
A C T A  U N I V E R S I T A T I S  L O D Z I E N S I S  
FOLIA  OECONOMICA  265,  2012 

 

 

 

 

 

Edyta Bieli ska – Dusza  

Wojciech Paj k  

METODYCZNA KONCEPCJA BADANIA SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNO CI PRZEDSI BIORSTWA 

W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO 
ROZWOJU 

1. UWAGI WST PNE 

Przedsi biorstwa funkcjonuj  w ramach otoczenia, natomiast analiza relacji 

mi dzy przedsi biorstwa a otoczeniem, od dawna jest obecne w literaturze 

przedmiotu. W ostatnim okresie czasu, zauwa amy coraz wi ksz  konieczno  

respektowania przez przedsi biorstwo wymaga  otoczenia. Sprowadza si  j  nie 

tylko do uwzgl dniania w jego funkcjonowaniu reakcji na oczekiwania 

otoczenia, ale coraz cz ciej monitoruje si  działalno  tego podmiotu 

w aspekcie społecznym, ekonomicznym czy ekologicznym
1
. Jak dowodz  

badania
2
 opublikowane na wiatowym Forum Ekonomicznym w Davos, 

zawieraj ce  opinie szefów firm dotycz ce celu, oddziaływania i wiod cej roli 

                                                

 Dr, Katedra Analiz Strategicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

 Dr, Katedra Analiz Strategicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
1 Por. H. Piekarz, A. Paliwoda-Matiola ska, Odpowiedzialno  społeczna z perspektywy 

procesu zarz dzania przedsi biorstwem, w: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji 

i nowej gospodarki, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 209-221. 
2 Badanie zostało przeprowadzone w pa dzierniku 2011 r. przez Economist Intelligence Unit 

(EIU) na zlecenie firmy doradczej Deloitte. Badanie obj ło swoim zasi giem 390 szefów firm. 

Zob. CSR firm powinien sta  si  elementem oceny ich działalno ci. Sfera gospodarcza mo e 

przyczyni  si  do eliminacji najwi kszych problemów społecznych. Informacja prasowa: Davos, 

26 stycznia 2012 r.  

W ramach badania zagadnie  w zakresie oddziaływania biznesu na społecze stwo, firma 

Deloitte zebrała dodatkowo ponad 1000 opinii swoich pracowników z biur z całego wiata - 

przedstawicieli pokolenia Y (czyli osób urodzonych po 1981 r.). Zdaniem ponad połowy badanych 

(52%), biznes bardziej ni  jakakolwiek inna sfera działalno ci społecze stwa b dzie w przyszło ci 

odgrywał znacz c  rol  w rozwi zywaniu najwi kszych problemów społecznych. Ponadto 92% 

respondentów jest zdania, e sukces działalno ci gospodarczej powinien by  mierzony nie tylko 

wysoko ci  wypracowanego zysku firmy, ale tak e jej „celem społecznym”, 

www.deloitte.com/business-society [dost p 10.02. 2012].  
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biznesu w społecze stwie, 76% badanych przedsi biorców uwa a, i  warto  

firmy nale y ocenia  nie tylko mierz c zysk, ale tak e na podstawie 

pozytywnego wpływu jej podstawowej działalno ci na społecze stwo. 

Społeczne aspekty działalno ci gospodarczej staj  si  coraz wa niejszym 

elementem wiatowego biznesu. Dlatego te  wydaje si , e z punktu widzenia 

zapewnienia długotrwałego rozwoju firmy, w ramach stosowanych strategii 

rozwoju coraz wi ksze znaczenie odgrywa  zaczynaj  strategie 

zrównowa onego rozwoju. Tak wi c, coraz cz ciej podkre la si  model 

społecznego przedsi biorstwa, który akceptuje istnienie innych, ni  

akcjonariusze i wła ciciele, grup interesu. Istotnym determinantem strategii 

zrównowa onego rozwoju wydaje si  by  społeczna odpowiedzialno  

przedsi biorstwa – Corporate Social Responsibility (CSR). Jednak e z bada
3
 

przeprowadzonych przez biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 

wynika, e zaledwie 20% przebadanych firm zastosowało wybrane przez siebie 

instrumenty i systemy zarz dzania CSR, pozostałe firmy kształtuj c strategi  

działania przedsi biorstwa nie uwzgl dnia tak istotnych zagadnie . St d te  

wydaje si , e zagadnienia opracowania metodycznej koncepcji badania 

społecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstwa w kaształtowaniu staretgii 

zró nowa onego rozwoju, przyj te jako podstawowy cel niniejszego artykułu, s  

problematyk  aktualn  i potrzebn . Ponadto rozwa ania teoretyczne dotycz ce 

tego zagadnienia zostan  dopełnione analiz  przypadku. B dzie nim badanie roli 

i znaczenia społecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstwa w kształtowaniu 

strategii zrównowa onego rozwoju. Proces identyfikacji tego zjawiska 

odniesiemy do wybranej Firmy z bran y tytoniowej
4
.  

 

 

2. CHARAKTERYSTYKA POJ  PODSTAWOWYCH 
 

Podpunkt ten rozpoczniemy od przyj cia definicji: CSR, strategii, 

zrównowa onego rozwoju oraz strategii zrównowa onego rozwoju, bez ich 

szczegółowej charakterystyki
5
. 

                                                
3 Badanie przeprowadzono: w Polsce, na W grzech, Litwie, Słowacji, w Chorwacji, 

Macedonii, Bułgarii i Turcji. Społeczna odpowiedzialno  biznesu w Polsce. Wst pna analiza; 

Opracowanie w ramach projektu „Przyspieszenie wdra ania praktyk CSR w nowych pa stwach 

członkowskich UE i w krajach kandyduj cych, jako instrument harmonizacji, konkurencyjno ci 

i spójno ci społecznej w UE” wdra anego przez biuro Programu Narodów Zjednoczonych 

ds. Rozwoju (UNDP) http://www.acceleratingcsr.eu dn. 15 XII 08, s. 11. 
4 Z uwagi na brak zgody kadry zarz dzaj cej, nazwa firmy  nie została podana.  
5 Z uwagi na ograniczenie dotycz ce obj to ci tekstu szczegółowa charakterystyka  nie 

zostaje omówiona. Podstawowe poj cia znajduje si  w badaniach. CSR jako instrument strategii 

zrównowa onego rozwoju. Praca realizowana w ramach bada  statutowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, pod. kier. M. Lisi skiego (Umowa nr 30/KAS/1/2007/S/391). 
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Wraz z dynamik  zmian gospodarczych, politycznych i społecznych, 

pogl dy na społeczn  odpowiedzialno  przedsi biorstwa ulegaj  ci głej 

ewolucji
6
. Zainteresowanie tym zagadnieniem rozpowszechniło si  w latach 50 

i 60. Natomiast pionierem w zakresie bada  dotycz cych wra liwo ci 

przedsi biorstwa na sprawy społeczne zalicza si  m.in. R. Ackerman
7
, który 

uwa ał, i  szybkie reagowanie mened erów na problemy społeczne, ju  we 

wczesnej fazie ich rozwoju, powinno by  celem społecznych d e  korporacji 

tak, aby władze pa stwowe lub opinia publiczna nie zd yły ingerowa  w jego 

rozwi zanie, narzucaj c sposób post powania, nie zawsze korzystny dla 

korporacji.  

Społeczna odpowiedzialno  biznesu to koncepcja, zgodnie z któr  

przedsi biorstwa dobrowolnie uwzgl dniaj  problematyk  społeczn , etyczna, 

prawn  i ekologiczn  w swojej działalno ci komercyjnej i stosunkach 

z zainteresowanymi stronami
8
. P.F. Drucker, zauwa a, e społeczna 

odpowiedzialno  mened erów wymaga takiego post powania, aby wszystko, 

co rzeczywi cie le y w interesie publicznym, stało si  interesem własnym 

przedsi biorstw i uznaje za nieprawdziwe stwierdzenie odwrotne, którego 

wyznawc  jest M. Friedman - "co dobre dla biznesu, jest dobre dla kraju"
9
. 

Nawi zuj c do słów M. Friedmana powinni my zauwa y , e społeczna 

odpowiedzialno  przedsi biorstwa ulega ró norodnym zmianom zale nym od 

wymaga  w poszczególnych krajach. Na terenie Polski etapy rozwoju CSR 

kształtowały si  nast puj co
10

:  

1. Lata 1997-2000 mo na opisa , jako stadium milczenia i całkowitego 

braku zainteresowania; 

2. Lata 2000-2002 CSR budziło niech , a niekiedy nawet sprzeciw 

i agresj  ze strony cz ci liderów biznesu, publicystów ekonomicznych, 

przekonanych, e wolny rynek jest panaceum na wszelkie problemy; 

                                                
6 Z uwagi na cel artykułu charakterystyka ewolucji pogl dów na temat społecznej 

odpowiedzialno ci przedsi biorstwa, jak równie  analiza porównawcza prezentowanych 

w literaturze przedmiotu definicji zostanie pomini ta. Jednocze nie zainteresowanych tym 

tematem odsyłamy do bada  na podstawie, których powstał niniejszy artykuł.  

Zob. A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management Organizational Stakeholders, "Business Horizons" 1991, July – August; Corporate 

Social Responsibility. Necessity not a choice, Grant Thornton International, 2008; Doing good. 

Business and sustainability challenge, The Economist Intelligence Unit, 2008. 
7 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 116. 
8 Por. Komisja Europejska COM(2001)366, www.csrinfo.org dn.19-12-2008; podobne 

stanowisko prezentuje m.in. J. McGiure, Contemporary Management, praca zbiorowa pod red. 

I. W. Mc Guire'a, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1974, p. 458.  
9 P F. Drucker, Praktyka zarz dzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1994, s. 418. 
10 „Społeczna odpowiedzialno  biznesu w Polsce. Wst pna…, op. cit., s. 22. 
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3. Lata 2002-2004 to zainteresowanie, a nawet moda na publiczne 

deklaracje uznania dla roli zasad etyki i odpowiedzialno ci społecznej, jako 

fundamentów działania ka dej firmy; 

4. Lata 2004-2005 to rozwój konkretnych, cho  cz stkowych projektów, 

obejmuj cych wybrane, znacz ce obszary funkcjonowania firm; 

5. Lata 2006-2007, to próba ł czenia CSR ze strategiami realizowanymi 

w firmie.  

Analizuj c powy sze wydaje si , e słowa W. Gasparskiego s  nader 

aktualne, a mianowicie i  potrzebny jest alians biznesu i wiata nauki, instytucji 

pa stwowych i samorz dowych oraz organizacji pozarz dowych na rzecz 

tworzenia infrastruktury etycznej w polskim yciu gospodarczym”
11

. Mogło by 

si  to przyczyni  do efektywniejszej realizacji ostatniego pi tego etapu, jaki 

istnieje w chwili obecnej.  

W dalszej cz ci podejmiemy prób  krótkiego scharakteryzowania 

najbardziej znacz cych, naszym zdaniem, propozycji okre lenia poj cia strategii 

zrównowa onego rozwoju. Rozpoczniemy od przyj cia definicji: strategii, 

zrównowa onego rozwoju oraz strategii zrównowa onego rozwoju. 

Analizuj c literatur  przedmiotu zauwa amy, i  istniej wiele definicji 

strategii, cho  adna z nich nie ogólnie obowi zuj c . Poszczególni autorzy w 

ró ny sposób rozumiej  termin „strategia”.  

Dla celów niniejszego artykuł przyjmiemy definicj  prezentowana przez 

J. B. Quinna, wg którego strategia - to wzór lub plan, który integruje 

w organizacji główne cele, obowi zuj ce polityki i logiki post powania w zwart  

cało . Dobrze sformułowana strategia pozwala nakierowa  i uplasowa  zasoby 

organizacji w trwały układ oparty na własnych kompetencjach organizacji, 

uwzgl dniaj cy jej słabe strony, antycypuj cy zmiany w otoczeniu i sytuacyjne 

posuni cia inteligentnych oponentów
12

.  

W literaturze z zakresu rozwoju zrównowa onego, mo emy zauwa y , e 

definicje te kład  nacisk na dwie podstawowe kwestie. Pierwsza, polegaj ca na 

konieczno ci zachowania przyrodniczych systemów podtrzymuj cych ycie, 

wyra a si  w zachowaniu trwało ci podstawowych procesów przyrodniczych 

i równowagi ekologicznej. Druga odnosi si  do równoprawnej w sensie 

                                                
11 W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach 

praktycznych. Inicjatywy, programy, kodeksy, UNDP Polska, Warszawa 2002, s. 18. Zob. tak e: 

Rybak M. Etyka menad era – społeczna odpowiedzialno  przedsi biorstw, PWN, Warszawa 

2004. 
12 H. Kreikebaum wymienia nast puj ce elementy strategii: strategie w przedsi biorstwie 

zmieniaj  si  w zale no ci od warunków otoczenia. Mog  one te warunki zmienia  lub im ulega  

w ramach procesów adaptacyjnych. Ukazuj , w jaki sposób posiadane zasoby mo na wykorzysta  

do spełnienia zamiarów przedsi biorcy. Nadaj  ogólny kierunek rozwojowi przedsi biorstwa. 

Celem strategii jest tworzenie i rozwój długotrwałych mo liwo ci sukcesu poprzez wykorzystanie 

przewagi konkurencyjnej. H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsi biorstwie, PWN, 

Warszawa 1997, s. 27. 
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społecznym integracji działa . Jednak e bior c pod uwag  cel niniejszego 

artykułu przyjmiemy nast puj c  definicj  rozwoju zrównowa onego13
 

przyj t  przez Fundacj  O rodka Edukacji Ekologicznej: „rozwój zrównowa ony 

nie narusza w sposób istotny i nieodwracalny zasobów rodowiska, jest to 

rozwój człowieka w harmonii z przyrod . Opiera si  na jednoczesnym 

respektowaniu praw przyrody, praw ekonomii i praw rozwoju społecze stw. 

Trwały, zrównowa ony rozwój oznacza znalezienie harmonii mi dzy aspektem 

przyrodniczym, aspektem społecznym i aspektem gospodarczym (ekonomicznym) 

w ka dym ludzkim działaniu, podobnie jak układ trzech łopat ruby okr towej, 

które daj  jednocze nie nap d i stabilno ”
14

.  

Rozwój zrównowa ony przedsi biorstwa, co wcze niej podkre lali my, to 

taki rozwój, w którym osi ga si  równowag  ekonomiczn , społeczn  i ochrony 

rodowiska poprzez realizacj  odpowiednio przemy lanych celów, zapisanych 

w strategii i mierzonych odpowiednimi wska nikami. Polega on na 

maksymalizowaniu korzy ci z rozwoju ekonomicznego. Warunkiem tego jest 

jednak to, e chroni si  jednocze nie i zapewnia odtwarzanie u ytecznych 

zasobów naturalnych w długim okresie czasu. Z tego wzgl du jego zasadnicz  

cech  jest dostosowanie tempa rozwoju przedsi biorstwa do stanu rodowiska 

przyrodniczego, w drodze eliminacji procesów i działa  szkodliwych dla tego 

rodowiska oraz promowania przyjaznych mu sposobów gospodarowania
15

. 

Strategia zrównowa onego rozwoju wymaga zaanga owania kierownictwa 

przedsi biorstwa w trzy podstawowe obszary: kapitał ludzki, przestrze  

współdziałania oraz w systemy warto ci
16

. 

                                                
13 Za prekursora „rozwoju zrównowa onego” mo na uzna  J.W. Forrestera Por. 

J.W. Forrester, Urban Dynamics, Portland, OR: Productivity Press, 1969. Literatura z tego zakresu 

charakteryzuje si  du  ilo ci  definicji okre laj cych rozwój zrównowa ony w sposób mniej lub 

bardziej szczegółowy. Mo na łatwo zauwa y , i  poj cie zrównowa onego rozwoju pocz tkowo 

zwi zane było przede wszystkim z konieczno ci  ochrony rodowiska i zasobów naturalnych 

ziemi. Z kolei, obecnie oznacza ono rozwój gospodarczy odpowiadaj cy zapotrzebowaniom 

tera niejszo ci i jednocze nie pozostawiaj cy przyszłym pokoleniom mo liwo  zaspokojenia ich 

własnych potrzeb. 

Zob. tak e: D. Hitchcock, M. Willard, The Business Guide to Sustainability: Practical 

Strategies and Tools for Organizations, Earthscan Publications Ltd. 2007.  
14 Edukacja w Naturze, O rodek Edukacji Ekologicznej EKO-OKO, Warszawa 2000, s. 29. 
15 Strategia zrównowa onego rozwoju musi, zatem mi dzy innymi, uwzgl dnia : potrzeb  

trwałego rozwoju, potrzeb  rozwi zywania problemów bie cych, potrzeby przyszło ciowe, 

kojarzenie potrzeb bie cych z przyszło ciowymi, wzajemne uwarunkowania problemów rozwoju 

ekonomicznego, społecznego i ochrony rodowiska. J. Hycnar, M. Bugajczyk, J. Duda, Koncepcja 

wdra ania zasad zrównowa onego rozwoju w energetyce. Przyszło  energetyczna Polski, 

Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi , PAN, Kraków 2002, 

s. 117. 
16 Z uwagi na ograniczenie dotycz ce obj to ci tekstu szczegółowa charakterystyka  nie 

zostaje omówiona. Poj cie strategii zrównowa onego rozwoju wraz z wymienionymi obszarami 

znajduje si  w cytowanych badaniach. 
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 Zgodnie z przyj tym, w niniejszym opracowaniu, zało eniami 

rozumienia strategii zrównowa onego rozwoju przejdziemy do opracowania 

metodycznej koncepcji badania działa  CSR. 

 

 

3. METODYCZNA KONCEPCJA BADANIA DZIAŁA  CSR 

 

Zakładaj c, e  strategia zrównowa onego rozwoju stanowi integraln  cz  

strategii organizacji, jej badanie powinno uwzgl dnia  strategi  rozwojow , 

strategie konkurencji oraz strategie relacyjne przedsi biorstwa. Badanie strategii 

zrównowa onego rozwoju w znaczeniu ogólnym obejmuje zatem problematyk  

dotycz c  składników tej strategii oraz jej wpływu na formułowanie strategii 

organizacji (zob. tab. 1). 

Strategie relacyjne (niekonkurencyjne) stanowi  uzupełnienie strategii 

rozwojowej i strategii konkurencji. Ich celem jest uzyskanie uprzywilejowanych 

relacji przedsi biorstwa z otoczeniem podczas formułowania i realizacji strategii 

zrównowa onego rozwoju. Relacje te dotycz  nast puj cych podmiotów: 

konkurentów, klientów, dostawców, regulatorów, zwi zków zawodowych, 

zwi zków wła cicieli oraz sojuszników strategicznych. 

Koncepcja badania działa  CSR dotyczy wdro enia i realizacji 

zaprojektowanej strategii organizacji. Koncepcja ta powinna ona uwzgl dnia  

podstawowe wymagania stawiane takiemu post powaniu. Przyjmijmy zatem, e 

pod poj ciem metodyki b dziemy rozumie  zbiór zasad, sposobów osi gni cia 

okre lonego celu z wykorzystaniem szczegółowych norm post powania 

wła ciwych danej nauce
17

, uwzgl dniaj cych poprawny metodologicznie zbiór 

dyrektyw wskazuj cych sposoby działania (zasady metody, wskazania 

praktyczne) prowadz ce do celu
18

. Na tej postawie mo emy mówi  

o charakterze procesowym i zasobowym metodyki
19

. Charakter procesowy, 

okre lony jest poprzez procedur  za  charakter zasobowy dotyczy 

wykorzystywanych w ramach metodyki metod i technik badania. 

 

 

 

                                                                                                                    

Jak wskazuj  przeprowadzone badania, 50% firm stosuje wybrana przez siebie strategi  

w zakresie społecznej odpowiedzialno ci biznesu. Społeczna odpowiedzialno  biznesu 

w Polsce…, op. cit., s. 9. 
17 W. Kopali ski, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych, Pa stwowe 

Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1989, s. 330. 
18 Z. Martyniak, W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarz dzania, „Przegl d 

Organizacji”, 1976, nr 8. 
19 Z. Szeloch, Doradztwo organizacyjne; Do wiadczenia zachodnioeuropejskie, Krajowe 

Wydawnictwo Gospodarcze, Ruda l ska, 1992, s. 119. 
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Tabela 1. Analiza zada  w zakresie formułowania strategii zrównowa onego rozwoju 

 

Zadania korporacji w zakresie 

formułowania strategii zrównowa onego 

rozwoju 

Zadania strategicznej jednostki biznesu 

w zakresie formułowania strategii 

zrównowa onego rozwoju 

1. Ocena uwzgl dnienia czynników maj cych 

wpływ na zrównowa ony rozwój korporacji 

w analizie makrootoczenia 

2. Analiza potencjału strategicznego 

korporacji ze wzgl du na mo liwo  

realizacji strategii  zrównowa onego 

rozwoju 

3. Okre lenie czy pozycja strategiczna 

korporacji daje mo liwo  realizacji 

strategii zrównowa onego rozwoju 

4. Formułowanie prognoz rozwoju sytuacji 

korporacji pod k tem stosowania strategii 

zrównowa onego rozwoju 

5. Ocena wizji, misji i celów strategicznych 

korporacji ze wzgl du na zrównowa ony 

rozwój 

6. Koordynacja i konsolidacja systemów 

celów strategicznych korporacji w zakresie 

zrównowa onego rozwoju 

7. Analiza podstawowych reguł działania, 

okre lania kryteriów oceny i wyboru 

strategii, formułowanie opcji strategicznych 

korporacji pod k tem strategii 

zrównowa onego rozwoju 

8. Weryfikacja poszczególnych programów 

działania SJB i programów funkcjonalnych 

pod k tem ich realno ci, skuteczno ci 

i efektywno ci w zakresie zrównowa onego 

rozwoju 

9. Analiza bud etów na realizacj  

poszczególnych programów 

zrównowa onego rozwoju 

1. Analiza otoczenia konkurencyjnego SJB ze 

wzgl du na mo liwo  realizacji strategii 

zrównowa onego rozwoju 

2. Analiza potencjału strategicznego SJB ze 

wzgl du na mo liwo  realizacji strategii  

zrównowa onego rozwoju 

3. Formułowanie prognoz rozwoju sytuacji 

SJB w zakresie mo liwo ci realizacji 

strategii zrównowa onego rozwoju 

4. Analiza specyficznych uwarunkowa  

działania SJB, formułowanie celów 

strategicznych i analiza koniecznych do 

rozwi zania problemów strategicznych 

w zakresie zrównowa onego rozwoju 

5. Ocena szczegółowych programów działa  

(planów operacyjnych) i bud etów SJB 

w zakresie zrównowa onego rozwoju 

 

ródło: opracowanie własne. 
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W oparciu o powy sze rozwa ania mo na stwierdzi , e metodyka badania 

działa  CSR obejmuje procedur  post powania oraz metody i techniki 

wykorzystywane w tej procedurze
20

. Zatem metodyka słu ca do badania 

działa  CSR powinna by : usystematyzowanym post powaniem, opartym na 

naukowych zasadach badawczych, spełniaj cym wymagania metodyczne,  

maj cym na celu jego doskonalenie
21

. 

W literaturze przedmiotu spotyka si  trzy ogólne metody badania 

organizacji
22

: 

1. Podej cie opisowo-ulepszaj ce (metoda diagnostyczna), polegaj ce 

na tym, e na zarejestrowany stan faktyczny, poddawany jest krytycznej ocenie 

i analizie w celu zaprojektowania wariantów usprawnie , 

2. Podej cie funkcjonalno-wzoruj ce (metoda prognostyczna), 

zakładaj ce, e punktem wyj cia w procesie badawczym jest zaprojektowanie 

wizji stanu idealnego badanego obiektu a nast pnie polegaj ce na poszukiwaniu 

sposobów zaadoptowania go do istniej cych warunków i mo liwo ci, 

3. Podej cie diagnostyczno-funkcjonalne, staraj ce si  pogodzi  

podej cie opisowo-ulepszaj ce z podej ciem funkcjonalno-wzoruj cym. 

Proponowany sposób badania działa  CSR zakłada zastosowanie podej cia 

diagnostycznego. 

Metoda diagnostyczna wykorzystywana jest jako uniwersalne podej cie do 

badania i usprawniania wszelkich systemów (zob. rys. 1). Metoda ta umo liwia 

usprawnienie badanego obiektu poprzez
23

: identyfikacj  (analiz ), diagnoz  

i ocen  stanu istniej cego, wykrycie wszelkich nieprawidłowo ci (dysfunkcji) 

w badanym obiekcie oraz zaprojektowanie i wdro enie niezb dnych usprawnie . 

Korzystaj c z metody diagnostycznej trafn  diagnoz  mo na postawi  

wówczas, gdy dysponujemy odpowiedni  wiedz  o badanym obiekcie oraz 

jeste my w stanie zidentyfikowa   powi zania przyczynowo-skutkowe wewn trz 

badanego obiektu jak równie  badanego obiektu z jego otoczeniem. 

 

 

 

                                                
20 Bardziej rozbudowan  klasyfikacj  metod uwzgl dniaj c  kategorie po rednie pomi dzy 

„metodami najogólniejszymi a zasadami czyli metodami najbardziej szczegółowymi” 

Z. Martyniak np. „Organizatoryka”, PWE, Warszawa 1987, s. 127 - 128. W my l tej propozycji, 

stosuj c kryterium malej cego stopnia ogólno ci mo na wyró ni : zasady, strategie, metody 

ogólne, grupy metod szczegółowych, metodyki szczegółowe, metody szczegółowe, grupy technik 

i techniki poszczególne. 
21 Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwi zywaniu problemów zarz dzania, 

PWN, Warszawa 1995, s. 39. 
22 Z. Martyniak, Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 51-52. 
23 H. Bieniok i zespół, Metody sprawnego zarz dzania. Planowanie, organizowanie, 

motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997, s. 61. 
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Stan dotychczasowy badanego 

obiektu 

Identyfikacja, (analiza) i ocena 

stanu istniej cego 

Zaprojektowanie i wdro enie 

zmian  w obiekcie 

Stan po dany 

obiektu 

 

Rysunek 1. Usprawnianie obiektu metod  diagnostyczn  
ródło: opracowano na podstawie H. Bieniok i zespół, Metody sprawnego zarz dzania. 

Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 

1997, s. 60. 

 

Na podstawie przedstawionych zało e  metodyki badania organizacji, 

proponuje si  aby proces badania działa  CSR obejmował nast puj ce etapy
24

: 

1. Okre lenie celu, przedmiotu i zakresu badania działa  CSR 

2. Wst pn  identyfikacj  i konkretyzacj  metody badania działa  CSR 

3. Dobór kryteriów oceny działa  CSR 

4. Opracowanie zasad pomiaru i oceny działa  CSR 

5. Identyfikacj  stanu faktycznego i wyprowadzenie ustale  

diagnostycznych dotycz cych działa  CSR 

6. Syntez  wyników badania i okre lenie kierunków doskonalenia CSR 

W ramach poszczególnych etapów sformułowane zostan  szczegółowe 

zadania badawcze (zob. tab. 2). Strategia zrównowa onego rozwoju w procesie 

badawczym,  b dzie postrzegana jako pewien zbiór cech obiektu badania. Cechy 

te stanowi  podstaw  do sformułowania kryteriów oceny działa  CSR. 

W zwi zku z tym, e działania CSR maja wpływ na funkcjonowanie organizacji, 

proponuje si  zastosowanie skal mieszanych okre laj cych stopie  nasilenia 

badanej cechy (kryteria o charakterze ilo ciowym – skale liczbowe, kryteria 

o charakterze jako ciowym – skale opisowe) oraz opowiadaj c  im ocen  

istotno ci bł du z punktu widzenia celów strategicznych organizacji (np. brak 

bł du, bł d nieistotny, bł d mało istotny, bł d istotny, bł d bardzo istotny). 

Nale y zauwa y , e niektóre kryteria, ze wzgl du na ich zło ono , b d  miały 

charakter wielostanowy. Do ich oceny proponuje si  zastosowanie metody 

oceny cech o realizacjach niebinarnych (zob. tab. 3). 

                                                
24 Opracowano na podstawie Audyt wewn trzny w doskonaleniu organizacji, red. 

M. Lisi ski, PWE Warszawa 2011, s. 188-236. 
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Tabela 2. Proces badawczy strategii zrównowa onego rozwoju 
 

Etap Zadania badawcze 
1. Okre lenie celu, 

przedmiotu i zakresu 
badania działa  CSR 

Cele ogólne badania: sprawdzenie czy wyst puj  zjawiska 

dewiacyjne dotycz ce działa  CSR, ocena ich istotno ci oraz 

sformułowanie hipotez usprawniaj cych. 

Cele szczegółowe badania: wskazanie słabych punktów działa  

zwi zanych z realizacj  tej strategii, okre lenia istotno ci 

popełnionych bł dów, oraz sformułowanie kierunków 

doskonalenia CSR. 

Przedmiot badania: działania CSR. 

Zakres badania: niezale ne przedsi wzi cie badawcze 

polegaj ce na rozpoznaniu i inwetaryzacji problemów 

zwi zanych z działaniami CSR. 

2. Wst pna identyfikacja 
i konkretyzacja metody 
badania działa  CSR 

Rozpoznanie warunków badania poprzez zebranie 

podstawowych danych o CSR i działaniach CSR. 

Dobór metod i techniki szczegółowych: analiza dokumentacji, 

wywiad, kwestionariusz, ankieta. 

3. Dobór kryteriów oceny 
działa  CSR 

Kryteria dotycz ce poszczególnych kierunków działa  CSR. 

Definiowaniu istoty i charakteru kryteriów oraz ich 

rangowanie. 

4. Opracowanie zasad 
pomiaru i oceny działa  
CSR 

Opracowanie skal pomiarowych adekwatnych dla 

poszczególnych kryteriów. W ramach skal pomiarowych 

okre lenie mo liwych stanów oraz ewentualnych wzorców. 

5. Identyfikacja stanu 
faktycznego i 
wyprowadzenie ustale  
diagnostycznych 
dotycz cych działa  CSR 

Zastosowanie wypracowanych wcze niej narz dzi badawczych 

do pomiaru cech opisuj cych działania CSR na podstawie 

zebranych i przeanalizowanych informacji. 

6. Synteza wyników badania 
i okre lenie kierunków 
doskonalenia CSR 

Okre lenia istotno ci zidentyfikowanych bł dów dotycz cych 

działa  CSR. 

Okre lenie postulowanych kierunków zmian maj cych na celu 

usuni cie zdiagnozowanych dewiacji dotycz cych CSR25. 
 

ródło: opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

                                                
25 Nale y przy tym zaznaczy , e nie jest to szczegółowy program a tylko podstawa do jego 

opracowania. 
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Tabela 3. Zasada oceny dla cech o realizacjach niebinarnych 
 

Oceniany stan 

walor wada 
Okre lenie stanu 

bardzo du y brak 
bł d nie wyst puje, zaleta strategii zrównowa onego 

rozwoju 

du y mały 
bł d nieistotny, mo liwo  wyst pienia zakłóce  podczas 

realizacji strategii zrównowa onego rozwoju 

redni redni 
bł d mało istotny, mo liwo  pojawienia si  problemu 

podczas realizacji strategii zrównowa onego rozwoju 

mały mały 
bł d istotny, zakłócenia podczas realizacji strategii 

zrównowa onego rozwoju 

brak bardzo du y 
bł d bardzo istotny, znacz ce zakłócenia podczas realizacji 

strategii zrównowa onego rozwoju 

 

ródło: opracowano na podstawie A. Nalepka, Koncepcja systemu oceny struktury 

organizacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993, s. 71. 

 

Szczególn  rol  w procesie badania działa  CSR odgrywaj  techniki 

zbierania i prezentacji informacji. W oparciu o uzyskane dzi ki nim, dobre 

jako ciowo informacje mo liwe jest poprawne przeprowadzenie analizy, 

diagnozy oraz zaproponowanie kierunków usprawnie  w ramach danej metody 

(zob. tab. 4). 

 

 

Tabela 4. ródła i techniki gromadzenia i prezentacji informacji 
 

ródła informacji Techniki gromadzenia 

informacji 

Techniki prezentacji 

informacji 

 pracownicy 

 procesy pracy 

 dokumentacja: techniczna, 

technologiczna 

i organizatorska 

 wytwór pracy 

 wiedza i do wiadczenie 

prowadz cego badanie 

 obserwacja bezpo rednia 

 techniki socjologiczne 

 analiza dokumentacji 

 techniki audiowizualne 

 studiowanie 

dokumentacji 

 techniki graficzne 

 techniki tabelaryczne 

 kwestionariusze 

 modele, makiety 

 fotografie, filmy, 

nagrania magnetofonowe 

 opisy słowne 

 

ródło: Opracowano na podstawie H. Bieniok i zespół, Metody sprawnego zarz dzania. 

Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 

1997, s. 67. 
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Odr bn  grup  stanowi  techniki umo liwiaj ce analiz  i diagnoz  działa  

CSR na podstawie zebranych informacji. Podstawow  rol  odgrywaj  tu 

techniki porównawcze, krytycznej oceny i analizy oraz techniki ilo ciowe: 

matematyczne i statystyczne. 

Technikami wykorzystywanymi w ramach projektowania usprawniaj cego 

s  techniki analityczne, modele i wykresy. Szczególn  znaczenie na tym etapie 

post powania badawczego maj  techniki heurystyczne. Ich zastosowanie 

umo liwia znajdowanie nowych oryginalnych rozwi za  dotycz cych działa  

CSR. 

 

 
4. SYNTEZA WYNIKÓW BADA  I USTALENIE KIERUNKÓW DOSKONALENIA 

STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU FIRMY 

 

W pierwszym zadaniu badawczym zaprezentowane zostanie syntetyczne 

zestawienie ocen i wynikaj cych z nich bł dów diagnostycznych, a tak e 

okre lona zostanie ich istotno ci dla racjonalnego funkcjonowania 

przedsi biorstwa. Cały tok post powania odniesiony zostanie do działa
26

 

podejmowanych przez Firm  dotycz cych społecznej odpowiedzialno ci 

przedsi biorstwa. Analiza realizowanych przez Firm  działa  zwi zanych 

z CSR, daje podstaw  do wyprowadzenia ustale  diagnostycznych.  

Porównanie, ustalonych w wyniku identyfikacji przedsi wzi  dotycz cych 

CSR podejmowanych przez Firm  ze stanem wzorcowym, przyj tym dla 

poszczególnych kryteriów oceny, pozwala na okre lenie ustale  

diagnostycznych. Syntetyczne ich zestawienie ujmuje tabela (zob. tab. 5). 

Pobie na analiza zawarto ci tabeli, pozwala zauwa y  stan cech - działa  

realizowanych w ramach CSR. Wynika z niej, e podejmowane przez Firm  

przedsi wzi cia, dotycz ce społecznej odpowiedzialno ci przedsi biorstwa, 

zostały generalnie ocenione pozytywnie. Jednak ich szczegółowa analiza 

poł czona z identyfikacj  przyczyn powstałych nieprawidłowo ci oraz 

wskazaniem wniosków zmierzaj cych do doskonalenia strategii 

zrównowa onego rozwoju, b dzie przedmiotem dalszych rozwa a . 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Z uwagi na brak miejsca, prezentacja działa  w ramach wybranych programów CSR, 

w które anga uje si  Firma zostan  pomini te. Zainteresowanych odsyłamy do CSR jako 

instrument…, op. cit. 
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Tabela 5. Zestawienie stanu działa  podejmowanych przez Firm  dotycz cych CSR 

 

Kryterium / ocena 1 2 3 4 5 

Działania przedsi biorstwa      

Aktywne       

Pasywne        

Rodzaj odpowiedzialno ci 

przedsi biorstwa 

     

Ekonomiczna       

Prawne       

Filantropijne       

Sposób wdra ania zasad umowy 

społecznej 

     

Reaktywne       

Obronne       

Proaktywne       

Typ zobowi za       

Partnerzy wewn trzni       

Partnerzy zewn trzni       

Rodzaj działa       

Etyczne       

Nieetyczne       

Rodzaju obszaru odniesienia       

Ró norodno        

Warto  dodana       

Produktywno        

Zdrowotno        

Rozwój       

 

ródło: opracowanie własne. 

 
Legenda:  poszczególne oznaczenie kolumn odpowiadaj  nast puj cej skali ocen:  

1. Brak bł du, odpowiada realizacji działa  w pełni. 2. Bł d nieistotny, brak realizacji działa  w 

niewielkim stopniu. 3. Bł d małoistotny, brak realizacji działa  w rednim stopniu. 4. Bł d istotny, 

brak realizacji działa  w bardzo du ym stopniu. 5. Bł d bardzo istotny, całkowity brak realizacji 

działa .  

Uzyskana ocena badanego kryterium  

 

Dokonuj c analizy powy szej tabeli mo emy stwierdzi , e działania 

realizowane przez Firm  dotycz cych CSR wynika jednoznacznie, e stan 

przedsi wzi  podejmowanych w tym obszarze funkcjonowania tego podmiotu 

gospodarczego oceni  mo na bardzo pozytywnie. Kształtuje si  on w przedziale: 
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brak bł du lub bł d nieistotny, co oznacza, e tylko niewielka cz  działa , 

dotycz cych CSR, nie jest wykonywanych przez Firm . Podsumowuj c 

uzyskane wyniki działa  CSR, mo emy stwierdzi , i  Firma uzyskała wysoka 

ocen . Zwi zane jest to z konsekwentnie realizowan  strategi  przedsi biorstwa, 

która w obszarach zrównowa onego rozwoju posiada jasno okre lone cele, do 

realizacji, których d y cała korporacja.  

Realizuj c przyj t  misj  Firma stara si , aby wszystkie zasoby 

przedsi biorstwa wykorzystywa  adekwatnie do zało e  przyj tej strategii 

rozwoju. wiadcz  o tym m.in. wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich, 

dostosowanie poziomu technologicznego do aktualnych mo liwo ci techniczno 

– technologicznych, przyj cie okre lonych rozwi za  strukturalnych. Przyczynia 

si  to do ci głego wzrostu przychodów oraz zysków. 

Ci gły rozwój jest obecnie zagadnieniem strategicznym dla ka dej my l cej 

przyszło ciowo organizacji. Stanowi on odpowied  na wyzwania rodowiskowe 

powi zane z kwestiami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi. 

Wł czenie działa  CSR do strategii i codziennych działa  powinno zach ca  do 

zaanga owania si  w proces innowacyjny, który wyznacza i b dzie wyznaczał 

kierunki rozwoju biznesu na wiecie. Zasady zrównowa onego rozwoju 

powinny sta  si  mottem ka dego przedsi biorstwa, które postrzega swoja firm , 

ludzi, wiat i zyski jako spójn  cało
27

. Wydaje si , i  Firma wiadoma jest tych 

wyzwa  i stara si  je skutecznie realizowa . Na podstawie analizy mo na 

okre li , e działania CSR w Firmie przyczyniaj  si  do realizacji zamierzonego 

celu, wyznaczonego przez strategie zrównowa onego rozwoju. Jednak e 

z uwagi na charakter produktu, społecze stwo oczekuje jeszcze wi kszej 

dbało ci o zdrowie palaczy, wyra aj cej si  poprzez mniej szkodliwe produkty.  

wiadomo  Firmy w tym zakresie sprawia, e wdra ane s  nowoczesne 

procesy technologiczne oraz prowadzone s  badania przez własn  jednostk  

badawczo-rozwojow .  

Jednocze nie w sposób odpowiedzialny respektuje normy prawne dotycz ce 

np. sprzeda y wyrobów tytoniowych osobom pełnoletnim, informacji na 

opakowaniu o szkodliwo ci palenia. Dobrowolnie dostosowuje si  do reguł 

prawnych okre lonych przez pa stwo i oczekiwa  opinii publicznej, wychodz c 

z inicjatyw  i realizuj c ró nego rodzaju Programy Odpowiedzialnej Sprzeda y, 

wdro enie norm ISO, czy współpraca z instytucjami stoj cymi na stra y 

porz dku publicznego i przestrzegania praworz dno ci, np. samorz dami 

poszczególnych stopni, Policj  czy Stra  Miejsk .  

Dodatkowo Firma, jako działanie priorytetowe przyj ła zapewnienie 

pracownikom ci głego rozwoju i pełne wykorzystanie ich potencjału. wiadcz  

o tym m. in. system wynagradzania, system premiowania i awansu, holistyczny 

system oceniania pracowników, czy te  pakiet wiadcze  socjalnych. Równie  

                                                
27 Społeczna odpowiedzialno  biznesu w Polsce…, op. cit., s. 7. 
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partnerzy zewn trzni nie pozostaj  oboj tni dla Firmy, która stara si  

współpracowa  ze wszystkimi, na ka dym rynku, na którym prowadzi ona sw  

działalno . Dowodem na tego typu działa  jest m.in. przeprowadzenie bada  

dotycz cych oczekiwa  społecze stwa w stosunku do koncernów tytoniowych.  

Równie  działania w ramach wymiaru społeczno, ekonomiczno, 

ekologicznego zostały ocenione wysoko. Firma stara si  o zachowanie 

równowagi działa  z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów. 

Proces produkcyjny jest zdeterminowany przez aspekty ekologiczne, 

konsekwentnie obni aj c degradacj  rodowiska naturalnego. Zaznaczenia 

wymaga fakt, i  w Polsce znajduje si  najbardziej nowoczesna fabryka 

w Europie. Natomiast wdro enie specjalnego systemu gwarantuje obni enie 

ilo ci cieków, odpadów i zu ycia energii.  

Ponadto działaj c na rynkach globalnych, Firma szczególnie mocno dba 

o stworzenie takiego rodowiska pracy, które oferowa  b dzie jednakowe 

mo liwo ci dla wszystkich zatrudnionych i w którym ka dy mo e wykaza  si  

indywidualnymi umiej tno ciami i stylem pracy tak, aby osi gn  zarówno cele 

biznesowe, jak i osobiste. 

Podsumowuj  mo emy stwierdzi , e wszystkie działania realizowane 

w Firmie z punktu widzenia etyki s  w pełni przestrzegane. Dodatkowo mo na 

zaznaczy , e  Firma stara si  aktywnie uczestniczy  w yciu społecznym, 

poprzez wspieranie inicjatyw i organizuj c pomoc np. finansow  i organizacyjn  

dla ró nych instytucji, stara si  pomaga  ofiarom kataklizmów i kl sk 

ywiołowych, młodzie y zagro onej, ofiarom przemocy w rodzinie, jak równie  

osobom niepełnosprawnym. Pracownicy przedsi biorstwa maj  mo liwo  

uczestniczenia w dobrowolnym projekcie woluntarystycznym. Jednak bior c 

pod uwag  osi gany zysk operacyjny z roku na rok wydaje si , e działania te 

powinny by  bardziej aktywne szczodre.  

Warto zwróci  uwag  na brak działa  reaktywnych w ramach wdra ania 

umowy społecznej, gzie uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na 

działaniach proaktywnych. Oznacza to, e nie s  wykorzystywane mechanizmy 

obronne Firmy w sytuacji, w której zjawiska społeczne lub ich symptomy 

zaczynaj  utrudnia  realizacj  zało onych celów.  

Zakładaj c jednak e, e strategia zrównowa onego rozwoju stanowi 

integraln  cz  strategii przedsi biorstwa Firmy, jej badanie powinno 

uwzgl dnia  strategi  rozwojow , relacyjna i strategie konkurencji 

przedsi biorstwa. Badanie strategii zrównowa onego rozwoju obejmuje, zatem 

problematyk  dotycz c  składników tej strategii oraz jej wpływu na 

formułowanie strategii przedsi biorstwa. 

Z uwagi na fakt, i  Firma jest korporacj  mi dzynarodow , to w procesie 

formułowania strategii powinni my zało y  konieczno  koordynowania działa  

wewn trznych i zewn trznych w tym zakresie, np. poprzez odpowiednie 

rozwi zania strukturalne, które s  istotnym warunkiem sprawnego zastosowania 
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działa  o charakterze społecznej odpowiedzialno ci. Okre lone cele, zakres 

zada , jak równie  rola, jak  pełni komórka CSR, w procesie formułowania oraz 

implementacji strategii zrównowa onego rozwoju sprawia, i  umiejscowienie jej 

w strukturze organizacyjnej
28

 nie mo e by  przypadkowe. W analizowanym 

przypadku przedsi biorstwa istnieje specjalna komórka zajmuj ca si  omawian  

problematyk . Jednak e nie jest to sytuacja typowa dla wszystkich organizacji.  

Ponadto zwrócenie wi kszej uwagi na rozwój działalno ci przedsi biorstwa, 

zgodnego z zasadami zrównowa onego rozwoju wpłynie korzystnie nie tylko na 

rodowisko zewn trzne, ale tak e na wizerunek firmy, wzrost potencjału 

przedsi biorstwa oraz wyró nienie spo ród innych obecnych na rynku.  

 
 

5. ZAKO CZENIE 

 

Zało enia koncepcji CSR jest istotna, gdy  zakłada odpowiedzialno  

przedsi biorstwa nie tylko za decyzje, ale tak e i skutki działalno ci. 

U wiadamia mened erom i pracownikom wpływ zarówno ekonomiczny, 

etyczny, społecznym, jak równie  rodowiskowy firmy na otoczenie. CSR 

promowa  powinna rozwój zrównowa ony, przez co wpisuje si  tym samy 

w zało enia strategii zrównowa onego rozwoju przedsi biorstwa. Ponadto 

badanie przeprowadzone przez The Economist Intelligence Unit wskazuje 

jednoznacznie, i  to konsumenci, jako interesariusze, w ci gu pi ciu lat 

w najwi kszym stopniu b d  wpływa  na strategi  zrównowa onego rozwoju 

w firmie
29

. 

Realizacja strategii zrównowa onego rozwoju opartej na CSR w dłu szej 

perfektywnie mo e przyczyni  si  np. do: wzrostu konkurencyjno ci, poprawy 

relacji ze społeczno ci  i władzami lokalnymi, kształtowanie pozytywnego 

wizerunku, wspiera opracowywanie produktów oraz nowych technologii czy te   

otwiera nowe rynki i przyczynia si  do zapewnienia wy szej jako ci ycia
30

. 

 
 
 
 

                                                
28 Struktur  organizacyjn  rozumie  b dziemy jest, jako ogół ustalonych zale no ci 

funkcjonalnych i hierarchicznych pomi dzy elementami systemu wytwórczego, zgrupowanymi 

w komórki i jednostki organizacyjne w sposób umo liwiaj cy kierowanie osi ganiem celów 

cało ci. Za: J. Dziado , „Okre lenie struktury organizacyjnej dla potrzeb jej diagnozowania 

i projektowania”, Zeszyty Naukowe AE Kraków 1986, Nr 234, s. 111. 
29 Doing good. Business and sustainability challenge, The Economist Intelligence Unit, 

2008. 
30 Por. D. Hitchcock, M. Willard, The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies 

and Tools for Organizations, Earthscan Publications Ltd., 2007, s. 3-5. 
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METHODOLOGICAL CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

RESEARCH IN THE DEVELOPMENT OF STRATEGIES FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

This paper is a methodological concept study of corporate social responsibility in shaping the 

sustainable development strategy. 

The article contains issues of corporate social responsibility and the problem of sustainable 

development strategy. In addition, theoretical considerations on this issue have been supplemented 

with a case study in the examination of the role and importance of corporate social responsibility 

in shaping the sustainable development strategy. 


