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Wstęp

Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wy-
zwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój 
zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą 
pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne, 
a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań, 
konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji za-
sad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów 
i rachunkowości.

Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biz-
nesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać 
zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji 
zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w posze-
rzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dys-
cypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie 
prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Kontynuujemy ten cykl opracowań.

W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu 
uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na za-
gadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe 
rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy 
artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy.

Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzen-
tom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz 
z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólne-
go dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowa-
nia zrównoważonego rozwoju.

Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek
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Streszczenie: W dobie rosnącej konkurencji, a także rosnącej świadomości społecznej, no-
woczesny model zarządzania przedsiębiorstwem powinien skłaniać się ku firmom nie tylko 
rentownym, ale przede wszystkim społecznie i ekologicznie odpowiedzialnym. Mogło by się 
wydawać, iż w biznesie nie ma miejsca na etykę, jednakże biznes nie stanowi już tylko gene-
rowania zysków, ale przeplata się z życiem społecznym. W praktyce wiele przedsiębiorstw 
określa swoją aktywność CSR przy okazji jednorazowego przedsięwzięcia charytatywnego. 
Niestety, takie podejście jest błędne, działalność CSR bowiem nie ogranicza się jedynie do 
działalności filantropijnej, a działań w aspecie ekonomicznym, społecznym oraz ekologicz-
nym. Oczywiście, działania charytatywne są elementem CSR, jednakże nie można mówić 
w pełni o odpowiedzialnym podejściu do zarządzania. W artykule zwrócono uwagę na inno-
wacyjne podejście do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR 2.0.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – CSR, CSR 1.0, CSR 2.0, 
ewolucja CSR.

Summary: At the time of growing competitiveness and also increasing social awareness the 
modern model of enterprise management ought to incline towards the companies which are 
not only profitable but, most of all, socially and ecologically responsible. It may seem that 
there is no place for ethics in business, however, business does not constitute only generating 
profits any longer, but it overlaps with social life. In practice, a lot of enterprises define their 
CSR activity while taking a single charity project. Unfortunately, such an approach is wrong 
since CSR activity is not only limited to the philanthropic activity but also to the activities 
in the economic, social and ecological aspects. Obviously, charity actions are the element of 
CSR, though it is not possible to fully talk about the responsible approach towards manage-
ment. In the paper the attention has been drawn to the innovative approach to the concept of 
CSR – CSR 2.0.

Keywords: Corporate Social Responsibility – CSR, CSR 1.0, CSR 2.0, evolution of CSR.
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1. Wstęp

W dobie obecnej gospodarki rynkowej coraz większego znaczenia nabierają wy-
zwania związane z gospodarką, ekonomią, środowiskiem. Z tego też względu inte-
gralnym elementem strategii zarządzania współczesnych przedsiębiorstw stają się 
prospołeczne i proekologiczne działania będące przestrzenią dla szeregu działań  
z zakresu odpowiedzialności społecznej – CSR. W praktyce działania CSR odno-
szą się do zagadnień związanych ze zjawiskami współczesnej gospodarki, a także 
ich konsekwencjami dla jednostek, społeczeństw i organizacji. W takim rozumieniu 
CSR nie należy traktować jako chwilową modę, ale jako odpowiedź na rosnące wy-
magania społeczne, odnoszące się do angażowania się w sprawy pozornie niezwią-
zane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa [Beurden, Goessling 2008]. Za 
przyczynę takiego stanu rzeczy należy uznać z jednej strony działania nakierowane 
na poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych narzędzi zarządzania, z drugiej zaś 
na rosnące wymagania konsumentów w kwestii prowadzenia działalności gospodar-
czej na rynku. Można powiedzieć, iż społeczna odpowiedzialność to sposób, w jaki 
przedsiębiorstwo tworzy wartość w relacjach biznes i jego szeroko rozumiane oto-
czenie. To swoisty rodzaj innowacji koncentrujący się na tych zagadnieniach zwią-
zanych z funkcjonowaniem współczesnej gospodarki, które wykraczają poza wąsko 
rozumianą efektywność ekonomiczną [Baron 2006]. W takim rozumieniu działania 
z zakresu CSR odnoszą się do relacji biznes a interesy społeczne czy ekologiczne. 
Punktem wyjścia staje się wówczas identyfikacja poszczególnych grup interesariu-
szy oraz form powiązań łączących ich z przedsiębiorstwem i wyselekcjonowanie 
tych grup, bez zaangażowania których firmy nie mogą przetrwać ani się rozwijać 
[Czubała 2011]. Dla właściwego obrazu społecznej odpowiedzialności kluczowe 
staje się stwierdzenie, że jest to sposób, w jaki tworzy się zyski, a nie czy się nimi 
dzieli. Idąc za tą maksymą, podejście CSR to styl i strategia zarządzania oparta na 
wielowymiarowych relacjach, a nie „charytatywny wybielacz wizerunku” [Kroik, 
Bachorski-Rudnicki 2011].

O rosnącej roli CSR w zarządzaniu świadczy nie tylko szereg przeprowadzonych 
badań zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zarządzania, ale również rosnąca 
liczba raportów społecznych, a także szereg przedsięwzięć i inicjatyw z jej zakresu. 
Pomimo tego pozornie imponującego rozwoju w niektórych kręgach panuje prze-
konanie, że CSR zawiódł. Podyktowane jest to tym, iż większość przedsiębiorstw 
wykorzystuje CSR jako narzędzie wizerunkowe, a często jako narzędzie green- 
washingu, chcąc w ten sposób odwrócić uwagę od rzeczywistych szkód wyrządza-
nych środowisku czy społeczeństwu. Zdaniem Wayna Vissera, eksperta zajmującego 
się CSR, „takie zachowanie firm spowodowało, że koncepcja CSR skompromitowa-
ła się w oczach wielu ludzi. Dlatego konieczne jest wypracowanie nowej idei, daleko 
wykraczającej poza klasyczną filantropię i PR, opartej na bardziej interaktywnym 
modelu uwzględniającym szerokie grono interesariuszy – CSR 2.0” [www.odpo-
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wiedzialnybiznes.pl]. Celem opracowania jest przedstawienie nowego podejścia do 
kategorii odpowiedzialności w zarządzaniu w ujęciu W. Vissera.

2. Ewolucja CSR 

W historycznym ujęciu społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw była i jest na-
dal reakcją na zmieniające się warunki otoczenia. Megatrendy, takie jak ekorozwój, 
wzrost świadomości społecznej i informatyzacja, w istotny sposób zmieniają spo-
sób postrzegania otaczającego świata przez biznes i konsumentów [Czubała 2011].  
W świecie ekonomicznym CSR jest doktryną, która dynamicznie rozwija się i stale 
ewoluuje (tab. 1). 

Tabela 1. Okres dynamicznego rozwoju CSR 

Etapy rozwoju 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Pierwsze wzmianki o społecznej CSR

Okres „nowego porządku”

Nacjonalizacja w Europie, uzależnienie 
się byłych kolonii, powstanie bloku 
wschodniego, konsensus powojenny
Powrót do dyskusji przedsiębiorców 
i społeczeństwa
Zmiana z odpowiedzialności 
liderów na rzecz odpowiedzialności 
przedsiębiorstw
Debata nad naturą odpowiedzialności

Wprowadzenie teorii interesariuszy

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
jako praktyka zarządzania
Zarządzanie ochroną środowiska

Informowanie o działaniach z zakresu 
CSR
Partnerstwo udziałowców

Biznes i zwalczanie ubóstwa

Zrównoważony rozwój

Źródło: [Blowfield, Murray 2008, s. 57].

Ową ewolucję można ukazać poprzez pryzmat działalności osób mających swój 
wkład w ukształtowanie się CSR; chodzi tu przede wszystkim o K. Davisa, R. Blom-
stroma, McGuire, S. Prakash Sethi czy Archie B. Carroll [Mazur-Wierzbicka 2012]. 
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Ewolucję koncepcji społecznej odpowiedzialności w ujęciu wyżej wymienionych 
osób przedstawia tab. 2. 

Tabela 2. Wpływ K. Davisa, R. Blomstroma, McGuire, S. Prakash Sethi, Archie B. Carroll 
na rozwój społecznie odpowiedzialnego biznesu

Postać Okres Podejmowana aktywność, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności

K. Davis Lata 
60.  
XX w.

• sprecyzowanie idei zapoczątkowanych przez Bowena
• uwypuklenie korzeni etycznych społecznej odpowiedzialności
• stworzenie (wspólnie z R. Blomstromem) definicji społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorcy, wskazując, że jest to obowiązek 
rozpatrywania wpływu decyzji i działań biznesowych na system społeczny 

• zwrócenie uwagi na korzyści ekonomicznie, jakie przedsiębiorstwo może 
uzyskiwać w dłuższej perspektywie, podejmując decyzje społecznie 
odpowiedzialne

McGuire Lata 
60.  
XX w.

• stworzenie definicji, w której zaakcentowano, iż działania społecznie 
odpowiedzialne to takie, które wykraczają poza ekonomiczny i prawny 
obowiązek przedsiębiorstwa

• postulowanie, aby przedsiębiorstwa były tzw. dobrymi obywatelami, co  
w praktyce oznaczać miało wykazywanie przez nie zainteresowania 
politykami publicznymi, dobrem wspólnoty lokalnej, edukacją, 
„szczęściem” swoich pracowników

S. Prakash 
Sethi

Lata 
70. 
XX w.

• wyróżnienie trzech form społecznej aktywności przedsiębiorstw (corporate 
social performance) – społeczny obowiązek (social responsibility), 
społeczna odpowiedzialność (social responsibility)  
i społeczna reaktywność (social responsiveness)

Archie B. 
Carroll

Lata 
70.  
XX w.

• stworzenie fundamentów dla rozwiniętych w latach 90. XX w. podejścia 
menedżerskiego do idei społecznej odpowiedzialności 

• postulowanie do przedsiębiorców, aby tworzyli przemyślane strategie CSR
• włączenie do zakresu pojęciowego społecznej odpowiedzialności wymiaru 

ekonomicznego i prawnego, gdyż samo istnienie przedsiębiorstwa, m.in. 
poprzez tworzenie miejsc pracy, zatrudnianie pracowników, dostarczanie 
dóbr i usług, jest już społecznie odpowiedzialne

Źródło: [Ocena stanu… 2011]. 

Z jej różnorodności wykształciły się również różne koncepcje, poprzez:
• podejście efektywne, w którym społeczna odpowiedzialność to przede wszyst-

kim zwiększenie zysków (Friedman);
• teorię interesariuszy, uznawaną za najpopularniejsza teorię CSR, która w świetle 

tej teorii jest efektywnym procesem zarządzania, przyczyniającym się do wzro-
stu konkurencyjności, zapewniając stabilność i trwały rozwój, tworząc wartość 
ekonomiczną i społeczną (Freeman, Clarkson, Donaldson&Perston);

• CSR – społeczne działanie, wkład, jaki przedsiębiorstwo wnosi wobec pojawia-
jących się problemów społecznych (Caroll, Wood);

• CSR 1.0, w którym przedsiębiorstwo jako część świata socjokulturowego dąży 
do osiągnięcia celów socjoekonomicznych (Blowen, Fredrick, Jones);
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• CSR 2.0., gdzie przedsiębiorstwo traktowane jest jako producent dóbr i usług 
odpowiadający na społeczne oczekiwania (Sethi, Wilamson) [Paliwoda-Matio-
lańska 2009, s. 65-77].
Ewolucja odpowiedzialności biznesu określana jest również poprzez pryzmat 

pięciu nakładających się na siebie wieków. Takie podeście rozumienia CSR i jej 
ewolucji przedstawia Visser. Twierdzi on, że odpowiedzialność społeczna przeszła 
już długą drogę (tab. 3): od ery chciwości, ery filantropii, ery marketingu, ery zarzą-
dzania aż po erę odpowiedzialności [Visser 2010].

Tabela 3. Ewolucja społecznej odpowiedzialności w ujęciu Vissera

Era CSR Działalność przedsiębiorstwa

Era 
chciwości

nastawiona wyłącznie na działania defensywne i maksymalizację zysku, a także 
wzrost gospodarczy; jedynie w sytuacjach kryzysowych podejmuje ona próbę 
naprawy swoich działań; taką postawę wykazał Enron czy Lehman Brothers

Era 
filantropii

nastawiona jest przede wszystkim na dobroczynność i działania charytatywne; to 
działania mające na celu pozytywne nastawienie interesariuszy do przedsiębiorstwa, 
które zaczynają być bardziej zainteresowane wpływem swojej działalności na 
społeczeństwo i środowisko podczas wytwarzania zysków, a nie dzielenia się nimi po 
ich zarobieniu

Era 
marketingu

skupia się głównie na promocji CSR, budowaniu pozytywnego wizerunku oraz 
wykorzystywaniu społecznej odpowiedzialności jako jednego z narzędzi działań 
marketingowych (np. BP)

Era 
zarządzania

włączanie kwestii wpływu firmy na społeczeństwo i środowisko do strategii 
zarządzania, nadając w ten sposób strategiczny charakter CSR, związany  
z realizacją założeń zrównoważonego rozwoju (np. Coca-Cola)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Stecko 2012, s. 123; Szlasa 2012, s. 50-51].

Przedstawione ery kształtujące obraz odpowiedzialności społecznej w ujęciu 
Vissera związane są z tzw. podejściem CSR 1.0; podejściem, które skupia się głów-
nie na dużych korporacjach i nie biorąc pod uwagę firm z sektora MSP, których 
wpływ na otoczenie jest ogromny. Zapewne wynika to z faktu, iż duże przedsię-
biorstwa odpowiadają za swoje działania przed szerokim gronem interesariuszy 
(pracowników, dostawców, konkurentów, mediów, środowiska itp.), a więc osób, 
które z jednej strony wpływają na realizację celów przedsiębiorstwa, z drugiej zaś 
funkcjonowanie współczesnych organizacji może mieć wpływ na nie. W przypadku 
firm z sektora MŚP liczba interesariuszy jest znacznie mniejsza. Z tego też wzglę-
du ich funkcjonowanie koncentruje się na podstawowej działalności, a nie na do-
browolnych poczynaniach Co więcej, CSR 1.0 to głównie czynności wizerunkowe. 
Niektórzy uważają, że strategia społecznej odpowiedzialności jest jednym z narzę-
dzi public relations, inni nie zgadzają się z takim podejściem, twierdząc, że CSR 
powinien stanowić odrębną formę działalności. Z założenia CSR jest strategią nie 
tylko mającą na celu komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem, ale przede 
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wszystkim organizacją angażującą się społecznie i ekologicznie, czy też biorącą od-
powiedzialność za swoje postępowanie wobec społeczeństwa i środowiska, w któ-
rym funkcjonują [Chudy 2011]. Co więcej, wielu menedżerów działania oparte na 
koncepcji CSR postrzegają jako dodatkowe koszty, a realizację celów społecznych 
i ekologicznych, mających wpływ na rozwiązywanie wielu problemów społecznych, 
oddzielają od ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Takie podejście wydaje się błędne, 
CSR bowiem jest koncepcją połączenia celów ekonomicznym z celami społecznymi 
i ekologicznymi, które przyczyniają się do ogólnego wzrostu wartości organizacji, 
a tym samym do wzrostu przychodów. Z tego też względu Visser uznał CSR 1.0 za 
niedoskonałe z trzech głównych powodów, określając to mianem Triple Curse of 
Modern CSR, tj.: 

1. Przyrostowe CSR – model zarządzania prowadzący do stopniowych zmian 
w rozwiązywaniu problemów społeczno-ekologicznych.

2. Nieopłacalne CSR – działania z zakresu CSR nie zawsze mają charakter eko-
nomiczny, przyczyniający się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

3. Obwodowe CSR – CSR w dużej mierze ogranicza się do działalności najwięk-
szych korporacji, działań z zakresu PR [Visser 2012].

3. Innowacyjne CSR – od CSR 1.0 do CSR 2.0

Wzrastająca złożoność zjawisk i procesów, jakie zachodzą w otoczeniu, wymaga 
od przedsiębiorstw umiejętności harmonizowania szeregu działań z wymaganiami 
stawianymi przez rynek. Niedoskonałość CSR 1.0 doprowadziła do ukształtowania 
CSR 2.0. Rewolucja CSR 2.0 polega na odejściu od podejścia filantropijnego czy 
podporządkowanego wymogom PR na bardziej interaktywne, uwzględniające głosy 
interesariuszy. Zakłada ponadto wykorzystanie zdobyczy nowych technologii, ta-
kich jak media społecznościowe, przede wszystkim do prowadzenia dialogu [www.
odpowiedzialnybiznes.pl]. Zdaniem M. Panek-Owsiańskiej, prezesa Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu, „dialog z interesariuszami to kwintesencja CSR-u. […] Za-
proszenie różnych grup do rozmowy i poważne traktowanie ich zdania to już pewien 
akt odwagi ze strony firmy […] dzięki dialogowi można się dowiedzieć, co motywu-
je pracowników do wolontariatu albo jakie są specyficzne potrzeby klientów. Dialog 
może być trudny, ale wierzę, że przynosi firmom korzyści, pozwala wysłuchać róż-
nych głosów i dostosowywać aktywność do realnych problemów i wyzwań” [Dialog 
z interesariuszami 2011]. W takim rozumieniu CSR 2.0 opiera się na innowacyjnym 
podejściu, obejmując 5 składowych elementów:

1. Budowa więzi (Connectedness – C), 
2. Skalowalność (Scalability – S), 
3. Reagowanie (Responsiveness – R), 
4. Dwoistość (Duality – 2) 
5. Kolistość (Circularity – 0).
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Tabela 4. Od CSR 1.0 do CSR 2.0

CSR 1.0 CSR 2.0 

Koncepcja CSR umożliwia przedsiębiorcom budowę 
relacji ze społecznościami, dostarcza narzędzi do 
podejmowania (czasami przypadkowych) działań 
z zakresu zaangażowania społecznego i zarządzania 
wizerunkiem

Globalna społeczność, innowacyjne 
partnerstwa, budowanie zaangażowanie 
interesariuszy

Tworzenie wystandaryzowanych kodeksów etycznych, 
zasad, wytycznych kształtujących funkcjonowanie 
firmy

Panele różnych grup interesariuszy, 
raportowanie w czasie rzeczywistym, 
przedsiębiorczość społeczna

Niektóre innowacyjne firmy z sektorem MSP 
wykreowały w oparciu o zasady CSR swój model 
biznesowy, jednak ostatecznie CSR jest narzędziem 
stosowanym głównie przez międzynarodowe 
korporacje

Przejście od centralizacji do decentralizacji 
oraz zmiana skali działań z „kilku dużych” 
do „wielu małych”

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Visser 2012].

Jak twierdzi Visser, budowanie więzi z szerokim gronem interesariuszy, a nie – 
co podkreślono wcześniej – tworzenie zależności ekonomicznych stanowi pierw-
szy krok do lepszego rozumienia i korzystania z zasad CSR. Co więcej, w prak-
tyce pojawia się pełno przedsiębiorstw realizujących szereg działań z zakresu 
CSR, jednakże ich działania podejmowanie są lokalnie do momentu uzyskania 
wymiernych korzyści; nowe innowacyjne podejście zakłada tzw. skalowalność, 
czyli wdrażanie społecznie odpowiedzialnych praktyk na odpowiednio dużą skalę. 
Nie można zapominać, że należy postępować poprzez pryzmat lokalnych wyzwań, 
jednocześnie pamiętając, że funkcjonuje się w świecie, który bardzo się zmienił. 
Ten postulat przywodzi na myśl zagadnienie glokalizacji, w którym mówi się o po-
trzebie adaptacji globalnych strategii do możliwości lokalnych wedle popularnej 
zasady: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. W dobie CSR 2.0 reagowanie to szereg 
czynności ze strony przedsiębiorstwa odnoszących się do reakcji na pojawiające 
się globalne problemy. Takie działania prowadzą przede wszystkim do postrze-
gania firmy jako transparentnej, a jej przedsięwzięć przejrzystych [Stecko 2012]. 
Dwoistość to branie pod uwagę szerszego kontekstu, z uwzględnianiem uwarun-
kowań lokalnych, i wybieranie odpowiednich dla nich rozwiązań w miejsce z góry 
ustalonych zasad. Natomiast kolistość oznacza takie projektowanie działań, które 
będą zrównoważone od początku do końca, nie będą marnotrawić zasobów, będą 
troszczyć się o rozwój kapitału ludzkiego i społeczności lokalnych [www.odpo-
wiedzialnybiznes.pl]. Zatem, jak widać, społeczna odpowiedzialność jest koncep-
cją stale rozwijającą się; w porównaniu z CSR 1.0 stanowi innowacyjne podjęcie 
do zarządzania (tab. 4).
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4. Zakończenie

Głównym założeniem CSR 2.0 jest pozytywny wkład w społeczeństwo, który nie ma 
być marginalnym tokiem myślenia współczesnych menedżerów, ale sposobem funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Z tego też względu CSR 2.0 powinno być wbudowane 
i zintegrowane w codzienną działalność. Co istotne, współczesne przedsiębiorstwa 
muszą zdawać sobie sprawę, iż celem odpowiedzialnego biznesu jest odpowiedzial-
ne zarządzanie, zakładające dbałość o zasady i normy etyczne, prawa pracowników, 
prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Konsekwencją tych 
czynności może być kreowanie wizerunku, gdyż angażowanie się w sprawy pozor-
nie niezwiązane z podstawową działalnością uwiarygodniają organizację w oczach 
klientów, dostawców, mediów i społeczności lokalnej, zatem szerokiego grona inte-
resariuszy, nadając organizacji tożsamość i tym samym budując więź z otoczeniem.
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