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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SUBIEKTYWNA OCENA
KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
W OPINII PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW*
Streszczenie: Celem artykułu jest próba oceny poziomu wiedzy, świadomości i postrzegania koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) przez przyszłych przedsiębiorców. Autorka przeprowadziła badania wśród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dotyczą one poziomu wiedzy na
temat koncepcji CSR oraz oceny jej postrzegania w praktyce. Zakładając również, że coraz
więcej pozytywnych praktyk z tego zakresu kształtuje opinie przedsiębiorców, którzy chętniej angażują się w różne projekty CSR, autorka podkreśliła rolę edukacji menedżerów w
zakresie etycznego, odpowiedzialnego kierowania przedsiębiorstwem. Uzyskane informacje
posłużą jako przyczynek do przeprowadzenia bardziej obszernych badań na temat społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach agrobiznesu z obszarów
wiejskich.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, przyszłość, przedsiębiorcy, opinie.

1. Wstęp
Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie (CSR) staje się coraz bardziej
upowszechniona w odbiorze społecznym. Szczególnie młodzi ludzie poznają ideę CSR
w dosyć przyjaznym kontekście i coraz częściej definiują ją jako działania o szerszym
horyzoncie, motywowane nie tylko chęcią poprawy wizerunku organizacji.
Pozytywne jest również to, że młodzi ludzie chcą się więcej dowiedzieć o CSR.
Poszukują konkretnych i dobrze zaplanowanych działań, poszukują wizji, która
opisałaby dzisiejszy skomplikowany i pełen sprzeczności świat. Społecznie odpowiedzialny biznes może stać się dla nich atrakcyjną propozycją, o ile będzie to
propozycja autentyczna.
* Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010/2012, jako projekt badawczy
nr N N114 165638.
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Społeczna odpowiedzialność jest godna uwagi jako wyznacznik nowych trendów ekonomicznych i społecznych, a przede wszystkim akceptacja i zrozumienie
dla zagadnienia w praktyce ze strony młodzieży. Dzisiejsi 18- czy 25-latkowie jutro będą osobami podejmującymi istotne decyzje społeczne, gospodarcze, polityczne związane nie tylko z ich indywidualnymi interesami.
Celem artykułu jest analiza i porównanie wiedzy i opinii młodzieży na temat
CSR. Badaniem ankietowym zostało objętych 60 osób: 33 mężczyzn i 27 kobiet,
studentek i studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z
Wydziału Nauk Ekonomicznych. Autorka dokonała również próby zestawiania
wyników dotyczących poziomu wiedzy i postrzegania CSR przez studentów −
przyszłych przedsiębiorców oraz wiedzy obecnych przedsiębiorców, przedstawicieli z listy „Menedżerowie 500”.

2. Wiedza młodzieży na temat CSR
Młodzież jest grupą społeczną, w której zrozumienie i akceptacja nowych zjawisk i
poglądów, a także umiejętność dostosowania się do nowych reguł i wyzwań stawianych przez otoczenie są największe. Do prawidłowego rozwoju idei CSR niezbędne jest zwiększenie świadomości jej istnienia, prawidłowe rozpoznawanie
związanych z nią działań i aktywne w nich uczestniczenie coraz większej liczby
osób i podmiotów gospodarczych.
Badania prowadzone na temat wiedzy młodych ludzi o CSR wskazują na bardzo różne interpretacje zagadnienia i jego funkcjonowania w praktyce.
Według Małgorzaty Niepokulczyckiej z Federacji Konsumentów 16% młodych
konsumentów-respondentów zetknęło się z pojęciem CSR. Zaledwie 6% respondentów dowiedziało się o CSR od rodziców, 59% w szkole, 45% poprzez Internet. Autorka podkreśliła również, że w opinii badanych CSR wciąż jest utożsamiane z elementem marketingu i promocji, nowym narzędziem walki konkurencyjnej1.
Słaba znajomość odpowiedzialnego podejścia do działalności gospodarczej jest
spowodowana, po pierwsze, nieuwzględnianiem w systemie edukacji nowych zjawisk. Po drugie, wiele wątpliwości i pytań na temat etycznego, odpowiedzialnego
biznesu pojawia się w świetle szeregu informacji o nadużyciach i nieuczciwości.
W praktyce okazuje się, że społeczna odpowiedzialność to trudne codzienne działanie, wymagające zaangażowania kadry zarządzającej i pracowników, a także
wszystkich interesariuszy, w dodatku bez kamer telewizyjnych.
Praktyka wskazuje również, że CSR jest coraz chętniej podejmowanym działaniem, które znajduje swoje potwierdzenie w misji, wizji i strategii przedsiębiorstw.
Można pokusić się o stwierdzenie, że w Polsce jest to pierwszy etap wdrażania
1 Komentarz M. Niepokulczyckiej, Federacja Konsumentów z dnia 25.08.2010, badania FOB,
www.odpowiedzialnybiznes.pl (marzec 2011).
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CSR: „przekonanie przekonanych”. Prognozując, można postawić tezę, że koncepcja rozwinie się za kilkanaście lat wraz ze wzrostem świadomości i odpowiedzialności konsumentów. Uwzględniając założenie, że będą to działania dobrowolne,
polegające na dążeniu do dobrobytu ogólnospołecznego, tj. zrównoważonego rozwoju, dbaniu o prawa, potrzeby i budowaniu pozytywnych relacji z interesariuszami. Jeżeli więc przyjmiemy, że społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być
czymś więcej niż zabieg marketingowy, to widać, jak wiele jest do zrobienia, i to
zarówno po stronie systemu edukacji, biznesu, jak i organizacji pozarządowych.
Tylko wspólny wysiłek wszystkich zainteresowanych stron przyniesie oczekiwany
rezultat. Nie tylko bowiem biznes powinien być odpowiedzialny.

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu
w opinii przyszłych przedsiębiorców
Opinie młodych osób na temat CSR są bardzo podzielone, tym bardziej że pozytywnych wzorców promujących te działania jest wciąż niewiele.
Dobrowolne działania w kierunku CSR widać we wzroście zainteresowania
przedsiębiorców dobrymi praktykami, między innymi zwiększającą się z roku na
rok liczbą przedsiębiorstw fair play. W 2000 r. były to 333 przedsiębiorstwa,
w 2002 − 542, 2004 − 602, a w 2009 − 647.
Również w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2010 „Odpowiedzialny
biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazło się ponad sto dobrych praktyk − przykładów firm wdrążających CSR w praktyce. Badania prowadzone przez PKPP Lewiatan
oraz firmę Deloitte wskazują, że około 90% prezesów i menedżerów dużych firm
deklaruje, że ich przedsiębiorstwa są społecznie odpowiedzialne. W praktyce jednak
tylko 1/3 z nich ma przygotowaną strategię działania w tym zakresie, opracowany i
wdrożony kodeks etyki oraz osobę, która zajmuje się tą problematyką w firmie.
Z drugiej strony wyniki badań prowadzonych przez GoodBrand oraz FOB
świadczą, że nawet w największych polskich firmach koncepcja biznesu społecznie
odpowiedzialnego nie jest w pełni znana. W 2010 r. w 173 organizacjach pojęcie to
było znane i zdecydowanie znane 81% badanych menedżerów/menedżerek
(w 2003 r. około 60% − tak i zdecydowanie tak). Menedżerowie i menedżerki
przez pojęcie biznesu odpowiedzialnego społecznie rozumieli przede wszystkim
prowadzenie firmy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dbanie o interesy interesariuszy, przestrzeganie norm etycznych w biznesie, działalność charytatywną i przejrzystość w prowadzeniu działalności gospodarczej2.
W badaniu własnym młodzieży na temat CSR wyniki wskazują na różny poziom wiedzy i opinii na ten temat. Badana młodzież to głównie osoby z grupy wiekowej 21-25 lat (83%), 8% to osoby w wieku do 20 lat, tyle samo w wieku
2 FOB: CSR w Polsce. Menedżerowie/menedżerki 500, Lider/liderka CSR – badanie GoodBrand
oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2010.
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26-30 lat, 1% to osoby powyżej 31 lat. Respondentom zadano pytanie dotyczące
znajomości koncepcji CSR, jej oceny w obecnej praktyce przedsiębiorstw oraz
chęci zastosowania jej w przyszłości w sytuacji potencjalnego przedsiębiorcy. Wyniki wskazują, że pojęcie CSR nie jest znane młodzieży, 58% badanych odpowiedziało, że nie i raczej nie zna zagadnienia (w tym 8% nic nie wie na ten temat), natomiast 42% osób wypowiedziało się twierdząco co do wiedzy z tego zakresu.
Badani koncepcję CSR rozumieli najczęściej jako prowadzenie firmy zgodnie z
zasadą zrównoważonego rozwoju, przestrzeganiem etyki i prawa. Znaczenie koncepcji w praktyce interpretowali przede wszystkim jako uwzględnianie potrzeb i
interesów społecznych oraz środowiska naturalnego, prowadzenie firmy zgodnie
z normami etycznymi, przestrzeganiem praw człowieka czy działań społecznych na
rzecz pracowników (rys. 1).
Co rozumie Pan(i) pod pojęciem biznesu odpowiedzialnego
społecznie (CSR)?
budow anie pozytyw nego w izerunku;
przestrzeganie istniejących przepisów praw a;
przejrzystość w prow adzeniu działalności
gospodarczej;
przestrzeganie praw człow ieka
adekw atne i term inow e w ynagrodzenia dla
pracow ników
działania społeczne na rzecz pracow ników
działania sponsoringow e
działania charytatyw ne
działania na rzecz ochrony środow iska;
prow adzenie firm y zgodnie z zasadam i
zrów now ażonego rozw oju tzn. uw zględnianie
potrzeb i interesów środow iska przyrodniczego,
prow adzenie firm y zgodnie z norm am i etycznym i ;
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Rys. 1. Interpretacja pojęcia „biznes odpowiedzialny” przez badanych studentów
Źródło: badania własne.

Respondentów zapytano również o opinie na temat odczuć co do zastosowania
zasad CSR przez przedsiębiorców na rynku. Zdania studentów i studentek były podzielone. Zdecydowanie najwięcej odpowiedzi znalazło się jednak po stronie praktycznego wdrażania CSR jako działań marketingowych w kierunku poprawy wizerunku i częściej deklaracji niż strategii działania (rys. 2).
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Co sądzi Pan(i) o stosowaniu zasad CSR obecnie w
przedsiębiorstwach?

przedsiębiorstw a nie dostrzegają w ażności zasad
CSR i raczej ich nie stosują ich ani w deklaracjach ani
w działaniach

przedsiębiorstw a w drążają tylko ten zakres norm
które w ynikają z obow iązków

przedsiębiorstw a zachow ują się odpow iedzialnie w
stosunku do w szystkich interesariuszy
(pracow ników , społeczeństw a, rynku, środow iska)

przedsiębiorstw a stosują zasady w ybiórczo w celu
popraw y sw ojego w izerunku na rynku, głów nie są
to działania charytatyw ne;

przedsiębiorstw a deklarują zasady CSR, ale ich nie
przestrzegają;
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Rys. 2. Opinia badanych na temat zasad CSR w biznesie
Źródło: opracowanie własne.

Interesująca była opinia młodych ludzi na temat kierunku, w którym zmierzać
będzie koncepcja CSR w przyszłości. Zdecydowana większość odpowiedzi (62%)
wskazywała, że jeszcze długo CSR będzie funkcjonowała jako ujęcie przykrywki
tworzenia wizerunku firm na rynku, 32% potwierdziło, że koncepcja nabiera znaczenia i coraz częściej wynika z wewnętrznej potrzeby kadry zarządzającej i pracowników, filozofii i kultury działania firmy, natomiast 6% badanych wypowiedziało się za tym, że koncepcja upadnie, bo na rynku liczy się tylko zysk.
Na koniec badani zostali zapytani, czy w przyszłości, gdy zostaną przedsiębiorcami, będą zainteresowani i będą chcieli prowadzić biznes odpowiedzialnie. 47% badanych zadeklarowało optymistycznie, że zdecydowanie tak, 25% zastanowi się, 22%
potrzebuje więcej wiedzy na ten temat, natomiast 6% zdecydowanie nie i raczej nie.

4. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań własnych na próbie badawczej 60 osób, studentów i studentek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z
Wydziału Nauk Ekonomicznych, można wnioskować, że:
– poziom wiedzy studentów na temat CSR jest niski;
– zagadnienie CSR jest znane 42% respondentów, 50% badanych zdecydowanie
nie zna lub prawie nie zna koncepcji, nic na ten temat nie wie 8% badanych;
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–

ponad połowa badanych potwierdza, że ich obecna wiedza z zakresu CSR jest
niedostateczna;
– większość badanych rozumie koncepcję CSR jako działanie zgodne ze zrównoważonym rozwojem i uwzględnianiem w działaniach interesów społecznych
i środowiska naturalnego;
– badani ocenili obecne działania CSR przedsiębiorców jako mające na celu poprawę wizerunku i jako działania deklarowane, ale niekoniecznie przestrzegane;
– jako przyszli przedsiębiorcy badani ocenili optymistycznie przyszłość koncepcji w praktyce (45% zdecydowanie tak dla CSR), 48% badanych waha się, natomiast 5% wypowiada się bardzo sceptycznie co do działań odpowiedzialnych
na rynku;
– ponad połowa badanych utrzymuje, że jeszcze długo w przyszłości koncepcja
będzie występowała tylko jako forma przykrywki tworzenia wizerunku.
Mimo coraz większego zainteresowania w teorii i praktyce zagadnieniem i
koncepcją CSR wciąż wiedza na ten temat nie jest wystarczająca. Można pokusić
się o stwierdzenie, że w Polsce jest to pierwszy etap dobrowolnego wdrażania koncepcji „przekonywanie przekonanych”. Okazuje się, że praca nad drugim etapem,
czyli pełnej świadomości i wytworzenia postaw zrozumienia wdrażania działań
CSR w szerokiej praktyce, wymaga jeszcze wysiłku. Wciąż zbyt mało jest wzorców i dobrych praktyk z tego zakresu, pomimo wzrostu liczy przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie.
Na drugi etap wdrażania CSR, jako dobrowolnej, świadomej, aktualnej praktyki dla dobra ogólnospołecznego, przyjdzie jeszcze poczekać. Oczywiście prognozy
te spełnią się, jeżeli spełnione zostaną warunki moralnego klimatu w działalności
gospodarczej.
Wnioskiem praktycznym staje się potrzeba edukacji w tym zakresie, uwzględnienie CSR jako istotnych zagadnień w programach nauczania. Konieczny jest
wzrost świadomości konsumentów oraz autentyczna akceptacja koncepcji CSR nie
tylko przez jednostki w praktyce. Drugi etap wdrażania koncepcji nastąpi, kiedy
CSR stanie się nie tylko modą, tworzeniem pozytywnego wizerunku, ale koniecznością, normą, świadomą filozofią i praktyką.
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SUBJECTIVE ASSESSMENT
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN FUTURE ENTREPRENEURS’ OPINION
Summary: The aim of the paper is an attempt of appraisal of level of knowledge, awareness
and perceiving of social responsibility by future entrepreneurs. The author has conducted the
research among students of Faculty of Economics at Warsaw University of Life Sciences.
The research concerns knowledge level on social responsibility concept as well as the estimation and its perception in practice. Taking also into consideration that more and more
positive practice in this range shapes the opinions of entrepreneurs, who more willingly become involved in different CSR projects, the author emphasized the importance of managers’ education in the scope of ethical and responsible managing the company. The obtained
information will help to conduct more detailed research on social responsibility in SMEs of
agribusiness in the country.
Keywords: social responsibility, future, entrepreneurs, opinions.

