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Streszczenie
Fakt, że osoby niepełnosprawne nie mają równego dostępu do świadczonych usług czy ofe

rowanych dóbr, nie zawsze oznacza, iż nie pozwalają im na to bariery architektoniczne. To m.in. 
nierówność w dostępie do zatrudnienia skutkuje brakiem samodzielności finansowej. Zauważalny 
jest brak chęci ze strony pracodawców do korzystania z wiedzy czy odmiennych doświadczeń 
osób niepełnosprawnych w podnoszeniu wartości firmy przez korzystanie z inspiracji i wprowa
dzanie innowacji mogących zaowocować zdobyciem znacznego segmentu lojalnych konsumen
tów. Polskie przedsiębiorstwa nie do końca maj ą świadomość założeń koncepcji CSR czy zarzą
dzania różnorodnością, wskutek czego stereotypowe postrzeganie osób niepełnosprawnych wy
znacza pozycj ę tych osób na rynku pracy i przekłada się na ich dobrostan psychiczny i zasób 
portfela. W artykule przybliżono sytuację osób niepełnosprawnych w kontekście CSR.

Słowa kluczowe: CSR, zarządzanie różnorodnością, niepełnosprawność, zatrudnienie, zrówno
ważony rozwój

Wprowadzenie

Ze względu m.in. na starzenie się społeczeństw, rynek osób niepełnospraw
nych rośnie z roku na rok, zaś działania specjalistów do spraw marketingu czy 
zarządzania w podejściu do kwestii konsumenta niepełnosprawnego wydają się 
bardzo krótkowzroczne. W przeważającej większości menedżerowie skupiają 
się jedynie na wewnętrznych wybiórczych praktykach swoich firm (przykłado
wo -  w zakresie zatrudniania czy szkoleń), nie przykładając wagi do stworzenia 
odpowiednich strategicznych planów marketingowych, które wspomagałyby 
integracj ę i wpływały na wizerunek firmy.

1 m.maciaszczyk@pollub.pl.
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G.S. Becker zauważa, że niezwykle rzadko uczestnicy rynku stawiają sobie 
dwa podstawowe pytania: jakie mogą być praktyczne następstwa i ekonomiczne 
zyski z postrzegania osoby niepełnosprawnej jako wartościowego konsumenta 
oraz jakie działania powinny zostać podejmowane po zebraniu odpowiednich 
danych o społeczności osób niepełnosprawnych2. Należy również wziąć pod 
uwagę fakt, że współczesne wyobrażenie o działaniach marketingowych przed
siębiorstwa ewoluowało i poza przynoszącym zyski zaspokajaniem popytu mie
ści w sobie również wartości ważne dla konsumentów, partnerów biznesowych 
i lokalnych społeczności.

Koncepcja CSR wydaje się więc naturalną odpowiedzią na zauważony pro
blem, gdyż uczestnicy rynku powinni postarać się zrozumieć potrzeby konsu
mentów niepełnosprawnych i zaakceptować ich obecność na rynku nie tylko 
w zakresie dostosowywania budynków i minimalizowania barier architekto
nicznych, ale również -  a może przede wszystkim -  w zakresie normalizacji 
życia. Celem artykułu jest zatem podkreślenie znaczenia koncepcji CSR wobec 
niepełnosprawności w budowaniu skutecznej i efektywnej firmy.

Paradygmat normalizacji a koncepcje CSR

Dynamiczne zmiany zachodzące w ciągu ostatnich lat w sposób oczywisty 
decydują o ostatecznym kształcie każdej dziedziny naszego życia. Nieustająca 
progresja globalizacji i cyfryzacji niweluje bariery związane z odległościami. 
Kolejne zmiany społeczne i gospodarcze podały w wątpliwość założenia nurtu 
klasycznej ekonomii głoszącej, że jedynym celem, do którego dąży przedsię
biorstwo, jest maksymalizacja zysku. W czasach rozwijania społecznej świa
domości pojawiła się konieczność zmiany dotychczasowego wizerunku biznesu 
oraz uwzględnianie interesów otaczających go grup. W wyniku nawiązania 
dialogu, społeczeństwo otrzymało zapewnienie o poszanowaniu praw i nawią
zaniu współpracy, natomiast przedstawiciele biznesu, oprócz wartości etycz
nych, zauważyli szansę na optymalizacj ę zysków oraz niezaprzeczalne korzyści 
wizerunkowe.

Koncepcja wprowadzania zmian w podejściu do prowadzonego biznesu no
si nazwę CSR. Skrót ten pochodzi od angielskiego wyrażenia Corporate Social 
Responsibility i oznacza biznes społecznie odpowiedzialny. Firma, której dzia
łania zgodne są z założeniami koncepcji CSR, angażuje się w kampanie spo
łeczne, w swoich działaniach kieruje się wewnętrznym kodeksem etyki, wpro-

2 G.S. Becker, How the disabilities act will cripple business, Business Week, Bloomberg, 1992, 
s. 14.
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wadza systemy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a na etapie two
rzenia strategii uwzględnia interesy społeczne, w których osadzony jest biznes3. 
Kluczowym elementem działalności społecznie odpowiedzialnej jest pełna do
browolność podejmowanych działań4. W Polsce nie do końca rozumie się jed
nak, jakie korzyści mogłaby przynieść działalność tego typu, a CSR wciąż 
sprowadzany jest w dużej części jedynie do działalności charytatywnej.

Zarówno koncepcja CSR, jak i normalizacja egzystencji osób niepełno
sprawnych w swoich założeniach zawieraj ą postulat poprawy jakości codzien
nego funkcjonowania tych osób w różnych sferach: życia, zatrudnienia, szkoleń 
oraz dostępu do dóbr i usług5.

Wybrane modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Literatura przedmiotu najczęściej wyróżnia dwa modele społecznej odpo
wiedzialności przedsiębiorstw: after profit obligation (zobowiązania po osią
gnięciu zysku -  tłum. aut.) oraz before profit social responsibility (zobowiąza
nia przed osiągnięciem zysku -  tłum. aut.). Pierwszy z modeli, stworzony przez 
A.B. Carrolla, opiera swe założenia na piramidzie potrzeb Maslowa. W modelu 
tym wyodrębnia się cztery kategorie odpowiedzialności przedsiębiorstwa ze 
względu na oczekiwania społeczne: poziom odpowiedzialności ekonomicznej, 
prawnej, etycznej oraz filantropijnej (rys. 1)6. U podstaw rozważań o społecznej 
odpowiedzialności działań przedsiębiorstwa leży aspekt ekonomiczny, który 
oznacza, że wypracowany przychód jest podstawą do dalszych działań na rzecz 
społeczeństwa. Dodać również można, że jeżeli firma nie generuje zysków i nie 
inwestuje w swój rozwój, to dalsze dywagacje na temat społecznej odpowie
dzialności stają się bezpodstawne. Kolejny poziom to odpowiedzialność praw
na, która zobowiązuje firmę do postępowania zgodnie z obowiązuj ącymi rozpo
rządzeniami i przepisami prawnymi, chociaż zbyt surowe regulacje mogą 
znacznie ograniczyć działalność firmy w konkurencyjnym i zmiennym otocze

3 A. Stafiej-Bartosik, Po prostu ludzka firma, „Newsweek” z 16 grudnia 2008 r., za: D. Bargiel, 
Stosowanie narzędzi biznesu odpowiedzialnego społecznie w dążeniu do rozwoju społecz
no-ekonomicznego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 20 , Wyd. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 70.

4 B. Glinkowska, Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji, Acta 
Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 265, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 
s. 71.

5 W. Dykcik, Pedagogika specjalna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009.
6 I. Kuraszko, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, Difin, 

Warszawa 2010, s. 91.
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niu7. Oczekiwana przez społeczeństwo odpowiedzialność moralna (etyczna) 
zajmuje w układzie kolejne miejsce. Jest to oczekiwanie działań sprawiedli
wych i przyzwoitych, które pozostaje w ścisłym powiązaniu z przyjętymi ogól
nie normami postępowania i poziomem świadomości etycznej społeczeństwa8.

filantropia
moralność

prawo
ekonomia

Rys. 1. Układ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw według A.B. Carrolla

Źródło: opracowanie na podstawie: I. Kuraszko, Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpo
wiedzialnego biznesu, Difin, Warszawa 2010.

Na samym szczycie oczekiwań znajduje się dobrowolna odpowiedzialność 
filantropijna. Działania „filantropijnie odpowiedzialne”, bardzo dobrze oceniane 
przez interesariuszy i społeczność lokalną, oznaczają zaangażowanie przedsię
biorstwa w rozwiązywanie problemów lokalnych oraz w działania nieprzyno- 
szące mu bezpośrednich korzyści finansowych, lecz pozytywnie determinuj ące 
kreowany wizerunek rynkowy.

W odróżnieniu do modelu A.B. Carrolla, który wskazuje na wagę działalno
ści ekonomicznej organizacji i konieczność wypracowania zysków przeznacza
nych następnie na działania poprawiające relacje z interesariuszami, model 
Y.C. Kanga i D.J. Wooda podkreśla pierwotne znaczenie moralności i działań 
zgodnych z etyką (rys. 2).

pozostałe wartości 
moralność

Rys. 1. Układ społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw według Y.C. Kanga i D.J. Wooda

Źródło: opracowanie na podstawie: Y.C. Kang, D.J. Wood, Before profit social responsibility 
turning the economic paradigm upside down, „Business and Society” 1995, za: M. Rybak, Etyka 
menedżera -  społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 
2012, s. 32.

Fundamentalne znaczenie moralności oznacza w tym przypadku, że przed
siębiorstwo jest przede wszystkim zobligowane do przestrzegania nakazów 
i zakazów moralnych oraz podejmowania działań na rzecz społeczności9.

7 M. Rybak, Etyka menedżera -  społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2012, s. 30.

8 Ibidem, s. 31.
9 A. Adamus-Matuszyńska, Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność 

przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
nr 98, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2013, s. 193.
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CSR a zarządzanie różnorodnością

Szacunkowe dane WHO i ONZ podają, że na świecie żyje obecnie około 
650 mln osób niepełnosprawnych. Aktywność zawodowa tych osób w Europie 
jest na poziomie około 40%, w USA prawie 50%, natomiast w Polsce jedynie 
20% i jest to jeden z najniższych wskaźników wśród krajów członkowskich 
Unii Europejskiej10 11. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością doskonale wpisu
je się w nurt zarządzania różnorodnością, rozumiany jako strategia zarządzania 
personelem opieraj ąca się na przekonaniu, że różnorodność personelu (wszelkie 
dostrzegane, akceptowane i szanowane aspekty, które różnicują ludzi)11 jest 
jednym z kluczowych zasobów organizacji.

Zarządzanie różnorodnością można zidentyfikować jako dostrzeganie róż
nic między ludźmi w organizacji, jak i poza nią -  oraz intencjonalne rozwijanie 
strategii tworzących atmosferę poszanowania i wykorzystania tych różnic na 
rzecz realizacji celów organizacji12. Głównym celem zarządzania różnorodno
ścią jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona 
osoba czuje się szanowana i doceniona, dzięki czemu może w pełni wykorzy
stywać swój potencjał intelektualny, co przyczynia się w efekcie do sukcesu 
organizacji. W zarządzaniu różnorodnością nie chodzi bowiem o preferowanie 
członków jednej grupy czy wyrównywanie szans poszczególnych jednostek, 
lecz o uznanie, że szeroko rozumiana różnorodność podnosi jakość całej orga- 
nizacji13. Zasób ten w określonych warunkach może stać się źródłem znaczą
cych korzyści biznesowych14. Wiedza, odmienne doświadczenia, szczególna 
wrażliwość, wyj ątkowe umiej ętności i zdolności pracowników niepełnospraw
nych mogłyby stać się dla pracodawcy źródłem nieocenionych inspiracji i in
nowacji, które w konsekwencji dostarczałyby dóbr i usług spełniających kon
kretne zapotrzebowania konsumentów oraz przynoszących zauważalne zyski15.

10 Transforming disability into ability, OECD Report, 2003, s. 35. http://www.oecd.org/els/ 
emp/transformingdisabilityintoability.htm.

11 H. Brdulak, Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, „Kobieta i Biznes” 2009, 
nr 1-4, s. 1.

12 A. Morawska-Witkowska, A. Krajnik, B.R. Remisko, M. Wolsa, P. Kaczmarek, Firma = 
różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
Warszawa 2009, s. 8.

13 M. Durska, Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, „Kobieta i Biznes” 2009, nr 1-4, 
s. 8-9.

14 G. Karton, A.M. Greene, The dynamics o f managing diversity, Elsevier Butteworth-Heine
mann, Oxford 2005.

15 D. Bargiel, Stosowanie narzędzi biznesu odpowiedzialnego społecznie w dążeniu do rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 20 , Wyd. Uniwer
sytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 71.

http://www.oecd.org/els/
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W literaturze zachodniej ogólną akceptację zyskuje przekonanie, że różno
rodność pracowników może być wartością dodaną firmy16, źródłem wymier
nych korzyści17. W Polsce jednak dużo częściej można mówić o rozwiniętej 
strategii równych szans, będącą niewątpliwie gruntem, na którym może dopiero 
wyrosnąć zarządzanie różnorodnością18 19, nie dające się jednak utożsamić ze 
wspomnianą strategią .

Szczególne znaczenie dla zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wy
równywania szans tych osób na rynku pracy maj ą fundusze europejskie, szcze
gólnie Europejski Fundusz Społeczny i Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL oraz 
kampania społeczna „Niepełnosprawni -  pełnosprawni w pracy”, które znaczą
co przyczyniaj ą się do zmiany świadomości społecznej, przełamania stereoty
pów i upowszechnienia dobrych praktyk z zakresu równości szans i zarządzania 
różnorodnością. W Polsce przepisy Kodeksu pracy20, nawiązując do wytycz
nych unijnych (regulacje z 1.01.2004 r.) oraz do zasad konstytucyjnych, wpro
wadziły do prawa pracy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, która 
w zasadzie sprowadza się do unikania dyskryminacji w zatrudnieniu.

Podstawowym narzędziem prawnym maj ącym nakłonić pracodawców do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych jest ustawa mówiąca o wskaźniku zatrud
nienia osób niepełnosprawnych21. Mówi ona, że wskaźnik ten przez pracodaw
ców zatrudniających ponad 25 osób powinien być zachowany na poziomie 6%. 
Na uczelniach publicznych i niepublicznych, w wyższych szkołach zawodo
wych, publicznych i niepublicznych szkołach oraz zakładach kształcenia na
uczycieli wskaźnik ten wyznaczony został na poziomie 2%. Ten sam poziom 
wskaźnika został ustalony również dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 
oraz placówek resocjalizacyjnych. Pracodawca, który nie zachowuje wyznaczo
nego wskaźnika, zobowiązany jest do comiesięcznych wpłat na Państwowy

16 B. Amershi, S. Holmes, H. Jablonski, M. Keil, E. Lüthi, K. Matoba, Poradnik szkoleniowy: 
zarządzanie różnorodnością, Anti-Discrimination and Diversity Training VT/ 2006/009, Interna
tional Society for Diversity Management, Komisja Europejska, 2007, s. 7, http://sfrs.pl/index.php- 
option=com_content&view=article&id=54-poradnik-szkoleniowy--zarzdzanie-ronorodnoci& 
catid=6-baza-wiedzy&Itemid=20&lang=pl. htm (20.02.2014).

17 G. Karton, A.M. Greene, The dynamics o f managing diversity. a critical approach, Elsevier 
Butterworth-Heinemann, Oxford 2010, s. 2-3.

18 L. Wright, Breaking through the glass ceiling. Women in management, International Labour 
Organization, Geneva, 2001.

19 M. Rawłuszko, Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, w: Przewodnik do
brych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007.

20 Ustawa z 26 czerwca 1974 r., DzU z 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.
21 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, DzU z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm., art. 2 ust. 6, art. 21 i art. 22.

http://sfrs.pl/index.php-option=com_content&view=article&id=54-poradnik-szkoleniowy--zarzdzanie-ronorodnoci&
http://sfrs.pl/index.php-option=com_content&view=article&id=54-poradnik-szkoleniowy--zarzdzanie-ronorodnoci&
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Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wyjątek stanowią jednostki 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku i kilka innych przypadków).

Prawne obostrzenia jednak nadal jedynie w niewielkim stopniu poprawiaj ą 
sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, gdyż ciągle nieznaczny odse
tek pracodawców dobrowolnie zatrudnia osoby niepełnosprawne, nie mówiąc 
o przekroczeniu wymaganego minimum.

Podsumowanie

Zrównoważony rozwój, będący wyrazem odpowiedzialnego podejścia ludzi 
do zmian zachodzących w środowisku i związanych z nimi zmian w sferze kon- 
sumpcji22, który „zaspokaja potrzeby współczesnych nie odbierając przyszłym 
pokoleniom zdolności do zaspokojenia ich własnych potrzeb”23 -  kwestionuje 
niepohamowany pęd do ustawicznego dynamicznego rozwoju kosztem nieod
wracalnego zużywania naturalnych zasobów. Istotą zrównoważenia jest również 
zdolność do rozwoju, który nie degraduje czynników go konstytuujących24. Do 
trudno odnawialnych zasobów ulegaj ących degradacji, oprócz czynników eko
nomicznych i środowiskowych, należy zaliczyć czynniki społeczne, czyli kapi
tał ludzki. Jedną z barier trwałego zrównoważonego rozwoju jest większe niż 
społecznie akceptowalne napięcie, będące rezultatem nierówności w zaspokoje
niu potrzeb czy też niemożności zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu w proce
sie ciągłego wzrostu gospodarczego (społeczne wykluczenie, alienacja itp.)25.

Zrównoważony rozwój, działania CSR, normalizacja życia osób niepełno
sprawnych -  wszystkie trzy koncepcje mają wspólny mianownik: dobro ludzi. 
Najważniejszą przesłanką tworzenia możliwości kontroli prawideł społecznej 
odpowiedzialności jest szeroko pojęte rozgoryczenie pracowników i klientów, 
wynikaj ące z rozbieżności między rzeczywistością a głoszonymi wartościami. 
Zarówno CSR wewnętrzny, jak i zewnętrzny -  powinny stać się kluczowymi 
wymiarami działalności każdej organizacji respektuj ącej zasady równoupraw-

22 D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2008.

23 Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju pod 
kierunkiem G.H. Brundtland, PWE, Warszawa 1991, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 
(20.02.2014).

24 M. Kachniewska, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze społecznym jako czynnik 
trwałego rozwoju produktu turystycznego, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, 
Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 271.

25 W. Toczyski, J. Zaucha, Profile rozwoju zrównoważonego, w: Teoria ekonomii, nr 5/6, Wyd. 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
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nienia pracowników, edukacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, praw czło
wieka i stwarzania równych szans.

Szeroko zdefiniowany personel jest źródłem wartości organizacji i jej kon
kurencyjności nie dzięki pojmowaniu pracowników jako zasobu materialnego, 
lecz intelektualnego. Należy podkreślić, że zdolności człowieka w głównej mie
rze są wynikiem świadomego inwestowania w rozwój, i dlatego można o nich 
mówić jak o kapitale, który może być wykorzystany do tworzenia nowych war
tości. Warto pamiętać o niepełnosprawnych, gdyż ich odmienność nie jest źró
dłem problemów, ale innowacyjności i, w konsekwencji, konkurencyjności.
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CSR A CHANCE FOR DISABLED 

Summary

The fact that disabled people don’t have an equal access to provided services or products of
fered does not simply mean that it is because of architectural barriers. Among others an inequality 
in the access to employment results in the lack of financial self-reliance. It is easy to notice that 
many employers are very unwilling to use knowledge or different experience of disabled persons 
in raising the competitiveness of the company by using the inspiration and introducing innova
tions that can result in the considerable section of loyal consumers. Polish enterprises are not 
entirely aware of assumptions of the CSR concept or managing diversity. That is why a stereotyp
ical perceiving of disabled persons defines their position on the labor market and results in their 
financial fluency and psychological welfare. The paper throws some light on the situation of 
disabled people in the context of CSR.
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