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Wstêp
Eksploracja problematyki spo³ecznej odpowiedzialnoœci ma³ego przedsiêbiorstwa jest wci¹¿ rzadkoœci¹ w polskiej literaturze przedmiotu i pojawia siê zazwyczaj niejako przy okazji rozpatrywania zagadnienia w przedsiêbiorstwach œrednich i du¿ych. Ponadto mo¿na ulec wra¿eniu, ¿e
„utknê³a” na poziomie prezentacji argumentacji na rzecz stosowania koncepcji, niewystarczaj¹co rozeznaj¹c instrumentalny jej wymiar. Powodów
takiego stanu rzeczy jest wiele, ale jednym z kluczowych jest za³o¿enie
o niewystarczaj¹cej spo³ecznie odpowiedzialnej aktywnoœci tej grupy
przedsiêbiorstw.
Tymczasem wyniki badañ autorki [Soko³owska, 2013]1 wskazuj¹ na
liczne przejawy, a w niektórych przypadkach celowe, metodyczne, a nawet proceduralnie usankcjonowane dzia³ania zwi¹zane ze spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹ w ma³ym przedsiêbiorstwie. Okazuje siê, ¿e „ukryte
bogactwo” trwa³ych zasad oraz zrównowa¿onego dzia³ania opartego na
spo³ecznym dialogu coraz czêœciej dostrzegane i powa¿nie traktowane
jest przez przedsiêbiorców, ich pracowników i wielu zewnêtrznych interesariuszy. Zjawiska i procesy spo³eczne z natury s¹ d³ugotrwa³e, a ich
doskonalenie wymaga zaanga¿owania wielu podmiotów i œrodków,
a tak¿e dostosowania organizacji. W tym miejscu rodz¹ siê pytania: jakie
warunki sprzyjaj¹, a jakie ograniczaj¹ stosowanie w praktyce za³o¿eñ
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Wyniki badañ empirycznych, o których mowa, s¹ wynikiem realizacji projektu badawczego w³asnego finansowanego przez MNiSW w latach 2010–2012, pt.: „Zarz¹dzanie
spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹. Identyfikacja-ocena-kierunki doskonalenia”. Proces badawczy sk³ada³ siê z kilku etapów: badañ wstêpnych (lata 2008–2009) i trzech etapów badañ w³aœciwych, w czasie których ostatecznie przebadano 187 ma³ych polskich przedsiêbiorstw z 12 województw oraz 133 ma³e przedsiêbiorstwa z Irlandii, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Czech, Norwegii, Hiszpanii, W³och za poœrednictwem kwestionariuszy ankiety,
wywiadu, obserwacji, analizy dokumentacji organizacyjnej, analizy porównawczej na
podstawie studium przypadku.
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koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci w ma³ym przedsiêbiorstwie i jak
przebiega wdro¿enie owych za³o¿eñ?
Rozwa¿ania przedstawione w artykule s¹ kontynuacj¹ wielowymiarowych badañ literaturowych i empirycznych dotycz¹cych identyfikacji,
oceny i kierunków doskonalenia spo³ecznej odpowiedzialnoœci ma³ego
przedsiêbiorstwa z perspektywy zarz¹dzania jej obszarami. Dotykaj¹ wymiaru doskonalenia spo³ecznej odpowiedzialnoœci i s¹ wynikiem dalszej
eksploracji problematyki (badañ empirycznych), a dok³adnie obserwacji
wdro¿eñ za³o¿eñ i stosowania wybranych instrumentów koncepcji w ma³ych przedsiêbiorstwach.
Celem artyku³u jest identyfikacja uwarunkowañ implementacji za³o¿eñ koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci w ma³ym przedsiêbiorstwie.
W czêœci teoretycznej zaprezentowano kluczowe za³o¿enia koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci w ma³ym przedsiêbiorstwie wraz z procedur¹
i uwarunkowaniami ich wdro¿enia, natomiast w empirycznej przedstawiono studium przypadku ma³ego przedsiêbiorstwa, w którym trwa proces przedmiotowej implementacji.

1. Podstawowe za³o¿enia koncepcji spo³ecznej
odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstwa
Spo³eczna odpowiedzialnoœæ przedsiêbiorstwa doczeka³a siê wielu
sposobów rozumienia i interpretacji. Pocz¹wszy od tzw. klasycznych
ujêæ, zazwyczaj wyraŸnie dychotomicznych z dominacj¹ w¹tków etyczno-filozoficznych lub ekonomicznych [Jardins, McCall, 1985, s. 44; Friedman, 1970; Kung, 1999, s. 386; Zbiegieñ-Maci¹g, 1991, s. 48–49], poprzez te
uwypuklaj¹ce spo³eczn¹ reakcjê przedsiêbiorstwa (i zwi¹zane z ni¹ dzia³ania) w kontekœcie relacji z grupami interesu, a skoñczywszy na analizie
spo³ecznej odpowiedzialnoœci koncentruj¹cej siê na normatywnym ujêciu
poprzez po³o¿enie nacisku na stworzenie odpowiednich wzorów i mechanizmów u³atwiaj¹cych przedsiêbiorstwom postêpowanie w sposób
spo³ecznie odpowiedzialny [Ackerman, 1973, s. 88–98; Carroll, 1999,
s. 268–295; Jones, 1990, s. 59–67; Donaldson, Preston, 1995, s. 65–91; Freeman, Philips, 2002, s. 331–349; Mele, 2002; Vogel, 1986, s. 142–152; Wartick, Mahon, 1994, s. 293–311; Garriga, Mele, 2004, s. 52]. Analiza szerokiego spektrum definicji i ujêæ zagadnienia pozwala na prezentacjê
kompleksowego podejœcia (³¹cz¹cego w sobie wszystkie kluczowe ujêcia),
w ramach którego mo¿na przyj¹æ, ¿e spo³eczna odpowiedzialnoœæ to
ekonomiczne, prawne, etyczne oraz filantropijne zobowi¹zanie przedsiê-
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biorstwa wzglêdem wewnêtrznych i zewnêtrznych grup spo³ecznych
(i jednostek); ponadto mo¿e ona byæ przedmiotem celowego, racjonalnego i zinstytucjonalizowanego dzia³ania, które mo¿e staæ siê Ÿród³em przewagi konkurencyjnej.
Z kolei kontinuum rozwa¿añ nad kategori¹ wewnêtrznie zró¿nicowan¹ i o interdyscyplinarnym rodowodzie zmierza w kierunku uporz¹dkowania i uchwycenia skomplikowanej spo³ecznej materii i utrwalenia
miejsca w zbiorze problematyk wa¿kich dla wspó³czesnego zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem. Dlatego mo¿emy mówiæ o koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci, na któr¹ sk³adaj¹ siê warstwa ideowa, wraz z zestawem
za³o¿eñ j¹ konstytuuj¹cych, jak i instrumentalna, zasobna w metody,
techniki i narzêdzia zarz¹dzania. W warstwie ideowej mo¿na przyj¹æ
wybrane zasady/standardy wypracowane przez miêdzynarodowe instytucje. Mowa tu o zasadach Okr¹g³ego Sto³u z Caux oraz zasadach Global
Compact i Sullivana, które okreœlaj¹ sposób postêpowania zwi¹zany z budowaniem zaufania w biznesie. Zalecaj¹ zachowanie uczciwe, zgodne
z prawem, poszanowaniem godnoœci osoby ludzkiej oraz œrodowiska.
Fundamentalne wartoœci moralne, takie jak uczciwoœæ, prawdomównoœæ,
szacunek, rzetelnoœæ, dotrzymywanie s³owa s¹ podbudow¹ i u³atwieniem
dla realizacji dzia³alnoœci zgodnej z normami przyzwoitoœci i przepisami
prawa. Natomiast warstwa instrumentalna koncepcji wymaga podjêcia
decyzji o zarz¹dzaniu sformalizowanym (przy wykorzystaniu i adaptacji
wytycznych miêdzynarodowych standardów normalizacji i oceny, takich
jak m.in.: SA 8000, AA1000, ISO 26000) lub niesformalizowanym przy
wykorzystaniu metod i narzêdzi zapo¿yczonych z pokrewnych koncepcji, takich jak np.: zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, zarz¹dzanie marketingowe, logistyczne itd.
Proces zarz¹dzania mo¿na opisaæ na zbiorze sekwencyjnych etapów,
takich jak: identyfikowanie obszarów (ekonomicznego, prawnego, etycznego i filantropijnego) i podmiotów spo³ecznej odpowiedzialnoœci (podmiotów wewnêtrznych: w³aœciciela/i, mened¿era/ów, pracowników i podmiotów zewnêtrznych: klientów, dostawców, spo³ecznoœci lokalnej itd.),
planowanie (np.: deklaracja wartoœci, umiejscowienie celów spo³ecznych
w wi¹zce celów przedsiêbiorstwa, opracowanie lub wybór sposobów
pomiaru, raportowania i kszta³towania spo³ecznej odpowiedzialnoœci itd.),
organizowanie (czyli zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji koncepcji: struktura organizacyjna, kultura organizacyjna, rozwi¹zania strategiczne, integracja w ramach istniej¹cego systemu zarz¹dzania
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itd.), kszta³towanie (konkretne dzia³ania spo³ecznie odpowiedzialne w ramach obszarów dedykowane podmiotom, przy wykorzystaniu wspomagaj¹cych koncepcji, metod, sposobów, narzêdzi zarz¹dzania) i kontrolowanie spo³ecznej odpowiedzialnoœci (pomiar/monitorowanie spo³ecznej
odpowiedzialnoœci (ewentualnie raportowanie), analizê i ocenê efektów
oraz dzia³ania koryguj¹ce i przeprowadzanie usprawnieñ) [Soko³owska,
2013, s. 138–139]. Efektem realizacji procesu s¹ wymierne osi¹gniêcia
wynikaj¹ce z odpowiedzialnego funkcjonowania przedsiêbiorstwa uzyskanego przez odpowiedzialne zarz¹dzanie nim.
Korzyœci zwi¹zane z wdro¿eniem zasad spo³ecznej odpowiedzialnoœci zwi¹zane s¹ ze spójnoœci¹ jej implementacji, realizacj¹ i kontrolowaniem. W tym kontekœcie istotne s¹ relacje miêdzy zbiorem zasad a ich
przetransponowaniem na jêzyk praktyki oraz identyfikacja warunków im
towarzysz¹cych.

2. Kluczowe uwarunkowania oraz procedura implementacji
koncepcji – perspektywa ma³ego przedsiêbiorstwa
Relacje miêdzy zasadami a ich praktycznym ujêciem oraz towarzysz¹ce im warunki nierozerwalnie zwi¹zane s¹ z obiektem, w którym zjawisko ma miejsce. Istotna jest identyfikacja cech charakterystycznych
organizacji i wynikaj¹cej z nich specyfiki jako konsekwencji dla zaistnienia i realizacji sposobów zarz¹dzania. Tym samym konieczne jest rozpatrywanie spo³ecznej odpowiedzialnoœci z perspektywy obiektu, w którym ma miejsce. W przypadku ma³ego przedsiêbiorstwa – przez pryzmat
kontekstu wynikaj¹cego z wi¹zki wyró¿niaj¹cych siê atrybutów tej grupy
przedsiêbiorstw.
Zderzenie koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci ze szczególnymi
cechami ma³ego przedsiêbiorstwa owocuje specyficznymi warunkami
(g³ównie personalnymi, organizacyjno-zarz¹dczymi, finansowymi) wdro¿enia i realizacji koncepcji, a mianowicie:
– centraln¹ postaci¹ i decydentem (po³¹czenie funkcji w³aœciciela i mened¿era2) w przedsiêbiorstwie jest w³aœciciel/e; to od jego wiedzy,
zachowania i przekonania o s³usznoœci wprowadzania zmian zale¿y
powodzenie realizacji koncepcji; to on przekazuje wartoœci interesariuszom i je instytucjonalizuje;
2

W wiêkszych ma³ych przedsiêbiorstwach wraz z rozwojem dzia³alnoœci naturalne staje
siê oddzielenie tych funkcji, wówczas istotne – w kontekœcie spo³ecznej odpowiedzialnoœci – staj¹ siê dwukierunkowe relacje na linii: w³aœciciel–mened¿er, mened¿er–pracownicy.
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„zwinnoœæ” (elastycznoœæ, dynamizm i otwartoœæ) ma³ego przedsiêbiorstwa stwarza warunki dla uznawania wa¿noœci procesów spo³ecznych i zwi¹zanych z nimi: przep³ywem informacji, wiedz¹, kapita³em
intelektualnym i spo³ecznym, a tak¿e dla kszta³towania zrównowa¿onej kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i dialogu;
doœæ skomplikowane propozycje standardów normalizacji, oceny i zarz¹dzania spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹ wymagaj¹ dostosowania do
specyfiki ma³ych przedsiêbiorstw (ma³o skomplikowanych realizacji
funkcji zarz¹dczych, organicznych i procesów), tym bardziej, ¿e do ich
w³aœcicieli przemawiaj¹ nieskomplikowane w swej treœci i realizacji
zasady i instrumenty zarz¹dzania;
zazwyczaj niskie bud¿ety ma³ych przedsiêbiorstw wykluczaj¹ stosowanie niektórych narzêdzi zw³aszcza z obszaru ekonomicznego
wzglêdem pracowników (np.: rozbudowane systemy motywacyjne)
lub filantropijnego wobec spo³ecznoœci lokalnej (np.: wsparcie charytatywne, mecenat kultury);
istotna jest funkcjonalnoœæ i u¿ytecznoœæ proponowanych sposobów
zarz¹dzania;
propozycjê rozbudowanych etapów procesu zarz¹dzania spo³eczn¹
odpowiedzialnoœci¹ nale¿y zastêpowaæ „szytymi na miarê”, zindywidualizowanymi programami dedykowanymi konkretnym przedsiêbiorstwom lub ich grupom;
wa¿ne jest stopniowe, metodyczne wprowadzanie elementów koncepcji przy identyfikacji szczególnych warunków;
zak³adany w koncepcji jej strategiczny wymiar, w przypadku ma³ego
przedsiêbiorstwa, zazwyczaj nie jest spe³niany, ze wzglêdu na szcz¹tkowe i niesformalizowane elementy procesu zarz¹dzania strategicznego;
wdro¿enie za³o¿eñ koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci wymaga
czasu i zaanga¿owania, a to mo¿e staæ w opozycji do oczekiwañ
przedsiêbiorców, dzia³aj¹cych pod presj¹ krótkookresowoœci, szybkich efektów oraz kosztów;
zazwyczaj niewielki zakres i zasiêg dzia³alnoœci ma³ego przedsiêbiorstwa, a tak¿e szczególne relacje spo³eczne wewn¹trz i na zewn¹trz
przedsiêbiorstwa, bliskoœæ psychologiczna i ekonomiczna rynku
stwarzaj¹ korzystne warunki dla kszta³towania dobrych relacji praktycznie ze wszystkimi grupami interesariuszy;
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sygna³y p³yn¹ce z otoczenia ekonomicznego, politycznego, prawnego
i spo³ecznego mog¹ nie nastrajaæ optymistycznie, jeœli idzie o bezpieczeñstwo, sprawiedliwoœæ, uniwersalne wartoœci moralne i zaufanie w przestrzeni publicznej itd.
Œwiadomoœæ sprzyjaj¹cych i ograniczaj¹cych czynników i warunków
dla zaistnienia w praktyce szczytnych, aczkolwiek jak najbardziej realnych pryncypiów spo³ecznie odpowiedzialnej aktywnoœci ma³ego przedsiêbiorstwa to podstawowe za³o¿enie u³atwiaj¹ce procedurê implementacji
koncepcji, na któr¹ mog¹ sk³adaæ siê nastêpuj¹ce dzia³ania dla przedsiêbiorcy, który powinien:
1. Wiedzieæ jak najwiêcej o koncepcji (zapoznaæ siê z zasadami i instrumentami, a tak¿e przyk³adami dobrych i z³ych praktyk i zwi¹zanych
z nimi profitów lub strat) i widzieæ zasadnoœæ oraz korzyœæ wdra¿ania
jej za³o¿eñ, zwa¿ywszy na konkretne, szczegó³owo zinterpretowane
specyficzne cechy dzia³alnoœci.
2. Zapoznaæ pracowników z zamiarem, przekazuj¹c wiedzê o koncepcji.
3. Oceniæ sytuacjê spo³eczn¹, organizacyjn¹ i ekonomiczn¹ przedsiêbiorstwa „na wejœciu” (za pomoc¹ mierników iloœciowych i jakoœciowych).
4. Oceniæ swoj¹ dzia³alnoœæ przez pryzmat odpowiedzialnego dzia³ania
we wszystkich wymiarach, zidentyfikowaæ luki oraz potrzebê i mo¿liwoœci ich zape³nienia.
5. Identyfikowaæ ju¿ istniej¹ce przejawy spo³ecznej odpowiedzialnoœci,
umieæ je przyporz¹dkowaæ do obszarów (ekonomicznego, prawnego,
etycznego, filantropijnego) wzglêdem interesariuszy wewnêtrznych
i zewnêtrznych oraz rozpoznaæ potrzebê ich doskonalenia.
6. Sformu³owaæ cele g³ówne i szczegó³owe realizacji koncepcji wraz ze
sposobami ich monitorowania.
7. Przygotowaæ przedsiêbiorstwo organizacyjnie (np.: zmiany w strukturze organizacyjnej, procedurach, opisach stanowisk itd.) i finansowo (np. wygospodarowaæ œrodki w bud¿ecie itd.).
8. Rozpisaæ szczegó³owe elementy, umiejscowiæ w rzeczywistoœci organizacyjnej, przyporz¹dkowaæ personalnie odpowiedzialnoœæ za ich
przygotowanie, wdro¿enie i realizacjê.
9. Ustaliæ harmonogram i zakres prac (wdro¿enie i realizacja) przygotowuj¹cych do cyklicznego procesu zarz¹dzania spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹.
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Zarówno przedstawione uwarunkowania, jak i etapy implementacji
za³o¿eñ koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci nie wyczerpuj¹ listy,
bowiem kontekst sytuacyjny przedsiêbiorstwa mo¿e poszerzaæ, albo zawê¿aæ spektrum warunków i dzia³añ.

3. Opis przypadku
3.1. Metodyka badañ
W³aœciciel ma³ej kliniki dentystycznej3 (z województwa dolnoœl¹skiego, 9 zatrudnionych, 12 lat na rynku, firma rodzinna) bra³ udzia³
we wszystkich etapach procesu badawczego (etapu badañ wstêpnych
i trzech etapów badañ w³aœciwych). W trakcie badañ w przedsiêbiorstwie
w latach 2008–2011 zidentyfikowano liczne przejawy oraz pojedyncze
procedury zwi¹zane ze spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹. Podczas czêstych
konsultacji z badaczk¹ (autork¹ artyku³u) przedsiêbiorca wyrazi³ zainteresowanie problematyk¹ oraz chêæ pog³êbiania wiedzy z tego zakresu,
a w konsekwencji podj¹³ decyzjê o stopniowym wdra¿aniu zasad koncepcji. Po ponad 4 latach (koniec 2015, pocz¹tkowe miesi¹ce 2016 roku) od
zakoñczenia badañ w³aœciwych ponownie zbadano stan realizacji koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci. Zastosowano zmodyfikowane
narzêdzia badawcze (kwestionariusze ankiety dla w³aœciciela, pracowników, klientów oraz kwestionariusz wywiadu dla w³aœciciela). Studium
przypadku jest jednostkowym, syntetycznym i skrótowym opisem wybranych wyników rozbudowanych i pog³êbionych badañ empirycznych
przeprowadzanych na celowo dobranej próbie 48 ma³ych przedsiêbiorstw z 12 województw 4. Proces badawczy trwa.
3.2. Studium przypadku
Specyfika firmy, wynikaj¹ca z przedmiotu dzia³alnoœci, którym jest
œwiadczenie us³ug medycznych, a konkretnie leczenia dentystycznego,
wyznacza warunki dla powodzenia implementacji za³o¿eñ koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci. Potrzeba szczególnej dba³oœci o wysok¹ jakoœæ
oferowanego produktu, na który sk³ada siê specjalistyczna wiedza i kompetencje pracowników, solidne materia³y i wyposa¿enie gabinetów, dyskretna i przyjemna obs³uga, tworz¹ dobry fundament dla odpowiedzial3

Decyzja o nieujawnianiu nazw przedsiêbiorstw wynika³a z prezentacji nie tylko dobrych, ale i z³ych praktyk zwi¹zanych z przedmiotem badañ.
4
Celowy dobór przedsiêbiorstw zwi¹zany by³ bezpoœrednio z wynikami badañ empirycznych z II etapu badañ w³aœciwych z 2011 roku, podczas którego wybrano przedsiêbiorstwa pretenduj¹ce do miana spo³ecznie odpowiedzialnych, poniewa¿ wyró¿niono
w nich cechy, które eksponowa³y spo³ecznie odpowiedzialnych charakter dzia³alnoœci.
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nego zarz¹dzania uwzglêdniaj¹cego interesy w³aœciciela poprzez interesy
pracowników, klientów i pozosta³ych pomiotów.
Przedsiêbiorca prezentuje nader aktywn¹ postawê wobec dostrzegania wa¿noœci procesów spo³ecznych w zarz¹dzaniu klinik¹. Jest otwarty
poznawczo i „zaprogramowany” (z racji wykonywanego zawodu) na
ci¹g³e uczenie siê. Bra³ udzia³ w kilku seminariach i konferencjach poœwiêconych problematyce (pozyskan¹ wiedz¹ dzieli siê z pracownikami),
a tak¿e stworzy³ pracownikom biblioteczkê, w której mog¹ siê zapoznaæ
z publikacjami i broszurami na temat nowych trendów w zarz¹dzaniu,
spo³ecznej odpowiedzialnoœci, etyki biznesu (obok specjalistycznej, medycznej literatury przedmiotu). Ponadto w³aœciciel organizuje cykliczne
spotkania z pracownikami, w trakcie których nie tylko omawia bie¿¹ce
sprawy dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, ale i problemy zwi¹zane z etycznym, odpowiedzialnym i jakoœciowo jak najwy¿szym standardem aktywnoœci we wszystkich wymiarach (w ten sposób zosta³ wypracowany
kodeks etyczny). Przejawy spo³ecznej odpowiedzialnoœci zosta³y zidentyfikowane, uœwiadomione przedsiêbiorcy oraz przyporz¹dkowane do
odpowiednich kategorii zwi¹zanych ze spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹
przez badaczkê, w poprzednim procesie badawczym. Przedsiêbiorca zapozna³ siê tak¿e ze œwiatowym dorobkiem badawczym oraz pozna³ profity, jakie mo¿e uzyskaæ z tego typu dzia³añ. Pocz¹tkow¹ niechêæ pracowników do zmian przedsiêbiorca zminimalizowa³ poprzez w³¹czenie
ich w prace nad sformu³owaniem misji i celów strategicznych, a tak¿e
stworzeniem narzêdzi u³atwiaj¹cych rozpoznanie potrzeb klientów oraz
kontaktów z dostawcami. Pracownicy wspólnie wypracowali kilka g³ównych celów realizacji koncepcji (m.in.: utrzymanie i podnoszenie jakoœci
us³ug, pracy i wspó³pracy). Wyznaczono osobê z dzia³u organizacyjno-prawnego do koordynacji dzia³añ i sprawozdawczoœci postêpów w realizacji celów.
Obecnie w przedsiêbiorstwie cyklicznie identyfikowane s¹ obszary
i podmioty spo³ecznej odpowiedzialnoœci. Przedsiêbiorca stosuje narzêdzia monitoringu celów oraz oczekiwañ interesariuszy (rozmowy z pracownikami, krótkie ankiety lub rozmowy z klientami, ankiety dla dostawców i spo³ecznoœci lokalnej – w budowie). Lokalny charakter dzia³alnoœci
oraz ugruntowana pozycja w³aœciciela w lokalnym œrodowisku medycznym, biznesowym, samorz¹dowym i spo³ecznym owocuje naturalnym
uczestniczeniem kliniki w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i charytatywnych miasta i regionu. Zespó³ pracuje nad udoskonalaniem arte-
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faktów fizycznych i behawioralnych, a tak¿e norm i nieskomplikowanych
procedur odzwierciedlaj¹cych wartoœci w kulturze organizacyjnej. Trwaj¹ tak¿e prace nad szczegó³owymi wytycznymi dla planowania, organizowania, kszta³towania i kontrolowania spo³ecznej odpowiedzialnoœci.
Procesy wdra¿ania i realizacji za³o¿eñ koncepcji przenikaj¹ siê i uzupe³niaj¹, a postawa i dotychczasowe dzia³ania dobrze rokuj¹, jeœli idzie
o mo¿liwoœci ich pe³nego zaistnienia.

Zakoñczenie
Zaprezentowane w artykule rozwa¿ania, zwa¿ywszy na trwaj¹cy
proces badawczy, s¹ zaczynem do dyskusji nad badaniem efektywnego
zarz¹dzania spo³eczn¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz potrzeb¹ roz³o¿onej
w czasie obserwacji owych efektów. Tym samym próby odpowiedzi na
postawione we wstêpie pytania dotycz¹ce warunków oraz przebiegu
implementacji za³o¿eñ koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci w ma³ym
przedsiêbiorstwie nie mo¿na ograniczyæ tylko do niniejszego opracowania. Ponadto na wymierne korzyœci z odpowiedzialnego funkcjonowania
przedsiêbiorstwa trzeba poczekaæ, a i dochodzi do tego oczekiwana regu³a wzajemnoœci w relacjach z interesariuszami. Taki stan rzeczy mo¿e pozostawiaæ koncepcjê spo³ecznej odpowiedzialnoœci w sferze idei, dlatego
potrzebny jest wysi³ek badawczy oraz wspó³praca z przedsiêbiorcami,
a tak¿e przedstawicielami otoczenia instytucjonalnego celem jej propagowania i ugruntowywania.

Literatura
1. Ackerman R. W. (1973), How Companies Respond to Social Demands,
„Harvard University Review”, Vol. 51, No. 4.
2. Carroll A. B. (1999), Corporate Social Responsibility – Evolution of a Definitional Construct, „Business & Society”, Vol. 38, No. 3.
3. Des Jardins J. R., McCall J. J. (1985), Contemporary Issues in Business
Ethics, Reston Publishing Company, Belmont.
4. Donaldson T., Preston L. E. (1995), The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications, „Academy of Management Review”, Vol. 20, No. 1.
5. Freeman R. E., Phillips R. A. (2002), Stakeholder Theory: Libertarian Defense, „Business Ethics Quarterly”, Vol. 12, No. 3.
6. Friedman M. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase Its
Increase Its Profits, „New York Times Magazine”, 13.09.

360

Agnieszka Soko³owska

7. Garriga E., Mele D. (2004), Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, „Journal of Business Ethics”, Vol. 53, No. 1
8. Jones T. M. (1980), Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined,
„California Management Review”, Vol. 22, No. 3.
9. Kung H. (1999), Pokój na œwiecie – œwiatowe religie – œwiatowy etos, w:
J. Seku³a (red.), Idea etycznoœci globalnej, Wydawnictwo Seculum, Siedlce.
10. Mele D. (2002), Not only Stakeholders Interests. The Firm oriented towards
the Common Good, University of Notre Dame Press, Notre Dame.
11. Soko³owska A. (2013), Spo³eczna odpowiedzialnoœæ ma³ego przedsiêbiorstwa. Identyfikacja-ocena-kierunki doskonalenia, Seria: „Monografie i Opracowania” nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroc³awiu, Wroc³aw.
12. Vogel D. (1986), The Study of Social Issues in Management: A Critical Appraisal, „California Management Review”, Vol. 28, No. 2.
13. Wartick S. (1994), Mahon S., Towards a Substantive Definition of the Corporate Issue Construct: A Review and Synthesis of Literature, „Business
and Society”, Vol. 33, No. 3.
14. Zbiegieñ-Maci¹g L. (1991), Etyka w zarz¹dzaniu, PWN, Warszawa.
Streszczenie
W artykule o charakterze teoretyczno-empirycznym zaprezentowano kluczowe za³o¿enia koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoœci w ma³ym przedsiêbiorstwie
wraz z procedur¹ i uwarunkowaniami ich wdro¿enia oraz studium przypadku
ma³ego przedsiêbiorstwa, w którym trwa proces przedmiotowej implementacji.

S³owa kluczowe
spo³eczna odpowiedzialnoœæ, ma³e przedsiêbiorstwo, warunki wdro¿enia

The conditions of implementation of social responsibility conception
in small enterprise (Summary)
The article, discussing both theoretical and empirical aspects of the research
problem, presents key assumptions of social responsibility in small enterprise, together with proceeding and conditions of their implementation, as well as case
study of small enterprise, wherein runs implementation process.
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