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Streszczenie
Współcześnie działające przedsiębiorstwa, zarówno te małe, jak i duże, bez 

względu na gałąź gospodarki, w której funkcjonują, przywiązują coraz większą 
wagę do jakości świadczonych usług oraz towarów. Zdaje się to być naturalnym 
następstwem wzmożonej konkurencji i sytuacji gospodarczej nie tylko naszego 
kraju, ale również całego świata. Dojrzałość jakościowa przedsiębiorstw ma nie tylko 
wpływ na zachodzące w nich procesy, ale także wiąże się bezpośrednio z całym 
środowiskiem, w którym funkcjonują. Wysoki stopień dojrzałości jakościowej firm 
przekłada się również na ich świadomość odpowiedzialności społecznej, która jest 
istotnym elementem gospodarczego rozwoju państwa. 

Wprowadzenie

Dwudziesty pierwszy wiek to czas intensywnego rozwoju przedsiębior-
czości. Nowoczesne rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwach dotyczą 
wszystkich sfer działalności, od rozwiniętych procesów produkcyjnych, 
przez zintegrowane systemy zarządzania jakością, elektroniczne systemy 
organizacji i nadzoru aż po działania zmierzające w kierunku świadomej 
odpowiedzialności społecznej organizacji (Corporate Social Responsibility –  
CSR). Odpowiedzialność społeczna organizacji (przedsiębiorstwa, firmy, 
spółki, korporacji itp.) „wiąże się […] z rozpoznawaniem i uwzględnianiem 
splotu powiązań (systemowość) wszystkich wartości i norm tworzących in-
stytucję gospodarującą w społeczeństwie i naturalnym środowisku, w którym 
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funkcjonuje i bez którego funkcjonować by nie mogła”1. Interakcje, jakie po-
wstają pomiędzy przedsiębiorstwami a otoczeniem, powinno się kontrolować, 
a w miarę możliwości także nimi sterować w kierunku obopólnych korzyści. 
Brak zainteresowania przedsiębiorstw społeczeństwem to znaczący błąd, 
który może kosztować przedsiębiorstwa więcej niż spadek konkurencyjności 
oferowanych produktów czy usług. Ten błąd wynika często z krótkowzrocz-
ności oraz ignorancji, co podobnie jak w przypadku jakości prowadzi do 
poważnych konsekwencji ekonomicznych i prawnych. Zatem jeśli celem firmy 
jest generowanie zysków, to konieczne jest rozwijanie zarówno jakości, jak 
i świadomości odpowiedzialności społecznej jako czynników warunkujących 
osiągnięcie założonego celu. Działania na rzecz CSR to podejście strategiczne 
i długofalowe, oparte na poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla otoczenia: 
klientów, pracowników, środowiska i społeczności lokalnych. Strategia spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na trzech obszarach: pracownicy, 
środowisko i społeczeństwo2. 

1. Stopień świadomości jakościowej

W każdym przedsiębiorstwie istnieje świadomość, jak ważną rolę 
odgrywa jakość, a w zasadzie zarządzanie tą jakością. Jeśli przyjmiemy, że 
jakość dla przedsiębiorstwa jest jakością produktu lub usługi, którą oferują, 
to wówczas zgodnie z poglądem G. Taguchiego „jakość idealną charak-
teryzuje produkt spełniający wyznaczone mu funkcje przez zaplanowany 
okres w ustalonych warunkach działania bez wywoływania szkodliwych 
efektów ubocznych. W odniesieniu do usług idealna jakość stanowi funk-
cję percepcji i satysfakcji klienta. […] Każde odchylenie od przyjętej 
wartości docelowej powoduje straty dla społeczeństwa. Straty te mogą być 
związane ze zmiennością w funkcjach produktu lub ze szkodliwymi efek-
tami ubocznymi, generowanymi podczas użytkowania wyrobu”3. Zgodnie  
z tym założeniem powinno się traktować działania związane z zaniechaniem 
utrzymania jakości produktów i usług jako działania przeciwko społeczeń-

1 J.M. Bocheński, Logika i filozofia, PWN, Warszawa 1993.
2 M. Chabińska-Rossakowska, Odpowiedzialność społeczna biznesu a inwestycje w ka-

pitał ludzki w DHL Express Poland, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 2.
3 R. Karaszewski, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Dom Organizatora, 

Toruń 2006, s. 22.
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stwu. Definicja Taguchiego dotyka perspektywy transcendentnej przez 
ukazanie wartości jako straty ponoszonej przez społeczeństwo w wyniku 
niskiej jakości, określanej jako zły wpływ, oraz jako korzyści, jaką osiąga 
społeczeństwo, traktowanej jako dobry wpływ4. Takie podejście do zagadnień 
jakościowych zmusza przedsiębiorstwa do krytycznej oceny swojej dojrzałości 
jakościowej. Dobrą matrycą jest siatka dojrzałości jakościowej zaproponowana 
przez P. Crosby’ego (tabela 1). 

Tabela 1

Typy odpowiedzialności biznesu

Typy 
odpowiedzialności Społeczne oczekiwania

Odpowiedzialność 
dobrowolna

POŻĄDANE od biznesu przez społeczeństwo
Przykłady: 

 – kontrybucje korporacyjne
 – programy wspierające społeczność/edukację
 – zaangażowanie w sprawy społeczne, wolontariat

Odpowiedzialność 
etyczna

SPODZIEWANE od biznesu przez społeczeństwo
Przykłady:

 – unikanie podejrzanych praktyk
 – przyjęcie, że prawo stanowi dolny poziom zachowań, postępować 
powyżej minimum wymaganego przez prawo

Odpowiedzialność 
prawna

WYMAGANE od biznesu przez społeczeństwo
Przykłady:

 – przestrzeganie prawa (pracy, ochrony środowiska, konsumentów, 
antykorupcyjnego)

 – wypełnianie wszystkich umów określonych w kontraktach

Odpowiedzialność 
ekonomiczna

WYMAGANE od biznesu przez społeczeństwo
Przykłady:

 – przynoszenie zysku
 – podejmowanie rozsądnych decyzji strategicznych
 – monitorowanie kosztów (administracyjnych, produkcji, marketingu, 
dystrybucji)

Źródło:  W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 402.

Crosby, opierając się na różnych kategoriach pomiaru, daje pełny obraz 
przedsiębiorstw. Obnażenia słabości jakościowych nie należy traktować 
jako bezpośredni złośliwy cios, ale jako drogowskaz do celu, jakim jest 
kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Uporządkowany świat 
przedsiębiorstwa przenosi się na otoczenie wprost proporcjonalne do wielkości 

4 Ibidem.
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przedsiębiorstwa. Z drugiej strony nie należy traktować społeczeństwa jako 
otoczenia przedsiębiorstwa, ponieważ każde przedsiębiorstwo jest jego częścią 
i spełnia określone funkcje społeczne, a często także polityczne. Przyglądając 
się poziomom (stopniom) świadomości jakościowej przedsiębiorstw, łatwo 
odczytać mechanizmy, jakie funkcjonują w ramach przedsiębiorstw. 
Trawestacja stopnia dojrzałości jakościowej na CSR może stać się punktem 
odniesienia dla działań, które należy wykonać w celu przeprowadzenia ko-
niecznych zmian. 

2. Świadomość odpowiedzialności społecznej

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw według Komisji 
Europejskiej (zawarta w tzw. Green Paper) to koncepcja, zgodnie z którą 
przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się przyczyniać do poprawy życia spo-
łeczeństwa i środowiska. Społeczna odpowiedzialność stanowi zobowiązanie 
biznesu do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju przy współpracy 
zatrudnionych, społeczności lokalnych i całego społeczeństwa, zmierzające 
do poprawy jakości życia, co ma istotny wpływ na rozwój biznesu oraz 
całego społeczeństwa5. Zatem odpowiedzialny biznes powinien w swej misji 
jasno określić wszystkie czynniki, które tę misję będą wyznaczać, a ponadto 
konieczne jest ustalenie mierników, którymi będą one sprawdzane. 

Mówiąc o odpowiedzialności biznesu, należy także pamiętać o tym, 
że korzystanie z wiedzy (zewnętrznej i wewnętrznej) jest codziennym obo-
wiązkiem, a nie tylko sporadycznym narzędziem. Jakość i poziom wiedzy 
stają się wyznacznikiem sukcesu rynkowego. Jednocześnie wiedza winna być 
powiązana z takimi czynnikami, jak kultura, warunki pracy, styl zarządzania 
oraz etyka w miejscu pracy6. Jak pisał P. Drucker, przemysł nowoczesny wy-
maga organizacji podstawowych zasobów radykalnie różnej od wszystkiego, 
co było przedtem. Po pierwsze, horyzont czasowy nowoczesnej produkcji 
i decyzji w biznesie jest tak odległy, że znacznie wykracza poza długość życia 
człowieka jako aktywnego czynnika w procesie gospodarczym. Po drugie, 
trzeba wnieść do organizacji zasoby, materialne i ludzkie, którym dla ich 

5 E. Skrzypek, Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, 
„Problemy Jakości” 2010, nr 4, s. 4.

6 Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Oficyna 
Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003, s. 17. 
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produktywności trzeba zapewnić wysoki stopień trwałości. Po trzecie, zasoby 
te, materialne i ludzkie, muszą być ujmowane w duże skupiska – aczkolwiek 
oczywiście pozostaje kwestia, jak duże powinny one być ze względu na naj-
wyższą gospodarczą i społeczną wydajność. 

To zwrotnie implikuje, że ludzie, którym powierza się kierowanie 
tymi trwałymi koncentracjami zasobów, czyli menedżerowie, mają władzę 
nad innymi ludźmi, że ich decyzje mają wielki wpływ na społeczeństwo 
oraz że muszą oni podejmować i takie decyzje, które będą przez długi czas 
przesądzać o gospodarce, społeczeństwie i życiu jednostek. Innymi słowy, 
przemysł nowoczesny wymaga przedsiębiorstwa zupełnie nowego i zupełnie 
odmiennego niż dotychczasowe7. Ponadto wraz ze zmieniającą się funkcją 
przedsiębiorstw zmieniła się funkcja menedżerów. Stają się oni liderami, któ-
rzy kreują swoją pozycję zawodową i społeczną, a ponadto kreują przyszłość 
systemu ekonomicznego i społecznego. Często pozycja menedżera oraz jego 
władza w przedsiębiorstwie ma wpływ na ruchy polityczne i gospodarcze. 
Tak szeroka władza nie powinna być powierzana ad hoc, ponieważ wiedza 
zarządcza niekoniecznie jest wystarczająca do sprawowania funkcji, która ma 
również podłoże społeczne i polityczne. Zarządzanie przedsiębiorstwem wy-
maga także zarządzania pracownikami, którzy ze względu na indywidualne 
motywacje, cele oraz potrzeby zmuszają do rozpatrywania całego spektrum 
czynników. To, co stanowi wartość przedsiębiorstwa, czyli wykształcona 
i lojalna kadra, równocześnie staje się skomplikowanym, wielowymiarowym 
materiałem działań. Działania te prowadzą do tworzenia interakcji i długo-
falowych konsekwencji, pozytywnych, jak i negatywnych. Konieczne jest 
prowadzenie dialogu społecznego.

Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu powinna być 
płaszczyzną, która łączy interesy ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstw. 
Może ona przynieść następujące korzyści: poprawa wyniku finansowego, 
wzrost wydajności, wzrost zaangażowania ludzi, poprawa wizerunku 
firmy, lepszy dostęp do informacji oraz redukcja kosztów8. Należy jednak 
pamiętać, że wraz z możliwością pojawienia się niewątpliwych korzyści 
powstaje groźba pojawienia się strat lub patologii. Można wyodrębnić dwie 
wyraźne i kontrowersyjne koncepcje: reformistów – zwolenników społecznej 

7 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005, s. 556.
8 E. Skrzypek, op.cit., s. 4.
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odpowiedzialności przedsiębiorstwa, i ich przeciwników – konserwatystów. 
Te kontrowersje dotyczą trzech głównych tematów, wokół których ścierają 
się argumenty natury ekonomicznej i moralnej: granice społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstwa, społeczna skuteczność przedsiębiorstwa, 
legalność odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa9. Argumentów 
sprzyjających CSR nie trzeba wyliczać, natomiast do najbardziej jaskrawych 
wad należą: groźba wykorzystywania przez biznes (oraz władze z pogranicza 
biznesu i polityki) CSR do tworzenia własnych korzyści pod osłoną działań 
na rzecz społeczeństwa oraz groźba niebezpiecznego spadku zyskowności 
przedsiębiorstw prowadząca w długoterminowym rezultacie do negatywnych 
konsekwencji społecznych (np. wzrost bezrobocia). Konieczne jest zatem 
znalezienie takiego rozwiązania, które będzie optymalne. Przedsiębiorstwa 
powinny utrzymywać odpowiedzialność społeczną na poziomie adekwatnym 
do oczekiwań, zachowując jednocześnie dotychczasowy poziom produkcji, 
wydajności oraz jakości.  

Podsumowanie

Odpowiedzialność społeczna (i ekologiczna) przedsiębiorstw to nazwa 
koncepcji lub raczej zbioru pomysłów, zgodnie z którymi odpowiedzialność 
biznesu polega na czymś więcej niż tylko przynoszeniu zysku akcjonariu-
szom (właścicielom). Pojęcie to dotyczy sposobu, w jaki decyzje biznesowe 
i działania przedsiębiorstwa wpływają na wszystkie podmioty, które mają 
z nimi do czynienia wewnątrz organizacji i poza nią. Odpowiedzialność 
społeczna przedsiębiorstw jest związana z wysiłkami grup społecznych, 
rządów oraz instytucji międzynarodowych, by ograniczyć zjawiska patolo-
giczne w gospodarce wolnorynkowej oraz zapobiec ich skutkom. Problemy 
związane z wpływem, jaki wywiera prowadzenie działalności gospodarczej 
na całe społeczeństwo, oraz z jakością zarządzania (i jego wymiarem etycz-
nym) mają równie długą historię jak sama przedsiębiorczość. Słynny Kodeks 
Hammurabiego zawierał przypisy, zgodnie z którymi „budowniczy […] byli 
odpowiedzialni za skutki swojej działalności wobec innych obywateli i w ra-

9 W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, 
Warszawa 1997, s. 123.
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zie nieprzestrzegania tych przepisów groziła im kara śmierci”10. Oczywiście 
jest to przykład bardzo radykalny, lecz czasami można odnieść wrażenie, 
że włodarzom brak odpowiedzialności za swoje działania zarówno w sferze 
ekonomicznej, jak i społecznej. 

Zarządzanie jakością w organizacji jest koniecznym elementem ze 
względu na odpowiedzialność za oferowane produkty i usługi oraz ze 
względów ekologicznych i bezpieczeństwa pracy. Istniejący i funkcjonujący 
system zarządzania jakością prowadzi przedsiębiorstwa do górnych poziomów 
dojrzałości jakościowej (rysunek 1). 

Rys. 1.  Osiąganie dojrzałości jakościowej
Źródło:  opracowanie własne.

Sprawnie działająca organizacja może prowadzić działania o szerszym 
zasięgu społecznym i marketingowym, co na zasadzie interakcji przyniesie 
długofalowe korzyści. W czasach wzmożonej konkurencji, kryzysów gospo-
darczych, zmiennych warunków ekonomicznych i społecznych rozwiązaniem 
dla przedsiębiorstw jest zintegrowany system zarządzania organizacją. 
Wykorzystanie zasobów własnych przedsiębiorstwa jest niskokosztowym 
czynnikiem umożliwiającym tworzenie zmian. Jedną z możliwości dają koła 
jakości. Tworzenie kół jakości na wszystkich szczeblach zarządzania firmą, 
których członkowie współpracują ze sobą, tworząc rozumiejący się kolektyw, 
dążący do osiągania celów jakościowych, jest charakterystyczne dla systemów 
zarządzania jakością jako specyficzna droga motywowania pracowników do 

10 K. Kietliński, V. Martinez Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Wyd. 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków  2005, s. 132–133.
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zachowań projakościowych11. Należy przy tym pamiętać, że powinny być to 
obustronne korzyści. Firma wygrywa wtedy, gdy wygrywają ci, którzy razem 
z nią budują sukces12.

QUALITY MATURITY OF COMPANIES AND THEIR CONSCIOUSNESS 
OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

Contemporary operating companies, both the small and the big one, no matter 
of branch of economy, where their function, attach increasingly importance to quality 
of render a services and products. It seems to be a natural consequence of intensive 
concurrence and economic situation, not only for our country but also for whole 
world. Quality maturity of companies have not only influence on existing processes, 
but also directly entail with whole environment where their exist. High level of quality 
maturity of companies translate also on their consciousness of social responsibility, 
which is important element of economic development of the state.

Translated by Dorota Szemiot-Trzepałko

11 Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości (koncepcje, modele, metody), red.  
K. Perechuda, Agencja Wyd. PLACET, Warszawa 200, s. 260.

12  E. Skrzypek, op.cit., s. 5.


