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RYNEK

Społeczna odpowiedzialność  
firmy a jej relacje z otoczeniem 

Czy przedsiębiorstwa, realizujące w Polsce ideę odpowiedzialności społecz-
nej angażują się w dialog z otoczeniem?

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (w skrócie z angielskiego CSR – cor-
porate social responsibility) to temat podejmowany obecnie przez każdą liczącą 
się firmę, funkcjonującą w warunkach wolnego rynku. Obejmuje on troskę o roz-
wój człowieka, ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami. To, jak idea 
CSR funkcjonuje w Polsce i w jaki sposób jest wykorzystywana przez firmy do bu-
dowy relacji z otoczeniem, bada dr Barbara Fryzel z Instytutu Ekonomii i Zarzą-
dzania UJ.

Interesariusz? Czyli kto?

Kim są interesariusze? To osoby lub instytucje, które z różnych przyczyn mogą 
mieć wpływ na powodzenie w działaniach firmy, ale sami są również podat-
ni na konsekwencje korporacyjnych działań, innymi słowy łączy ich z  firmą, 
bardziej lub mniej bezpośrednia współzależność. Interesariuszem może być 
np. społeczność lokalna danej miejscowości, w  której znajduje się siedziba 
firmy, grupa ekologów czy klienci. Firmy, które dobrze rozumieją ideę spo-
łecznej odpowiedzialności oraz posiadają potencjał intelektualny i  strate-
giczny, aby działania CSR zintegrować z  własną podstawową działalnością, 
traktują ponoszone w związku z tym dodatkowe nakłady nie jako koszty, ale 
jako inwestycję.

Dialog czy monolog?

Jak w Polsce realizowana jest idea CSR? Czy relacje z interesariuszami są dialo-
giem prowadzącym do odpowiednich rozwiązań czy jednostronnym przekazy-
waniem informacji? Dr Barbara Fryzel prowadzi wywiady z menadżerami odpo-
wiedzialnymi za komunikację w firmach (pod uwagę biorąc 150 firm z rankingu 
„Rzeczpospolitej” Lista 2000), analizuje treści dokumentów pisanych wydawa-
nych przez korporacje oraz wystąpień publicznych ich przedstawicieli, w  po-
szukiwaniu odpowiedzi na te pytania. „Podejmuję próbę określenia związku 
tożsamości organizacyjnej definiowanej przez misję firmy („jej swoistą twarz”) 
ze sposobem budowania relacji z interesariuszami. Podejmuję też próbę oceny 
skuteczności budowanych relacji, mierzonej stopniem zgodności między tym, 
jak organizacja definiuje samą siebie, a  jak postrzega ją jej otoczenie” – mówi 
badaczka. Wnioski z badań, które znaleźć można w publikacji „Building Stake-
holder Relations and Corporate Social Responsibility” (Barbara Fryzel), dostar-
czają więc konkretnej wiedzy, która posłuży przedsiębiorcom w  świadomym 
budowaniu relacji ze społeczeństwem, a także będzie podstawą do tworzenia 
programów kształcenia menadżerów.
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Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 94

www.cittru.uj.edu.pl/
/projektor/26.pdf

tel. (12) 663 38 21
e-mail: 
bozena.podgorni@uj.edu.pl

www.facebook.com/
/nimb.cittru

www.cittru.uj.edu.pl/projektor/26.pdf
www.cittru.uj.edu.pl/projektor/26.pdf
www.facebook.com/nimb.cittru
www.facebook.com/nimb.cittru

