy też całego narodu. W latach siedemdziesiątych
XX w. wskazano na ekonomiczne, prawne, etyczne i filantropijne oczekiwania społeczeństwa wobec biznesu. Pojawiły się wtedy cztery aspekty działania społecznego
przedsiębiorstw: odpowiedzialność społeczna, księgowość społeczna, wskaźniki
społeczne oraz audyt społeczny. Dalej zwracano uwagę, że idea CSR powinna być
wdrażana jako wolny wybór, w przeciwieństwie do obowiązków wynikających
z prawa. W 1984 r. Freeman zaproponował teorię interesariuszy (stakeholders theory), w której skatalogował interesariuszy przedsiębiorstw, do których zaliczył konsumentów, konkurentów, media, dziennikarzy, dostawców, rząd, stowarzyszenia
konsumentów, społeczności lokalne, czy też towarzystwa biznesowe. W 1999 r.
CSR zdefiniowano jako kontrakt pomiędzy biznesem i społeczeństwem, w którym
4

Zob. S. Rahman, Evaluation of Definitions: Ten Dimensions of Corporate Social Responsibility,
„World Review of Business Research” 2011, vol. 1, nr 1, March, s. 166–176.
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społeczeństwo udziela firmie licencji do działania i w zamian oczekuje odpowiedzialnych i akceptowalnych praktyk. Następnie, jako podstawę CSR, wskazano
koncepcję 3P (People, Planet, Profit), wedle której to, co jest dobre dla środowiska
i dla społeczeństwa, jest także dobre dla efektów finansowych działalności gospodarczej. W 2002 roku Komisja Europejska opisała CSR jako koncepcję, w której
przedsiębiorstwa uwzględniają społeczne i środowiskowe aspekty w swych działaniach biznesowych w sposób dobrowolny. Lantos w 2001 r. rozróżnił trzy rodzaje
CSR: etyczny (działania moralnie odpowiedzialne uwzględniające szkody, jakie
może wyrządzić działalność firmy), altruistyczny (dobrowolne działania firmy,
które mogą łączyć się z poniesieniem jakieś straty, ofiary) i strategiczny (wsparcie
dla społeczeństwa realizowane jako element strategicznych korporacyjnych celów
biznesowych). W 2007 r. podjęto także kwestię CSR w krajach trzeciego świata,
w których wiele korporacji nie czuje się zobowiązanych do wdrażania tej koncepcji 5 . W 2008 r. Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
(World Business Council for Sustainable Development) wprowadziła swoją definicję CSR, mówiącą o zachowaniu ludzi świata biznesu w sposób etyczny na rzecz
rozwoju ekonomicznego, podnoszącego zarówno jakość życia pracowników i ich
rodzin, jak i społeczności lokalnych i społeczeństwa jako całości6. UN Global Compact, jako największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju, podejmuje działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, walki z korupcją, ochrony środowiska
oraz zapewnienia inkluzji społecznej. Zamiast definicji CSR propaguje stosowanie
w biznesie 10. podstawowych zasad7. W 2011 roku Komisja Europejska opublikowała nową definicję, określającą CSR jako odpowiedzialność przedsiębiorstw za
ich wpływ na społeczeństwo8.
W literaturze wyróżnia się też trzy wymiary odpowiedzialności przedsiębiorcy: płaszczyznę mikro- (stosunek przedsiębiorcy wobec samego siebie, stosunek do innych – pracowników, kontrahentów, przełożonych oraz stosunek do dóbr
pozaosobowych – na przykład wobec środowiska naturalnego), płaszczyznę mezo(dotyczącą sposobu organizacji jednostek gospodarczych) i płaszczyznę makro(obejmującą problematykę organizacji systemu społeczno-gospodarczego, również
w skali międzynarodowej)9. Zakłada się, że wszystkie wymienione wymiary należy
traktować całościowo – integralnie10.
5

Ibidem.
World Business Council for Sustainable Development, 2008, http://www.wbcsd.org/home.aspx (data
dostępu 01.04.2015).
7
UN Global Compact, https://www.unglobalcompact.org/ (data dostępu 01.04.2015).
8
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A renewed EU strategy 2011-14 for
Corporate Social Responsibility, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011D
C0681 (data dostępu 02.04.2015).
9
Zob. A. Dylus, Erozja standardów etycznych w biznesie [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Wydawnictwo WAM Polska Akademia Nauk, Kraków 2002, s. 273–287.
10
Etyka gospodarcza, pytając o zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy, wypracowała koncepcję stakeholder. Pojęcie to oznacza wszystkich, których interesy lub prawa są w jakikolwiek
sposób związane z działalnością danej firmy. Mówi się o osobach żywotnie zainteresowanych, a więc
będą to osoby pośrednio lub bezpośrednio objęte skutkami działania przedsiębiorstwa. Oznacza to, że
6
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Reasumując, można wskazać na kilka podstawowych obszarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy. Należą do nich: odpowiedzialność ekonomiczna
(oznacza konieczność troski o uzyskanie pozytywnego wyniku ekonomicznego),
odpowiedzialność prawna (polega na przestrzeganiu obowiązującego prawa), odpowiedzialność etyczna (oznacza konieczność postępowania zgodnie z zasadami
moralnymi) oraz odpowiedzialność filantropijna (przejawiająca się w podejmowaniu dodatkowych działań na rzecz społeczeństwa) 11.
Odpowiedzialność ekonomiczna przedsiębiorcy polega na zapewnieniu możliwości jej funkcjonowania, a więc domaga się dbania o dodatni wynik finansowy.
Dzięki temu właściciel jest wynagradzany za poniesione ryzyko, zaangażowany kapitał i pracę. Utrzymane są miejsca pracy, a dzięki reinwestycjom, istnieje możliwość dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Zysk oznacza de facto przyczynianie się
do osiągania dobra wspólnego (pod warunkiem, że nie jest wyzyskiem, czyli zyskiem osiągniętym poprzez nieuczciwe działania gospodarcze). Zysk jest więc dobrem i powinien być traktowany jako środek do realizacji innych celów. Powinien
służyć każdemu człowiekowi, nie tylko właścicielowi przedsiębiorstwa, ale i pracownikom, a nawet konsumentom12.
Odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy oznacza, że postępuje on w granicach stanowionego prawa13. Zakładając, że regulacje prawne są sprawiedliwe, organizujące życie społeczno-gospodarcze i hamujące działania niemoralne, ich przestrzeganie jest warunkiem zachowania porządku społecznego. Przestrzeganie prawa
przez przedsiębiorcę jest realizacją odpowiedzialności i przyczynia się do zachowania ładu społeczno-gospodarczego.
Odpowiedzialność etyczna przedsiębiorcy oznacza, że jako istota moralna, ponosi on odpowiedzialność za wszystkie swoje działania, tak jak odpowiedzialność
ponosi każdy człowiek, niezależnie od sfery swej działalności. Dlatego działania,
czy też zaniechania przedsiębiorcy, są związane z odpowiedzialnością. Dotyczy to
wszelkich relacji, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa (przede wszystkim będą to
relacje pracownik-właściciel), jak i na styku przedsiębiorstwa z otoczeniem (relacje
z dostawcami, konsumentami, społecznością lokalną, państwem).
Odpowiedzialność filantropijna przedsiębiorcy stanowi wyjście poza zwykłą
sprawiedliwość i przejawiać się może w angażowaniu się przedsiębiorstwa w różne
programy społeczne. W praktyce intencje takich działań mogą mieć charakter uty-

nie mogą być one wykluczone spośród podmiotów, za które podejmowana jest odpowiedzialność moralna. Eadem, Odpowiedzialność moralna przedsiębiorców, „Asekuracja&Re” 2000, nr 7, s. 27.
11
Zob. M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw [w:] Etyka w biznesie, red. M. Borkowska,
J. Gałkowski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 67–69.
12
Zob. Jan Paweł II, Centesimus annus, nr 35.
13
Definicję prawa podaje F.J. Mazurek: Prawo normuje stosunki społeczne między osobami ludzkimi,
grupami społecznymi, stosunki między osobami a władzą państwową oraz stosunek osób do różnego
rodzaju dóbr. Integruje ono grupy społeczne, wyznacza role społeczne, kontroluje działania, określa
ustrój społeczno-gospodarczy; jest przeżywane przez podmioty jako roszczenie-powinność oraz jest pewnym typem wyrażenia językowego posiadającego określone znaczenie. (Prawo naturalne podstawą stosunków społecznych, „Roczniki Nauk Społecznych” 1973, Tom XXI, Zeszyt 2, s. 49).
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litarny, moralny lub mieszany (moralno-utylitarny). Przeznaczanie części środków
finansowych czy też inne wsparcie stanowią pomoc dla konkretnych ludzi i wkład
w realizację dobra wspólnego.
Garriga i Mele zauważają, że większość współczesnych teorii CSR uwzględnia
cztery podstawowe cele przedsiębiorstw wdrażających zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Po pierwsze, ukierunkowanie na uzyskanie długoterminowych zysków; po drugie, na prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny; po
trzecie, na uwzględnianie oczekiwań społeczeństwa i, po czwarte, na wnoszenie
wkładu w dobro społeczeństwa poprzez etycznie poprawne działania 14.
Koncepcja CSR została także uwzględniona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO, która w 2010 r. wprowadziła normę dotyczącą społecznej odpowiedzialności ISO 26000 (Guidance on Social Responsibility). Definiuje
ona społeczną odpowiedzialność jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez
przejrzyste i etyczne postępowanie 15.
Badacze zauważają, że wdrażanie CSR łączy się z wieloma korzyściami, do
których należy poprawa wizerunku, przekładająca się na zwiększenie lojalności
klientów, większa satysfakcja i motywacja pracowników oraz łatwiejszy dostęp do
kapitału. Realizacja koncepcji CSR może się okazać zyskownym elementem strategii korporacji, obniżającym ryzyko i pozwalającym utrzymywać długoterminowe
relacje prowadzące do uzyskania wielu korzyści 16.
Ważnym pytaniem dotyczącym CSR jest ocena moralna podejmowanych
praktyk. Ponieważ nie jest to celem niniejszego opracowania (problem należy do
etyki normatywnej), można jedynie zasygnalizować wybrane kontrowersje czy też
odpowiedzi o charakterze etycznym. Ocena moralna wdrażania konkretnych rozwiązań w ramach CSR wymaga w praktyce odpowiedzi na pytania: jakie są motywy
i cele działań (aspekt podmiotowy czynu)? Jakie są skutki działań (aspekt przedmiotowy czynu)? Czy te działania są realne, czy też pozorowane? Rozwijanie
przedsiębiorstwa samo w sobie jest dobre, a CSR jest z pewnością tego egzemplifikacją. W przypadku CSR wdrażanych bywa szereg dobrych praktyk dla różnych
podmiotów związanych z przedsiębiorstwem. Motywy mogą być różne, od czysto
utylitarnych do nawet altruistycznych (przynajmniej teoretycznie). Nie wchodząc
w analizy etyczne warto zauważyć, że istnieją przedsiębiorcy, którzy choć formalnie nie realizują strategii CSR, to w praktyce podejmują się realizacji różnego ro-

Zob. E. Garriga, D. Mele, Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, „Journal
of Business Ethics” 2004, nr 53, s. 51–71.
15
Postępowanie to przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami
organizacji); jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej
sfery oddziaływania. Polski Komitet Normalizacyjny, http://www.pkn.pl/iso-260 00. Polska Norma PNISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności została opracowana w KT 305 ds. Społecznej odpowiedzialności i opublikowana 5 listopada 2012 r. (data dostępu: 03.04.2015).
16
Zob. Md. Nur-E-Alam Siddique, CSR Practices and Competitive Advantages: A Descriptive Study,
„American Journal of Trade and Policy” 2015, vol. 2, nr 4, s. 23–30.
14
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dzaju dobra wobec pracowników, klientów czy też osób w potrzebie, bez jednoczesnego nagłaśniania tego faktu. Oczywiście należy rozróżnić małe podmioty gospodarcze, w których realizacja sformalizowanych praktyk CSR na ogół nie jest praktykowana (ze względu na brak czasu, koszty, konieczność poświęcenia się bieżącemu zarządzaniu), od większych przedsiębiorstw, posiadających zasoby pozwalające na sformalizowane działania CSR.

3. Wyniki badań
Przygotowując się do przeprowadzenia badań, zidentyfikowano 281 polskich doradców CSR zarejestrowanych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do
których skierowano prośbę o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadzono w maju i czerwcu 2014 roku. Tradycyjnym już problemem metodologicznym było uzyskanie wystarczającej zwrotności wypełnionych ankiet. Dla jej
zwiększenia dwukrotnie poproszono o udział w badaniach oraz zaoferowano zainteresowanym osobom przekazanie raportu z badań17. Biorąc pod uwagę uzyskaną
zwrotność ankiet (16%), wyciągane poniżej wnioski należy traktować wstępnie
i konieczne są dalsze sukcesywne badania w tym zakresie, które pozwolą na pełniejsze odkrywanie prawdy dotyczącej wdrażania koncepcji CSR w polskich przedsiębiorstwach. Pomiar moralności w życiu gospodarczym jest bardzo trudny, jednak
jego próby w jakimś stopniu przybliżają prawdę o etosie polskich przedsiębiorców
i menedżerów. Wydaje się, że zbyt często pojawiają się przyjęte a priori stwierdzenia o tym, że w biznesie mamy do czynienia z częstymi nieprawidłowościami. Jak
zauważa Kahneman, laureat Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych,
możliwe, że jest to błąd poznawczy wynikający z uwzględniania części informacji
statystycznych oraz medialnych doniesień o pojawiającym się w otoczeniu gospodarczym złu18. Biorąc pod uwagę niedoskonałości badań z użyciem kwestionariusza
ankiety, wydaje się, że uzyskane wyniki badań w jakimś stopniu z pewnością przybliżają do poszerzenia wiedzy na temat praktyki gospodarczej w Polsce.
Odpowiedzi uzyskano od 46. osób (ponad 16%). Wszyscy doradcy posiadali
wykształcenie wyższe. Spośród badanych 22. osoby to mężczyźni, a 24 osoby to
kobiety. Struktura wiekowa kształtuje się następująco: 33% badanych ma powyżej
45 lat, 39% ma od 39 do 45 lat, 26% od 25 do 35 lat, a 2% nie ukończyło 25. roku
życia (wykres 1).
Najwięcej odpowiedzi uzyskano od doradców pracujących w województwach:
mazowieckim (39%), małopolskim (13%) oraz dolnośląskim (11%). Pozostałe województwa były reprezentowane przez kilku doradców.
Jeden z respondentów, specjalista zajmujący się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, zaproponował rozmowę z realizatorem badań, która odbyła się w lipcu 2014 roku i obejmowała problematykę i praktykę wdrażania CSR w polskich przedsiębiorstwach. Dlatego można stwierdzić, że uzupełnieniem badań był wywiad z praktykiem zawodowo zajmującym się analizowaną tematyką.
18
Zob. D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012.
17
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Wykres 1. Struktura wiekowa badanych doradców CSR
poniżej 25 lat
2%
powyżej 45 lat
33%

od 25 do 35 lat
26%

od 35 do 45 lat
39%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

Biorąc pod uwagę badanych doradców, najczęściej posiadali oni wykształcenie z zakresu nauk ekonomicznych i/lub nauk o zarządzaniu (57% badanych), ukończyli kurs/szkolenie z zakresu CSR (33% badanych), ukończyli studia podyplomowych z zakresu etyki biznesu/CSR (13% badanych), ukończyli studia prawnicze
(4% badanych) lub filozofię (2% badanych). Zdecydowana większość osób zadeklarowała, iż posiada doświadczenie w biznesie w zakresie CSR (87% osób).
Realizując badania próbowano poznać motywy zajmowania się doradztwem
CSR. Część z respondentów odwoływała się do kategorii etycznych. Pojawiały się
następujące wypowiedzi: „Wykorzystanie moich kompetencji na rzecz wspólnego
dobra”, „Kiedyś nazywało się to przyzwoitość. Dzisiaj CSR. Każdy z nas ma prawo
do godnego życia, czystego środowiska i dobrego życia we wspólnocie”, „Chcę te
dążenia wspierać, żeby przyczynić się do zmniejszenia rozmiarów alienacji społecznej firm realizujących jeden cel – zysk”, „Dotarcie z przesłaniem o potrzebie
opamiętania się w eksploatacji środowiska dla przyszłych pokoleń”, „Chęć uświadamiania firmom, że powinny brać odpowiedzialność za wpływ, jaki wywierają na
swoje otoczenie”. Dla części doradców jest to realizacja ich zainteresowań zawodowych (11 wypowiedzi wskazujących na wdrażanie CSR jako hobby, pasję, realizację siebie itp.). W kilku przypadkach była to ścieżka zawodowa, wynikająca
z wcześniejszych doświadczeń (pracy w sektorze NGO, zajmowania się public relations, pracy społecznej, zajmowania się doradztwem dla firm w ogóle).
Niektórzy jako motyw zajmowania się CSR podawali zapotrzebowanie zgłaszane przez firmy (4 odpowiedzi, w tym np. „Istnieje rosnące zapotrzebowanie na
doradztwo z tego zakresu – bardzo dobre perspektywy na przyszłość”). Rzadko pojawiały się uzasadnienia czysto ekonomiczne, tj. odwołujące się do możliwości zarobienia na doradztwie (4 osoby, wśród nich następująca wypowiedź: „Można na
tym zarobić, a efekty są z reguły pozytywne dla wszystkich”). Wskazywano także,
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że zainteresowanie CSR ze strony biznesu jest związane z możliwością skorzystania
z dofinansowania wdrażania tej koncepcji, z szansą na uzyskanie lepszej pozycji
rynkowej. Dostrzegano także rolę CSR w poprawie jakości relacji między pracownikami w miejscu pracy, wzroście efektywności ich pracy oraz przyciągania utalentowanych młodych pracowników. Jeden z doradców szeroko uzasadniał swoją
pracę stwierdzając, że CSR to „możliwość wpływania na efektywność i jakość
firmy od strony finansowej, ekonomicznej, środowiskowej, społecznej i pracowniczej”.
Wśród badanych respondentów tylko jedna osoba zajmuje się wyłącznie doradztwem w zakresie CSR. Pozostałe osoby pracują jako doradcy biznesowi
(12 osób), część jest odpowiedzialna za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną
w przedsiębiorstwie (5 osób), kilka osób prowadzi stowarzyszenia, własną firmę
lub zarządza powierzonym majątkiem (5 osób), kilka osób zajmuje się sprawami
pracowniczymi, w tym rozwiązywaniem konfliktów, profilaktyką mobbingu, wolontariatem pracowniczym, bezpieczeństwem i higieną pracy, nadzorowaniem procesu szkoleniowego (5 osób), część osób jest związana z ochroną środowiska
(4 osoby), z zarządzaniem projektami w różnych organizacjach (6 osób). Wśród respondentów byli także: specjalista od finansowania i wdrażania innowacji gospodarczych, audytorzy, finansista oraz rzeczoznawca.
Jednym z problemów badawczych było rozpoznanie na ile motywem wdrażania CSR są potencjalne korzyści ekonomiczno-finansowe. W opinii doradców jest
to względnie częsty motyw (63%). Co trzeci respondent stwierdził, że raczej nie
jest to zasadniczy powód (wykres 2).
Wykres 2. Wdrażanie CSR jedynie ze względu na potencjalne korzyści ekonomiczno-finansowe
Zdecydowanie

Zdecydowanie

nie
4%

tak
11%
Raczej nie
33%
Raczej tak
52%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

W połowie przypadków, doradcy stwierdzili, że motywem wdrażania koncepcji CSR była poprawa wizerunku firmy (wykres 3).
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Wykres 3. Wdrażanie CSR jedynie ze względu na poprawę wizerunku firmy

Zdecydowanie

tak
24%

Zdecydowanie

nie
41%

Raczej tak
26%

Raczej nie
9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

W 13% wdrażanie koncepcji CSR polegało jedynie na tworzeniu formalnej
dokumentacji (wykres 4).
Wykres 4. Wdrażanie CSR przede wszystkim jako tworzenie formalnej dokumentacji

Raczej tak
7%

Zdecydowanie

tak
6%

Trudno
powiedzieć
37%

Raczej nie
20%
Zdecydowanie

nie
30%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

W większości przypadków pracownicy przedsiębiorstw mają pozytywny stosunek do podejmowanych w ramach CSR praktyk (72%). Istnieją także opinie przeciwne (wykres 5).
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Wykres 5. Pozytywny stosunek pracowników przedsiębiorstw do wdrażanej koncepcji CSR
Zdecydowanie

Zdecydowanie

nie
11%

tak
18%
Raczej nie
17%

Raczej tak
54%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

Okazuje się, że nieznacznie więcej jest przedsiębiorstw, które same zgłaszają
się do specjalistów zewnętrznych z prośbą o konsultacje dotyczące CSR (56%).
W prawie połowie przypadków, przedsiębiorstwa otrzymują propozycję od instytucji zewnętrznych w zakresie doradztwa i opracowania strategii CSR (wykres 6).
Wykres 6. Przedsiębiorstwa zgłaszające się same z prośbą o konsultacje dotyczące CSR
Zdecydowanie

Zdecydowanie

nie
7%

tak
17%
Raczej nie
37%

Raczej tak
39%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

Większość przedsiębiorstw (68%) przekazuje otoczeniu informacje dotyczące
podejmowanych działań w ramach CSR (wykres 7).
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Wykres 7. Informowanie przez przedsiębiorstwa otoczenia o podejmowanych działaniach
w ramach CSR

Trudno powiedzieć
17%
Nie
15%

Tak
68%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

Interesującym zagadnieniem była identyfikacja rodzaju stanowisk zajmowanych
w przedsiębiorstwach przez osoby odpowiedzialne za CSR. W co trzecim przypadku
okazała się to osoba zajmująca najwyższe stanowisko w przedsiębiorstwie, w co trzecim pracownik, któremu dodatkowo narzucono ten obowiązek, w co czwartym przypadku było to samodzielne stanowisko. W kliku przypadkach była to osoba z zewnątrz (wykres 8).
Wykres 8. Stanowiska zajmowane w przedsiębiorstwie przez osoby odpowiedzialne za CSR
Osoba z zewnątrz
(konsultant,
dodradca itp.)
6%

Inne
2%
Wyznaczona osoba odpowiedzialna
w przedsiębiorstwie tylko za CSR
26%

Pracownik, któremu
dodatkowo narzucono ten
obowiązek
Osoba z zarządu, szef
33%
przedsiębiorstwa, dyrektor
itp.
33%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

Okazało się, że im większe przedsiębiorstwo, tym większe jest zainteresowanie wdrażaniem CSR. Najczęściej wskazywano spółki akcyjne (52%), następnie
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przedsiębiorstwa średniej wielkości (28%). Część respondentów stwierdziła (10%),
że nie ma istotnych różnic biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa (wykres 9).
Wykres 9. Rodzaj przedsiębiorstw najczęściej zainteresowanych wdrażaniem CSR wg kryterium wielkości
Nie ma istotnych różnic biorąc pod
uwagę wielkość przedsiębiorstwa
Mikroprzedsiębiorstwa
11%
2%
Małe firmy
7%
Średniej
wielkości
przedsiębiorstwa
28%

Duże spółki
akcyjne
52%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

Respondenci mieli także dokonać hierarchizacji motywów wdrażania CSR
w przedsiębiorstwach. Na pierwszym miejscu wskazywano poprawę wizerunku
(30%), następnie modę (26%) oraz poprawę wyników finansowych (15%). Rzadziej wskazywano takie powody, jak wymóg zewnętrzny, chęć zrealizowania inicjatyw dla społeczności lokalnych oraz inne (wykres 10).
Wykres 10. Główny motyw wdrażania koncepcji CSR
Nacisk/wymóg
zewnętrzny
9%

Inne
13%

Wdrażanie CSR
jest modne
26%

Poprawa
wizerunku
30%
Poprawa
wyników
finansowych
15%

Realizacja lokalnych inicjatyw dla dobra
społeczności
7%
Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.
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Realizacja CSR wiąże się z wdrażaniem różnego rodzaju praktyk. Badania wykazały, że dominują takie działania jak: tworzenie strategii CSR (87%), poprawa
relacji z pracownikami (72%), wdrażanie standardów środowiskowych (72%), realizacja strategii CSR (65%), oraz realizacja inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych (65%). W około połowie przedsiębiorstw są to: wdrożenie kodeksu etycznego
(57%), raportowanie CSR (54%), zwiększanie bezpieczeństwa pracy (54%), działania charytatywne (54%) oraz prowadzenie dialogu z interesariuszami (46%). Najrzadziej wymieniano zarządzanie łańcuchem dostaw (28%), mierzenie efektywności CSR (24%) oraz przeciwdziałanie korupcji (20%). Rozkład odpowiedzi przedstawia wykres 11.
Wykres 11. Działania wdrażane przez przedsiębiorstwa w ramach CSR
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

Celem badań było także poznanie najczęściej spotykanych nieetycznych praktyk występujących w przedsiębiorstwach w opinii doradców CSR. Najczęstsze
wskazania dotyczyły niepłacenia pracownikom za nadgodziny (59%), niestosowania przepisów w zakresie ochrony środowiska (48%), mobbingu pracowniczego
(43%), niewypłacania wynagrodzeń w terminie (43%) oraz wprowadzania klientów
w błąd (37%). Rzadziej są to: stosowanie nieuczciwych zapisów w umowach
(33%), zatrudnianie na czarno (30%) oraz unikanie płacenia podatków (26%). Naj-
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rzadziej wymieniano takie praktyki, jak stosowanie marketingu szeptanego (17%),
korupcja (15%), wprowadzanie dostawców w błąd w reklamie (15%) i korzystanie
z czarnego PR (7%). Rozkład odpowiedzi przedstawia wykres 12.
Wykres 12. Znajomość znanych badanym doradcom nieetycznych praktyk stosowanych
w przedsiębiorstwach
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwestionariuszy ankiety.

4. Zakończenie
Koncepcja CSR ma swoją bogatą historię. Sama jej treść ulegała modyfikacjom
i korektom. Przeprowadzone badania przybliżyły wiedzę o tym, jak wygląda wdrażanie koncepcji CSR w polskich przedsiębiorstwach na podstawie doświadczeń doradców. Podstawowym motywem wdrażania CSR okazują się potencjalne korzyści
ekonomiczno-finansowe (63%) oraz poprawa wizerunku firmy (50%). CSR to także
moda (26%). Wdrażanie CSR to na ogół konkretne działania praktyczne. Tylko
w 13% wdrażanie CSR okazało się jedynie tworzeniem formalnej dokumentacji.
Pracownicy najczęściej wykazują pozytywny stosunek do CSR (72%). Implementacja CSR w przedsiębiorstwach bywa efektem inicjatywy podmiotów zewnętrznych (46%). Większość przedsiębiorstw (68%) stosuje aktywną politykę informa-
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cyjną, przekazując otoczeniu informacje dotyczące podejmowanych działań w ramach CSR. Osoby zajmujące się CSR w przedsiębiorstwach zajmują różne stanowiska. Największym zainteresowaniem koncepcją CSR wykazują się spółki akcyjne (52%) i przedsiębiorstwa średniej wielkości (28%). Przedsiębiorstwa w ramach implementacji CSR najczęściej tworzą strategię CSR (87%), poprawiają relacje z pracownikami (72%), wdrażają standardy środowiskowe (72%), realizują
strategię CSR (65%) oraz podejmują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych
(65%). Według badanych, najczęściej spotykanymi nieetycznymi praktykami
w polskich przedsiębiorstwach są: niepłacenie pracownikom za nadgodziny (59%),
niestosowanie przepisów w zakresie ochrony środowiska (48%), mobbing pracowniczy (43%), niewypłacanie wynagrodzeń w terminie (43%) oraz wprowadzanie
klientów w błąd (37%).
Przeprowadzone badania pozwalają na wyciagnięcie kilku wniosków, które,
co należy podkreślić, mają wstępny charakter i wymagają skonfrontowania z wynikami dalszych pogłębionych badań naukowych. Okazało się, że wdrażanie CSR ma
charakter przede wszystkim pragmatyczny. Zauważyć także należy, że CSR to na
ogół konkretne działania praktyczne, a nie ograniczanie się do formalnych działań,
które służyłyby jedynie celom informacyjno-marketingowym. Jak można było
przypuszczać, to głównie duże podmioty podejmują aktywność we wdrażaniu złożonych strategii CSR. Niezbyt dobrą konstatację stanowi opinia badanych osób
o skali najczęściej spotykanych nieuczciwych praktyk stosowanych przez podmioty
gospodarcze funkcjonujące w Polsce. Należy jednak mieć świadomość, że opinie te
mogą być wynikiem nie tylko własnych doświadczeń, lecz także mogą być związane ze wspomnianym wcześniej błędem poznawczym oraz stereotypowym oglądem rzeczywistości biznesowej i nie do końca uświadamianymi sobie rozmiarami
dobra, które ma miejsce w życiu gospodarczym.
Prowadzenie biznesu wymaga skuteczności i efektywności w zarządzaniu.
Zysk, jako jeden ze wskaźników gospodarczych, stanowi warunek funkcjonowania
podmiotu gospodarczego w dłuższym okresie. Działalność gospodarcza, oprócz
aspektu ekonomicznego, posiada również normatywny aspekt prawny, etyczny, czy
też nawet estetyczny. Przedsiębiorca musi poruszać się w tej wielowymiarowej
przestrzeni dbając o gospodarność. Warto pamiętać, że podmiot gospodarczy nie
musi dążyć do maksymalizacji zysku, natomiast konieczne jest osiąganie zysku. Tu
należy zauważyć, że każda organizacja dla swego funkcjonowania musi troszczyć
się o swój wynik finansowy19. Przedsiębiorca może jednak osiągać zysk podejmując niegodziwe (moralnie złe) działania. Wtedy należałoby mówić o wyzysku, a nie
o zysku. Wpisywanie przez podmioty gospodarcze do swoich działań rozwiązań
oferowanych przez koncepcję CSR może wynikać z różnych przesłanek i mieć
różne cele. Z pewnością jest to pewne dobro, wartość dodana, która ubogaca kulturę
organizacyjną przedsiębiorstwa. Działania takie mogą służyć rozwojowi biznesu

Organizacja charytatywna może finansowo pomagać w takiej skali, w jakiej pozyskuje środki. Gospodarstwo domowe również musi być zarządzane z uwzględnieniem wpływów i wypływów pieniężnych.
Zakony i parafie także muszą być zarządzane w wymiarze finansowym. W przypadku przedsiębiorstw
osiąganie zysków wynika nie tylko z warunku przetrwania, lecz także służyć może jego rozwojowi.
19
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i sprzyjać pozycji konkurencyjnej na rynku. Z drugiej strony trudno jest jednoznacznie ocenić te praktyki od strony etycznej, zwłaszcza przy pobieżnym, wizerunkowym porównywaniu „stopnia” etyczności danego podmiotu gospodarczego
z innymi podmiotami, w ramach których może być realizowane różne dobro, bez
nazywania go CSR i bez ogłaszania tego otoczeniu. Każdy czyn człowieka wymaga
osobnej analizy etycznej i osoby realizujące podobnie wyglądające praktyki biznesowe mogą być różnie ocenione z moralnego punktu widzenia.
W przyszłości warto by przeprowadzić badania mające na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące zależności między wdrażaniem koncepcji CSR
a efektywnością ekonomiczną w polskich przedsiębiorstwach. Interesującym problemem badawczym byłoby także zdiagnozowanie powodów braku zainteresowania praktyką CSR przez małe przedsiębiorstwa (na ile przyczyną jest brak zasobów
– czasu, ludzi, środków finansowych, na ile brak wiedzy dotyczącej CSR, brak przekonania dotyczącego zasadności wdrażania CSR w małych organizacjach gospodarczych i inne).
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Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie:
konsumpcjonizm versus dekonsumpcja *

Meanders in consumption in contemporary society: consumerism
versus deconsumption
The characteristic discriminant of contemporary societies, particularly in economically developed countries, is, on the one hand, the expansion of consumerism in
various spheres of economic and social life, while on the other hand, it is the attempt
to restrict excessive consumption. The principal aim of this paper is the description
of the chosen changes in consumption in contemporary society and their economic
consequences. The author searches for answers to the following question: What orientations mark out the behaviour of consumers in the market? In the search for answers to this question, the orientation towards excessive consumption that is stimulated by the ideology of consumerism and deconsumption as a protest against consumerism have been placed under analysis. In analysing the ideology of consumerism, the main styles of consumerism have been indicated as follows: consumption
of pleasures, compulsive consumption and symbolic consumption. In contrast to the
behaviour associated with over-consumption, the behaviour in pursuit of the restriction of the consumption of goods indirectly connected with actual needs has
been described, namely sustainable consumption and anti-consumption, as well as
the voluntary simplicity movement in consumption.
Keywords: consumptionism, consumption, sustainable consumption, consumption
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1. Uwagi wstępne
W społeczeństwach kapitalistycznych wysokorozwiniętych zwanych konsumpcyjnymi dominuje orientacja na nabywanie coraz to nowych produktów. Orientację tę
wspierają zarówno producenci, którzy zyskują na ciągłym wzroście popytu na nowe
produkty, jak i państwo, które czerpie korzyści z podatków od dóbr i usług konsumpcyjnych. Podejmowane są różne działania stymulujące ludzi do zakupów,
które przybierają postać przedsięwzięć marketingowych (np. reklama, promocje),
jak i rozwiązań finansowych wspomagających sprzedaż, np. mniejszy podatek
VAT, dogodniejsze kredyty, itd. Wszystko to prowadzi do rozwoju hiperkonsumpcji. Należy się zatem zgodzić z tezą Z. Baumana, że życie w społeczeństwie konsumpcyjnym polega na ciągłym nabywaniu, spożywaniu, użytkowaniu, pozbywaniu się odpadów, aby następnego dnia rozpocząć wszystko od początku 1. Konsekwencją tych zachowań jest z jednej strony nadprodukcja dóbr konsumpcyjnych,
a z drugiej strony – wzrost zagrożeń ekologicznych.
Wraz z rozwojem hiperkonsumpcji pojawiają się postawy krytyczne wobec
niej, wskazujące na zagrożenia związane z jej ekspansją we współczesnym świecie.
Upowszechniają się nowe formy zachowania w konsumpcji, m.in. zrównoważona
konsumpcja, dobrowolna prostota w konsumpcji (voluntary simpicity), wolniejsze
życie (slow life) itd.
Głównym celem opracowania jest refleksja nad współczesną konsumpcją. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie: jakie najważniejsze orientacje wyznaczają
zachowania konsumentów na rynku? W związku z tym pytaniem stawia tezę, że
dekonsumpcja może stać się trwałym trendem rozwoju współczesnej konsumpcji.
W celu weryfikacji postawionej tezy wykorzystana została metoda studiów literaturowych.

2. Wokół pojęcia konsumpcjonizmu
Konsumpcjonizm jest pojęciem wielowymiarowym i z tego względu poszczególni
jego badacze wskazują na jego różne aspekty. Wykorzystywane jest, po pierwsze,
do wyjaśnienia rosnącego znaczenia konsumpcji jako czynnika zmian społecznych2, po drugie, do wyjaśnienia nadmiernego konsumowania dóbr, które jest związane z niezaspokojonym pragnieniem nabywania coraz to nowych dóbr konsumpcyjnych3, po trzecie, wiąże się pojęcie konsumpcjonizmu z globalizacją, w szczególności z kulturą globalną4, po czwarte, wiąże się konsumpcjonizm z typem układu

Z. Bauman, Życie na przemiał, Wyd. Literackie, Kraków 2005.
F. Bylok, Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium
socjologiczne, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013.
3
L. Sklair, Sociology of the global system, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1991.
4
G. Ger, R.W. Belk, I’d Like to Buy the World a Coke: Consumptionscapes of the “Less Affluent World”,
„Journal of Consumer Policy” 1996, vol. 19, s. 271–304.
1
2
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społecznego , po piąte, ujmuje się go jako drogowskaz dla życia ludzi . W tych
rozumieniach konsumpcjonizm staje się jednym z głównych czynników determinujących funkcjonowanie jednostki we współczesnym społeczeństwie.
Konsumpcjonizm staje się specyficznym sposobem życia, który związany jest
z nadmiernym nabywaniem i spożywaniem dóbr. Charakterystycznym wzorem zachowania jest shopping rozumiany dwojako: jako dokonywanie spontanicznych zakupów w centach handlowych, albo jako forma konsumpcji zmysłowej, związana
z oglądaniem wystaw i produktów w sklepach bez motywu ich zakupu 7. W pierwszym rozumieniu może przybrać postać zakupów powiązanych z określonym celem
lub bez określonego celu. Zakupy z celem mają utylitarny charakter, dotyczą nabywania dóbr lub usług niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, często są postrzegane
jako swoista „praca”. Natomiast zakupy bez określonego celu mają hedonistyczny
charakter, w którym przyjemność i zabawa jest najważniejsza. W drugim rozumieniu shopping oznacza doznawanie przyjemności podczas spacerowania i oglądania
towarów w sklepach. Konsument idzie pospacerować, posłuchać, powąchać, posmakować, czyli doświadczyć różnych wrażeń wśród eksponatów ze świata marzeń
wystawianych w centrach handlowych. Staje się postflaneurem, czyli osobą, która
odwiedza sklepy w celu doznawania przyjemności z oglądania wystaw sklepowych8.
Ważnym elementem sposobu życia opartego na ciągłej konsumpcji coraz to
nowych dóbr jest wykorzystywanie konsumpcji do tworzenia tożsamości indywidualnej. Jak zauważa K-U. Hellmann, konsumpcjonizm jest programem, który ludzie wykorzystują do konstruowania (post)modernistycznej tożsamości wybierając
go spośród wielu innych propozycji 9. Przy czym taka tożsamość nie wyraża się
w jednej postaci, ale występuje w wielu różnych odmianach, między którymi nie
ma zasadniczych różnic. Jednostka może swobodnie wybierać różne tożsamości
w zależności od sytuacji społecznej. Można mówić w tym przypadku o swoistej
płynności tożsamości.
Konsumpcjonizm rozumiany jest również jako ideologia społeczeństwa konsumpcyjnego, która ma dostarczać nowych wizji życia dla ludzi. Według
R. Bockock konsumpcjonizm jest aktywną ideologią, która sugeruje, że życie
opiera się przede wszystkim na kupowaniu rzeczy i przeżywaniu doświadczeń dostarczanych w pakietach z dobrami konsumpcyjnymi. Wskazuje, iż najważniejszym
celem dla człowieka staje się konsumpcja10. Z kolei L. Sklair uważa, że konsumpcjonizm to ideologia zawierająca zestaw przekonań i wartości powiązany z kapitalistyczną globalizacją, której celem jest przekonanie ludzi, iż szczęście najlepiej
5

6

Z. Bauman, Konsumowanie życia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
S. Miles, Consumerism – as a Way of Life, Sage, London 1998.
7
K-U. Hellman, Das konsumistische Syndrom [w:] Räume des Konsums über den Funktionswandel von
Räumlichkeit im Zeitalter des Konsumismus, red. K-U. Hellman, G. Zurstiege, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, s. 36.
8
W. Wątroba, Homo postmillenius, Wyd. Uniwesytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008,
s. 83.
9
K-U. Hellman, op. cit., s. 41.
10
R. Bockock, Consumption, Routledge, London 1993, s. 48.
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osiągnąć poprzez konsumpcję i posiadanie dóbr11. Zatem ideologia ta uzasadnia nastawienie prokonsumpcyjne członków społeczeństwa wysokorozwiniętych, jak
i rozwijających się. Występując w powiązaniu z globalną kulturą staje się jednym
z najważniejszych czynników wywołujących zmiany w życiu społecznym. Jak zauważa S. Miles, konsumpcjonizm podporządkowuje sobie rzesze konsumentów na
całym świecie. Przenika on codzienne życie i struktury codziennych doświadczeń
ludzi. Poprzez ciągłe zmiany swojej formę staje się atrakcyjny, wzmacniając swój
wpływ na ludzi12.
C. Bartholomew analizując konsumpcjonizm wyróżnia następujące jego cechy. Po pierwsze, wskazuje na kulturę konsumpcji jako podstawę konsumpcjonizmu, w której wartości związane są z konsumpcją. Po drugie, konsumpcjonizm jest
utożsamiany z indywidualnym wyborem. Wolność wyboru produktu, stylu życia
czy własnej tożsamości jest zasadą obowiązującą we współczesnym społeczeństwie
konsumpcyjnym. Po trzecie, kultura konsumpcyjna kreuje potrzeby jako nieograniczone i zarazem nienasycone 13 . Konsumpcjonizm oferuje sposoby zaspokojenia
tych potrzeb, jednak jak na ironię, ciągle pojawiają się nowe, co powoduje poczucie
nienasycenia i zmusza konsumentów do poszukiwań coraz to nowych dóbr konsumpcyjnych.
Siła konsumpcjonizmu tkwi w tym, że dostarcza instrumentów (dóbr konsumpcyjnych i wzorów konsumpcji) służących do tworzenia jednostkowej i zbiorowej tożsamości dla wszystkich jednostek, w każdym czasie i miejscu na świecie.
Zaletą tej ideologii jest to, że oferuje nowe formy życia społecznego i formy identyfikacji, które są dostępne powszechnie. Można powiedzieć, że zapewnia złudzenie równości w nierówności, czyli ludzie mają równy dostęp do dóbr konsumpcyjnych, ale nabywać mogą je jedynie ci, którzy posiadają odpowiednie środki finansowe.

3. Style konsumpcji propagowane przez konsumpcjonizm
Konsumpcjonizm, pomimo że nie posiada wyraźnie zdefiniowanych celów i ośrodków rozpowszechniania swoich idei, jest ekspansywny. Ta ekspansja przejawia się
w propagowaniu różnych stylów konsumpcji, które są atrakcyjne dla ludzi. Do najważniejszych zalicza się m.in. konsumpcję przyjemności, konsumpcję ostentacyjną, konsumpcję symboliczną i konsumpcję spontaniczną. Poniżej podjęto próbę
opisu najważniejszych elementów poszczególnych stylów konsumpcji.

L. Sklair, Iconic Architecture and the Culture-ideology of Consumerism, „Theory, Culture & Society”
2010, vol. 27, nr 5, s. 135.
12
S. Miles, Consumerism –as a Way of Life, Sage Publications ltd., London 1998, s. 3.
13
C. Bartholomew, Christ and Consumerism: An Introduction [w:] Christ and Consumerism. Critical
reflections on the spirit of our age, red. C. Bartholomew, T. Moritz, Paternoster Publishing, Carlisle
1988, s. 6–9.
11
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3.1 Konsumpcja przyjemności
W społeczeństwie konsumpcyjnym dążenie do przeżywania przyjemności stało się
jednym z ważnych celów w życiu ludzi. Konsument nie stawia jedynie pytania, jak
osiągnąć coś w życiu, lecz pytanie, czego oczekuje od życia. Odpowiedzią jest przyjemne, pełne przygód i niespodzianek życie. G. Schulze szukając odpowiedzi na
pytanie o kulturowe uwarunkowania życia człowieka w społeczeństwie dobrobytu
wskazuje, że sens życia współczesnego człowieka warunkuje dążenie do przeżywania przyjemności i przygody14. Dobra konsumpcyjne z zawartością przyjemności są
środkiem realizacji celów życiowych, dzięki nim życie konsumenta nabiera sensu.
Konsekwencją takiego podejścia jest rozwój orientacji na przyjemność, która
oznacza, że w akcie zakupu wpływ na decyzje konsumenta mają nie tyle funkcje
użytkowe produktu, ale przede wszystkim funkcje symboliczne. Funkcjonalność
i rzeczowa jakość z tego punktu widzenia jest ważna, ale niezbędny jest ukryty potencjał zaspakajania potrzeby przyjemności i przygody. Produkty z ukrytą zawartością przyjemności wpływają na subiektywne zadowolenie konsumenta. Zawartość
przyjemności w produkcie może stanowić wygląd (design), opakowanie, materiał,
z którego jest wykonany, kolor, zapach, itd. Zawartość znaczeniowa jest często powiązana z wartościami hedonistycznymi, co wpływa na subiektywne odczuwanie
przyjemności. Głównym źródłem konsumpcji stymulowanej wartościami hedonistycznymi jest wyimaginowane użycie wymarzonych dóbr. Produkty, które zawierają w sobie potencjał marzeń są najbardziej poszukiwane. Jednakże po ich nabyciu
konsument traci zainteresowanie nimi, ponieważ zaczyna marzyć o innych dobrach.
C. Campbell tłumaczy ten proces za pomocą zmodyfikowanego modelu decyzji
konsumenckich: tęsknota – zakup – użycie – rozczarowanie. W modelu tym potrzebę zastąpiono tęsknotą (marzeniem) 15. Zaspokojenie marzeń jest wyznacznikiem osiągania przyjemności.
Z badań nad zachowaniami konsumpcyjnymi wynika, że konsumenta nastawionego na osiąganie przyjemności cechuje przede wszystkim zachowanie, w którym dominuje poszukiwanie nowości na rynku, osiąganie przyjemności poprzez
oglądanie reklamy, wystaw sklepowych i spacerowanie po dużych sklepach oraz
poprzez akt kupna. Do grupy konsumentów nastawionych na osiąganie przyjemności zalicza się osoby, które żyją według dewizy „nowość jest najlepsza”, tj. najlepsze, najbardziej modne wyposażenie jest dobrem najbardziej pożądanym przez tę
grupę konsumentów. Konsumpcja i uprawianie sportów są wykorzystywane do
tworzenia własnej tożsamości16.
Reasumując, wzrost znaczenia orientacji na przyjemność w życiu społecznym
oznacza tworzenie się specyficznej zbiorowej mentalności przyjemności, w której
doznawanie przyjemności jest ważnym wskaźnikiem jakości życia.
14

G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Verlag Campus, Frankfurt/M
1992.
15
C. Campbell, The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Basil Blackwell Publisher,
London 1987, s. 84.
16
F. Bylok Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 376–378.
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3.2 Konsumpcja ostentacyjna
We społeczeństwach wysokorozwiniętych większość ludzi nie ma problemów z zaspokojeniem potrzeb podstawowych. Znaczna część z nich orientuje się w swoich
zachowaniach na poszukiwanie dóbr, które zaspokoją ich potrzeby wtórne, związane z życiem społecznym. Jednym z głównych motywów takiego zachowania jest
dążenie do wyróżnienia się spośród innych poprzez demonstrowanie posiadania
dóbr uznawanych za społecznie ważne. Ten styl konsumpcji można nazwać konsumpcją ostentacyjną. Po raz pierwszy przejawy tej konsumpcji opisał T. Veblen,
który analizując społeczeństwo dziewiętnastowieczne scharakteryzował konsumpcję na pokaz 17 . Wskazał, że konsumpcja jest środkiem do zdobywania prestiżu
w klasie wyższej i wśród arystokracji. Aby konsumpcja mogła przynosić uznanie
w oczach innych należało pokazać to, co się ma w nadmiarze, czego nie można do
końca spożyć, przy czym dobra te musiały być widoczne dla tych, z którymi się
porównywano.
We współczesnym społeczeństwie cechą konsumpcji ostentacyjnej jest przesunięcia punktu ciężkości z nabywania i demonstrowania dóbr w stronę doświadczenia i symbolicznego obrazu. Konsumenci już nie chcą podkreślać swojej pozycji
poprzez ekstrawagancję i duże wydatki, ale dzięki bardziej subtelnym zachowaniom na rynku. Można za P. Bourdieu powiedzieć, że tym, co wyróżnia człowieka
jest gust powiązany z klasą społeczną18. Gust jest wskaźnikiem przynależności klasowej, bowiem indywidualne wybory, które opierają się na zasadzie poczucia
smaku, są zawsze wariantem praktyk klasowych. Atrybutami gustu są dobra powiązane ze wzorami konsumpcyjnymi, poprzez które konsument komunikuje otoczeniu przynależność do określonej klasy społecznej. Określone układy gustów, upodobania dotyczące konsumpcji oraz praktyki związane ze stylami życia umożliwiają zbudowanie mapy gustów i stylów życia w społeczeństwie, która odpowiada
w mniejszym lub większym stopniu podziałowi klasowemu. Dzięki tej mapie
można klasyfikować swój gust do określonej klasy, jak i można klasyfikować innych.
Konsumpcja ostentacyjna jest powiązana z efektem snoba. Zostało to po raz
pierwszy opisane przez H. Leibensteina, który wskazał, iż konsument pragnący wyróżnić się społecznie przy zakupie dóbr bierze pod uwagę, z jednej strony osobiste
i emocjonalne pragnienie posiadania prestiżowych marek, a z drugiej strony decyzja
o zakupie podyktowana jest potencjalnym stopniem wrażenia, jaki wywrze ten produkt na innych osobach19. Przy czym istotny jest publiczny kontekst demonstrowania produktu. Im większa jest publiczność, tym silniejsza jest chęć kreowania takiego stylu konsumpcji, który wyróżnia jednostkę spośród innych konsumentów.

T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971.
P. Bourdieu, Dystynkacja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 237.
19
H. Leibenstein, Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in The Theory of Conspicuous Demand, „Quartely Journal of Economics” 1950, vol. 64, s. 183–207.
17
18
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Często miejscem do tej prezentacji są różne wydarzenia, np. koncerty, bale charytatywne, przedstawienia teatralne oraz areny konsumpcji (centra czy pasaże handlowe).
Współcześnie konsumpcja na pokaz nadal wywiera istotny wpływ na zachowanie konsumpcyjne, przy czym nie dotyczy jedynie członków klas najwyższych.
Ludzie najubożsi również chcą się społecznie wyróżnić, dlatego często ograniczone
środki finansowe przeznaczają na dobra luksusowe. K.H. Hörning uważa, że w sytuacji, gdy przy niskich dochodach dochodzi do wysokiego poziomu aspiracji, występuje zjawisko asymetrii stylów wydawania pieniędzy. Osoba chcąc przynależeć
do wyższej warstwy, dokonuje więc „amoralnego przywłaszczenia” sobie dóbr będących symbolami konsumpcji dostępnych dla wyższej warstwy 20.
Reasumując, w dzisiejszym społeczeństwie można wskazać na dualizm form
konsumpcji ostentacyjnej. Z jednej strony obserwuje się rozwój strategii ostentacyjnej konsumpcji z jej dobrami luksusowymi, a z drugiej – strategię dążenia do
zewnętrznej ekspresji poprzez indywidualny styl życia. Ludzie chcą poprzez konsumpcję wyrazić swoje „ja”. Dzięki użyciu dóbr z zawartością symboliczną mogą
komunikować własną odrębność innym ludziom.
3.3. Konsumpcja symboliczna
Kolejnym stylem propagowanym przez konsumpcjonizm jest konsumpcja symboliczna ukierunkowana na dobra z zawartością symboliczną, czyli takie, które reprezentują określony styl życia pojedynczej osoby czy grupy społecznej lub całego
społeczeństwa21. Aby dobro konsumpcyjne mogło być uznane za produkt zawierający zawartość symboliczną musi posiadać „widoczność” (visibilät) i „znaczenie”
(signifikant)22. „Widoczność” oznacza symbole i znaki szczególnie rzucające się
w oczy, natomiast „znaczenie” to zarówno jednoznaczność wyróżniania, jak i kolektywnie podzielane zdanie na temat danego znaczenia dobra. Widoczność i znaczenie nadają dobrom konsumpcyjnym komunikacyjny charakter. Produkt, aby
mógł być uznany za prestiżowy, musi być widoczny i uznany za trwały. Innymi
słowy, produkty nie stają się luksusowymi w świadomości społecznej ze względu
na ich fizyczne właściwości, lecz ze względu na ich obraz, jaki posiadają w społeczeństwie.
Najczęściej dobra wyposażone w zawartość symboliczną tworzą określony
spójny układ symboli, np. styl życia powiązany z rolami społecznymi. Dobra konsumpcyjne posiadające treść symboliczną są zazwyczaj komplementarne wobec
siebie. G. McCracken sytuację tę określa jako „Jedność Diderota”. Symboliczne
dopasowanie dóbr jest wynikiem powiązań między kulturowymi kategoriami i kategoriami dóbr23.
K.H. Hörning, Ansätze zu einer Konsumsoziologie, Verlag Rombach, Feiburg 1970.
A. Stihler, Die Entstehung des modernen Konsums. Darstellung und Erklärungsansätze, Verlag
Duncker und Humbold, Berlin 1998, s. 204.
22
G. Wiswede, Konsumsoziologie – Eine vergessene Disziplin [w:] Konsum: soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, red. D. Rosenkranz, Verlag Leske+Budrich, Opladen 2000, s. 48.
23
G. McCracken, Culture and Consumption. New Approaches to the Symbolic Character of Consumer
Goods and Activities, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis 1988, s. 123.
20
21
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Konsumpcja symboliczna oznacza nabywanie produktów na podstawie ich
wartości symbolicznych, przy czym coraz mniejsze znaczenie mają symbole związane ze statusem społecznym. Rośnie natomiast znaczenie potencjału emocji, jakie
posiadają dobra konsumpcyjne. J. Rifkin opisuje ten fenomen jako „kulturowy kapitalizm”, w którym niematerialne dobra, takie jak przeżycia i atmosfera, w sposób
widoczny stają się dobrami na sprzedaż24. Również G. Schulze wskazuje na rozwój
tego zjawiska. Według niemieckiego socjologa ma miejsce przejście od wartości
użytkowej i statusowej produktu do wartości emocjonalnych i wartości fikcyjnych25. Jest to wynikiem zmiany konsumpcji zorientowanej na zewnątrz w stronę
wewnętrznej konsumpcji. Przeżycia, które konsument kupuje, są silnie powiązane
z dobrami. Na przykład powstają restauracje, które mają dostarczać przeżyć kulinarnych, kluby oferujące niezwykłe atrakcje, biura turystyczne proponujące wczasy
pełne przygód, centra handlowe zapewniające różne formy rozrywki. Wspólną cechą tych przedsięwzięć jest oferta dostarczenia nieznanych dotychczas konsumentowi doświadczeń i niezwykłej atmosfery. W tych miejscach jednostka może realizować swoje fantazje. Niezwykłe przeżycia i niecodzienna atmosfera stają się symbolami konsumpcji nieograniczonej żadnymi barierami.
Reasumując, we współczesnym świecie konsumpcja symboliczna stała się
istotnym elementem konsumpcjonizmu stymulując zachowania konsumpcyjne
w kierunku nabywania dóbr z zawartością symboliczną i emocji. Konsumenci nie
poszukują dóbr jedynie ze względu na ich wartość użytkową, lecz takich, które oferują dodatkowo znaczenie symboliczne, posiadają swoistą etykietę. Celnie opisuje
tę sytuację W. Ullrich, który wskazuje, że współczesne rozwinięte społeczeństwo
dobrobytu cechuje się przejściem od produkcji dóbr do produkcji wizerunku (obrazu)26.
3.4 Konsumpcja spontaniczna
Kolejnym stylem propagowanym przez konsumpcjonizmu jest konsumpcja impulsywna, którą cechuje irracjonalność przejawiająca się w spontanicznym nabywaniu
dóbr. Impulsywne zakupy różnią się od racjonalnych tym, że decyzje o nabyciu
danego produktu podejmowane są szybko, pod wpływem emocji i bez głębszej refleksji. R. Haubl na podstawie badań wysnuł wniosek, że duża część konsumentów
dokonuje zakupów pod wpływem impulsu, przy czym paradoksalne „zakupy impulsywne” są zaplanowane, jednakże nie chodzi tutaj o planowanie podejmowane
przez konsumenta, lecz o planowanie sprzedawcy27. Właściciele sklepów aranżują
sytuacje, w których konsumenci tracą kontrolę nad swoimi decyzjami. Stosują
w tym celu różne techniki marketingowe np. gratyfikacje, podarunki, oferty rabatowe, itd. Poza tym wykorzystują wystrój sklepu i atrakcyjną muzykę, które mają
24

Cyt. za: W. Ullrich, Habenwollen. Wie funktioniert die Konsumkultur? S. Fischer Verlag, Frankfurt
am Main 2006, s. 46.
25
G. Schulze, op. cit., s. 427.
26
W. Ullrich, op. cit., s. 45.
27
R. Haubla, „Welcome to the pleasure dome” Einkaufen als Zeitvertrieb [w:] Freizeit in der Erlebnisgesellschaft. Amüsement zwischen Selbstverwiwklischung und Kommerz, red. H.A. Hartmann, R. Haubl,
Auflag 1, Westdeucher Verlag, Wiesbaden 1996, s. 218.
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wytworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą spontanicznym zakupom. M. Prisching
uważa, że celem producenta i jego oferty jest wytworzenie u potencjalnego nabywcy stan transu konsumpcyjnego, który polega na tym, że dla konsumenta świat
dóbr konsumpcyjnych staje się najważniejszy28. Sam akt zakupu staje się dla niego
przyjemnością, rozwiązaniem psychologicznego napięcia, spełnieniem marzeń.
Konsumpcja spontaniczna opiera się na orientacji „tu i teraz”. Z badań nad
zachowaniami konsumentów na rynku wynika, że konsumenci spontaniczni są to
osoby podejmujące decyzje o nabyciu danego artykułu handlowego pod wpływem
chwili, bez kontroli swoich wydatków konsumpcyjnych. W przypadku braku gotówki na zakup droższych, bardziej luksusowych rzeczy, zaciągają kredyt lub pożyczają pieniądze od swoich znajomych lub rodziny. Ten typ konsumenta charakteryzuje fascynacja konsumpcją i orientacją „tu i teraz” („obojętnie ile to kosztuje,
muszę to mieć”). Wydawanie pieniędzy jest dla nich ważniejsze niż ich zarabianie.
Kupują często rzeczy ze względu na ich funkcje symboliczne, nie zwracając natomiast uwagi na ich funkcje użytkowe29.

4. Dekonsumpcja
We współczesnych społeczeństwach nastawionych na nadmierną konsumpcję, nieadekwatną do rzeczywistych potrzeb, pojawiają się zachowania i postawy ukierunkowane na umiarkowane konsumowanie dóbr i usług. Można mówić w tym przypadku
o tworzeniu się nowego trendu w konsumpcji, tzw. dekonsumpcji, która staje się alternatywą wobec konsumpcjonizmu. W literaturze pojęcie to jest różnie definiowane.
C. Bywalec i L. Rudnicki określają dekonsumpcję jako świadome ograniczanie konsumpcji do rozmiarów racjonalnych, wynikających z naturalnych, indywidualnych,
fizycznych i psychicznych cech konsumenta30. Z kolei E. Szulc ujmuje dekonsumpcję
jako racjonalną, świadomą, odpowiedzialną i etyczną konsumpcję. Jej hasłem jest
„mniej znaczy więcej”31. Dekonsumpcja, zatem związana jest z ograniczeniem dotychczasowej nadmiernej konsumpcji z różnych względów, np. kryzysu ekonomicznego, zmiany stylu życia, wzrostu niepewności, większej świadomości związanej
z odpowiedzialnością, podejścia etycznego do konsumpcji itd. Może przyjmować
różne formy, takie jak konsumpcja zrównoważona, konsumpcja etyczna, antykonsumpcja, ruchy na rzecz ograniczania konsumpcji np. ruch dobrowolnej prostoty
w konsumpcji, powolna konsumpcja (slow consumption) itd. Najczęściej opisywaną
formą dekonsumpcji jest konsumpcja zrównoważona. Występują trzy sposoby ujmowania kategorii zrównoważonej konsumpcji: jako alternatywny sposób życia, jako

28

M. Prisching, Die zweidimensionale Gesellschaft. Ein Essay zur neokonsumistischen Geisteshaltung,
VS Verlag für Sozialwisenschaft, Wiesbaden 2009, s. 122.
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30
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31
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ekokonsumpcja i holistyczne ujęcie zrównoważonej konsumpcji32. Podejście pierwsze zakłada odejście od dotychczasowego sposobu konsumpcji nastawionego przede
wszystkim na realizację potrzeb wtórnych. Do najważniejszych założeń tego podejścia można zaliczyć: życie w niewielkich samowystarczalnych wspólnotach, by ograniczyć do minimum koszty środowiskowe związane z transportem, ograniczenie zaspokojenia potrzeb do minimum niezbędnego do życia, podejmowanie działań przeciwko tym, którzy degradują środowisko naturalne. Drugie podejście zakłada, iż najważniejszym celem powinna być konsumpcja ekologiczna (ekokonsumpcja). Konceptualizacja tego pojęcia opiera się na założeniu, że ochrona środowiska naturalnego
może być osiągnięta poprzez wzrost popytu na ekologiczne produkty wytwarzane w
warunkach przyjaznych środowisku. Kluczem do zrównoważonej konsumpcji z tej
perspektywy jest wzrost racjonalnych i świadomych ekologicznych postaw i zachowań opartych na głębokich wartościach33. Konsument przy podejmowaniu decyzji
o wyborze określonego produktu bierze pod uwagę nie tylko spełnienie osobistych
pragnień i satysfakcji, lecz również konsekwencje dla środowiska naturalnego. Jak
zauważają R. Harrison, R. Newholm i D. Shaw, podczas nabywania dóbr konsument
ekologiczny patrzy nie tyle na siebie, ale przede wszystkim na świat, który go otacza34. Z kolei trzecie podejście, holistyczne, zakłada, że konsument przy podejmowaniu decyzji o nabyciu określonego produktu uwzględni nie tylko skutki środowiskowe, lecz również skutki społeczne (w tym prawa człowieka, np. sprawiedliwą
płacę dla zatrudnionych przy jego wytwarzaniu pracowników), międzypokoleniowe
i ekonomiczne. Zmiana zachowań konsumpcyjnych w kierunku zrównoważonej konsumpcji staje się coraz powszechniejsza z uwagi na wzrost świadomości związanej
z odpowiedzialnym konsumowaniem.
Ważną rolę w upowszechnianiu idee zrównoważonej konsumpcji odgrywają
konsumenckie ruchy społeczne. Do najważniejszych z nich zaliczamy ruchy ekologiczne, które promują konsumpcję proekologiczną. Konsumpcja ekologiczna jest
elementem ruchu konsumentów związanym z ekokonsumpcją, którego celem jest
zahamowanie negatywnych procesów degradujących środowisko naturalne i pogarszającą się jakość życia człowieka przez zmiany w sferze konsumpcji. Ruch ten
postuluje zmiany, które powinny przybrać postać: racjonalnego wykorzystania dóbr
konsumpcyjnych; przyjęcia postawy zgodnej z zasadami ochrony środowiska naturalnego; konsumowania dóbr ekologicznych (głównie żywności); ograniczania
konsumpcji dóbr, które tworzą groźne odpady pokonsumpcyjne; preferowania
w konsumpcji dóbr, które „wytwarzają” niewielkie ilości odpadów pokonsumpcyjnych; ograniczenia zużycia zasobów i energii do produkcji dóbr konsumpcyjnych
oraz minimalizacji zużycia zasobów naturalnych poprzez stosowanie czystych technik wytwarzania dóbr konsumpcyjnych35.
A. Dąbrowska, F. Bylok, M. Janoś-Kresło, D. Kiełczewski, I. Ozimek I., Kompetencje konsumentów
– innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, Wyd. PWE, Warszawa 2015, s. 83–84.
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Innym ruchem społecznym, który propaguje idee zrównoważonej konsumpcji
jest ruch dobrowolnej prostoty w konsumpcji (Voluntary Simplicity Movement),
którego założeniem jest redukcja materialnej konsumpcji i zmiana dotychczasowego stylu życia poprzez „usunięcie bałaganu z własnego życia” na rzecz stylu życia opartego na prostocie związanej z ograniczeniem nabywania wielu niepotrzebnych dóbr konsumpcyjnych 36. Generalnie ruch dąży do ograniczenia nabywania
dóbr, korzystania z alternatywnych możliwości konsumpcji, np. wykorzystywania
używanych dóbr (second hand); położenia nacisku na przydatność nabywanych
dóbr, a nie na ich ilość; na wymianę dóbr i usług między konsumentami, dzięki
której budują oni nowe kanały komunikowania się między sobą; na budowę wspólnot konsumpcyjnych. Ludzie, którzy przyjmują styl życia oparty o dobrowolną prostotę w różnym stopniu angażują się w działania na rzecz ograniczenia konsumpcji.
Po pierwsze, ich działania mogą być związane z rezygnacją z niektórych dóbr konsumpcyjnych (np. uznawanych za luksusowe), przy czym utrzymują dotychczasowy konsumpcyjny styl życia. Po drugie, ze znacznym ograniczeniem dotychczasowej konsumpcji i zmianą dotychczasowego stylu życia. Po trzecie, dostosowaniem wzorców życiowych do etosu prostoty. Ludzie przyjmujący tę formę stylu
życia przenoszą się z zamożniejszych dzielnic do mniejszych miast, na wieś, do
gospodarstw rolnych z zamiarem prowadzenia prostszego życia37. Ograniczeniem
tego ruchu jest jego stosunkowo niewielki zasięg, obejmujący jedynie kraje wysokorozwinięte, w których najczęściej jego członkami są przedstawiciele klasy średniej i średniej-wyższej38. Stosunkowo mniej członków wywodzi się z niższych klas
społecznych.
Kolejnym ruchem konsumenckim wartym przybliżenia jest konsumeryzm
etyczny propagujący etyczną konsumpcję, w której istotną rolę odgrywa traktowanie zakupu jako wyboru etycznego. Konsumenci związani z tym ruchem próbują
uświadomić ludziom globalne konsekwencje nadmiernej konsumpcji, zwrócić
uwagę na warunki, w jakich wytwarzane są produkty, na ich skład oraz promować
firmy przestrzegające praw człowieka i praw pracowniczych39.
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się ruch antykonsumpcyjny rozumiany jako wycofanie się z form konsumpcji charakterystycznych dla tzw. zachodniego stylu życia i przyjęcie tych form, które są przyjazne środowisku naturalnemu40. Ruch ten opiera się na założeniu, iż konsumpcjonizm jest zagrożeniem dla
duchowości współczesnego człowieka i jego systemu wartości. Formami działania
tego ruchu jest, po pierwsze, organizowanie radykalnych bojkotów konsumenckich,
36
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po drugie, rezygnacja z posiadania dóbr i wycofanie się ze świata konsumpcji i zamieszkiwanie w swoistych komunach, tzw. squatach, które stają się centrami propagującymi styl życia oparty o antykonsumpcję, po trzecie, propagowanie nowych
zachowań konsumpcyjnych, np. wytwarzanie we własnym zakresie produktów lub
reperacja już posiadanych dóbr, rezygnacja z transportu samochodowego na rzecz
poruszania się rowerem, negowanie konsumpcji produktów z żyjących istot, odzyskiwanie produktów wyrzuconych na śmieci (dumpster diving) i pozyskiwanie produktów bez wydatków pieniężnych (shop lifting)41.
Skuteczność działań ruchów konsumenckich na rzecz ograniczania konsumpcji zagrażającej środowisku naturalnemu zależy w dużym stopniu od ich form oddziaływania na producentów. Zauważa to Papież Franciszek w encyklice poświęconej problemom ekologicznym, gdzie pisze, że ruchy konsumenckie, którym udaje
się sprawić, by nie nabywano niektórych produktów skutecznie wpływają na
zmianę funkcjonowania przedsiębiorstw, zmuszając je do rozważenia oddziaływania na środowisko oraz przemyślenia modeli produkcji42.
Wszystkie opisane formy dekonsumpcji charakteryzują się dążeniem do racjonalizacji działań ludzi w obszarze konsumpcji. Wspomaga ten proces wzrost świadomości konsumenckiej związanej z postrzeganiem zagrożenia wynikającego
z nadmiernej konsumpcji dla środowiska naturalnego, jak i dla trwałych relacji międzyludzkich

5. Zakończenie
Refleksja nad współczesną konsumpcją skłania nas do sformułowania wniosku
o występowaniu swoistego paradoksu: mianowicie z jednej strony ma miejsce dalsze rozprzestrzenianie się konsumpcjonizmu na nowe obszary życia społecznego
np. na religię i tworzenie przyczółków w społeczeństwach biednych, w których wartości konsumpcyjne stają się coraz bardziej atrakcyjne, a z drugiej strony stopniowo
rozwija się świadomość ograniczania nadmiernej konsumpcji, co znajduje odbicie
w tworzeniu się nowej orientacji, tzw. dekonsumpcji. Jednak pomimo wielu przesłanek świadczących o zmianie poglądów na współczesną konsumpcję nadal najważniejszą orientacją jest konsumpcjonizm, który oferuje miraż szczęścia i przyjemnego życia w świecie konsumpcji. Głównym skutkiem zachowań konsumentów
pod wpływem konsumpcjonizmu jest brak umiaru w zakupach, czyli konsumowanie „dla samej konsumpcji”.
Czy zatem jest alternatywa dla stylów życia propagowanych przez konsumpcjonizm? Wydaje się, że może nią być orientacja na zrównoważoną konsumpcję.
Wraz ze wzrostem nadmiernej konsumpcji pojawiają się postawy krytyczne wobec
41
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konsumpcjonizmu, przejawiające się w dążeniu do umiaru w nabywaniu nowych
dóbr i poszukiwaniu oraz spożywaniu produktów, które nie niszczą środowiska naturalnego. Ludzie przejawiający takie postawy za punkt odniesienia przyjmują wartości związane z odpowiedzialnością i sprawiedliwością. Moralność ta wpływa na
tworzenie się postawy współodpowiedzialności konsumenta za proces degradacji
środowiska naturalnego. Zdecydowane stanowisko zajmuje w tej kwestii nauczanie
społeczne Kościoła. Papież Franciszek w encyklice Laudato si' poddaje krytyce
nadmierną konsumpcję prowadzącą do degradacji środowiska naturalnego. Uwypukla konieczność przejścia od konsumpcji do poświęcenia, od chciwości do wielkoduszności, od marnotrawstwa do zdolności dzielenia się, do ascezy, która «oznacza uczenie się dawania, a nie po prostu rezygnowania (...)43. Zatem można oczekiwać wzrostu liczebności tej grupy konsumentów, którzy świadomi szkód, jakie
wywiera nadmierna konsumpcja w środowisku naturalnym, zmienią nawyki konsumpcyjne na przyjazne środowisku i innym ludziom.
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Wykorzystanie nowoczesnych technologii
przez instytucje finansowe w procesie przeciwdziałania
wykluczeniu finansowemu *

The Use of Modern Technology by Financial Institutions in Combating
Financial Exclusion
Financial exclusion can be considered one of the important problems at the average
level of socioeconomic development, which includes, among others, Poland. It consists in the presence of difficulties in accessing and/or using financial products and
services on the main market that are suitable for the needs of individuals, and prevents them from leading a normal life in society. Due to its own characteristics and
the trends in financial markets, this phenomenon is closely linked to the issue of the
digital divide. Accordingly, it can be seen that solutions leading to the reduction of
the financial exclusion are based on tools using information technology innovations
and modern technologies. One of the methods recognized as the most effective in
this area is financial education, which is aimed largely at children and adolescents,
which justifies additionally the choice of such tools. It was equally important to
determine the extent to which modern instruments are preferred in comparison to
traditional ones. The aim of this paper will be the analysis of the solutions based on
modern technologies that are used in actions taken to prevent financial exclusion in
selected EU countries, including Poland. The structure of the paper is as follows:
the first part will present the problem of financial exclusion (identifying groups particularly at risk), then it will review methods of preventing and combating financial
exclusion, with particular emphasis on modern ICT tools, and the final part will
indicate the possible directions and barriers facing the solutions that may lead to
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a reduced level of financial exclusion of individuals. The method made use of indepth analysis of the literature and a review of existing solutions, which financial
institutions provide on the Web.
Keywords: financial exclusion, financial education, Information and Communication Technologies (ICT)
JEL Classification: D14, G21, O33

1. Uwagi wstępne
Wykluczenie finansowe i rozwój nowoczesnych technologii są zjawiskami, których
znaczenie oraz wpływ na współczesne systemy społeczno-gospodarcze (postrzegane zarówno z perspektywy poszczególnych jednostek, jak i ogółem) stale rośnie.
Co warte podkreślenia, zagadnienia te są ze sobą ściśle powiązane. Obserwacja tendencji zachodzących na rynkach finansowych (nie tylko w krajach wysokorozwiniętych, ale również w krajach na średnim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, do jakich należy m.in. Polska), pozwala jednoznacznie stwierdzić, że produkty i usługi oferowane przez instytucje finansowe są coraz bardziej złożone. Ponadto, wraz ze wzrostem stopnia komplikacji zmieniają się także sposoby ich dystrybucji i promocji, które w coraz większym stopniu opierają się na wykorzystaniu
nowoczesnych technologii. Procesy te przyczyniają się przy tym do nasilenia wykluczenia finansowego oraz powodują, że jednostki (grupy jednostek), które mają
utrudniony dostęp do Internetu lub które mają problemy z posługiwaniem się narzędziami opartymi na nowoczesnych technologiach, stają się szczególnie narażone
na tego rodzaju ekskluzję, co pociąga za sobą dalsze negatywne implikacje. Z drugiej strony, można zauważyć, że za jedną z ważniejszych metod mających przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu, a oprócz tego służących ograniczaniu niekorzystnych konsekwencji braku wiedzy z zakresu finansów, uznaje się edukację finansową i działania zmierzające do poprawy poziomu świadomości finansowej. Co
znamienne – bardzo często rozwiązania te realizowane są za pomocą Internetu lub
aplikacji wykorzystujących zdalny dostęp do zasobów. Oznacza to pojawienie się
potrzeby odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne technologie mogą przyczynić się
do przeciwdziałania ekskluzji finansowej.
Głównym celem niniejszego artykułu jest zatem analiza, w jaki sposób rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach wywierają wpływ na kształtowanie się oraz skalę i nasilenie zjawiska wykluczenia finansowego w Polsce, jako
kraju Unii Europejskiej o relatywnie wysokim poziomie wykluczenia finansowego 1. Szczególna uwaga została przy tym poświęcona edukacji ekonomicznej,
1

Special Eurobarometer 373, Retail Financial Services, 2012, Komisja Europejska, s. 13, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_379_360_en.htm#373 (data dostępu: 30.06.2015).
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której przypisuje się niezwykle szerokie możliwości nie tylko przeciwdziałania ekskluzji finansowej, ale również sprzyjania procesom ponownej inkluzji finansowej.
W artykule przyjmuje się, że ten rodzaj edukacji i działań z nią związanych stanowi
narzędzie skuteczne w długim horyzoncie czasu, które może w krajach będących
na co najmniej średnim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego trwale zredukować wykluczenie finansowe, a przede wszystkim – jego negatywne skutki. Mowa
tu o sytuacji, w której dotkniętym owym problemem byłby jedynie niewielki odsetek społeczeństwa. Z drugiej strony, nie należy pomijać zagadnień związanych
z wdrażaniem przez banki nowych narzędzi, które ułatwiają jednostkom dostęp
oraz stwarzają lepsze możliwości korzystania z produktów i usług finansowych.
Mimo iż niejednokrotnie celem ich wprowadzenia nie jest walka z wykluczeniem
finansowym, to w rzeczywistości prowadzą one do zmniejszenia poziomu tego zjawiska.
W związku z powyższym, opracowanie zostało podzielone na trzy części.
W pierwszej z nich przedstawiono zagadnienie wykluczenia finansowego wraz
z jego specyficznymi cechami. Ponadto uwzględniono w jej ramach krótką charakterystykę grup najbardziej narażonych na ten rodzaj ekskluzji. W drugiej części został dokonany przegląd metod, które przyczyniają się do przeciwdziałania i walki
z wykluczeniem finansowym, a szczególna uwaga została poświęcona narzędziom
opartym na innowacjach informatycznych oraz nowoczesnym technologiom. Rozważania zostały poszerzone również o ewentualne bariery, które stoją przed podejmowaniem działań z tego obszaru. Końcową część opracowania poświęcono zaś
wnioskom z przeprowadzonej analizy.
Artykuł powstał na podstawie pogłębionej analizy dostępnej literatury przedmiotu (uwzględniającej przede wszystkim specyfikę Polski, która, w porównaniu
do pozostałych krajów Unii Europejskiej, jest krajem o raczej niskim stopniu ubankowienia2). Została ona uzupełniona o przegląd istniejących rozwiązań dokonany
w oparciu o analizę zawartości witryn internetowych poszczególnych instytucji finansowych oraz innych podmiotów, których działalność związana jest z rynkiem
finansowym (w tym również z ich oceną). W związku z powyższym przygotowane
opracowanie ma charakter głównie teoretyczny.

Ubankowienie może być rozumiane jako pojęcie stosunkowo dobrze odzwierciedlające poziom dostępności produktów i usług bankowych. Chociaż w literaturze przedmiotu termin ten nie jest jednoznacznie
zdefiniowany, to ubankowienie określane jest przeważnie przy pomocy wskaźników określających stopień korzystania przez jednostki z oferty bankowej (w tym, w szczególności, uwzględniających liczbę
posiadanych rachunków bankowych, posiadanych kart płatniczych, rzadziej natomiast – produktów oszczędnościowych, kredytowych oraz ubezpieczeniowych) czy liczbę placówek instytucji finansowych lub
bankomatów przypadających na daną liczbę mieszkańców. Por. analizy przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski, np. Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez
NBP w 2006 i 2009 r., oprac. T. Koźliński, NBP, Warszawa 2009, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/ubankowienie_polakow.pdf (data dostępu: 30.06.2015 r.) bądź publikacje
i zasoby udostępniane przez Bank Światowy, np. A. Demirguc-Kunt, L. Klapper, Measuring Financial
Inclusion: The Global Findex Database, World Bank Policy Research Working Paper 6025, 2012,
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6042 (data dostępu: 30.06.2015).
2

74

EWA CICHOWICZ

2. Wykluczenie finansowe – jego istota i specyfika
Wykluczenie finansowe zdefiniować można jako zjawisko związane z sytuacją,
w której dane jednostki mają problemy w dostępie i/lub w korzystaniu z usług oraz
produktów finansowych na tzw. głównym (podlegającym regulacjom prawnym)
rynku, odpowiadających ich potrzebom, jak również umożliwiających im prowadzenie normalnego życia jako członków społeczeństwa 3. Oznacza to, że niektóre
osoby nie mogą w pełni realizować swoich potrzeb finansowych (a przez to, pośrednio, także i innych potrzeb, które związane są z przepływem środków finansowych) ze względu na występowanie barier o niejako naturalnym charakterze (np.
brak środków, które można przeznaczyć na oszczędzanie) oraz barier kreowanych
przez instytucje finansowe (np. zbyt wysokie wymagania stawiane przed grupą potencjalnych klientów, uznanych za nieatrakcyjnych lub potencjalnie niewiarygodnych dla instytucji finansowych)4. Dodatkowo, warto wspomnieć o osobach określanych w dyskursie terminem osób samowykluczonych. Grupa ta dzieli się na dwie
kategorie jednostek: takie, które świadomie nie chcą uczestniczyć w procesach mających miejsce na rynku finansowym lub te, które nie mają świadomości jak oraz
dlaczego miałyby uczestniczyć w tym rynku. Niezależnie jednak od przyczyny
braku korzystania przez nie z produktów oraz usług finansowych, obecność nowoczesnych technologii stanowi ważny czynnik, z jednej strony determinujący decyzje
tych osób w sferze zarządzania finansami osobistymi, z drugiej natomiast – umożliwiający włączenie ich i podjęcie przez nich ewentualnych działań w charakterze
uczestników rynku finansowego.
Ze względu na swoją specyfikę, na wykluczenie finansowe w głównej mierze
narażonych jest kilka grup społeczeństwa. Należy przy tym zaznaczyć, że mimo iż
każda z nich charakteryzuje się innymi cechami szczególnymi, to częstokroć kryteria przynależności do owych kategorii nakładają się na siebie (osoby te można przyporządkować do więcej niż jednej grupy). Do osób wyjątkowo zagrożonych ekskluzją finansową można zaliczyć m.in. osoby5:
(1) o niskim statusie ekonomicznym,
(2) z niskim poziomem wykształcenia,
(3) starsze (począwszy nawet od wieku 50+),
(4) ze środowisk wiejskich,
(5) niepełnosprawne,
3

Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, European Commission, March
2008, s. 9–10, http://www.fininc.eu/gallery/documents/final-report-2007-and-summary/financial-servi
ces-provision-and-prevention-of-financial-exclusion-final-report.pdf (data dostępu: 30.05.2015).
4
Przyczyny wykluczenia finansowego dzieli się przeważnie na popytowe, podażowe oraz społeczne.
Por. Wykluczenie finansowe – zapewnienie odpowiedniego dostępu do podstawowych usług finansowych
– Informacja na podstawie analizy „Świadczenie usług finansowych a zapobieganie wykluczeniu finansowemu” przygotowanej przez Komisję Europejską, 2007–2008, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4574&langId=pl (data dostępu: 20.05.2015).
5
Por. B. Szopa, A. Szopa, Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, „Zeszyty Naukowe PTE”
2011, nr 11, Kraków, s. 20; A. Alińska, Problem wykluczenia finansowego w Polsce, „Wyzwania dla
samorządów w nowej perspektywie europejskiej. VII Forum Samorządowe” 2011, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 682, Ekonomiczne Problemy Usług nr 76, s. 11.

WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII...

75

(6) mające pewien zestaw szczególnych cech psychologicznych, które stanowią silny czynnik zniechęcający do korzystania z rynku finansowego (np.
obawy przed nowoczesnymi technologiami czy nawyk płatności gotówkowych),
(7) młode, w tym osoby niejako dziedziczące status wykluczonych finansowo, ale również nieposiadające „historii” w instytucjach finansowych 6.
W przypadku każdej ze wskazanych powyżej grup jednostek szczególnie podatnych na wykluczenie finansowe można wyróżnić swoisty zestaw uwarunkowań,
które przyczyniają się do występowania utrudnień w dostępie oraz korzystaniu
przez te jednostki z produktów i usług rynku finansowego. Przykładowo, osoby
o niskim statusie ekonomicznym przeważnie stanowią grupę klientów mało atrakcyjnych7, dlatego zazwyczaj brakuje oferty skierowanej konkretnie do nich, a warunki „standardowe” są dla nich zbyt wygórowane do spełnienia lub oceniane jako
niekorzystne (np. zbyt wysoka cena za produkt). Osoby słabo wykształcone często
nie potrafią dokonać optymalnego dla nich wyboru, co np. skutkuje ponoszeniem
przez nie zbyt wysokich (niekiedy wręcz zbędnych) kosztów za ofertę niedostosowaną do ich potrzeb. Problematyczna w ich przypadku może być także obsługa
bankowości elektronicznej i mobilnej, gdzie wszystkie czynności muszą wykonać
samodzielnie, bez udziału oraz ewentualnej pomocy personelu instytucji finansowej. Seniorzy natomiast z jednej strony postrzegają sektor finansowy jako niebezpieczny (związany z ewentualną utratą środków finansowych), z drugiej zaś – traktują personel instytucji finansowych jako godny zaufania, przez co m.in. kupują
produkty im niepotrzebne lub nie czytają zawieranych umów, co z kolei przekłada
się na ich późniejszą niechęć do korzystania z oferty finansowej. Jednocześnie dużym problemem w przypadku osób starszych jest wykluczenie cyfrowe 8. Zgodnie
z danymi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, ok. 70% Polaków w wieku powyżej 50. roku życia nie korzysta z Internetu9. Dane z badania Narodowego Banku
Polskiego z przełomu lat 2011-2012 dotyczącego zwyczajów płatniczych Polaków10 pokazują, że wśród osób posiadających konto, dostęp do bankowości internetowej ma 24% respondentów w wieku 65 lat i więcej, a 50% z grupy 55-64 lata.

Należy przy tym pamiętać, że sytuację osób młodych należy rozpatrywać z dwóch perspektyw. Z jednej
strony to do nich właśnie bardzo często jest kierowana oferta, a produkty i usługi są dostosowywane do
preferencji studentów oraz osób rozpoczynających swoją karierę zawodową. Banki bowiem traktują ich
jako klientów perspektywicznych, nawet jeśli w danym okresie nie stanowią grupy klientów dochodowych. Z drugiej strony, grupa wykluczonych finansowo (lub zagrożonych tym rodzajem ekskluzji) osób
młodych jest stosunkowo niejednorodna. Dodatkowym czynnikiem prowadzącym do ich wykluczenia
jest niewątpliwie ich pochodzenie oraz środowisko, z którego się wywodzą (rozumiane zarówno pod
względem statusu społeczno-ekonomicznego, jak i terytorialnego).
7
Por. P. Błędowski, M. Iwanicz-Drozdowska, Wykluczenie finansowe w Polsce a możliwości przeciwdziałania, „Polityka Społeczna” 2010, nr 2, s. 8–9.
8
Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, red. P. Kubicki, „Biuletyn RPO” 2013,
nr 4, s. 44–47, http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/13279229450_0.pdf (data dostępu: 24.05.2015).
9
Cyt. za: J. Kapiszewski, Komputer mieczem w walce o pracę, „Dziennik Gazeta Prawna” 2014, 10 listopada, nr 219, s. A5.
10
Zwyczaje płatnicze Polaków, oprac. T. Koźliński, Narodowy Bank Polski, maj 2013, s. 96, http://www.
nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf (data dostępu: 24.05.2015).
6
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Podobnie jak w przypadku seniorów, wykluczenie finansowe osób zamieszkujących nie tylko tereny wiejskie, ale również małe miasteczka polega w dużym stopniu na braku dostępu do Internetu11, co uniemożliwia korzystanie z oferty bankowości elektronicznej, preferowanej przez instytucje finansowe. Problem ten jest
jednocześnie potęgowany przez brak wystarczającej liczby placówek stacjonarnych
oraz bankomatów umiejscowionych poza większymi aglomeracjami miejskimi.
Z kolei jeszcze inna sytuacja ma miejsce w przypadku osób niepełnosprawnych 12,
dla których bankowość elektroniczna może stanowić czynnik o charakterze włączającym do rynku finansowego (pod warunkiem, że strony internetowe są przystosowane do możliwości tych osób – chodzi tu przede wszystkim o osoby z dysfunkcjami wzroku). Jeśli natomiast rozważać grupę osób młodych jako szczególnie narażoną na wykluczenie finansowe, to głównymi cechami charakterystycznymi będą
z pewnością: relatywnie niski odsetek korzystania z produktów i usług finansowych
w przypadku osób do 24 roku życia (czego jednak dobrym uzasadnieniem jest niewielkie zapotrzebowanie na nie z uwagi na wiek) oraz stosunkowo częste korzystanie z owej oferty za pomocą kanałów zdalnych13. W grupie osób młodych kluczową
kwestią jest jednakże brak odpowiedniej wiedzy i świadomości finansowej. Umiejętne wykorzystanie tych atrybutów umożliwiłoby bowiem świadome, racjonalne
i odpowiadające potrzebom korzystanie z oferty, a przez to powinno wpłynąć m.in.
na zmniejszenie ryzyka wystąpienia późniejszych problemów finansowych takiej
osoby.
W związku z powyższym można więc zauważyć, że zachodzenie procesu ekskluzji finansowej jest uwarunkowane wieloma czynnikami, spośród których największe znaczenie mają niewątpliwie te o charakterze społecznym, ekonomicznym,
prawnym i terytorialnym14. Oprócz tego trzeba do nich zaliczyć jeszcze czynnik
związany z dynamicznym rozwojem oraz wykorzystywaniem na coraz szerszą
skalę nowoczesnych technologii.

3. Nowoczesne technologie a przeciwdziałanie wykluczeniu
finansowemu
Wykorzystywanie nowoczesnych technologii przez instytucje finansowe w świetle
procesu przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu można analizować w kilku
aspektach. Należy przy tym podkreślić, że związek występujący pomiędzy wdrażaniem innowacji o charakterze technologicznym a aktywnością w sferze zwalczania
wykluczenia finansowego zależy od podmiotu, który wybiera dane rozwiązania
w ramach prowadzonej działalności i zamierzonych celów.
Jakkolwiek należy zauważyć, że zgodnie z danymi przedstawionymi w badaniu przeprowadzonym na
zlecenie NBP, 28% osób z terenów wiejskich nie posiada w ogóle konta bankowego. Por. ibidem, s. 25.
12
M. Gajda, Niepełnosprawni finansowo wykluczeni, 2010, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/
78834 (data dostępu: 27.05.2015).
13
Por. ibidem, s. 24, 95.
14
M. Ziemba, K. Świeszczak, M. Marcinkowska, Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej, „Finanse” 2014, nr 1(7), s. 146.
11
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Przede wszystkim należy wskazać na działania z zakresu szeroko rozumianej
edukacji finansowej, które prowadzone są przez różne instytucje – finansowe oraz
niefinansowe, tak komercyjne, jak i niekomercyjne, o zasięgu krajowym i międzynarodowym15. Przegląd witryn internetowych pokazuje, że inicjatywy te (zwłaszcza
w przypadku podejmowania ich przez instytucje finansowe) w znacznym stopniu
oparte są o nowoczesne narzędzia, które wymagają podłączenia do Internetu. Przykładowo – Narodowy Bank Polski od ponad dziesięciu lat prowadzi platformę internetową NBPortal16, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce rynkowej oraz o zasadach funkcjonowania rynków finansowych, a także
kształtowanie właściwych postaw w tej sferze, czyli – mówiąc bardziej ogólnie –
przekazanie społeczeństwu (w tym w szczególności: dzieciom i młodzieży, kadrze
nauczycielskiej, seniorom oraz osobom niepełnosprawnym) szeroko rozumianej
wiedzy ekonomicznej. W witrynie nie tylko banku centralnego, ale i banków komercyjnych (tych, które w ramach realizowania koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu lub marketingu społecznie zaangażowanego prowadzą działania
mające doprowadzić do zwiększenia świadomości finansowej) znajdują się liczne
gry on-line, quizy, interaktywne symulacje czy prezentacje multimedialne. Tendencja ta wpisuje się także w kierunki inicjatyw podejmowanych przez podmioty sektora bankowego z innych państw Unii Europejskiej, jak chociażby banku centralnego Niemiec17 czy Litwy18.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii (nie tylko jako element działań
w edukacji finansowej, ale również w ramach podstawowej działalności prowadzonej przez instytucje finansowe) stanowi czynnik zachęcający przede wszystkim
osoby młode (do 24. roku życia) oraz takie, które w życiu codziennym (w tym –
zawodowym) posługują się podobnymi narzędziami. W przypadku tych grup klientów brak bankowości elektronicznej w ofercie danej instytucji może prowadzić do
podjęcia decyzji o samowykluczeniu.
Jeszcze ważniejsze natomiast wydają się być różnego rodzaju aplikacje, które
pozwalają na zarządzanie finansami osobistymi i ułatwiają planowanie wydatków.
Coraz częściej taka usługa pojawia się w ofercie banków19 i, co szczególnie istotne,
jest bezpłatna oraz zazwyczaj intuicyjna w obsłudze. Stanowi ona coraz bardziej
Do owych instytucji zaliczyć można w szczególności: banki komercyjne i spółdzielcze, związki banków komercyjnych, fundacje działające przy bankach komercyjnych, banki centralne, Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, European Financial Inclusion Network oraz organizacje pozarządowe (np. Microfinance Centre, Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy
Fundacja Wspomagania Wsi). Pod pojęciem „prowadzenie działań” rozumie się w tym fragmencie także
wdrażanie dyrektyw i opracowywanie zaleceń czy stwarzanie uwarunkowań prawnych, a nie tylko konkretne programy, które w rezultacie obniżają poziom wykluczenia finansowego.
16
Treści tej platformy dostępne są pod adresem: http://www.nbportal.pl/ (data dostępu: 26.06.2015).
17
Oprócz licznych materiałów interaktywnych, przykładem może być także interaktywne Muzeum Pieniądza: http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Bundesbank/Geldmuseum/geldmuseum.html (data dostępu: 23.05.2015).
18
Na stronie banku można m.in. znaleźć materiały multimedialne, a pracownicy banku organizują szkolenia on-line: http://www.lb.lt/education (dostep: 10.06.2015).
19
Np. Finansometr w ING Banku Śląskim, Manager Finansów w Banku Millennium czy Asystent Finansowy w BPH. J. Uryniuk, Aplikacje do zarządzania budżetem domowym coraz bardziej popularne, „Gazeta
Prawna” 2012, 28 marca, http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/606230,aplikacje_do
_zarzadzania_budzetem_domowym_coraz_bardziej_popularne.html (data dostępu: 18.06.2015 r.).
15
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rozbudowane narzędzie, które może młodych (lub mniej doświadczonych) uczestników rynku finansowego nauczyć odpowiedzialności (zwłaszcza w sferze zadłużania) oraz wyrobić pozytywne nawyki w aspekcie oszczędzania. Aplikacje te,
z uwagi na prostotę ich obsługi, a zarazem atrakcyjną formę, stanowią także dobrą
odpowiedź na potrzeby osób z niskim poziomem wykształcenia, których możliwości intelektualne (i zdolności przewidywania konsekwencji związanych z zaciąganiem kredytu) niejednokrotnie są ograniczone 20. W tym przypadku jednakże problem stanowi brak wiedzy na temat istnienia takich narzędzi. Osoby, o których
mowa, często bowiem (wskutek wcześniejszego wykluczenia ich przez instytucje
finansowe lub w efekcie samowykluczenia) nie są klientami banku, a poza tym nie
interesują się możliwościami, które oferowane są w ramach korzystania z produktów i usług finansowych.
Nowoczesne technologie wykorzystywane przez instytucje finansowe stanowią również szansę dla osób niepełnosprawnych. Należy przy tym uwzględnić również osoby starsze, zwłaszcza z różnego rodzaju dysfunkcjami narządów ruchu,
wzroku i słuchu, których oczekiwania wobec dostępności produktów i usług finansowych są zbliżone do oczekiwań osób niepełnosprawnych21. Dla osób mających
trudności z poruszaniem się nie do przecenienia jest możliwość korzystania z usług
finansowych za pośrednictwem kanałów zdalnych w ramach bankowości elektronicznej. Aby natomiast uzyskać do nich dostęp, najczęściej trzeba przyjść do placówki. Należy przy tym zauważyć, że oddziały są jednak coraz częściej dostosowane pod względem architektonicznym do potrzeb takich osób. W krajach wysokorozwiniętych (np. we Francji) można nawet spotkać specjalne przyciski umieszczane przy drzwiach zewnętrznych, służące do przywołania pracownika, który pomoże niepełnosprawnemu. Z kolei dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu bardzo
istotna jest kwestia obsługi stron internetowych (np. dostosowanie wielkości
czcionki czy zastosowanie kontrastu, ale także mechanizmów autoryzacji klienta 22)
oraz dywersyfikacji urządzeń, które obsługują dane aplikacje (np. bankowość telefoniczna). Co interesujące, mimo postępów w tej sferze, banki działające w Polsce
stosunkowo niechętnie dostosowują swoje strony internetowe do potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych. Z kolei niepełnosprawni Polacy w znacznym stopniu
(większym niż pozostałe grupy społeczne) dotknięci są wykluczeniem cyfrowym,
co już na wstępie uniemożliwia im dostęp i korzystanie z produktów oraz usług
oferowanych na rynku finansowym.
Redukcja wykluczenia cyfrowego stanowi również jedną z istotnych przesłanek do przeciwdziałania ekskluzji finansowej mającej podłoże terytorialne. Wydaje
się bowiem, że rozwój bankowości elektronicznej jest z punktu widzenia instytucji
Należy oczywiście uwzględnić, że jednostki te mają w ogóle trudności z obsługą komputera i Internetu
(por. Diagnoza Społeczna 2013, red. J. Czapiński, T. Panek, 2014, s. 377–378, www.diagnoza.com (data
dostępu: 17.06.2015), jednakże poziom komplikacji programów ułatwiających zarządzanie finansami
osobistymi jest minimalny.
21
Oczywiście nie chodzi tu absolutnie o rodzaj produktów i usług czy kryteria, które należy spełnić, aby
móc je otrzymać.
22
Dla przykładu – konieczność dostosowania tokenów do potrzeb niewidomych czy wprowadzenie innego sposobu weryfikacji niż jednorazowa karta kodów. Por. http://di.com.pl/oferty-bankow-w-sieci-aniepelnosprawni-34032 (data dostępu: 25.06.2015).
20
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finansowych bardziej uzasadniony pod względem ponoszonych kosztów i efektywności inwestycji. Zgodnie ze współczesnymi trendami banki przeznaczają coraz
wyższe nakłady na szeroko rozumianą i uniwersalną bankowość elektroniczną.
Przekłada się to pośrednio także na liczbę otwieranych placówek stacjonarnych.
Dlatego osoby z terenów słabiej zurbanizowanych szybciej mogą zrealizować swe
potrzeby finansowe za pomocą zdalnych kanałów dostępu (a w razie konieczności
np. skontaktować się z doradcą wykorzystując możliwość przeprowadzenia wideokonferencji) niż udajac się do najbliższego oddziału wybranego banku. Co warte
podkreślenia, rozwiązanie takie jest wspierane przez liczne inicjatywy z zakresu
edukacji finansowej, jak np. wyposażanie bibliotek wiejskich w komputery z dostępem do Internetu i przeprowadzanie szkoleń z zakresu ich obsługi w aspekcie zarządzania finansami osobistymi oraz wykorzystywania różnych form komunikacji
z bankiem (organizowanych zarówno dla pracowników bibliotek, którzy następnie
taką wiedzę będą mogli przekazać mieszkańcom danej wsi, jak i dla osób zainteresowanych korzystaniem z bankowości elektronicznej czy zagadnieniami ze sfery
ekonomii i finansów)23.
Ostatnimi z prezentowanych w artykule metod i narzędzi opartych na nowoczesnych technologiach są rozwiązania bazujące na biometrii. Technologia ta
umożliwia szybkie i w zasadzie niezawodne uwierzytelnianie klientów banku i autoryzację transakcji na podstawie indywidualnych cech jednostek (np. odcisku
palca, naczyń krwionośnych palca lub dłoni, tęczówki oka czy głosu) 24. Ponieważ
technologia ta jest stosowana w bankowości dopiero od niedawna (w Polsce, a jednocześnie i w Europie po raz pierwszy w 2010 r. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
wprowadził do swojej oferty bankomat biometryczny 25 ) można zatem wskazać
prawdopodobnie tylko niektóre z jej zastosowań. Dzięki biometrii można mianowicie uniknąć konieczności posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, który jest
wymagany w celu weryfikacji klienta. Ponadto nie jest potrzebne zapamiętywanie
żadnych haseł dostępu, numerów PIN itp., które stanowią niejednokrotnie problem
dla osób starszych czy o niższym statusie społecznym. Za pomocą biometrii łatwiej
jest także ustalić wiarygodność jednostki, opierając się na jej historii współpracy
z instytucjami finansowymi, co mogłoby przyczynić się do bardziej miarodajnej
oceny danego klienta. Kolejnym przykładem (wykorzystywanym w Polsce) jest
usprawnienie wypłaty świadczeń społecznych osobom uprawnionym, przy jednoczesnym wzroście jakości obsługi, wzroście bezpieczeństwa oraz zmniejszeniu
czasu oczekiwania26.
Do inicjatyw tych można zaliczyć m.in. realizowany na terenie całego kraju w ponad 3800 bibliotekach z małych miejscowości Program Rozwoju Bibliotek http://www.biblioteki.org/pl/o_programie/o_
programie (data dostępu: 30.12.2014) czy projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego „O finansach w bibliotece” http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/O_FINANSACH/opis_
projektu.doc (data dostępu: 30.12.2014).
24
I. Kuchciak, Bankowość biometryczna – nowe wyzwanie dla polskiego sektora bankowego, „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2011, Lublin – Polonia, Sectio H, Oeconomia, vol. XLV, nr 2,
s. 226.
25
https://www.pbsbank.pl/biometria1 (data dostępu: 29.06.2015).
26
Raport Biometryczny 2.0: „Bankowość biometryczna”, red. T. Woszczyński, Grupa FTB ds. Biometrii, Warszawa 2013, s. 48, 50.
23
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Na podstawie dokonanego przeglądu metod i narzędzi widoczne jest, że zastosowanie nowoczesnych technologii w instytucjach finansowych jest bardzo szerokie. Ich rola w procesie przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu jest znacząca
i można przypuszczać, że będzie jeszcze wzrastała. Co ważne, same instytucje sektora finansowego są zainteresowane rozwojem tego rodzaju innowacji. Dodatkową
natomiast zaletą nowoczesnych technologii jest fakt, iż można je zastosować w odniesieniu do różnych grup jednostek, które w sposób szczególnie istotny są zagrożone procesem ekskluzji finansowej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Polacy deklarują bardzo wysokie zaufanie do innowacyjnych technologii i poziomu bezpieczeństwa transakcji zawieranych przez Internet 27, z kolei poziom tych usług oferowany przez instytucje finansowe w Polsce jest także wysoki, co może dodatkowo
sprzyjać ich rozwojowi i skuteczności w walce z wykluczeniem finansowym.

4. Wnioski
Dotychczas, ze względu na ograniczenia w dostępie do sieci informatycznej, które
występują w Polsce (ale także brak wyposażenia w sprzęt komputerowy lub w inny,
który umożliwia korzystanie z oferty bankowości elektronicznej oraz brak umiejętności jego obsługi) stosunkowo wysoki odsetek gospodarstw domowych jest pozbawiony dostępu do produktów i usług finansowych za pomocą Internetu28. Jest to
tym bardziej znaczące, że instytucje finansowe w coraz większym stopniu preferują
jednostki, z którymi kontaktują się (w tym – zawierają transakcje) za pomocą zdalnych kanałów komunikacji, co przejawia się m.in. w zróżnicowaniu poziomu cen
produktów i usług. Bariery te widoczne są zwłaszcza w przypadku osób starszych,
jakkolwiek dotyczą także mieszkańców terenów wiejskich (i słabo zurbanizowanych) oraz osób o niskich dochodach i niskim poziomie wykształcenia. Seniorzy
bowiem wykazują często niechęć do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań,
które są dla nich zbyt dynamiczne, a niekiedy wymagają także zbyt dużej precyzji
(np. w przypadku posługiwania się ekranami dotykowymi) czy zapamiętania szeregu haseł.
Z drugiej strony, na skutek dostosowywania technologii do deklarowanych potrzeb jednostek (potencjalnych klientów), tak, aby zachęcić ich do korzystania z jak
najszerszej oferty instytucji finansowych, wprowadzanych jest wiele ułatwień
w dostępie do produktów i usług. Przykładem może być wykorzystanie biometrii,
co powoduje m.in. brak konieczności zapamiętywania haseł, szybszą i bardziej
kompleksową weryfikację wiarygodności klienta, a nawet wyeliminowanie przedstawiania dokumentów potwierdzających tożsamość. Ponadto, zamieszczane są
27

Por. https://www.deutschebank.pl/biuro-prasowe/raporty-i-analizy/kategoria-materialy-analityczne/
deutsche-bank-research-polacy-ufaja-bankowosci-elektronicznej.html (data dostępu: 22.06.2015).
28
Zgodnie z danymi Diagnozy Społecznej za 2013 r. ok. 30% gospodarstw domowych nie posiadało
komputera, zaś dostępu do Internetu nie miało ok. 33% gospodarstw domowych, a dodatkowo brak
umiejętności korzystania z Internetu było przyczyną braku dostępu do sieci dla ok. 25% gospodarstw
domowych, z kolei ok. 15% gospodarstw domowych, które posiadało Internet, nie korzystało z niego.
Diagnoza Społeczna 2013, op. cit., s. 357, 367.
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liczne instrukcje oraz poradniki (w różnych formach), jak posługiwać się proponowanymi narzędziami. Jednocześnie nie można nie zauważyć oddziaływania czynnika o charakterze demograficznym. Ma miejsce zmiana pokoleniowa, w związku
z którą jednostki wkraczające w wiek senioralny umieją już posługiwać się nowoczesnymi technologiami (m.in. dlatego, że wcześniej miały z nimi do czynienia
w trakcie kariery zawodowej). Dla osób w wieku produkcyjnym rozwiązania oparte
na nowoczesnych technologiach stanowią zaś znaczne ułatwienie w codziennym
funkcjonowaniu, dodatkowo ograniczając koszty transakcji. Z kolei aplikacje multimedialne są atrakcyjne również dla młodego pokolenia, dla którego korzystanie
z Internetu jest bardzo często ważnym elementem życia, dzięki czemu (w połączeniu z kierowanymi do młodzieży oraz młodych dorosłych licznymi programami
edukacji finansowej) łatwiej i chętniej może być przyswajana przez to pokolenie
wiedza z zakresu ekonomii i finansów.
Na podstawie przeprowadzonych w tekście rozważań uzasadnione wydaje się
zatem stwierdzenie, że nowoczesne technologie należy zaliczyć do czynników,
które wywierają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na poziom wykluczenia finansowego. Obserwując jednakże tendencje zachodzące w średnio- oraz wysokorozwiniętych systemach społeczno-ekonomicznych, zjawiska i procesy demograficzne oraz działania podejmowane przez instytucje związane z sektorem finansowym (lub wywierające na niego wpływ), można założyć, iż stopniowo powinna
zacząć dominować pierwsza ze wskazanych tendencji. Przyczynić się powinien do
tego również fakt, że innowacje technologiczne, ze względu m.in. na swój charakter, są bardzo elastyczne w dostosowywaniu się do potrzeb zarówno instytucji finansowych, jak i ich klientów (obecnych i potencjalnych).
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1. Wstęp
W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest zawiadywanie sprawami publicznymi
przez samych mieszkańców wspólnoty. Polega to na utworzeniu i akceptacji przez
państwo autonomicznego względem niego systemu organów i wyposażenie ich
w odpowiednie kompetencje władcze. Warunkiem do powstania takich organów
jest akceptacja przez państwo odrębności sfery interesów społeczności, które mają
wyraz prawny, w postaci nadania związkom samorządowym osobowości prawnej
i ekonomicznej, w postaci ich uwłaszczenia1.
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, red. M. Lisiński, Wydawnictwo Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 105.
1
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W samorządzie terytorialnym przenikają się interesy uwarunkowane dobrem
osobistym oraz dobrem publicznym, co może prowadzić do konfliktów, których
konsekwencje mogą wpłynąć negatywnie na mieszkańców2. Odpowiednio funkcjonujący samorząd terytorialny jest więc kluczem do prawidłowego funkcjonowania
danej jednostki terytorialnej, której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
obywateli. W strukturach administracji samorządowej powinni pracować ludzie
z właściwą postawą etyczną, którzy są świadomi tego, że ich podstawowym obowiązkiem jest ochrona interesu publicznego. Wysoka jakość działalności samorządu jest zdecydowanie koniecznością, aby prawidłowo zarządzać danym terenem.
Władze lokalne usiłują sprostać coraz wyższym oczekiwaniom stawianym przez
mieszkańców jednostek samorządowych. Administracja samorządowa musi nieustannie się rozwijać, aby prawidłowo wypełniać zadania na rzecz dobra wspólnego.
Przedmiotem opracowania jest charakterystyka postaw etycznych pracowników samorządowych. Artykuł opiera się na przeglądzie wybranej literatury związanej z samorządem terytorialnym, jak również z etyką służby publicznej. Podjęto
również analizę ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych3, która stanowi źródło wiedzy o regułach postępowania urzędników. Celem
analizy jest próba zarysowania i oceny zachowań pracowników w administracji samorządu terytorialnego w świetle wymogów etyki. Jest to ważne, ponieważ urzędy
samorządowe funkcjonują w warunkach monopolistycznych, które w małym stopniu wymuszają postawy etyczne. Za hipotezę badawczą przyjęto stwierdzenie, że
charakter świadczonych usług komunalnych przez administrację publiczną oraz dominująca pozycja na rynku usług publicznych wymagają szczególnej uwagi ze
strony organów samorządowych dla zapewnienia odpowiednio wysokiej jakości
obsługi interesantów. Autorka ma świadomość, że nie da się przedstawić wszystkich postaw etycznych, jakimi powinien cechować się w swoim działaniu pracownik jednostki samorządu terytorialnego, ale można wskazać podstawowe, a jednocześnie oczekiwane społecznie, standardy etyczne.

2. Administracja samorządowa
Związek etyki i prawa najlepiej widoczny jest w administracji, ponieważ poziom
etyczny zależy od poziomu i jakości prawa. Jeśli jest ono źle skonstruowane, to
zniechęca urzędników do przestrzegania jego norm, co w konsekwencji powoduje
ich omijanie, a w dłuższej perspektywie może prowadzić do łamania go4. Etyka
w administracji ma na celu wzmocnienie gwarancji wykonywania przez pracowników urzędów administracji wyznaczonych im zadań w sposób należyty. Jakość
pracy administracji zależy od jej sprawności, wyposażenia, organizacji i od stanu

E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 133.
Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.
4
M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2010, s. 53.
2
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przestrzegania prawa, jak również od jakości kadr służby publicznej (kultury, kompetencji, walorów etyczno-moralnych, odpowiedzialności) 5. Administracja samorządowa realizuje zadania publiczne poprzez swoją kadrę, a odpowiedzialność ma
służyć doskonaleniu ich pracy oraz stanowić gwarancję prawidłowej realizacji nałożonych na nią obowiązków.
Administracja publiczna z punktu widzenia organizacyjnego jest zespołem instytucji zajmujących się sprawami publicznymi przez społeczności lokalne. Administracja samorządowa w myśl ustaw ustrojowych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego – ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym 6,
ustawy z dnia 5. czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 7 oraz ustawy z dnia
5. czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 8 – wykonuje zadania własne, zlecone i powierzone. Zadania dla jednostek samorządu terytorialnego określają powyższe ustawy9. Ustawy te traktowane są jako regulacje ustrojowe w zakresie samorządu.
Organizacja urzędów opiera się na strukturze organizacyjnej, czyli całokształcie powiązań występujących pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi
organizacji. Jest to podział instytucji na komórki organizacyjne, podział zadań i odpowiedzialności, jak również podporządkowanie i wzajemne zależności pomiędzy
poszczególnymi szczeblami. Funkcjonowanie i sposób realizacji rozmaitych celów
i zadań odbywa się z wykorzystaniem określonej struktury organizacyjnej. Ma ona
swój aspekt formalny, zawarty w regulacjach obowiązujących w urzędzie, jak i nieformalny, zakorzeniony w kulturze organizacyjnej 10.
Administracja publiczna realizuje zadania z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, które wymagają od urzędników ciągłego doskonalenia form
i metod działań oraz kształtowania nowych rozwiązań. Współczesna administracja
publiczna musi być systemem elastycznym (przystosowywać się do zmieniających
się warunków), dynamicznym oraz posiadającym cechy organizacji uczącej się 11.
Postęp techniczny w administracji publicznej prowadzi do wzrostu roli wykwalifikowanych pracowników, ekspertów i specjalistów. Jednak postęp nie jest w stanie
wyeliminować zupełnie roli czynnika ludzkiego, ponieważ wystąpią nowe problemy społeczne, które będzie musiał rozstrzygać człowiek 12. Pracownicy administracji samorządowej powinni orientować się w problematyce społecznej, ekonomicznej i politycznej, dzięki czemu będą w stanie lepiej zrozumieć potrzeby i ocze-

Z. Szonert, Etyka i pragmatyka służbowa w administracji, Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły Wyższej,
Toruń 2011, s. 33.
6
Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.
7
Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1592 ze zm.
8
Dz. U 2001 nr 142, poz. 1590 ze zm.
9
E. Zieliński, Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2013, s. 30–31.
10
J. Górniak, Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej [w:] Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 151.
11
A. Potoczek, Model współczesnego urzędnika administracji publicznej [w:] Urzędnik w administracji
publicznej, red. B. Sprengla, A. Strzelecki, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2005, s. 25.
12
E. Zieliński, op. cit., s. 48.
5

86

EWELINA STASIAK

kiwania obywateli. Oznacza to potrzebę zatrudnienia w administracji osób kompetentnych (posiadających odpowiednią wiedze, umiejętności oraz odpowiednie kwalifikacje), co w konsekwencji prowadzi do profesjonalnego zarządzania publicznego.
Piastowanie stanowiska urzędniczego postrzegane jest dość często jako udział
we władzy, a w drugiej kolejności jako źródło utrzymania i miejsce pracy. Dopiero
na czwartym miejscu odbierane jest jako służba lub rodzaj usługi świadczonej dla
społeczeństwa13. Dlatego też niezbędna jest dobra znajomość etyki zawodowej, kultury administrowania i szeroko pojętej kultury organizacyjnej. Innymi słowy, jest
to staranne dobranie roli, celów i wartości urzędnika jako funkcjonariusza publicznego realizującego politykę administracyjną. Tylko prawidłowo dobrana kadra
z odpowiednimi kwalifikacjami zadba bowiem o ochronę praw i interesów jednostki odpowiednio dostosowując ją do ochrony interesu publicznego.
Od sprawności urzędu zależy właściwe kierowanie sprawami jednostki samorządu terytorialnego, bowiem jest on swoistym instrumentem, który ma na celu wykonanie odpowiednio określonych zadań. Jeśli w administracji ulokujemy złych
pracowników, automatycznie praca urzędu stanie się mało wydolna i nieefektywna.
W konsekwencji spowoduje to różnorakie bariery dla użytkowników gminy (mieszkańców, przedsiębiorców)14.
Organ wykonawczy samorządu realizuje zadania publiczne poprzez urząd
gminy, którego jest kierownikiem. Pełni również uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników urzędu, któremu nadaje regulamin organizacji w drodze zarządzenia. Jest to dokument (akt wewnątrzadministracyjny), który określa organizację i zasady funkcjonowania administracji. Znajduje się w nim między innymi struktura organizacyjna urzędu, która przedstawia podział obowiązków i odpowiedzialności pracowników15. Organ wykonawczy, który prawidłowo inicjuje,
kieruje i zespala działalność urzędu może pozytywnie wpływać na pracę w danej
jednostce samorządu terytorialnego, ponieważ na skuteczność administracji duży
wpływ ma osoba nią zarządzająca.

3. Pracownicy administracji samorządowej
Pracownicy samorządu terytorialnego wchodzą w skład szeroko pojętej służby publicznej, gdzie wdrażana jest etyka administracyjna, która pełni różnorodne funkcje,
m.in. zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań, chroni przed nadużywaniem funkcji publicznej, jest to również forma przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym. Kształtuje ona pozytywne wartości w życiu publicznym oraz ułatwia podejmowanie trudnych decyzji administracyjnych przez urzędników 16.
Administracja publiczna, red. A. Pawłowska, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 1999, s. 149.
E. Wojciechowski, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 51.
15
Ibidem, s. 52.
16
B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Wydawnictwo Temida 2, Białystok
1995, s. 142–149.
13
14
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W 2008 r. wprowadzono rozwiązania prawne dotyczące pracowników samorządu terytorialnego, a mianowicie ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych17. Właściwe wzory zachowań urzędników zamieszczone są
również w ustawach ustrojowych odnoszących się do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz w statutach i regulaminach tych jednostek. Są to swego
rodzaju wzorce, na podstawie których urzędnicy samorządowi powinni podejmować rzetelne decyzje. Przepisy powyższej ustawy stosowane są do pracowników
samorządowych zatrudnionych w sytuacjach wymienionych w art. 2, pod warunkiem, że statusu pracowników tam zatrudnionych nie określają odrębne przepisy
(art. 3). Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie wyboru (osoby zatrudnione w organach wykonawczych), powołania (zastępcy organu wykonawczego, skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego) oraz umowy o pracę (pozostali pracownicy samorządowi) (art. 4 ust. 1). Zgodnie z art. 4 ust. 2 pracownicy
samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: urzędniczych, w tym kierowniczych
stanowiskach urzędniczych; doradców i asystentów; pomocniczych i obsługi.
Ustawa normuje przesłanki zdolności pracowniczej dla poszczególnych kategorii
pracowników samorządowych.
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny (art. 11).
Ustawa przewiduje sytuacje, w których dopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym bez przeprowadzania otwartego i konkurencyjnego naboru (zwanego powszechnie konkursem), w takich sytuacjach jak:
(1) przeniesienie pracownika samorządowego tej samej jednostki na podstawie porozumienia (art. 12 ust. 1),
(2) zatrudnienie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwieniem
nieobecności w pracy (art. 12 ust. 2),
(3) awans wewnętrzny (przeniesienie na wyższe stanowisko) (art. 20 ust.1),
(4) powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy na okres do
trzech miesięcy w roku kalendarzowym, zgodnej z jego kwalifikacjami
(art. 21),
(5) przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego w innej jednostce organizacyjnej na mocy porozumienia (art. 22 ust. 1),
(6) przeniesienie pracownika na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku (art. 23 ust. 1).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 omawianej ustawy, informacja o wolnym stanowisku
pracy w urzędzie podawana jest do publicznej wiadomości. Ustawa ta wymaga, by
ogłoszenie takie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej18 oraz na
tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. Ogłoszenie
o naborze powinno zawierać ściśle określone informacje (np.: dane formalne związane z identyfikacją jednostki, określenie stanowiska, wymagania formalne) (art.13
ust. 2). Natomiast termin do składania dokumentów nie może byś krótszy niż 10 dni
(art.13 ust. 3). Następnie z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się
protokół (art. 14). Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 obowiązkiem jest upowszechnienie
17
18

Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.).

88

EWELINA STASIAK

informacji o wyniku naboru wraz z określeniem niezbędnych danych. Kolejne artykuły, czyli 16. i 17. określają, jakie rodzaje umów o pracę mogą być stosowane
w jednostkach samorządu terytorialnego. Obowiązek złożenia ślubowania dotyczy
wyłącznie urzędników samorządowych (zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę), pozostali pracownicy składają ślubowanie na podstawie przepisów prawa
ustrojowego (art. 18). Obowiązkiem pracownika, który po raz pierwszy jest zatrudniony na stanowisko urzędnicze, jest odbycie służby przygotowawczej (art.19).
Do podstawowych obowiązków pracowników samorządowych należy dbałość
o wykonywanie zadań publicznych, środki publiczne, mając na uwadze interes publiczny i indywidualny interes obywatela (art. 24 ust. 1). Obowiązki szczególne zawarte w art. 24 ust. 2 określają katalog obowiązków, które obejmują wszystkich
pracowników samorządowych niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy
oraz rodzaju zajmowanego stanowiska pracy. Zawarte w nim obowiązki mają
szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania samorządu terytorialnego19. W przepisie art. 25 ust. 1 ustawodawca nałożył na pracownika obowiązek
sumiennego i starannego wypełniania poleceń przełożonego. Pracownicy samorządowi powinni kierować się zasadą obiektywizmu i bezstronności, jak również nie
powinni ulegać wpływom rodzinnym, co pozwoli na wyeliminowanie jakichkolwiek zagrożeń (art. 26). Urzędnicy mają obowiązek udziału w różnych formach
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych (art. 29 ust. 1). Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, ma obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (art. 31. ust. 1). Złożenie oświadczenia o stanie majątkowym (art. 32. ust. 1) ma na celu ochronę interesu publicznego, w szczególności polegającego na funkcjonowaniu uczciwego korpusu pracowników samorządowych.
Rozdział 4 niniejszej ustawy, przedstawia system wynagrodzeń pracowników
samorządowych. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Struktura wynagrodzeń pracownika samorządowego (art. 36)
obejmuje:
(1) wynagrodzenie zasadnicze,
(2) dodatek za wieloletnią pracę,
(3) nagrodę jubileuszową,
(4) jednorazową odprawę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
(5) dodatkowe wynagrodzenie roczne,
(6) dodatek specjalny dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty
i marszałka województwa,
(7) dodatek funkcyjny,
(8) dodatek specjalny dla pracownika samorządowego z tytułu okresowego
zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań,
H. Szewczyk, Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 271.
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(9) nagrody dla pracowników samorządowych za szczególne osiągnięcia
w pracy zawodowej.
Wprowadzono również obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej (w wysokości
trzymiesięcznego wynagrodzenia) pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru w sytuacji rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji (art. 40 ust. 1).
Jeśli jednak osoba ta zostanie ponownie zatrudniona w najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, odprawa nie przysługuje
(art. 40 ust. 2).

4. Etyka a pracownik administracji samorządowej
Reformy, jak i wszelkie działania administracji, powinny być wprowadzane zgodnie z zasadą stosowania najlepszego środka. Oznacza to, że na wstępie powinno być
stosowane np. informowanie i przekazywanie, a dopiero potem mogą być użyte jakiekolwiek nakazy i zakazy. Dodatkowo administracja powinna utrzymywać ciągły
dialog z mieszkańcami, zdając sobie sprawę, że spoczywa na nich bardzo ważne
i trudne zadanie, mianowicie dbanie o prawidłowe działanie ogółu obywateli w państwie20. Coraz częściej administracja publiczna zmierza do zwiększenia jakości obsługi klienta, poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu umiejętności i prawidłowego
kształtowania kontaktu z klientami. Pracownicy administracji samorządowej muszą
nieustannie rozwijać umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, aby
sprostać oczekiwaniom mieszkańców. W dobie nieustannych zmian i coraz to większych wymagań klientów warto położyć nacisk na właściwe sposoby postępowania
z klientami, co skutkuje poprawą relacji pracy urzędnika i tym samym przełamania
barier i zmiany negatywnych zachować pracy z klientami.
Do podstawowych zasad, jakimi powinien charakteryzować się urzędnik, aby
jego działania można było uznać za etyczne, należy zaliczyć 21:
(1) bezstronność (każde decyzje powinien podejmować w imię dobra publicznego, nie zważając na własne korzyści, jak również korzyści osób lub organizacji sobie bliskich),
(2) obiektywność (powinien podejmować decyzje kierując się kryteriami merytorycznymi),
(3) niezawisłość (nie powinien być w żaden sposób zależny od osób lub środowisk, dla których podejmuje decyzje),
(4) przejrzystość (jeśli jest to możliwe decyzje powinien podejmować jawnie
i uzasadniać je, a ograniczenie tej zasady musi stanowić wyjątek motywowany dobrem publicznym),
(5) rzetelność (powinien wykonywać zadania z największą starannością, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności),
S. Pilipiec, P. Szreniawski, Socjologia administracji. Zarys wykładu, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2014, s. 173.
21
P. Fenrych, Etyka w działaniu urzędnika publicznego [w:] Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych
praktyk, red. C. Trutkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 99.
20
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(6) odpowiedzialność (powinien byś świadomy, że działa w interesie społecznym i odpowiada przed obywatelami za swoje decyzje).
Kodeks etyczny stanowi zbiór właściwych działań, czyli promuje pożądane
wzory zachowań, które w znacznej mierze mogą przyczynić się do wzmacniania
postaw etycznych pracowników urzędu. Przestrzeganie prawa, obowiązków oraz
utożsamianie się z normami jest ważnym aspektem do prawidłowego funkcjonowania w instytucji administracji publicznej. Do zachowań nagannych zalicza się między innymi: oszustwa i nadużycia (np. podtekst korupcyjny), wchodzenie w konflikt interesów (w danej sprawie bierze udział członek rodziny urzędnika), lekceważenie zarządzeń przełożonych (brak rzetelności), działanie na szkodę urzędu lub
współpracowników (działanie wbrew zasadom) oraz wywoływanie konfliktów
z współpracownikami i klientami22.
Znaczenie etyki łatwiej jest docenić, gdy mamy do czynienia z występowaniem zachować nieetycznych, które wykraczają daleko poza ogólnie przyjęte normy
społeczne, takich jak korupcja lub kumoterstwo. Nagminną sytuacją jest również
obsadzanie stanowisk w urzędach i organizacjach państwowych „po znajomości”,
co jest rażącym przykładem nepotyzmu i kumoterstwa. W zastraszający sposób obniża to zaufanie do demokracji i instytucji państwa, a mieszkańcy oczekują wielu
konkretnych działań, które wpłyną na jakość ich życia i będą realizowane zgodnie
z normami etycznymi.
Kontrola korupcji zajmuje ważne miejsce w ocenie rządzenia. Zjawisko to negatywnie wpływa na państwo, ludzi i ich działalność, ponieważ pogarsza funkcjonowanie władzy i administracji, co w konsekwencji obniża jakość życia obywateli.
Powoduje ona ograniczenie dostępu do świadczeń gwarantowanych przez państwo,
brak równości wobec prawa i konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów za
usługi publiczne. Środki publiczne, które są własnością nas wszystkich, marnują
pracownicy administracji gorszej jakości23. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór kadry, w której dominować będą pracownicy o wysokich kwalifikacjach, którzy
w dalszej perspektywie będą przywódcami etycznymi, co w konsekwencji podniesie standardy etyczne jednostki samorządu terytorialnego.
Wobec tego władze mają za zadanie podejmować odpowiednie decyzje, tak
aby dbać o rozwój regionu. Samorząd terytorialny, podobnie jak żywy organizm,
potrzebuje pewnych bodźców od otoczenia, aby mógł prawidłowo się rozwijać. Dostarczać ich mogą również ludzie w służbie samorządu, którzy potrafią odpowiednio stymulować takie procesy. Dążenie do jakości to chęć dostarczenia pozytywnych zmian, czyli usprawnienie pracy w celu skrócenia czasu załatwiania spraw,
przejrzystości procedur, a przede wszystkim w posługiwaniu się jasną i czytelną
informacją.
Warto również wspomnieć o etyce operowania nagrodami i karami. Uznać należy, że nagrody stanowią skuteczniejszy środek oddziaływania na kształtowanie
pozytywnych postaw wśród pracowników niż kary. Istotnym czynnikiem powodzenia instytucji jest dobrowolny wkład myśli i pracy każdego członka załogi wykra22
23

M. Gabryel, Sprawna obsługa klienta w urzędzie, Wydawnictwo Presscom, s. 54.
E. Wojciechowski, Refleksje na temat rządzenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 235.
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czający poza zakres formalnie ujętych obowiązków. Nagrody ten wkład powiększają, a kary powodują jego zanik. Nagrody działają na załogę integrująco, natomiast kary dzielą ją na karzących i karanych. Należy również wspomnieć o socjotechnice pierwszego i drugiego stopnia. Pierwsza z nich opisuje czynniki, które
skłaniają do określonych zachowań w konkretnych sytuacjach (jeśli się spóźnię do
pracy, zostanę ukarany – unikam więc spóźnień). Socjotechnika drugiego stopnia
ma na celu tworzenie i utrzymanie pożądanych postaw (jeśli się spóźnię do pracy,
obniżę sprawność instytucji, do której mam postawę przychylną – unikam więc
spóźnień). Istotną kwestią jest to, aby elementy socjotechniki pierwszego, jak i drugiego stopnia działały w tym samym kierunku, a nie przeciwdziałały sobie. Nie należy jednak traktować nagrody jako korzyści do rozdzielenia na cały zespół, ponieważ tak otrzymana nagroda nie stanowi żadnej zachęty do zwiększania wydajności
pracy, jeśli otrzymuję się ją nie za wyniki, a za przynależność do zespołu 24.
Pracownik administracji samorządowej spotyka się również z dylematami,
które w dużej mierze rodzą konflikty wewnątrz administracji. Do problemów etycznych, z którymi stykają się urzędnicy w codziennej pracy, zalicza się dylematy25:
(1) ról (trudności z ustaleniem hierarchii ważności ról, które pełni urzędnik),
(2) obowiązków (konflikty obowiązków prawnych, organizacyjnych, które
wynikają z poleceń służbowych zwierzchników, zaleceń radnych i parlamentarzystów),
(3) skutkujące konfliktem interesów,
(4) lojalności (powodujące sprzeczność pomiędzy lojalnością wobec prawa,
społeczeństwa, zwierzchników, administracji, profesjonalizmem działań,
lojalnością polityczną i własną moralnością),
(5) odpowiedzialności (przedmiotu, zakresu i granic odpowiedzialności, odpowiedzialności prawnej, organizacyjnej, politycznej i etycznej),
(6) skutkujące zniekształceniem informacji pomiędzy urzędnikiem, a obywatelem,
(7) wartości (trudność w wyborze wartości, w tym uniwersalnych wartości
społeczeństwa demokratycznego, takich jak interes publiczny, sprawiedliwość społeczna, równość i wolność).
Pracownicy mają różny zakres zadań i obowiązków w zależności od stanowiska i funkcji, jaką pełnią w organizacji publicznej. Obowiązki i wymagania etyczne
są zróżnicowane także w zależności od szczebla, jaki administratorzy zajmują
w hierarchii organizacji administracyjnej. Jednak liderzy muszą w szczególności
uwzględniać etyczne uwarunkowania politycznych wyborców, ponieważ ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na polepszenie jakości życia obywateli i sytuacji społeczno-ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego26.
Skuteczność administracji, wdrażanie etyki i kształtowanie właściwego wizerunku w społeczeństwie jest możliwe przez odpowiednią przejrzystość działań.

S. Kowalewski, Etyka zawodowa w administracji, Wydawnictwo Instytut Wydawniczy Związków
Zawodowych, Warszawa 1984, s. 199–202.
25
B. Kudrycka, op. cit., s. 43.
26
Ibidem, s. 246.
24
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Wgląd opinii publicznej w realizację zadań administracji przyczyni się do zrozumienia mechanizmów jej funkcjonowania, gdyż jej brak powoduje powszechne
przekonanie o wysokim stopniu skorumpowania administracji. Dlatego też prawidłowa realizacja zadań i możliwość dostępu do informacji o zrealizowanych zadaniach ma kluczowe znaczenie dla społeczeństwa.
Pracownik administracji w jakichkolwiek sprawach związanych z obywatelem
musi wybrać optymalny sposób, czyli taki, który zadowoli interesanta nie naruszając jednocześnie interesu społecznego. Przy prawidłowym postępowaniu urzędnika
w danej sprawie powinny być spełnione dwa warunki27:
(1) powinien posiadać gruntowną wiedzę zarówno z właściwego działu prawa
administracyjnego, jak i z zakresu rozpatrywanego przypadku, z punktu
widzenia szeroko rozumianej polityki administracyjnej,
(2) przy rozpatrywaniu poszczególnych spraw nie powinien oszczędzać czasu
dla dokładnego zapoznania się z sytuacją interesanta i często niepowtarzalną specyfiką jego sytuacji.
Określenie celów zarządzania i sprawowania władzy publicznej powinno wynikać ze strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, przy dialogu z mieszkańcami. To od nich zależy w dużym stopniu sprawne funkcjonowanie samorządu,
który obejmuje: zadania, dobra i usługi publiczne, na które składają się przedsięwzięcia podejmowane w celu polepszenia jakości życia mieszkańców. Prawidłowe
zarządzanie powinno obejmować decyzje i działania, które charakteryzują się przejrzystością, dążeniem do konsensusu, uwzględnieniem głosów mniejszości, zwłaszcza społeczeństwa. Wobec tego etyka jest szansą dla samorządów, które przy niewielkich nakładach finansowych mogą uzyskać poprawę w społecznym odbiorze
swojej pracy.

5. Zakończenie
Transformacja ustrojowa przyczyniła się do wzmocnienia pozytywnych elementów, jakie niesie ze sobą sama idea samorządu terytorialnego. Organy samorządu
terytorialnego muszą harmonijnie ze sobą współpracować, aby mogły rozwijać się
i stawać naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców. Samorząd terytorialny jest podmiotem sfery publicznej, która obejmuje przestrzeń komunikowania
między mieszkańcem a pracownikiem administracji. Patrząc na etyczny wymiar
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego w rozważaniach zwrócono
szczególną uwagę na kształtowanie postaw etycznych pracowników. Odnosząc się
do hipotezy badawczej można stwierdzić, że etyka buduje normy moralnego postępowania charakterystyczne dla przedstawicieli danego zawodu (zakres obowiązków). Urzędnik niejednokrotnie odczuwa konflikt między swoim kodeksem moralnym a wymogami struktury organizacyjnej, w której działa. W polskim systemie

27

S. Kowalewski, op. cit., s. 215–217.
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administracyjnym zakłada się pewną zależność urzędnika od kierownictwa, co powoduje zanik prawidłowych postaw urzędników przy rozwiązywaniu konfliktów
natury moralnej. Wartości, normy i wzorce postępowania w administracji i stosunek
urzędników do interesantów i społeczeństwa jako całości powinny opierać się na
założeniu, iż władza jest służebna wobec obywateli, a urzędnik administracji publicznej nie rządzi, lecz pełni służbę publiczną. Personel w administracji publicznej
powinien dbać o interes publiczny, realizować cele samorządu. Wymaga to pewnych kompromisów ze strony pracowników urzędu, przy uznaniu nadrzędnej wagi
interesu publicznego. Polski system administracyjny pozbawiony jest odpowiednich urządzeń wspomagających etyczne zachowania urzędników i chroniących ich
oraz społeczeństwo przed zachowaniem nieetycznym. Dla poprawy poziomu etycznego można zastosować pewne nakazy i zakazy, aby pracownik uczciwie podchodził do wykonywanej pracy. Następnie warto wykluczyć te osoby, które nie przestrzegają standardów etycznych. Po trzecie, warto określić zasady etyczne oraz prowadzić odpowiednią edukacje etyczną (system szkoleń lub warsztatów na temat budowania prawidłowego wizerunku), aby pracownicy nie popadali w pułapkę nadużycia. Jednym z istotnych instrumentów promocji etyki w administracji publicznej
są kodeksy etyczne obejmujące zbiór zasad i standardów zachowania w jednostkach
samorządu terytorialnego. Reasumując, samorządy powinny poświęcić więcej
uwagi podnoszeniu jakości pracy w oparciu o etyczne zachowanie pracowników.
Mimo to są nikłe szanse, aby prace idące w tym kierunku wpłynęły radykalnie na
poprawę sytuacji w przyszłości, ponieważ wprowadzanie norm, przepisów i zasad
w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych osób. Same reguły formalne
nie zagwarantują w pełni likwidacji zjawisk korupcyjnych. Jednak bez upowszechniania wartości i zasad, jakimi mają kierować się urzędnicy, nie można wyobrazić
sobie budowania korzystnego wizerunku pracownika administracji samorządowej.
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Współpraca pomiędzy biznesem
a organizacjami pozarządowymi na przykładzie
województwa lubuskiego

Cooperation Between Business and NGO’s Supported by Examples
from Lubusz Voivodeship
Non-governmental organisations in recent years have gained new possibilities to
realise their initiatives, thanks to the strong need among corporations to maintain
their socially-desired image, which translates into their greater openness towards
possible cooperation with the third sector. Several representatives of NGOs, utilising the latest technological solutions, are improving both the extent of their influence and its effectiveness. As multiple examples from Lubusz Voivodeship illustrate, the strategy of cooperation between business and non-governmental organisations can take on many forms, not necessarily based on financial support. Currently,
a bargaining chip in the case of both sides is their knowledge capital. Corporations
striving to maintain a positive image in the surroundings they function within are
more eager to support social initiatives, recognising in it a possible path to gaining
a competitive edge. In my article, I intend to reflect the specificity of the business/NGO relation and its determinants on the basis of selected examples from Lubusz Voivodeship. By analysing case studies, I will try to indicate the most common
mutual expectations and construct a vision of a “perfect partner”. The context of
analysing the quality of relations between business and NGO’s is social capital,
which is an important value determining its shape. This arises from the belief that
an organisation’s social capital has a meaningful impact on its attractiveness in the
eyes of a potential partner. In my paper I will also present the most recent data,
depicting the level of trust among the local community.
Keywords: business, NGO, partnership, cooperation, non-governmental organisations
JEL Classification: H79, L31
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1. Uwagi wstępne
Niniejszy tekst stanowi próbę określenia najbardziej aktualnych modeli oraz warunków do nawiązywania współpracy pomiędzy organizacjami o charakterze biznesowym a organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa lubuskiego. Punktem wyjścia do rozważań jest zdefiniowanie pojęć „biznes” oraz „organizacja pozarządowa” (NGO), określenie specyfiki współpracy pomiędzy drugim
a trzecim sektorem oraz ogólnopolskich standardów w tym zakresie, jak również
określenie cech charakterystycznych województwa lubuskiego, jako kontekstu do
badania osobliwości opisywanej relacji. Kolejnym etapem jest przedstawienie wyników diagnoz działalności lubuskich organizacji pozarządowych oraz rekomendacji lokalnych przedsiębiorców dla potencjalnych partnerów.

2. Organizacje pozarządowe a biznesowe
Według Artykułu 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, organizacjami pozarządowymi są podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku1. Najczęściej występującą
ich formą są stowarzyszenia oraz fundacje, realizujące pewnego rodzaju cele społeczne. Przyjmuje się, że następujące terminy są równoznaczne z terminem organizacja pozarządowa, dlatego będą w niniejszym artykule stosowane zamiennie 2:
(1) organizacja non-profit – z uwagi na cele funkcjonowania nieukierunkowane na osiąganie zysku,
(2) organizacja woluntarystyczna (ochotnicza) – z uwagi na funkcjonowanie w oparciu o pracę ochotników,
(3) organizacja społeczna (obywatelska) – z uwagi na działalność dla dobra
publicznego,
(4) trzeci sektor – z uwagi na odróżnienie tej formy aktywności od administracji publicznej (I sektor) oraz sfery biznesu (II sektor),
(5) NGO – skrót anglojęzycznego odpowiednika sformułowania „organizacja
pozarządowa” (non-governmental organization).
Cytując Artykuł 2. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej: działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywa-

Departament Pożytku Publicznego, Tekst jednolity ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, http://www.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,wolontariacie,405.html (data dostępu: 27.04.2015).
2
Departament Pożytku Publicznego, Organizacje pozarządowe – Podstawowe pojęcia, http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,380.html (data dostępu: 27.04.2015).
1
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nie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły3. W kontekście rozpatrywanego zagadnienia najważniejszym elementem tej definicji jest zarobkowy charakter działalności, a więc ukierunkowanie
organizacji biznesowych na osiąganie zysków. Jest to podstawowa cecha, która odróżnia podmioty należące do drugiego i trzeciego sektora.

3. Dlaczego współpraca?
Przed rozpoczęciem rozważań należy określić, jak współcześnie rozumiemy współpracę pomiędzy organizacjami biznesowymi (nastawionymi przede wszystkim na
zysk), a organizacjami pozarządowymi (których rola polega na realizacji swoich
celów statutowych) oraz co jest w tej relacji specyficznego. Pozornie są to „dwa
światy”, które funkcjonują w całkowicie odmienny sposób. Kierują się przy tym
różnymi motywacjami, ale mimo to, jak pokazują liczne przykłady, są w stanie nawiązywać efektywne partnerstwa. Co jest tego powodem, jaka jest tego intencja
oraz jakie niesie to za sobą skutki? Aby zwizualizować omawiane zagadnienie
w sposób możliwie najbardziej zrozumiały, wyjdźmy od przedstawienia typologii
współpracy pomiędzy sektorami biznesowym i społecznym oraz form, jakie współcześnie ta relacja przyjmuje najczęściej.
Jeden z typów relacji pomiędzy organizacjami drugiego i trzeciego sektora,
określany jest mianem „współpracy transakcyjnej”. W tym przypadku to partner,
który dostarcza potrzebne zasoby, podejmuje strategiczne decyzje oraz ustanawia
zasady w relacji. Jest to współpraca w dużej mierze kształtowana jednostronnie,
niepodlegająca negocjacjom, określona sztywnymi ramami poprzez warunki
umowy. Drugi typ to „partnerstwo kooperacyjne”, w którym obydwie strony dążą
do osiągnięcia wzajemnej korzyści. Zarówno organizacja biznesowa, jak i pozarządowa biorą udział w procesie decyzyjnym, kształtując dzięki temu wspólne działania na zasadzie otwartego dialogu. Cechą odróżniającą od siebie te dwa typy współpracy jest ustosunkowanie się do dynamiki warunków zewnętrznych. W przypadku
transakcyjnego typu współpracy, ustalone na początku tworzenia relacji warunki
nie mogą zostać zmienione bez względu na czynniki zewnętrzne. Natomiast typ
partnerstwa kooperacyjnego dopuszcza elastyczność w dostosowywaniu strategii
działania do aktualnej sytuacji4.
Obecnie zidentyfikować można najczęściej występujące formy podejmowania
współpracy pomiędzy biznesem a NGO. Najpopularniejszą z nich pozostaje sponsoring, a więc przyznawanie organizacji pozarządowej przez firmę środków finansowych na realizację działań, w zamian za promowanie wizerunku tej firmy. W od-

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.),
http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2004-173-1807 (data dostępu: 28.04.2015).
4
E. Wojsławowicz, Czy jesteśmy sobie potrzebni? O współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi, Konkordia, http://konkordia.org.pl/czy-jestesmy-sobie-potrzebni-o-wspolpracy-biznesu-z-organizacjami-pozarzadowymi/ (data dostępu: 22.04.2015).
3
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różnieniu od działań filantropijnych, a więc przekazywania potrzebującym organizacjom (najczęściej jednorazowych) darowizn, jest to współpraca dwukierunkowa,
ponieważ korzyść jest wyraźnie obopólna. Mimo to filantropia również stanowi
częsty przejaw współpracy międzysektorowej. Jednakże z uwagi na niską trwałość
takiej relacji, nie można tu mówić o wypracowanym, perspektywicznym partnerstwie. Na popularności zyskuje współcześnie tzw. CRM, czyli marketing społecznie
zaangażowany (ang. Cause Related Marketing). Ta forma współpracy polega na
przekazywaniu przez firmy procentu od dochodu z prowadzenia działalności gospodarczej na cele charytatywne realizowane poprzez działalność statutową partnerów NGO, którzy ten procent otrzymują. To działanie nosi znamiona filantropii,
lecz z uwagi na nawiązywanie trwałego partnerstwa, jest to forma współpracy międzysektorowej. Jedną z popularniejszych form kooperacji podmiotów biznesowych
z pozarządowymi jest wolontariat pracowniczy, czyli oddelegowanie przez firmę
jej pracowników w celu pomocy organizacjom pozarządowym w realizacji ich celów statutowych. Istotnym kapitałem, poza włożoną pracą, jest w tym przypadku
kapitał wiedzy i doświadczenia, jakim dysponują wolontariusze, co może przynieść
dodatkowe korzyści realizowanym działaniom. Kolejnym przejawem, a jednocześnie jednym z najbardziej zaawansowanych, jest strategiczne partnerstwo. Jest to
współpraca wielowymiarowa, ponieważ obydwie strony prowadzą w tym przypadku zakrojone na szeroką skalę działania, będące efektem przemyślanego procesu
planowania, przy utrzymaniu obustronnego dialogu5. Zaawansowaną współpracę
pomiędzy drugim a trzecim sektorem, jaką niewątpliwie stanowi strategiczne partnerstwo, można odnieść do Siedmiu Filarów Partnerstwa przedstawionych przez
Johna Bennetta i Sarę Jayes. Są to kolejno6:
(1) Strategia – wypracowanie wspólnych celów oraz sposobów, w jakie
mogą być one wzajemnie realizowane,
(2) Członkostwo (lub przynależność) – określenie wszystkich zasobów partnera i obustronny do nich dostęp,
(3) Równość – zadbanie, aby obydwie strony odniosły korzyści adekwatne
do włożonej pracy,
(4) Integracja – ulepszanie sposobu, w jaki partnerzy współpracują, poprzez
budowanie wzajemnego zaufania,
(5) Mierzenie – ustalanie celów w taki sposób, aby możliwe było wprowadzanie do nich ulepszeń w przyszłości,
(6) Procesy projektowe – ustalenie standardów i procedur, które umożliwią
wykorzystywanie najlepszych możliwych rozwiązań,
(7) Sprzężenie zwrotne – wykorzystywanie zdobytych doświadczeń i wyciąganie z nich wniosków.

5

Ibidem.
J. Bennett, S. Jayes, The Seven Pillars of Partnering: A Guide to Second Generation Partnering, Forum
Partnering Task Force of Reading Construction Forum, London 1998, s. 4.
6
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4. Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa
Wartą uwagi inicjatywą, ze względu na próbę sformalizowania zagadnienia współpracy biznesu z NGO w Polsce, było podpisanie przez przedstawicieli obydwu sektorów Karty Wskazań Efektywnego Partnerstwa. Intencją organizatorów było
utworzenie pierwszego w Polsce standardu wzajemnej pomocy. Sygnatariuszami
Karty były m.in.: Konfederacja Lewiatan, Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polska Akcja Humanitarna, Telewizja Polska, Federacja Polskich
Banków Żywności, Fundacja Orange, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
Stowarzyszenie Kongres Kobiet i INTEGRACJA7.
Cytując wypowiedź Jorge Gimeno, prezesa zarządu Fundacji Duende, która
wraz z Konfederacją Lewiatan była organizatorem wydarzenia:
Tworząc Kartę chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na skuteczność i efektywność sojuszy biznesu z organizacjami pozarządowymi. To właśnie wysoki poziom
skuteczności i efektywności jest podstawowym warunkiem publicznej przydatności
przedsięwzięć prywatno-społecznych8.

Jak można zauważyć, akcent postawiony został na „publiczną przydatność”
współpracy pomiędzy sektorami. Można więc stwierdzić, iż za istotny cel relacji
biznesu z NGO uznano uwzględnianie interesów społecznych w swojej działalności
oraz działanie na korzyść społeczeństwa. Nasuwa się zatem związek z koncepcją
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility,
CSR). Jednakże dopiero treść Karty pozwala na zidentyfikowanie kluczowych obszarów współpracy. Zawiera ona trzy wskazania strategiczne dla efektywnego partnerstwa oraz precyzuje jego dwanaście etapów.
Do wskazań należy m.in. przestrzeganie przez obydwie strony efektywności
ich działań społecznych, co jest możliwe dzięki zbliżonemu podejściu do ich mierzenia:
Działania społeczne można i powinno się mierzyć w ten sam sposób, jak przedsięwzięcia w nowoczesnym biznesie, gdzie liczy się relacja pomiędzy nakładami
i osiągniętym efektem, pomiędzy planem i jego wykonaniem, pomiędzy zakładanymi i faktycznymi konsekwencjami przeprowadzonej akcji9.

INTEGRACJA jednym z sygnatariuszy Karty Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes – NGO,
http://www.integracja.org/wydarzenia/integracja-jednym-z-sygnatariuszy-karty-wskazan-efektywnegopartnerstwa-biznes-ngo/ (data dostępu: 27.04.2015).
8
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Biznes i NGO podpisały Kartę Wskazań Efektywnego Partnerstwa, http://www.strefa.gda.pl/pl/aktualnosci/biznes-i-ngo-podpisaly-karte-wskazan-efektywnego-partnerstwa.html (data dostępu: 27.04.2015).
9
Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO, konkordia.org.pl/wp-content/uploads/2014/09
/Karta_Wskazan.pdf (data dostępu: 25.04.2015).
7
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Drugie wskazanie zakłada, że zaangażowanie społeczne biznesu powinno mu
sprzyjać oraz nie może być traktowane jak moda, która przychodzi z zewnątrz. Trzecie wskazanie natomiast głosi, iż biznes i III sektor powinny ściśle się uzupełniać10.
Obie strony partnerstwa muszą być do siebie jak najlepiej dopasowane, ponieważ
są w istocie dwoma aspektami – biznesowym i społecznym – tego samego przedsięwzięcia. To dlatego profesjonalizująca swe działania, nastawiona na efektywność organizacja społeczna powinna zrozumieć potrzeby biznesu, a poszukująca
nowego oblicza firma powinna docenić siłę aktywności społecznej11.

Zdefiniowane wskazania nakładają zatem na organizacje biznesowe pewnego
rodzaju wymóg zaangażowania społecznego (charakterystycznego dla założeń społecznie odpowiedzialnego biznesu), które akcentowane jest jako warunek nawiązania współpracy pomiędzy sektorami.
Dwanaście etapów efektywnego partnerstwa to kolejno: wizja partnerstwa, zawarcie partnerstwa, wzmocnienie relacji między partnerami, plan dla partnerstwa,
zarządzanie partnerstwem, monitorowanie zasobów partnerstwa, uruchomienie
przedsięwzięcia, mierzenie efektów przedsięwzięcia, ewaluacja partnerstwa, rewizja założeń, instytucjonalizacja partnerstwa i zarządzanie przyszłością 12. Proces ten
rozpoczyna się od wykreowania wspólnych dla potencjalnych partnerów celów oraz
analizy wzajemnych korzyści z ich realizacji. Kolejnym etapem jest zbudowanie
relacji pomiędzy partnerami, utworzenie planu wspólnego działania z uwzględnieniem perspektyw krótko-, średnio- i długofalowych oraz określenie strategii jego
efektywnego wdrażania. Późniejsze etapy związane są z mierzeniem efektów
wspólnego działania. Po fazie ewaluacji sugeruje się zinstytucjonalizowanie nawiązanej współpracy, a więc jej sformalizowanie w celu zbudowania trwałego partnerstwa. Sposób sformułowania procesu nawiązywania efektywnej współpracy pokazuje, jak silny akcent położony został na obustronny dialog na każdym z etapów
oraz wzajemne zrozumienie i chęć do współdziałania, obecną od fazy wstępnej.
Na podstawie treści powyższych wytycznych możemy stwierdzić, iż skierowane są one przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy działają w oparciu
o koncepcję CSR. Idąc tropem rozumowania autorów Karty, efektywna współpraca
pomiędzy drugim a trzecim sektorem nie jest możliwa bez obecności zasad społecznej odpowiedzialności w strategii funkcjonowania partnerów.

5. Współpraca biznes-NGO z perspektywy II sektora
Raport z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. Ocena stanu
wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu z 2011 roku, przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 870. przedstawicieli firm, dostarcza danych
10
11
12

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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na temat obszarów ich zaangażowania. Jedynie 14% badanych przedsiębiorców deklaruje chęć zwiększenia swojej aktywności w działaniach na rzecz społeczności
lokalnych, a 7% w działaniach na rzecz praw człowieka 13. Badając natomiast zagadnienie współpracy, jedynie 4% firm deklaruje nawiązywanie jej z organizacjami
pozarządowymi. Dominuje współpraca z klientami (31%) oraz dostawcami
(27%)14. Można zatem wnioskować, iż dla przedsiębiorstwa najważniejszym partnerem jest jego klient. Na pytanie o angażowanie we współpracę w zakresie działań
na rzecz społeczności lokalnej z innymi organizacjami, takimi jak: administracja
rządowa, administracja samorządowa, organizacje pozarządowe, 53% respondentów odpowiedziało, że z organizacjami pozarządowymi nie współpracuje w ogóle,
14% współpracuje w stopniu bardzo małym, 17% w stopniu małym, 9% w umiarkowanym, 2% w dużym, natomiast pozostałe 5% nie miało zdania 15. Na podstawie
tych danych możemy zatem założyć, iż mamy do czynienia z niedopasowaniem
polskiego rynku do rekomendacji Karty Wskazań Efektywnego Partnerstwa,
z uwagi na niski odsetek przedsiębiorców odczuwających potrzebę podejmowania
współpracy z trzecim sektorem. Stosunkowo niewielka liczba firm realizuje także
działania z zakresu CSR.

6. Województwo lubuskie jako kontekst rozważań
Województwo lubuskie to jedno z najmniej zaludnionych województw w kraju 16.
Raport Specjalizacje regionalne województwa lubuskiego uznaje jego przygraniczne położenie za sprzyjające współpracy eksterytorialnej, która objawia się między innymi poprzez wymianę wiedzy, transfer technologii oraz wymianę handlową17. 76% przedsiębiorstw zarejestrowanych w województwie lubuskim funkcjonuje w sektorze usług. 20,5% natomiast to firmy reprezentujące sektor przemysłu i budownictwa. Raport ten definiuje także kluczowe dla rozwoju regionu lubuskiego czynniki gospodarcze. Są to: wysokie kwalifikacje kadr regionu i kompetencje ludzi oraz stosunkowo sprawnie przebiegający rozwój gospodarczy, wynikający
ze wzrostu liczby firm i ich jakości, jak również innowacyjności podmiotów w regionie18. W roku 2013 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie lubuskim wyniosła około 110 tys. Pod tym względem jest to czternaste
województwo w kraju. W zestawieniu z danymi z roku 2012 odnotowano 2-procentowy wzrost tej liczby. W porównaniu do pozostałych województw, struktura

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu – Raport, Warszawa 2011, s. 199–200.
14
Ibidem, s. 106.
15
Ibidem, s. 191.
16
T. Kudłacz, A. Hołuj, P. Serafin, B. Zawilińska, Raport regionalny – Województwo lubuskie, Zielona
Góra-Kraków 2011, s. 17.
17
K. Cheba, J. Hołub-Iwan, A. Świadek, Raport „Specjalizacje regionalne województwa lubuskiego”
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Warszawa 2014, s. 13.
18
Ibidem, s. 24.
13
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przedsiębiorstw pod względem ich wielkości jest zbliżona. Najwięcej zarejestrowanych jest mikroprzedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających poniżej 10 pracowników. Cechą charakterystyczną województwa lubuskiego jest wyjątkowo mała
liczba zarejestrowanych dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 250.
pracowników). W skali kraju, jedynie w województwie opolskim liczba ta jest
mniejsza19.
Danych obrazujących działalność trzeciego sektora w województwie lubuskim
dostarcza Główny Urząd Statystyczny. W roku 2012 w regionie działało około 2500
podmiotów NGO. Ta liczba umiejscowiła województwo lubuskie na 13. miejscu
w kraju. Nie należy jednak utożsamiać tej niskiej pozycji ze znikomym zaangażowaniem mieszkańców regionu w działalność trzeciego sektora, ponieważ niska,
w porównaniu do innych województw, liczba mieszkańców wymusza zastosowanie
innego, bardziej miarodajnego wskaźnika. Jest nim odsetek aktywnie działających
podmiotów NGO na 10 tysięcy mieszkańców. W 2012 roku wyniósł on niespełna
25%. Wartość ta była wyższa jedynie w województwie mazowieckim20. Województwo lubuskie można zatem uznać za obszar stosunkowo aktywny pod względem
działalności organizacji pozarządowych. Należy jednak zaznaczyć, iż ogólnodostępne dane opisujące strukturę branżową trzeciego sektora w województwie lubuskim są niespójne. Według danych Diagnozy Społecznej z 2013 roku 20,4% respondentów z województwa lubuskiego to osoby deklarujące się jako członkowie organizacji pozarządowej. Pod tym względem region ten plasuje się na piątym miejscu
w skali kraju (najwięcej respondentów należących do organizacji pozarządowej pochodzi z województwa opolskiego – 25%)21.

7. Kapitał społeczny w regionie
Z punktu widzenia współpracy międzysektorowej warto także wspomnieć o pojęciu
kapitału społecznego. Jako że za jeden z jego podstawowych wyznaczników przyjmuje się poziom zaufania w społeczeństwie, stanowi on istotną rolę w procesie budowania relacji. Wynika to z faktu, iż efektywna współpraca nie jest możliwa bez
wzajemnego zaufania. Naiwnym byłoby jednak stwierdzenie, iż pomiędzy organizacjami o tak odmiennych rolach, wysoki poziom zaufania stanowi główny warunek nawiązania współpracy. Należy to traktować przede wszystkim jako czynnik
sprzyjający. Robert Putnam odnosi kapitał społeczny do takich cech organizacji
społeczeństwa, jak zaufanie, normy i powiązania, które mogą zwiększyć sprawność
społeczeństwa ułatwiając skoordynowane działania 22 . W ujęciu Bourdieu natomiast, kapitał społeczny, to:
T. Kudłacz, A. Hołuj, P. Serafin, B. Zawilińska, op. cit., s. 17.
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Organizacje pozarządowe w Polsce, http://www.lpps.pl/
?organizacje-pozarzadowe-w-polsce,109 (data dostępu: 01.02.2015).
21
Diagnoza Społeczna: zintegrowana baza danych 2000-2013, www.diagnoza.com (data dostępu:
27.11.2013).
22
R.D. Putnam, Demokracja w działaniu, tłum. J. Szacki, Fundacja im. Stefana Batorego, WarszawaKraków 1995, s. 285.
19
20
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(…) zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu – lub inaczej mówiąc – z członkostwem
w grupie, która dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapitału posiadanego przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do kredytu
w najszerszym sensie tego słowa23.

Kapitał społeczny mierzony tzw. zaufaniem uogólnionym może stanowić zatem istotny element, kształtujący efektywność funkcjonowania oraz decyzje o nawiązywaniu współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji o odmiennych
motywacjach.
Rozpatrując zaufanie uogólnione jako najczęściej stosowany wskaźnik kapitału społecznego, dokonana została analiza deklaracji osób, które uczestniczyły
w badaniu. 86,9% respondentów zamieszkujących województwo lubuskie na zadane pytanie: „czy można ufać większości ludzi?” odpowiedziało, że „ostrożności
nigdy za wiele”. 1,6% odpowiedziało twierdząco, natomiast 11,5% nie miało zdania
w tej kwestii. W skali kraju województwo lubuskie znajduje się na czwartym miejscu pod względem najmniejszego wskaźnika zaufania uogólnionego w społeczeństwie. Po zastosowaniu filtra i uwzględnieniu w analizie wyłącznie osób, będących
członkami pewnego rodzaju organizacji pozarządowej (kolejnego istotnego wskaźnika poziomu kapitału społecznego), a więc najmocniej związanych z trzecim sektorem, okazało się, że 100% respondentów twierdzi, iż w relacjach z innymi ludźmi
„ostrożności nigdy za wiele”24. Dane pochodzące z Diagnozy Społecznej potwierdzają zatem fakt mówiący o bardzo niskim poziomie zaufania wśród mieszkańców
województwa lubuskiego. Można więc uznać, iż wysoka nieufność w społeczeństwie może stanowić potencjalny czynnik utrudniający nawiązywanie relacji pomiędzy organizacjami w tym regionie.

8. Stosunek wobec współpracy z biznesem lubuskich
przedstawicieli III sektora
Deklaracje respondentów, którzy wzięli udział w badaniu Diagnoza stanu lubuskich
organizacji pozarządowych zrealizowanym w 2012 roku przez Fundację na rzecz
Collegium Polonicum, dostarczają interesujących informacji odnośnie do gotowości przedstawicieli sektora NGO do nawiązania partnerstwa z biznesem.
Raport z badania zawiera bowiem istotne dane na temat funkcjonowania trzeciego sektora w województwie lubuskim, a także, co jest kluczowe z punktu widzenia analizowanej problematyki, poddaje analizie kwestie związane z partnerstwem
z podmiotami gospodarczymi. Dowiadujemy się, że 59% przedstawicieli lubuskich
NGO deklaruje współpracę z biznesem. Najczęściej oparta jest ona na bezpłatnej
23

P. Bourdieu, The forms of capital [w:] Handbook of theory and research for the sociology of education,
red. J. Richardson, New York 1986, s. 248–249.
24
Diagnoza Społeczna…, op. cit.
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wymianie usług oraz sponsoringu. W przypadku takich form pomocy, zaangażowanie ze strony biznesu sprowadza się do przekazania pewnych środków na realizację
celów statutowych organizacji. Przedsiębiorstwo nie jest zatem włączane w realizację inicjatywy, tak jak zostało to uwzględnione w Karcie Wskazań Efektywnego
Partnerstwa Biznes-NGO.
Przyjrzyjmy się jednak danym obrazującym stan lubuskiego sektora NGO i zastanówmy się, czy pogłębienie współpracy pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi jest w panujących warunkach możliwe. Niewielki odsetek organizacji
pozarządowych w regionie prowadzi działalność gospodarczą (niespełna 5%), a blisko 7% z nich nie osiąga żadnego przychodu25. Może to wynikać z braku wiedzy
przedstawicieli NGO o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez
organizację non-profit lub niechęci do podjęcia działań w tym kierunku. Brak
przedsiębiorczego podejścia w procesie realizacji celów statutowych organizacji
widoczny w powyższych danych, może być jedną z głównych przeszkód w tworzeniu partnerskich relacji pomiędzy sektorami biznesu i społecznym. Pogłębia to fakt,
iż współpraca z biznesem opiera się przede wszystkim na pozyskiwaniu środków
finansowych od przedsiębiorców lub prywatnych sponsorów, mimo iż ponad połowa badanych organizacji nie potrafi wskazać żadnego podmiotu, który mógłby
zaoferować swoją pomoc26. Najczęstszym źródłem finansowania lubuskich organizacji pozarządowych są jednostki samorządu terytorialnego (53%), a jednym z najmniej wykorzystywanych jest biznes (22%)27. Biorąc jednak pod uwagę skuteczność prób pozyskania środków finansowych na realizację działań statutowych,
w przypadku kontaktów z przedsiębiorcami jest to odsetek rzędu 79%, a więc niewiele mniejszy od najskuteczniejszego źródła, jakim są jednostki samorządu terytorialnego (85%) 28 . Kolejnym czynnikiem utrudniającym nawiązywanie dialogu
pomiędzy regionalnymi organizacjami trzeciego sektora z drugim sektorem jest stosunkowo niski poziom korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
Blisko 25% organizacji pozarządowych w województwie lubuskim w swojej działalności nie korzysta z Internetu29. Tworzy to obecnie dosyć wyraźną barierę komunikacyjną i w pewnym sensie izoluje dużą liczbę przedstawicieli NGO od dostępu
do istotnych informacji. Raport z badania SMG/KRC dostarcza dodatkowych danych, które mogą być istotne z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia. 94%
badanych organizacji pozarządowych w województwie lubuskim przygotowuje
sprawozdania dotyczące działalności statutowej, lecz jedynie 40% takie informacje
udostępnia publicznie. Jest to najniższa wartość w skali kraju30. Podmioty sektora
NGO, które nie publikują w ogólnodostępnych źródłach informacji na temat sposobów realizacji działań w swoim obszarze, zmniejszają przejrzystość swojego funkcjonowania. Może być to czynnik deklasujący je jako potencjalnych partnerów.
25

K. Duer, K. Dreszer-Smalec, M. Wojciechowska, E. Wyszomirska, K. Gluth, Diagnoza stanu lubuskich organizacji pozarządowych, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Słubice 2012, s. 8.
26
Ibidem.
27
Ibidem, s. 51.
28
Ibidem, s. 52.
29
Ibidem, s. 9.
30
T. Karoń, A. Hek, K. Tomczak, Badanie „Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania” – Raport końcowy, SMG/KRC Poland Media S.A., 2010, s. 241.
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9. Stosunek wobec współpracy z NGO lubuskich przedstawicieli
II sektora
W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że nie zostały do tej pory
przeprowadzone szeroko zakrojone badania wśród przedstawicieli organizacji
stricte biznesowych, na temat uwarunkowań nawiązywania współpracy
z przedstawicielami trzeciego sektora, które w opinii autora spełniałyby wymogi
reprezentatywności. Wywiady z pojedynczymi lokalnymi przedsiębiorcami, które
stanowią źródło informacji w tej kwestii, wskazują jedynie na pewne najczęściej
pojawiające się „oczekiwania” wobec partnera, jakim dla reprezentowanej przez
respondenta firmy mogłaby być organizacja pozarządowa. Na podstawie tych
deklaracji można jednak wskazać na kilka istotnych, z punktu widzenia efektywnej
współpracy pomiędzy organizacją biznesową a przedstawicielem trzeciego sektora,
kwestii.
Studium przypadku jednej z firm, mających swój oddział na terenie województwa lubuskiego opracowane na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pracownikiem tej firmy, dostarcza rekomendacji dla lokalnych organizacji pozarządowych,
które rozważają wejście we współpracę z podmiotem biznesowym. Z uwagi na to, że
bardzo często stosowaną formą relacji między II a III sektorem jest sponsoring, rekomendacje w dużej mierze odnoszą się do sposobów wnioskowania o uzyskanie takiej
pomocy. Składane przez podmioty wnioski o dofinansowanie projektu powinny zawierać jasno zdefiniowany i precyzyjnie ujęty jego cel. Najważniejszą cechą dobrego
wniosku jest jego przejrzystość oraz zwięzłość, a także uzasadniona użyteczność społeczna inicjatywy. Wbrew powszechnym przekonaniom, w przypadku firmy już rozpoznawalnej na rynku korzyść wizerunkowa wynikająca z zaangażowania firmy
w dane przedsięwzięcie nie stanowi dla niej priorytetu. Podobnie jak stosowanie
w uzasadnianiu wniosku języka biznesu (wyraźnego podkreślania potencjalnych korzyści i strat)31. Pozostałe, nie mniej popularne formy współpracy z NGO stosowane
przez firmę, to wolontariat pracowniczy oraz regularne, nieodpłatne udostępnianie
przestrzeni w siedzibie firmy, przystosowanej do potrzeb lokalnych artystów, chcących zaprezentować swoją twórczość przed większą publicznością32.
Kolejne case study opracowane zostało na podstawie wywiadu z prezesem stowarzyszenia, którego struktura zawiera w sobie zarówno podmiot społeczny, jak
i gospodarczy. Wskazuje on na pewne kwestie związane z zagadnieniem współpracy biznesu z NGO. Każda organizacja, która pragnie wejść w relację partnerską
z biznesem, zdaniem rozmówcy, powinna zadbać o swój pozytywny wizerunek, zarówno w mediach, jak i wśród społeczności lokalnej. Zwiększa to prawdopodobieństwo pozyskania partnera biznesowego o silniejszej pozycji rynkowej. Dokonać
tego może nie tylko swoim aktywnym zaangażowaniem w wypełnianie celów statutowych, ale także rzetelnością oraz profesjonalizmem przy ich realizacji. Organi-

Fundacja CSR Profit – PartnerstwaLokalne.pl, http://partnerstwalokalne.pl/baza-wiedzy/model-wspol
pracy-biznes-ngo/3-case-studies/ (dostęp 15.04.2015).
32
Ibidem.
31
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zacje pozarządowe mogą być dla biznesu atrakcyjnym partnerem, z uwagi na wysoki kapitał wiedzy oraz umiejętność działania w zmiennych warunkach. Partnerstwo międzysektorowe powinno być oparte na wzajemnym zaufaniu, stąd wysokie
znaczenie kapitału społecznego organizacji. Skrupulatne zapoznanie podmiotów
biznesowych z celami danego przedsięwzięcia przez jego organizatorów, bez
względu na formę współpracy, pozwala dostrzec partnerowi znaczenie udzielonej
przez niego pomocy, a więc sukcesu do którego się przyczynił 33.
Mimo, iż częstym motywem wspomagania prospołecznej działalności organizacji
pozarządowej przez organizację biznesową jest jej chęć pomocy, należy mieć
w świadomości to, że większość firm musi mieć jakiś interes ze współpracy z organizacją, bądź pomocy w realizacji jej celów. Jedną z najważniejszych kwestii,
o jakiej każda organizacja powinna pamiętać, jest zadbanie o interesy swojego
partnera34.

Kolejne studium przypadku opisuje firmę, której klientem strategicznym są
organizacje pozarządowe. Opracowuje ona narzędzia internetowe z myślą o podmiotach trzeciego sektora. Korzystanie z proponowanych rozwiązań technologicznych ma zapewnić organizacjom pozarządowym zwiększenie zasięgu ich działania
poprzez usprawnienie ich funkcjonowania w Internecie 35.
Dodatkową korzyść dla firmy z nawiązania partnerstwa z organizacjami pozarządowymi stanowi jej dostęp do nowych pomysłów oraz poznanie wciąż rozwijających się potrzeb trzeciego sektora wobec organizacji biznesowych36.

Jak możemy się przekonać na przykładzie województwa lubuskiego, mimo iż
współpraca pomiędzy biznesem a NGO może przybierać różne formy, rekomendacje lokalnych przedsiębiorców potwierdzają wytyczne obecne w wypracowanych,
ogólnopolskich standardach.

10. Podsumowanie
Województwo lubuskie cechuje wyjątkowo niska liczba dużych przedsiębiorstw,
przy stosunkowo wysokiej aktywności sektora NGO. Społeczeństwo w tym regionie jest również bardzo nieufne, co może być jednym z czynników niewielu przejawów współpracy międzysektorowej, z uwagi na to, iż problem ten dotyczy przede
wszystkim osób związanych z organizacjami pozarządowymi. Najczęstszą formą
podejmowania współpracy w regionie jest sponsoring. Jest to forma partnerstwa
najmniej złożona pod względem relacji pomiędzy stronami, przez co nie skutkuje

33

Ibidem.
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
34
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wytworzeniem trwałego, strategicznego partnerstwa, opartego na wspólnym zaangażowaniu w cele przedmiotu współpracy. Biznes jest jednym z najrzadziej wykorzystywanych źródeł finansowania lubuskich organizacji pozarządowych, mimo
wysokiej skuteczności pozyskiwania środków z tego źródła. Jednakże z uwagi na
fakt, iż bardzo niska liczba przedsiębiorców deklaruje chęć prospołecznego działania, ich potrzeba nawiązywania współpracy z trzecim sektorem pozostaje niewielka. Poziom przedsiębiorczości lubuskich organizacji pozarządowych jest niski,
o czym świadczy niewielka liczba prób podejmowania przez nie działalności gospodarczej. Lubuskie NGO świadomie nakładają na siebie ograniczenia w podejmowaniu współpracy w realizacji ich działań, poprzez niepublikowanie informacji
o swojej działalności. Analizując deklaracje lubuskich przedsiębiorców na temat
istotnych kwestii związanych z zagadnieniem partnerstwa międzysektorowego, pokrywają się one zarówno z ogólnopolskimi standardami, określonymi w Karcie
Wskazań Efektywnego Partnerstwa, jak i z perspektywą międzynarodową zagadnienia, a więc Siedmioma Filarami Partnerstwa. Zagadnienie współpracy pomiędzy
sferą biznesu a NGO stanowi istotny temat do rozważań, z uwagi na obustronne
korzyści, jakie współpraca ta może za sobą nieść. Wymagania efektywnego partnerstwa są jednak stosunkowo trudne do spełnienia i, jak mogliśmy się przekonać,
wymagają równie silnego zaangażowania z obu stron.
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The Non-Governmental Organisations in the Leszno subregion.
Potential and Constraints
Due to the growing importance of local pro-development attitudes and non-governmental organizations for development, it is important to look at their activities in
different subregions. In this work the author presents the results of research carried
out in the Leszno subregion on the presence of elements of social capital, the organizational and financial sustainability of NGOs, and their cooperation with public
administration in the context of their impact on local development. In addition,
through a comparative analysis of selected issues, it recalls the good practices of
NGOs in Switzerland which, because of the long tradition of their operation and the
experience gained, can also be used in Polish settings.
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1. Wstęp
Dynamicznie rozwijające się w ostatnich 20. latach organizacje pozarządowe umacniają swoją pozycję w świadomości społecznej. Rośnie ich znaczenie na rynkach
lokalnych i subregionach. Integrują lokalne zasoby ludzkie, tworzą kapitał społeczny, przejmują zadania administracji publicznej, wpływając w coraz większym
Artykuł opublikowany w ramach projektu „Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi
młodych” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
*
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stopniu na rozwój subregionalny. Ich działalność jest ograniczana przez liczne bariery o charakterze instytucjonalnym, organizacyjnym i finansowym, przez co ich
potencjał jest nie w pełni wykorzystywany. W niniejszej pracy autorka prezentuje
wyniki badania organizacji pozarządowych przeprowadzonego w subregionie leszczyńskim. Celem badania była analiza jakości funkcjonujących organizacji pozarządowych, w tym ich stabilności finansowej i źródeł finansowania, zakresu współpracy z administracją publiczną oraz elementów kapitału społecznego. Badanie
przeprowadzone zostało w 2015 roku na losowo wybranej próbie aktywnie działających organizacji pozarządowych w subregionie leszczyńskim. Według bazy
ngo.pl w subregionie funkcjonuje ok. 690 organizacji (typowe stowarzyszenia i organizacje społeczne, stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, fundacje,
samorząd gospodarczy) z czego szacuje się, że ok. 415 organizacji działa w sposób
aktywny. W niniejszej pracy autorka prezentuje wybrane wyniki badania jakościowego przeprowadzonego na podstawie wywiadu pogłębionego. W badaniu udział
wzięło 30 organizacji, co stanowi 7,2% aktywnie działających organizacji.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły dokonać analizy wybranych
aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce w kontekście ich
potencjału i barier rozwojowych. Ponadto w ramach analizy porównawczej przywołano wybrane kwestie i dobre przykłady funkcjonowania organizacji pozarządowych w Szwajcarii.

2. Elementy kapitału społecznego
Wobec wyzwań współczesnego świata niezwykle ważne jest wykształcenia kapitału społecznego nazywanego kapitałem rozwoju. Uznaje się go za istotny czynnik
wpływający na rozwój gospodarczy. Staje się on niezbędny do konkurowania we
współczesnym świecie gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach1. Do wymiarów
kapitału społecznego zalicza się m.in.: zaufanie społeczne, poziom aktywności obywatelskiej oraz strukturę organizacji pozarządowych 2. Istotne jest więc przyjrzenie
się strukturze organizacji pozarządowych działających w badanym subregionie,
a także ich aktywności i zaufaniu do przedstawicieli społeczności lokalnej oraz powiązaniom pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego włączając organizacje pozarządowe3.
Średnia długość funkcjonowania badanych organizacji pozarządowych wyniosła 18,2 lat. Należy jednak zauważyć, że średni okres funkcjonowania został zawyżony przez cztery organizacje ogólnopolskie mające swoje oddziały lub koła
w Lesznie o stażu 60 lat i więcej (Związek Kynologiczny, Polski Związek Chórów
F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa–Wrocław 1997, s. 20.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, 2009, http://www.
wrpo.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Raport_Polska_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf (data dostępu:
15.05.2015).
3
H. Kotarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 17–18; P. Bourdieu, J.D.L. Wacquant, Zaproszenie do
socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 105.
1
2
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i Orkiestr, Polski Związek Filatelistów, Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa). Wyłączając te cztery organizacje, średni okres funkcjonowania badanych organizacji
wyniósł 8,8 lat. Łącznie aż 26,7% badanych organizacji funkcjonowało ponad
15 lat, co odpowiada danym wynikającym z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor 4
przeprowadzonego wśród organizacji w całym kraju.
40% badanych organizacji w subregionie leszczyńskim posiadało status organizacji pożytku publicznego. Średnia liczba członków wyniosła 59, wyłączając w to
Polski Związek Chórów i Orkiestr mający w całej Polsce 1160 członków. Jeśli chodzi o organizacje posiadające członków pochodzących z subregionu leszczyńskiego, największą organizacją było Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
zrzeszające 350. członków. Ponad 46% organizacji prowadziło swoją działalność
wyłącznie na terenie subregionu. Blisko 17% zadeklarowało prowadzenie działalności na terenie województwa. Aż 25,67% organizacji prowadziło działalność na
terenie całego kraju, a 10% z nich zadeklarowało również współpracę z zagranicą.
Najwięcej badanych organizacji to stowarzyszenia (83%) oraz fundacje (10%). Pozostała forma to kluby sportowe (3%). Najwięcej organizacji działało w obszarze
sportu, turystyki, rekreacji i hobby oraz w obszarze edukacji i wychowania. Szczegółowy wykaz przedmiotu działalności badanych organizacji przedstawiono na wykresie 1.
Wykres 1. Przedmiot działalności organizacji.
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Stowarzyszenie Klon/Jawor, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania
2012, 2013, http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/898396.html (data dostępu: 17.05.2015).
4
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Oprócz podstawowych zakresów działalności wskazano również takie działania jak: wspieranie rozwoju lokalnego, usługi dla biznesu, działania proobronne.
Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań aż w 76,67% organizacji członkowie zarządu byli równocześnie członkami innych organizacji. W 50% organizacji
członkami byli przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, rad miejskich, gminnych
i powiatowych lub zarządów miast i powiatów.
Na rozwój kapitału społecznego pozytywnie może wpływać zastosowanie nowoczesnych technologii w komunikacji poprzez wzmocnienie współpracy i stałego
kontaktu z otoczeniem. Szczegółowy wykaz technologii stosowanych przez badane
organizacje przedstawiono na wykresie 2.
Wykres 2. Formy komunikacji z otoczeniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
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Źródło: Opracowanie własne

50% badanych deklarowało, że w ich organizacji panuje atmosfera zaufania do
lokalnych urzędników, a 46,67% deklarowało zaufanie do liderów innych organizacji pozarządowych. 30% deklarowało zaufanie do lokalnych polityków, ale również 30% nie ufało żadnym z wymienionych przedstawicieli społeczności lokalnej.
Za cechy charakterystyczne dla subregionu mogące przyczynić się do rozwoju badanych organizacji blisko połowa uznała kapitał ludzki oraz kapitał społeczny.
W dalszej kolejności za ważną cechę uznano przedsiębiorczość oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę.
Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach wskazują, że zmienia się
zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw i ich działalność na rzecz społeczności
lokalnej5. Zaangażowanie społeczne staje się kolejnym obszarem konkurencyjności
M. Bieńkiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Working Papers” 2008, nr 2, s. 4, http://www.eedri.pl/pdf/95.pdf (data dostępu: 20.05.2015).
5
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i elementem wizerunku firm. Tworzone są długofalowe strategie zaangażowania
społecznego oparte na współpracy z wybranymi organizacjami. Mają one za zadanie rozwiązywać problemy społeczności lokalnej uznane przez przedsiębiorstwa za
istotne6. Wyniki badań przeprowadzonych w subregionie leszczyńskim wskazują,
że tylko 16,67% organizacji uznało firmy prywatne i biznes za ważnych partnerów.
Do najważniejszych partnerów badanych organizacji należały natomiast: urzędy
miast i gmin (83,33% organizacji wskazało urzędy jako ważnych partnerów),
mieszkańcy i społeczność lokalna (63,33%), lokalne media (50%), inne organizacje
pozarządowe (40%). Jako istotnych partnerów w realizacji swoich działań organizacje wskazały również jednostki wojskowe, organizacje wspierające, ministerstwa
oraz uczelnie wyższe, szkoły średnie, szpitale, ośrodki kultury, Archiwum Państwowe i Bibliotekę Państwową.
Podsumowując można zauważyć, że struktura organizacji oraz zakres ich działalności w badanym subregionie odpowiada ogólnopolskim tendencjom. Według
badań Stowarzyszenia Klon/Jawor spada zapotrzebowanie na usługi związane z pomocą społeczną i ochroną zdrowia 7 . Wzrasta natomiast zainteresowanie takimi
działaniami jak edukacja oraz sport, turystyka i rekreacja, a także szeroko rozumiana kultura. Może to mieć związek z rozwojem zapotrzebowania na zaspokajanie
wyższych potrzeb wśród społeczności lokalnej w badanym subregionie. Średnia
liczba członków organizacji jest znacznie wyższa od średniej krajowej. Ciekawym
zjawiskiem jest silne przenikanie się funkcjonujących organizacji, polegające na
zaangażowaniu tych samych osób w więcej niż jednej inicjatywie społecznej. Również udział przedstawicieli samorządu i władz lokalnych w działalność organizacji
wydaje się być bardzo intensywny. Optymistyczne dane przynosi badanie atmosfery zaufania do przedstawicieli społeczności lokalnej, co może mieć związek właśnie z powiązaniami personalnymi pomiędzy organizacjami i przedstawicielami samorządu terytorialnego. Na pozytywną ocenę zasługuje bardzo wysoki udział, sięgający 80% badanych organizacji, w stosowaniu nowoczesnych technik komunikacyjnych, w szczególności serwisów społecznościowych. W związku z tym można
przypuszczać istnienie szybkiej i sprawnej komunikacji aktywnych organizacji ze
swoim najbliższym otoczeniem.

M. Kozakiewicz, M. Greszta, Komunikacja społecznego zaangażowania firm na stronach internetowych. Wyniki trzech lat badania Indeksu BI-NGO a zmiany w relacjach biznes – organizacje pozarządowe w Polsce [w:] Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje
pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 42.
7
Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit.
6
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3. Stabilność organizacyjna i finansowa organizacji
pozarządowych
W krajach o długich tradycjach demokratycznych silne organizacje pozarządowe
z wieloletnią tradycją urzeczywistniają uczestnictwo w życiu publicznym, a członkostwo w nich stało się wzorcem postawy obywatelskiej 8. W Polsce intensywny
rozwój trzeciego sektora nastąpił po 1989 roku, jednak zasadniczo w porównaniu
z innymi państwami europejskimi Polacy wciąż nie są zainteresowani pracą w organizacjach pozarządowych. Najwięcej badanych organizacji opierała się na pracy
społecznej swoich członków lub wolontariuszy (36,67%). 30% zatrudniało pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Średnia liczba pracowników w tej
grupie organizacji wyniosła 2,1 osoby. Co piąta badana organizacja sporadycznie
zatrudniała współpracowników.
Do najważniejszych źródeł finansowania działalności badanych organizacji należały: samorząd terytorialny oraz firmy prywatne. W dalszej kolejności bardzo ważnym parterem w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania była administracja centralna (ministerstwa, FIO, PEFRON, itd.). Organizacje pozyskiwały też środki zewnętrzne od innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji wspierających. 10% organizacji deklarowało pozyskiwanie funduszy unijnych i funduszy innych państw. Również 10% deklarowało, że nie pozyskuje żadnych finansowych środków zewnętrznych. Szczegółowy wykaz źródeł finansowania przedstawiono na wykresie 3.
Wykres 3. Zewnętrzne źródła finansowania działalności organizacji.
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Źródło: opracowanie własne.

8

P. Uziębło, Zasady tworzenia organizacji pozarządowych w Polsce (wybrane zagadnienia) [w:] Organizacje pozarządowe a rozwój regionalny, red. K. Gomółka, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg
2011, s. 9.
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Organizacje prowadziły odpłatną działalność statutową, a 23,33% z nich deklarowało prowadzenie działalności gospodarczej. 53,33% badanych organizacji
deklarowało, że co roku mogą liczyć na pieniądze z tych samych źródeł. Pozostałe
uznały, że co roku muszą się starać o środki z różnych źródeł, nie wiedząc czy się
to uda. Najwięcej organizacji (43,44%) nie dysponowało żadnym majątkiem.
26,67% zadeklarowało posiadanie majątku do 10 000 zł oraz 30% – do 100 000 zł.
Średnio badane organizacje dysponowały majątkiem o wartości do 35 000 zł.
Zgodnie w wynikami przeprowadzonych badań, do najistotniejszych problemów badanych organizacji należały:
(1) trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań organizacji (aż 63,33% organizacji wskazało to jako najważniejszy z problemów),
(2) nadmiernie rozbudowana biurokracja administracji publicznej (43,33%),
nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze
środków grantodawców, sponsorów lub funduszy UE (43,33%) oraz brak
osób gotowych bezinteresownie zaangażować się w działania organizacji
(43,33%),
(3) trudności w utrzymaniu dobrego personelu (23,33%),
(4) znużenie liderów organizacji, „wypalenie” osób zaangażowanych w jej
prace (13,33%),
(5) niejasne reguły współpracy z administracją publiczną (6,67%).
Jeśli chodzi o najbardziej pożądane zmiany w bieżącej działalności badanych
organizacji, zdecydowanie najwięcej organizacji wskazało posiadanie wkładu własnego do projektów (53,33%) oraz pozyskanie nowych członków (40%). Do ważnych życzeń należał również zakup innego sprzętu związanego z obszarem działalności organizacji (30%). W dalszej kolejności organizacje wskazywały: promocję
działań organizacji i reklamę, zatrudnienie dodatkowych pracowników na stałe oraz
podniesienie kwalifikacji osób pracujących na rzecz organizacji (26,67%).
46,67% badanych organizacji deklarowało chęć rozwijania swojej działalności
lub utrzymywanie działalności na tym samym poziomie (43,33%). Żadna z badanych organizacji nie zamierzała ograniczać lub zakończyć działalności. Zgodnie
z otrzymanymi wynikami, tylko 13,33% organizacji posiadało formalną strategię
rozwoju. Pozostałe organizacje (46,67%) deklarowały posiadanie nieformalnej strategii rozwoju lub nie posiadały żadnej strategii.
Organizacje zasadniczo nie dostrzegały ograniczeń związanych z lokalizacją
(związaną z istotną odległością od dużych centrów gospodarczych, kulturalnych
itd.). Aż 60% z nich deklarowało, że lokalizacja w żadnym stopniu nie wpływa lub
w małych stopniu (33,33%) wpływa na ich rozwój. Tylko 6,67% organizacji dostrzegało znaczne ograniczenia rozwoju związane z lokalizacją.
Podsumowując można stwierdzić, że struktura zatrudnienia w badanych organizacjach odpowiada w pewnym stopniu sytuacji w całej Polsce. Zdecydowana
większość opiera się na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy. Pozytywnym sygnałem jest średnia liczba etatów przekraczająca średnią krajową, co
świadczyć może o wzmacnianiu organizacyjnym i finansowym organizacji w subregionie. Jednak trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu współpracowników oraz

116

KAROLINA OLEJNICZAK

osób gotowych angażować się w działalność organizacji pozostają jednym z najistotniejszych problemów, co nie jest pozytywnym sygnałem dotyczącym aktywności obywatelskiej wśród społeczności lokalnej. Mimo że tylko połowa organizacji
określa swoją sytuację materialna jako stabilną i jest stosunkowo pewna swoich
źródeł finansowania, to wszystkie organizacje są zainteresowane dalszym rozwojem lub przynajmniej utrzymaniem działalności na stałym poziomie. Interesujące
są silne powiązania finansowe trzeciego sektora z sektorem publicznym. 90% organizacji wskazuje środki z budżetów miast i gmin jako najważniejsze źródło finansowania. Na uwagę zwraca również dość intensywne zaangażowanie finansowe
sektora prywatnego w działalność organizacji. Negatywnym trendem zarówno
w całej Polsce, jak i w badanym subregionie jest korzystanie w niewielkim stopniu
z funduszy UE, a trudności formalne w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie
oraz w ich rozliczaniu wskazywane są jako najważniejsze problemy organizacji.
Również środki innych organizacji wspierających (stowarzyszeń i fundacji) nie stanowią kluczowego źródła finansowania. Świadczy to o istotnych problemach związanych z zabezpieczeniem wkładu własnego do projektów, co znalazło swój wyraz
w najbardziej pożądanych zmianach wyrażanych przez organizacje.

4. Współpraca organizacji samorządowych z administracją
publiczną
Jednym z najważniejszych powodów, dla których ważna jest systematyczna współpraca pomiędzy administracja publiczną, a organizacjami pozarządowymi, jest instytucjonalizacja społeczeństwa. Poprzez organizacje pozarządowe obywatele wyrażają
swoje poglądy, chronią własne interesy, aktywnie uczestniczą w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki instytucjonalizacji możliwa jest koncentracja zasobów
i wiedzy potrzebna do realizacji celów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym9.
W związku z dofinansowaniem działań ze strony samorządu lokalnego i regionalnego 90% badanych organizacji pozarządowych wskazało administracją publiczną
jako najważniejszego partnera organizacji. Do pozostałych form współpracy z administracją publiczną należały:
(1) patronaty nad działaniami organizacji,
(2) użyczenia sal i pomieszczeń,
(3) preferencyjne stawki za najem i dzierżawę lokali lub gruntów oraz użyczenia sprzętu i przedmiotów,
(4) pomoc w nawiązaniu kontaktów z innymi instytucjami lub organizacjami
oraz
(5) porady nie związane z dotacjami.

D. Liiv, Wskazówki jak przygotować porozumienie o współpracy [w:] Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, red.
G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 107.
9
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Jeśli chodzi o najważniejsze posunięcia, których władze lokalne mogą dokonać,
aby pomóc w działaniach organizacji, wymienione zostały m.in.: jasne kryteria finansowania, merytoryczna ocena ofert, niefaworyzowanie wybranych podmiotów, pomoc w remoncie siedzib organizacji, wsparcie w pozyskaniu wkładu własnego do
projektów, stworzenie strategii rozwoju kultury z uwzględnianiem poszanowania najważniejszych kierunków ratowania tradycji narodowych i regionalnych na danym terenie, wspólne omawianie problemów dotyczących poszczególnych grup społecznych i szukanie sposobów ich rozwiązania, zwiększenie skali powierzania zadań publicznych, wyznaczenie jednej osoby do współpracy z organizacjami pozarządowymi, zamiast kilku wydziałów zajmujących się tą tematyką, pomoc instytucjonalna
w projektach, dofinansowanie do działalności bieżącej organizacji, udostępnienie terenów na rozbudowę obiektów sportowych, wpisanie imprez organizowanych przez
organizacje na listę wydarzeń miast, stworzenie bazy lokalowej dla organizacji w mieście, opracowanie kierunków działań, które będą wspierane przez administrację publiczną na najbliższe kilka lat, systematyczne audycje w mediach lokalnych informujące i promujące lokalne organizacje, powołanie nadrzędnych organizacji działających na rzecz określonych grup wiekowych np. seniorów.
Jedną z charakterystycznych cech budowy społeczeństwa obywatelskiego jest
udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju trzeciego sektora. Jednak
tylko niecała połowa badanych organizacji zadeklarowała, że brała udział w takiej
formie wymiany poglądów. Procentowy wykaz dotyczący wiedzy organizacji nt.
konsultacji organizowanych przez miasta przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wiedza o konsultacjach społecznych prowadzonych przez sektor publiczny
Odpowiedź respondenta:
Nie, nie słyszałem(am) o takiej możliwości

Odsetek udzielonych
odpowiedzi
3%

Tak, słyszałem(am), że coś takiego istnieje, ale nie zetknąłem(am)
się z informacjami dot. konkretnych konsultacji

10%

Tak, słyszałem(am) i zetknąłem(am) się z informacjami lub zaproszeniami na konkretne konsultacje

43%

Tak, brałem(am) udział w konsultacjach

43%

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując należy stwierdzić, że współpraca organizacji pozarządowych
z administracją publiczną ma miejsce w wielu różnych obszarach. Biorąc jednak pod
uwagę pożądane posunięcia władz lokalnych, wydaje się, że wciąż nie jest ona wystarczająca. Na szczególną uwagę zasługują takie aspekty jak: wsparcie organizacyjne
i infrastrukturalne, poprawa komunikacji i zwiększenie przejrzystości szczególnie
w zakresie tworzenia programów rozwoju oraz podziału środków budżetowych,
większe zaangażowanie sektora publicznego w promocję działań organizacji. Choć
wiedza na temat konsultacji społecznych prowadzonych przez miasta badanego subregionu jest znacząca, na uwagę zasługuje fakt, że tylko nieco ponad 40% korzysta
z tej formy wymiany poglądów. Świadczyć to może o przekonaniu o braku wpływu
na wzajemne relacje ze strony organizacji pozarządowych.
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5. Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji
pozarządowych w Szwajcarii
Ze względu na długie tradycje funkcjonowania organizacji pozarządowych
w Szwajcarii warto korzystać z doświadczeń w odniesieniu do ich finansowania,
bieżącego funkcjonowania i współpracy z administracją publiczną. Jak wynika
z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor10, w związku z trudnościami finansowymi coraz częściej można obserwować trend inicjowania organizacji pozarządowych przez
publiczne instytucje kultury (osoby związane z tymi instytucjami). Dzieje się tak
w celu uzyskania dostępu do pozyskiwania środków finansowych adresowanych do
trzeciego sektora. Choć zjawisko to jest w Polsce mało rozpoznane, można przypuszczać zwiększającą się jego skalę. Przejrzysty system ich współfinansowania
przez sektor publiczny praktycznie nie istnieje. Ciekawych przykładów m.in. w tym
zakresie dostarczają organizacje pozarządowe funkcjonujące w Szwajcarii, które są
głównym i zasadniczym organizatorem wydarzeń kulturalnych i życia kulturalnego
w miastach. Najczęściej funkcjonują one jako fundacje. Zgodnie z zasadą wspólnych korzyści dla regionu z funkcjonowania takich instytucji, są one współfinansowane poprzez miasta, kantony (szczebel regionalny) oraz najbliższe sąsiadujące
gminy według klucza 70% – 20% – 10%. Organizacje takie prowadzą również własną działalność gospodarczą pozyskując w ten sposób ok. 10-15% środków na działalność we własnym zakresie. Ponadto oprócz dofinansowania z sektora publicznego pozyskują środki od sponsorów. Taki sposób finansowania jest możliwy na
bazie negocjowanych i podpisywanych raz na kilka lat umów o świadczeniu usług
z administracją miast, kantonów i przedstawicieli gmin. Świadczone usługi wpisują
się w aktualne priorytety miast. Umowy mają charakter ramowy, określają ogólne
warunki prowadzenia działalności, zawierają liczbę i rodzaj imprez kulturalnych
oraz ich grup docelowych, a także inne ogólne kwestie związane ze współpracą. Nie
zawierają kwestii organizacyjnych i personalnych. Dofinansowanie wypłacane jest
na bieżącą działalność, nie na szczegółowo rozpisane projekty. Wydarzenia nieobjęte umowami muszą być sfinansowane przez organizacje we własnym zakresie.
W zależności od tego, czy wydarzenia są współfinansowane przez administrację
publiczną, wejścia na nie są bezpłatne lub odpłatne. Taki system finansowania
sprzyja rozwojowi silnych i profesjonalnie działających organizacji. Umożliwia
działanie w sposób gospodarny i najbardziej efektywny ekonomicznie w każdym
momencie funkcjonowania. Zabezpiecza kwestie personalne osób głęboko zaangażowanych w działalność organizacji. Sprawy związane z biurokratyczną obsługą
umów i ich rozliczaniem są zredukowane do niezbędnego minimum. Główne obowiązki organizacji wynikające z umów z administracją publiczną polegają na 11:
(1) osiągnieciu zakładanych wskaźników (np. liczba uczestników imprez kulturalnych, klasa zawodów, odzew w mediach, liczba noclegów dla uczestników, liczba uczestników określonych grup wiekowych itd.,),
10

Stowarzyszenie Klon/Jawor, op. cit.
https://www.biel-bienne.ch/de/pub/services/rechtssammlung/suche.cfm?fuseaction_law=deail&doc=
%2F400%2F423%2E0%2Ehtm (data dostępu: 28.05.2015).
11
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(2) raportowaniu,
(3) oznaczeniu miast, kantonów, gmin jako finansujących lub współfinansujących konkretne wydarzenia.
Decyzje dotyczące finansowania wydarzeń o wartości ok. 1 mln CHF podejmowane
są przez osoby bezpośrednio zaangażowane we współpracę z organizacjami pozarządowymi ze strony administracji publicznej. Natomiast decyzje dotyczące umów
o wyższej wartości najczęściej poddawane są opinii mieszkańców w lokalnych referendach. Sprzyja to powszechnej akceptacji realizowanych działań kulturalnych,
a zarazem gwarantuje zaangażowanie mieszkańców i wysoką frekwencję podczas
wydarzeń. Z drugiej strony buduje poczucie współodpowiedzialności za wydawanie publicznych pieniędzy.
Dobrym przykładem funkcjonowania organizacji jest działalność Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża (SCK) – jednej z najstarszych organizacji z blisko 160letnią tradycją. Jest to organizacja o rozbudowanej strukturze, obejmująca instytucje o zasięgu krajowym (odpowiedzialne m.in. za współpracę z zagranicą), 24 jednostki o zasięgu kantonalnym oraz 5 organizacji o charakterze ratunkowym. Finansowanie działalności organizacji odbywa się poprzez: składki członkowskie (np.
pogotowie górskie finansowane niemal wyłącznie ze składek wynoszących
60 CHF/rok), dopłaty z budżetów miast i gmin (np. na działalność polegającą na
opiece nad osobami starszymi), dopłaty z budżetów kantonów (np. opieka nad
uchodźcami), dopłaty z budżetu państwa (np. usuwanie skutków katastrof), zyski z
działalności gospodarczej przekazywane na cele statutowe (Fundacja SCK). W zakres działalności wchodzą liczne zadania państwa przekazywane organizacjom pozarządowym. Są to na przykład: zabezpieczanie i obsługa imprez masowych, szkolenia ratowników, ratownictwo górskie. Poza tym organizacja świadczy szereg
usług na zlecenie innych organizacji i instytucji, takich jak np. szkolenia z pierwszej
pomocy dla wojska i przedsiębiorstw, opieka nad chorymi i ich podopiecznymi,
prowadzenie kursów (pielęgniarstwo, opieka nad dziećmi, zdrowe żywienie) 12. Jednym z najistotniejszych zadań jest również wspieranie imigrantów i ich integracja
społeczna (zasiłki, ubezpieczenia społeczne, szkolenia, pomoc w znalezieniu miejsca pracy). W organizacji pracują zarówno osoby zatrudnione na umowy o pracę
(1794 etaty), jak i wolontariusze (ilość zaangażowanych osób odpowiada ok. 1140
etatom). Liczba członków organizacji wynosi ok. 511 tys. osób, co odpowiada ok.
6,5% mieszkańców Szwajcarii. Wolontariusze pozyskiwani są m.in. poprzez działania promocyjne, ogłoszenia, informacje w urzędach. Chętnie zgłaszają się sami.
Organizacja współpracuje blisko z wieloma innymi organizacjami, jak np.: Caritas,
HEKS, SAH, Pro Senectute). Do najważniejszych czynników decydujących o sukcesie organizacji należą13:
(1) wspólna strategia wszystkich jednostek wchodzących w skład organizacji,
(2) duża autonomia poszczególnych jednostek organizacyjnych w działaniu
operacyjnym i współpraca z innymi organizacjami o zbliżonym profilu
działania,
(3) wyważona struktura finansowania działalności,
12
13

https://www.redcross.ch/de/unsere-kurse-hilfreich-in-jeder-lebenssituation (data dostępu: 28.05.2015).
Miasto Leszno, Leszno i Biel – Partnerstwo dla rozwoju. Zbiór Dobrych Praktyk, Leszno 2014, s. 31.

120

KAROLINA OLEJNICZAK

(4) profesjonalne know-how w zakresie ochrony zdrowia i spraw socjalnych,
(5) zapotrzebowanie społeczne na działania organizacji,
(6) odpowiednie warunki ramowe tworzone przez państwo,
(7) dbałość o reputację,
(8) umiejętność pozyskiwania i szkolenia wolontariuszy.
Dzięki wieloletnim tradycjom licznych organizacji pozarządowych i szerokiemu zaangażowaniu obywateli, powszechna akceptacja działalności społecznej
w Szwajcarii jest bardzo wysoka. Znajduje to ostateczny wyraz w liczbach. Blisko
25% obywateli jest zaangażowanych społecznie. Praca na rzecz organizacji pozarządowych jest odbierana jako zaszczyt. Takie efekty przynosi potrzeba działań na
rzecz społeczeństwa obywatelskiego, drugiego człowieka oraz solidarność międzypokoleniowa, które są wpajane już od najmłodszych lat przedszkolnych.

6. Podsumowanie
Na podstawie wyników badań przedstawionych w artykule należy stwierdzić, że
władze lokalne – choć stanowią najważniejszych partnerów organizacji pozarządowych, a dofinansowanie ze strony samorządu lokalnego stanowi dla nich najważniejsze źródło finasowania – nie budują relacji partnerskich z trzecim sektorem,
a współpraca na linii sektor publiczny i trzeci sektor obciążona jest licznymi problemami. Do najważniejszych z nich należą m.in.: niejasne kryteria przyznawania
środków, brak tworzenia długofalowych planów dotyczących trzeciego sektora,
niewystarczające promowanie działalności organizacji pozarządowych, niedostateczna infrastruktura i niedostateczne sposoby komunikacji.
Jakkolwiek firmy prywatne i biznes zostały wskazane jako istotne źródło pozyskiwania środków zewnętrznych, to nie są one powszechnie uważane za ważnego
partnera w realizacji działań społecznych. Wydaje się, że większość przedsiębiorstw w badanym subregionie nadal w sposób tradycyjny pojmuje współpracę
z trzecim sektorem i zaangażowanie społeczne, podejmując jednorazowe akcje odpowiadając na doraźne prośby o wsparcie.
Warto wykorzystać na gruncie polskim dobre praktyki szwajcarskie, które zostały wypracowane dzięki długoletniej tradycji funkcjonowania organizacji pozarządowych. Na szczególną uwagę zasługują jasno sprecyzowane sposoby finansowania działalności trzeciego sektora oraz ich rola w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto zasady współpracy pomiędzy administracją publiczną, a trzecim sektorem, w szczególności brak ograniczeń biurokratycznych i brak ingerencji
sektora publicznego w działalność operacyjną, stanowić mogą docelowy kierunek
zmian w polskim ustawodawstwie w tym zakresie (Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie). Stanowią także pozytywny przykład zaufania społecznego zarówno ze strony trzeciego sektora, jak i przede wszystkim ze strony administracji publicznej oraz budowy partnerskich relacji. Czynniki wpływające na
efektywną działalność organizacji opisane na przykładzie SCK stanowić mogą
cenne wskazówki dla bieżącej działalności organizacji również w Polsce.
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Biorąc pod uwagę wyniki badań, w szczególności dotyczące z jednej strony
struktury organizacji, planów rozwojowych, szerokiego zakresu partnerów, komunikacji z otoczeniem, oraz silnych stron subregionu, ale również z drugiej strony
problemów związanych ze współpracą z administracją publiczną, można stwierdzić
niewykorzystany potencjał dla rozwoju subregionu tkwiący w trzecim sektorze
i wymagający wzmocnienia. Również relacje pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i trzecim sektorem, choć zgodnie z wynikami badań są intensywne, to wymagają ewolucji w kierunku relacji partnerskich i gwarantujących niezależność
wszystkim stronom.
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Wskazówki dla Autorów
Redakcja zwraca się do wszystkich Autorów z prośbą o stosowanie następujących
rygorów dotyczących objętości i formy tekstów nadsyłanych do druku w naszym
czasopiśmie.
(1) Objętość artykułów powinna wynosić około 12–15 stron (około ½ arkusza
wydawniczego, czyli około 20 000 znaków ze spacjami).
(2) Redakcja prosi o dołączenie do opracowań streszczeń o objętości nieprzekraczającej 200 słów (około ½ strony maszynopisu) w językach polskim
i angielskim wraz ze słowami kluczowymi (nie więcej niż 5).
(3) Wszystkie teksty należy formatować według norm:
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odstęp 1,5 wiersza (w przypisach 10 pkt., odstęp 1);
marginesy po 2,5 cm z każdej strony.
(4) Teksty należy nadsyłać w wersji elektronicznej na adres: etykawgospodarce@uni.lodz.pl. Prosimy o nadsyłanie tekstów zapisanych w formatach doc, docx lub rtf.
(5) Układ pierwszej strony rozprawy powinien wyglądać następująco: z lewej
strony u góry imię i nazwisko Autora oraz nazwa uczelni lub instytucji, adres
e-mail. Poniżej tytuł na środku strony (wycentrowany). Wszystkie te elementy należy pisać pismem tekstowym, nie zaś wielkimi literami. Poniżej
przykład:
Wiesław Banach
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań email: banachw@uam.poznan.pl
Rynek jako dziedzina kultury
1. Uwagi wstępne
Każda refleksja o charakterze etycznym – także i ta, która dotyczy gospodarczej
działalności człowieka – zakładać musi jakąś formę autonomii jednostki…
(6) Prosimy o dzielenie tekstu śródtytułami (z arabską numeracją od lewego
marginesu).
(7) Przypisy numerujemy w sposób ciągły. Numery przypisów należy umieszczać we frakcji górnej, bez nawiasów lub kropek, w wierszu z wcięciem
akapitowym.
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imienny autora, nazwisko, tytuł pracy (kursywą), wydawnictwo, miejsce
i rok wydania, stronę, np.:
J. Kowalski, J. Nowak, Dzieła zebrane, WN PWN, Warszawa 2003,
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J. Kowal, Etyka zawodowa [w:] Etyka, red. K.J. Zieliński, WN PWN,
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(14) Po nazwisku dodajemy początek tytułu tylko wtedy, gdy wykorzystujemy
kilka pozycji bibliograficznych tego samego autora.
(15) Określenia i cytaty w językach obcych (niezależnie od języka) należy pisać
kursywą.
(16) Cytaty powinny być ujęte w cudzysłowy.
(17) Powołując się na dane liczbowe, należy podawać źródło ich pochodzenia
(łącznie z numerem strony). Tablice statystyczne powinny być budowane
zgodnie z zasadami przyjętymi w Roczniku Statystycznym.
(18) Przy odwołaniach do źródeł internetowych prosimy podać datę dostępu
do strony, np.:
A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
ed. E. Cannan, 1904, Library of Economics and Liberty,
www.econlib.org/library/Smith/smWN0.html (data dostępu: 01.01.2013).
Prosimy uwzględniać numer DOI (Digital Object Identifier), jeśli jest
nadany.
(19) Do artykułu prosimy dołączyć zestawienie wszystkich publikacji i źródeł przywoływanych w tekście (bibliografię).

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie ww. wskazówek dla Autorów, gdyż jest
to warunkiem skierowania artykułu do recenzji i druku.
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Editorial Guidelines for Authors
The Editorial Board recommends preparing papers according to the rules presented below:
(1) Papers are typically between 12 to 15 pages, which is approximately
20,000 characters (with spaces).
(2) The length of the abstract for a paper should not exceed 200 words
(approximately 0,5 page) with keywords (up to 5).
(3) All papers should be written according to the format:
30 lines per page;
Times New Roman font, 12 pt;
1,5 line spacing (footnotes 10 pt, single line spacing);
all margins at 2,5 cm.
(4) Papers should be submitted via email to the address:
ethicsineconlife@uni.lodz.pl.
Papers should be in doc, docx or rtf format.
(5) The first page should contain: in the top-left corner – the author’s name
and surname, affiliation (name of the university) and an e-mail address
below the title of the article – centred. For example:
Wiesław Banach
Adam Mickiewicz University, Poznań
e-mail: banachw@uam.poznan.pl
Market as a cultural phenomenon
1. Introductory remarks
One of the fundamental methodological problems of economics as a separate
science is the question...
(6) The paper should be divided into sections numbered with Arabic numerals.
(7) Footnotes should be numbered with Arabic numerals. Footnote numbers
should be in superscript, without parenthesis or dots.
(8) A reference to a book should contain: the initial of the author’s name, surname, the title (in italics), the publishing house, the place and year of publication, page number, e.g.:
J. Kowalski, J. Nowak, Dzieła zebrane, WN PWN, Warszawa 2003,
p. 15–16.
J. Kowal, Etyka zawodowa [in:] Etyka, ed. K.J. Zieliński, WN PWN,
Warszawa 2003, p. 15.
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A reference to an article published in a journal should contain: the initial
of the author’s name, surname, the title (in italics), the name of the
periodical, year, issue, page number, e.g.:
J. Kowal, Statystyka dla ekonomistów, „Ekonomista” 1998, no. 5, p. 23.
(9) The journals’ titles should be written in inverted commas.

(10) For English titles, all words should be written in capital letters – except
articles, prepositions and conjunctions, e.g.:
S.P. Leather, Workplace Violence: Scope, Definition and the Global
Context, International Labour Organization, Geneva 2001.
(11) Dots and commas should be placed after a footnote number, not before it.
All the footnotes should end with a dot.
(12) A footnote that refers to the same source as the previous footnote:
Ibidem, p. 254. (in such a case, please, do not use op. cit.).
(13) A footnote that refers to the source previously cited:
J. Kowal, op. cit., p. 254.
(14) The beginning of the source title should be added after the author’s surname only if more than one source from the same author is cited.
(15) All terms or quotations from Latin or other foreign languages should be
written in italics.
(16) All quotations should be written in inverted commas.
(17) The source of any numerical data should be clearly stated (with the page
numbers). All statistical tables should be constructed according to the rules
used in Statistical Yearbooks.
(18) A citation to website content should include an access date, e.g.:
A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations, ed. E. Cannan, 1904, Library of Economics and Liberty,
www.econlib.org/library/Smith/smWN0.html (accessed: 01.01.2013).
Please, include a DOI (Digital Object Identifier) if the journal lists one.
(19) A list of references in alphabetical order should be added at the end of the
paper.
We kindly ask you to respect the guidelines, since it is a precondition of forwarding an article for the reviewing procedure.
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Procedura recenzji
W celu zapewnienia miarodajnej i rzetelnej oceny tekstów składanych do publikacji
w czasopiśmie „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” teksty te podlegają recenzji.
Do oceny każdego z artykułów redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej jednostki autora z zachowaniem procedury podwójnej
anonimowości (ang. double-blind review process). W przypadku artykułów w języku
obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji naukowej mającej siedzibę w innym państwie niż kraj pochodzenia autora publikacji.
Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta
dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Na podstawie
uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu, przyjęciu albo odesłaniu publikacji do Autora w celu naniesienia poprawek.
Autorzy mają możliwość udzielenia odpowiedzi na recenzje. Odpowiedzi te
przyjmuje i rozpatruje Redakcja.
Formularz recenzji można pobrać ze strony:
www.annalesonline.uni.lodz.pl/pliki/recenzja_wzor.pdf.

Procedure for reviewing
To ensure honest and unbiased assessment of papers submitted to the Editorial
Board of the 'Annales. Ethics in Economic Life' / 'Annales. Etyka w życiu gospodarczym', they are evaluated according to the review procedure recommended by
the Ministry of Science and Higher Education in Poland.
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