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Bogusław Kaczmarek  

SPOŁECZNE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEGO ZARZ DZANIA 

1. WST P 

Zaspakajanie i równowa enie wewn trznych potrzeb ka dej organizacji 

(przedsi biorstwa), a jednocze nie przystosowanie jej do zmiennych warunków 

otoczenia, do konkurencji na rynku, do przyszłych reguł i zasad prowadzenia 

działalno ci itd. wymaga sprawnego zarz dzania, tzn. decydowania o tym co 

i jak nale y zrobi , i jak wykorzysta  posiadane i mo liwe do pozyskania 

zasoby. Zarz dzaniu przypisuje si  szczególn  rol  w kreowaniu sukcesu 

i zabezpieczaniu egzystencji i rozwoju organizacji. Sprawne, kompetentne 

i odpowiedzialne zarz dzanie to najcenniejszy zasób i warto  ka dej 

organizacji, ka dego przedsi biorstwa, decyduj cy o jej przyszło ci. 

Współczesne zarz dzanie ma wiele wymiarów, funkcji i cech. 

W prezentowanym opracowaniu analizowane b d  - zdaniem autora, trzy 

najwa niejsze, współczesne wymiary zarz dzania, odnoszone do jego 

społecznych aspektów funkcjonowania. 

 kapitał ludzki w organizacji, 

 odpowiedzialno  społeczna przedsi biorstwa, 

 ekorozwój i odpowiedzialno  przedsi biorstwa za rodowisko. 

 

 

2. KLASYCZNE I WSPÓŁCZESNE FUNKCJE ZARZ DZANIA 

 

Zarz dzanie realizuje swoje zadania za pomoc  funkcji. Tradycyjnie 

przypisuje si  zarz dzaniu nast puj ce funkcje: planowania, organizacyjn , 

motywowania, kierowania lud mi, kontrolowania, przedstawiane w ró nych 

konstelacjach i rozró niane jako proces zarz dzania. 

Wydaje si  jednak, e współczesne zarz dzanie nale y wzbogaci  o nowe 

funkcje,  ukazuj c w ten sposób szerszy, ni  klasyczny zakres zarz dzania. 

                                                

 Prof. UŁ dr hab., Katedra Zarz dzania, Uniwersytet Łódzki. 
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E.E. Kast i J.E. Rosenzweig uwa aj , e współczesne zarz dzanie powinno 

spełnia  nast puj ce funkcje
1
: 

a. Kompleksowe spojrzenie na organizacj , jako na system współzale nych 

cz ci tworz cych razem cało : 

 obserwowanie i analizowanie warunków i trendów w otoczeniu, 

 analizowanie mocnych i słabych punktów poszczególnych podsystemów 

organizacji. 

b. Formułowanie celów i strategii organizacji jako cało ci:  

 planowanie długo-, rednio- i krótkookresowe, 

 formułowanie zasad i trybu ustalania celów (stopie  partycypacji 

uczestników, odgórne czy oddolne konstruowanie planów itp.). 

c. Organizowanie podsystemu technicznego i podsystemu struktury: 

 specjalizacja zada  i okre lanie ich tre ci, 

 okre lanie sposobów koordynacji wyspecjalizowanych zada , 

 ró nicowanie komórek i podsystemów (dyferencjacja), 

 integracja wszystkich elementów organizacji. 

d. Projektowanie systemu informacyjno-decyzyjnego: 

 ustalenie operacyjnych mierników realizacji zada  i efektywno ci, 

 wdro enie systemu podejmowania decyzji planistycznych 

i koordynacyjnych, 

 gromadzenie danych umo liwiaj cych podejmowanie decyzji 

strategicznych i bie cych. 

e. Kształtowanie systemu kierowania lud mi: 

 formułowanie oczekiwa  w stosunku do poszczególnych osób i ról 

odgrywanych przez nie w organizacji, 

 opracowanie systemu motywacji do pracy oraz przyznawanie nagród 

zewn trzne i wewn trzne, 

 dynamizowanie grup, 

 dobór stylów kierowania. 

f. Usprawnianie funkcjonowania organizacji: 

 analiza otoczenia, 

 analiza aspiracji klientów i uczestników organizacji, 

 rozwój i zmiany w organizacji, 

 usprawnianie zarz dzania. 

Potrzebne jest dzisiaj szerokie spojrzenie na funkcje zarz dzania, gdy  

bardzo zło ona i wielostronna jest jego rola w sterowaniu procesami 

biznesowymi. Musi ono tworzy  unikalno  firmy i jej wyró niaj ce 

kompetencje, wykorzysta  szanse, jakie pojawiaj  si  w otoczeniu firmy i na 

                                                
1 E.E. Kast i J.E. Rosenzweig, Organization and Management, McGraw-Hiel, N.Y. 2004, 

s. 340. 
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rynku, a tak e zapewni  firmie trwał  egzystencj  i warunki rozwoju, mimo 

nasilaj cej si  konkurencji. 

W zwi zku z tak rozró nianym, współczesnym zarz dzaniem, winno ono 

charakteryzowa  si  nast puj cymi cechami
2
: 

 wła ciwy dobór celów organizacji, wyznaczanie zada  wynikaj cych 

z ich przyj cia i okre lenie po danych stanów w przyszło ci, 

 skuteczno , tj. podejmowanie wła ciwych zada , powodzenie 

w działaniach, robienie rzeczy wła ciwych, 

 sprawno , tj. wykorzystanie zasobów w sposób m dry bez zb dnego 

marnotrawstwa oraz osi ganie rezultatów w mo liwie krótkim czasie, czyli 

robienie rzeczy we wła ciwy sposób (bardzo dobra jako , niskie koszty, 

korzystna logistyka, serwis itp.), 

 społeczna odpowiedzialno , tj. prowadzenie biznesu zgodnie ze 

społeczn  racjonalno ci  działa  gospodarczych, czyli w sposób etyczny, bez 

przerzucania kosztów własnych na społecze stwo (np. bez masowych zwolnie  

czy oszcz dzania na warunkach pracy i ochronie rodowiska), 

  troska o klienta, tj. uznanie, e zadaniem organizacji jest rozpoznanie 

potrzeb i aspiracji klienta, a organizacja jest tylko wtedy u yteczna, kiedy potrafi 

go zadowoli , 

 "globalizacja", tj. umiej tno  ł czenia idei globalnego i lokalnego 

funkcjonowania organizacji (wykorzystanie atutów lokalnego rodowiska, 

działanie na rzecz lokalnej społeczno ci, współpraca z lokaln  władz  itp.).  

Współczesne zarz dzanie wyra nie akceptuje dwa wymiary zarz dzania: 

zło ono  i odpowiedzialno , wynikaj ce z realizacji bie cych zada , 

podejmowania wyzwa  przyszło ciowych oraz aktywnego przekształcania 

przedsi biorstw w organizacje ucz ce si , przedsi biorcze i słu ce otoczeniu. 

Celem zarz dzania jest osi gni cie rezultatów przez jak najlepsze wykorzystanie 

potencjału ludzkiego, finansowego materialnego, czyli zasobów b d cych w 

dyspozycji firmy w sposób gospodarczo uzasadniony i etyczny. Mo na zatem 

stwierdzi , e współczesne zarz dzanie to ogół wiedzy teoretycznej 

i praktycznej, słu cej do stworzenia organizacji sprawnej ekonomicznie, 

odnosz cej sukcesy na rynku, a jednocze nie dobrze słu cej otoczeniu. 

 

 

3. LUDZIE W ORGANIZACJI 

 

Ka da organizacja stanowi zespół ludzki powi zany pełnionymi funkcjami 

oraz wi ziami technologicznymi i interpersonalnymi. Nie jest to bezosobowa 

struktura, lecz wspólnota maj ca wyznaczone cele, zadania, misje do spełnienia, 

                                                
2 J. Penc, Zachowania organizacyjne w przedsi biorstwie, Wolters Kluver Business, 

Warszawa 2011, s. 62. 
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a tak e zasadnicze warto ci, dla których działaj  ludzie w niej zatrudnieni. Owe 

zasoby ludzkie moj  ró n  warto , która w ró nym stopniu wpływa na warto  

firmy oraz umo liwia jej działanie. 

Zale y to od tego, jakie s  kompetencje ludzi, jak przebiegaj  procesy 

kadrowe, jakie metody pracy z lud mi s  stosowane, jak po ytkuje si  potencjał 

pracy w celu wzrostu warto ci firmy
3
, czyli jakim kapitałem ludzkim 

dysponujemy w przedsi biorstwie. 

Współcze nie kapitał ludzki stał si  głównym ródłem tworzenia 

wyró niaj cych umiej tno ci, rozwijania atutów konkurencyjnych i uzyskiwania 

wysokiej pozycji na rynku. Kapitał ludzki to ludzie z ich wiedz  

i umiej tno ciami, do wiadczeniem zawodowym, aspiracjami, motywacjami, 

postawami i sieci  relacji. To tak e obowi zuj ca kultura, czyli wzorce 

zachowania, normy i warto ci. Kapitał ludzki jak ka dy kapitał stanowi aktywa 

zdolne do wygenerowania strumienia korzy ci, jest wi c zasobem bardzo 

cennym. Inwestycje w ten kapitał s  opłacalne. Inwestycje w kapitał ludzki - 

informuje Dictionary of Economics - zwi kszaj  produktywno  pracy w ten 

sam sposób jak inwestycje w maszyny
4
. Dzisiaj jednak e uwa a si , e 

inwestowanie w rozwój ludzi zwi ksza produktywno  organizacji w znacznie 

wi kszym stopniu ni  inwestowanie w maszyny i urz dzenia. O sile i warto ci 

giełdowej przedsi biorstw przes dza wła nie kapitał ludzki
5
. 

Kapitał ludzki składa si  z trzech głównych komponentów: kapitału 

intelektualnego, (intellectual capital), kapitału społecznego (social capital) 

i kapitału emocjonalnego (emotional capital): 

 Kapitał intelektualny to umiej tno ci poznawcze, zdolno  uczenia si , 

wiedza, kwalifikacje i do wiadczenie ludzi tworz cych społeczno  organizacji 

i kształtuj cych jej kompetencje oraz zasady współdziałania podczas tworzenia 

warto ci i kreowania relacji z partnerami zewn trznymi. Kapitał intelektualny 

jest specyficzny dla danej firmy, okre la charakter jej aktywno ci i w zasadni-

czym stopniu decyduje o jej inteligencji (corporate intelligence) rozumianej jako 

zdolno  do rozwoju i osi gania stałych sukcesów w warunkach ci głych zmian 

w otoczeniu. Wpływ inteligencji na efektywno  firm coraz bardziej wzrasta. 

Wiedza staje si  uniwersalnym substytutem, kluczowym zasobem ka dej 

rozwini tej gospodarki. To wła nie system wiedzy - stwierdzaj  Alvin i Heidi 

Tofflerowwie - jest dla współczesnych firm rodowiskiem bardziej nawet 

istotnym ni  system bankowy, polityczny, energetyczny. (...) Ogromne znacznie 

ma to, e najbardziej wszechstronnym ze wszystkich zasobów, które pozwalaj  

                                                
3 A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Poltex Warszawa 1999, s. 19. 
4 G. Bannock, R. Baxteu, E. Davis, Dictionary of Economics, Penguin Books, London 1997, 

s. 58. 
5 J. Ross, Kapitał intelektualny przedsi biorstwa, „Zarz dzanie na wiecie” 8/2007. 
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tworzy  bogactwo, jest wiedza
6
. Wiedza (kapitał intelektualny) to bogactwo, to 

skarb organizacji, to klucz do sukcesów w XXI wieku. 

 Kapitał emocjonalny to zdolno  do panowania nad emocjami, 

spostrzegania, oceniania i ekspresji emocji oraz wykorzystywania ich wpływu 

na my lenie i zachowanie. Zdolno  ta wpływa na merytoryczn  prac  zespołu. 

Na kapitał emocjonalny składaj  si : poczucie pewno ci siebie, wytrwało , 

empatia (umiej tno  wczuwania si  w sytuacj  innych osób), pozytywne 

nastawienie do innych, do ycia, stawianie czoła wyzwaniom, panowanie nad 

impulsami, redukowanie stresu itp. Kapitał emocjonalny jest wa ny dla 

kształtowania zachowa  w organizacji i rozwi zywania problemów, gdy  

nastroje i emocje wpływaj  na procesy umysłowe i sprawno  działania tak w 

yciu zawodowym, jak i osobistym ka dego człowieka. 

 Kapitał społeczny to sie  powi za  mi dzy pracownikami i grupami 

pracowników, umo liwiaj ca im odkrywanie szans lub odnoszenie korzy ci. 

Sie  kontaktów zapewnia dost p do zasobów b d cych w posiadaniu innych, 

ułatwia rozwi zywanie problemów i zawieranie transakcji. Istnienie kapitału 

społecznego oznacza, e jednostki wypracowały umiej tno  współpracy 

w obr bie grup i organizacji w celu zaspokojenia własnych interesów, a tak e 

interesów zbiorowo ci. Cennymi warto ciami w obr bie kapitału społecznego s  

takie postawy, jak zaufanie i obustronne zrozumienie. Wspólne normy, 

zachowania i wyznawane działania
7
. 

Kapitał społeczny ułatwia działania ludzi w przedsi biorstwie, zwi ksza ich 

efektywno , przyspiesza procesy uczenia, ułatwia rozwi zywanie problemów 

i sprzyja współpracy. Ma tak e znaczny wpływ na kształtowanie kapitału 

intelektualnego. Du  rol  w jego kształtowaniu odgrywa inteligencja społeczna 

kierownictwa, która oznacza planowanie, strukturyzacj  i wykorzystywanie 

czynnika pracy i stosunków przedsi biorstwa zgodnie z systemem społecznym 

otoczenia. Jako  kapitału społecznego to suma działa  tera niejszych 

i wcze niejszych "reputacji" utrwalaj cych transakcje ekonomiczne i relacje 

społeczne przedsi biorstwa. 

 

 

4. ODPOWIEDZIALNO  SPOŁECZNA PRZEDSI BIORSTWA 

 

Zarówno w teorii jak i w praktyce gospodarowania pogl dy na temat 

odpowiedzialno ci społecznej przedsi biorstwa s  podzielone. Z jednej strony 

prezentowany jest pogl d Miltona Friedmana, który uwa a e w wolnej 

gospodarce istnieje jeden i tylko jeden obowi zek wobec społecze stwa 

zwi zany z działaniami gospodarczymi - wykorzysta  zasoby i anga owa  si  

                                                
6 J. Ross, Kapitał intelektualny… op. cit., s. 43. 
7 J. Sta czyk, Dwa rodzaje kapitału społecznego, „Gospodarka Narodowa” 2/2000. 
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w działania maj ce na celu zwi kszanie zysków, je eli pozostaje to w granicach 

reguł gry, co znaczy, o ile polega ona na otwartej i wolnej konkurencji, bez 

naci gania i oszustw
8
. 

Z drugiej strony akcentuje si  to, e przedsi biorstwa powinny traktowa  

siebie jako integraln  cz  społecze stwa. To oznacza, e
9
: 

 działaj  w sposób społecznie odpowiedzialny i uwa aj , e firma ma 

moralne zobowi zania wobec społecze stwa, pewien rodzaj obywatelskiej roli 

do spełnienia, 

 traktuj  zysk jako tylko jeden z głównych celów przedsi biorstwa; inne 

wa ne cele to zapewnienie przetrwania firmie i utrzymania ci gło ci 

zatrudnienia, 

 podejmuj  długookresowe decyzje strategiczne i inwestycyjne, 

równowa c coraz bardziej priorytety ekonomiczne i społeczne, 

 zacie niaj  współprac  mi dzy partnerami, tj. akcjonariuszami, 

pracownikami, mened erami, klientami, kredytodawcami, dostawcami i cał  

społeczno ci , gdy  to umo liwia im osi ganie celów w sposób optymalny. 

Uznanie odpowiedzialno ci społecznej za kanon nowoczesnego zarz dzania 

nie oznacza oczywi cie, e pa stwo powinno pochłon  dochód 

przedsi biorstwa. Tego, co wypracowało ono z własnej inicjatywy i własnymi 

siłami, nie wolno mu wydziera . Przedsi biorstwo powinno mie  swobod  

działania dopóty, dopóki nie zagra a dobru powszechnemu lub nie wyrz dza 

krzywdy społecze stwu, na przykład poprzez zanieczyszczanie rodowiska. Dla 

społecze stwa nie mo e by  oboj tne, jak przedsi biorstwo na nie oddziałuje 

i kto w wyniku okre lonego działania odniesie korzy ci, a kto poniesie szkody. 

Przedsi biorstwo jest osadzone w społeczno ci lokalnej i rodowisku 

naturalnym, dlatego musi bra  pod uwag  interes publiczny i przejmowa  

niektóre zadania społeczne. Zgodnie z formuł  umieszczon  przez Komisj  

Europejsk  w Zielonej Ksi dze z 2001 roku przedsi biorstwo powinno si  

stawa  organizacj  społecznie odpowiedzialn  (corporate social responsibility), 

a to oznacza dobrowolne branie pod uwag  wzgl dów społecznych 

i rodowiskowych w działalno ci handlowej i w stosunkach z zainteresowanymi 

stronami
10

. Społeczna odpowiedzialno  oznacza rozumn  trosk  o skuteczno  

działa , o dobro publiczne, o to, by sta  si  integraln  cz ci  społecze stwa. 

Celem funkcjonowania przedsi biorstwa i zarz dzania nim nie powinno 

wi c by  wył cznie zapewnienie kadrze kierowniczej i akcjonariuszom 

wysokiego i bezpiecznego zysku, amortyzuj cego ryzyko i umo liwiaj cego 

inwestycje, lecz tak e sterowanie procesami umo liwiaj cymi post p społeczny. 

                                                
8 E. Stevuberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Warszawa 2004, s. 48. 
9 H. Bloom, R. Calovi, Ph. de Woot, Zarz dzanie europejskie, Poltex Warszawa 2003. 
10 O. Bazichi, Społeczna odpowiedzialno  przedsi biorstwa, „Społecze stwo" nr 3/2003. 
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Zysk - podkre la Peter Drucker - nie stanowi wyja nienia przyczyny czy 

racji działa  i decyzji biznesu, lecz sprawdzian jego warto ci
11

. Ponadto 

współczesne przedsi biorstwo nale y widzie  jako system społeczny, system 

wspólnie uznawanych warto ci. 

Warto ci te wpływaj  na układ wewn trznych i zewn trznych relacji, 

a zatem warunkuj  wynik ekonomiczny. Pomna anie bowiem bogactwa, 

rozumianego jako finansowy zysk przy olbrzymim bezrobociu (tak jak 

w sytuacji naszego kraju), oznaczaj cym neutralizacj  ogromnego potencjału 

pracy, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu ycia całego społecze stwa, 

a prowadzi do degradacji materialnej i moralnej du ej cz ci społecze stwa 

pracy. Społeczna odpowiedzialno  przedsi biorstw prowadz cych działalno  

gospodarcz , wynika zatem ze współczesnego rozumienia natury, funkcji 

i celów przedsi biorstwa, które ma obowi zek działania tak e w interesie 

społecze stwa, którego jest cz stk , elementem składowym.  

Proces rozwoju współczesnego przedsi biorstwa nale y rozumie  jako 

proces ró nicowania, wzbogacenia (dywersyfikacji), zwi kszania elastyczno ci 

i podnoszenia sprawno ci reagowania na zmiany w otoczeniu i w zgodzie 

z wymaganiami tego otoczenia. 

Zarz dzanie współczesnym przedsi biorstwem jawi si  zatem jako bardzo 

zło ony proces skierowany zarówno do wewn trz przedsi biorstwa jak i na 

zewn trz przedsi biorstwa (outward - directed management), gdy  to, co si  

dzieje w otoczeniu ma cz sto wi ksze znaczenie, ni  reguły działania wewn trz 

przedsi biorstwa. 

 

 

5. WYBRANE ZASADY EKOROZWOJU I OCHRONY RODOWISKA 

 

W procesie rozwoju przedsi biorstwa powinny by  uwzgl dniane zasady 

ekorozwoju. Współcze nie w zarz dzaniu powszechne jest przekonanie, e 

rozwój powinien dokonywa  si  w zgodzie z natur
12

. 

W skali makroekonomicznej istniej  ju  zało enia strategii ekorozwoju. 

Sformułowano je ju  w czasie obrad okr głego stołu, jako cztery prawa 

ekorozwoju: prawo celu, skali, jako ci i regionu. W 1990 r. opracowano je 

w postaci deklaracji ekorozwoju, która zakłada urzeczywistnienie nast puj cych 

celów
13

: 

 długotrwałe wykorzystanie odnawialnych zasobów naturalnych, 

 efektywn  eksploatacje nieodnawialnych ródeł energii, 

                                                
11 P.F. Drucker, Praktyka zarz dzania, AE Kraków 2004, s. 52. 
12 A. Stabryła, Podstawy zarz dzania firm : modele, metody, praktyka. Antykwa Kraków 

2003, s. 17. 
13 J. Penc, Strategia zarz dzania, Placet Warszawa 1999, s. 173. 
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 utrzymanie stabilno ci procesów ekologicznych i ekosystemów, 

 ochron  ró norodno ci genetycznej oraz ogóln  ochron  przyrody, 

 zachowanie i polepszenie stanu zdrowia ludzi, bezpiecze stwa pracy 

i dobrobytu. 

Dla osi gni cia tych celów program przewiduje wprowadzenie konkretnych 

zasad, którymi maj  obowi zek kierowa  si  podmioty gospodarcze 

organizuj ce ycie gospodarcze i społeczne
14

. 

a. Zasada ekorozwoju wyra aj ca si  w jednoznacznym ustaleniu, i  

obowi zek ochrony rodowiska nie mo e by  traktowany jako pozostaj cy 

w konflikcie z interesami gospodarki, lecz stanowi element prawidłowego 

gospodarowania, przy czym wszelka działalno  naruszaj ca ten obowi zek jest 

nielegalna. 

b. Zasada uwzgl dnienia wymogów ochrony rodowiska w działalno ci 

planistycznej, która oznacza, e planowanie przestrzenne ma w znacznie 

wi kszym stopniu ni  dotychczas uwzgl dnia  problemy gospodarowania 

zasobami rodowiska. 

c. Zasada praworz dno ci mówi o tym, e ka dy przepis prawny powinien 

by  ci le przestrzegany bez stosowania odst pstw i wyj tków, tzn. nawet 

wówczas, gdy u ytkownicy rodowiska byliby skłonni ponie  ci ar 

rekompensaty finansowej za wyrz dzone mu szkody. 

d. Zasada odpowiedzialno ci sprawcy, która oznacza, e zanieczyszczaj cy 

rodowisko ponosi pełn  odpowiedzialno  materialn  za skutki degradacji 

rodowiska. Zasada ta wyra a si  w zró nicowanym i u ci lonym systemie 

sankcji o charakterze cywilnym, administracyjnym, karnym oraz pracowniczym 

i dotyczy ka dego obywatela i gospodarstwa domowego, ka dej jednostki 

organizuj cej ycie obywateli i ka dego producenta oraz usługodawcy. 

e. Zasada likwidacji zanieczyszcze  u ródła, która polega na tym, aby 

unika  wytwarzania zanieczyszcze  oraz stosowa  obiegi zamkni te (recykling). 

f. Zasada ekonomizacji, która oznacza stosowanie instrumentów 

ekonomicznych do stymulowania przedsi wzi  chroni cych rodowisko, takich 

jak: systemy opłat za korzystanie ze rodowiska (opłaty eksploatacyjne, 

koncesyjne itp.), stosowanie zró nicowanych podatków i ulg podatkowych, 

stosowanie systemu depozytowego narzutów ekologicznych itp. 

g. Zasada regionalizmu, która oznacza, e ka dy region ma prawo do 

własnej polityki ekologicznej prowadzonej przez samorz dy lokalne, 

a odnosz cej si  do: 

 obszarów zagro enia ekologicznego, 

 obszarów o du ych walorach przyrodniczych, 

 obszarów po rednich. 

                                                
14 Ibidem, s. 92-93. 
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h. Zasada uspołecznienia, która ma by  realizowana przez stworzenie 

instytucjonalnych i prawnych warunków dla udziału obywateli, grup 

społecznych i organizacji porz dkowych w całym procesie kształtowania 

rodowiska poprzez edukacj  ekologiczn , budzenie wiadomo ci i wra liwo ci 

ekologicznej oraz generalnie budowanie nowej etyki zachowa  wobec 

rodowiska. 

i. Zasada wspólnego rozwi zywania europejskich i globalnych problemów 

ochrony rodowiska, która dotyczy konieczno ci cisłej współpracy 

mi dzynarodowej, m. in. poprzez przestrzeganie konwencji dotycz cych 

ochrony rodowiska. 

Zasady te stanowi  niew tpliwie post powy, jak na polskie warunki, kodeks 

ekorozwoju.  Jednak e  pozostaj   one  w  du ym  stopniu  w  sferze  deklaracji  

i w małym stopniu stanowi  element szerszej strategii przedsi biorstw. 

Ale wydaje si  koniecznym, e szczególna odpowiedzialno  

przedsi biorstw za rodowisko musi nabra  wła ciwego znaczenia - szczególnie 

praktycznego, a tym samym znaczenie zagadnie  ekologicznych 

niewspółmiernie wzro cie, gdy  podstawa pola aktywno ci współczesnych 

przedsi biorstw (badanie i rozwój, produkcja, usługi, marketing) b d  musiały 

by  mocno konfrontowane z ekorozwojem i problemami ochrony rodowiska. 

Oznacza to, e praktycznie ekologiczny rozwój przedsi biorstwa oznacza  

b dzie budow  takiej strategii, takich struktur zarz dzania i tworzenia takiej 

kultury zarz dzania, która pozwoli na integracj  ekorozwoju i ochrony 

rodowiska z głównymi (podstawowymi) funkcjami i zadaniami współczesnego 

przedsi biorstwa. 

 

 

6. ZAKO CZENIE 

 

Reasumuj c nale y stwierdzi , e w naszych przedsi biorstwach potrzebne 

s  pewne przewarto ciowania w zarz dzaniu, aby były one nie tylko blisko 

klienta, lecz tak e blisko pracownika i społecze stwa. Mened erowie musz  

przeto zapewni  im nie tylko jako  produktów i usług, atrakcyjn  cen , 

utrzyma  klientów i ich lojalno , aby zapewni  swoim firmom zysk i rozwój, 

ale tak e czyni  je atrakcyjnym miejscem pracy i organizacjami przyjaznymi 

otoczeniu na miar  społecznych wymaga  na dzisiaj i na jutro. 
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Bogusław Kaczmarek 
 

SOCIAL ASPECTS OF CONTEMPORARY MANAGEMENT 

This paper presents an analysis of social aspects an enterprise functioning and development 

on the background of contemporary understanding of management functions (dimensions). Among 

them is a human capital, social responsibility together with eco-development. Taking into account 

that these are most characteristic for the business. They are also important for today and tomorrow 

enterprise’s functioning and its development. Finally they are crucial for balanced growth of on 

enterprise and the region an enterprise is located in.  


