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Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu jako 

instrumentu opercjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju na poziomie 

mikroekonomicznym, w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnym. Przedstawiono w nim 

genezę i znaczenie CSR oraz wskazano najważniejsze instrumenty realizacji CSR na 

poziomie przedsiębiorstwa. Jednocześnie omówiono korzyści o charakterze endo- i 

egzogenicznym wynikające z wdrożenia CSR do praktyki gospodarczej. 
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WSTĘP 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to obecnie jeden z ważniejszych aspektów 

zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw poruszanych w dyskursie publicznym jak i 

naukowym. Strategia „Europa 2020” stawiająca ten nowy paradygmat rozwoju w pozycji 

głównego wyznacznika procesów rozwojowych do 2020 roku określiła w sposób czytelny 

kierunek naukowych poszukiwań skutecznych sposobów jego opercjonalizacji na poziomie 

mikroekonomicznym. W literaturze przedmiotu CSR uznany został za taki sposób 

zarządzania, który negocjując ze społeczeństwem żywotne problemy polityczne na poziomie 

lokalnym, ma nie tylko wpływ na zwiększenie konkurencyjność organizacji na poziomie 

globalnym, ale również przyczynia się do poprawy warunków dla zrównoważonego rozwoju 

ekonomicznego i społecznego przestrzeni wokół przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność 

przedsiębiorstw to przede wszystkim wzrost wkładu w ochronę środowiska, zasoby ludzkie 

oraz kontakt ze środowiskiem firmy, czyli interesariuszami. Ponad to przedsiębiorstwa 

wykorzystując równego rodzaju narzędzia, mają możliwość sprawdzenia ich wpływu na 

rozwój społeczno-ekonomiczny oraz realizację strategii idei społecznej odpowiedzialności 

biznesu. Za pomocą instrumentów należących do CSR, organizacje osiągają wyższą 

„odporność”, możliwość zapobiegania ewentualnym problemom oraz umiejętność szybszego 

reagowania na ich pojawianie się. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej wdrażana jest przede wszystkim w 

dużych polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, warto jednak zaznaczyć, iż w średnich i 

małych organizacjach można, także dostrzec pole dla jej implementacji. Stąd istotnym 

aspektem rozważań nad wdrażaniem CSR w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych bez 

względu na ich wielkość powinny być przede wszystkim korzyści wewnętrzne jak i zewnętrze 

płynące z takiej filozofii działania. Albowiem to one jak wskazuje literatura przedmiotu mogą 

stać się podstawowym instrumentem poprawy wizerunku firmy, redukcji kosztów czy 

wprowadzania innowacji. Dlatego też niniejszy artykuł podejmuje problematykę CSR w 
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sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych skupiając uwagę na genezie społecznej 

odpowiedzialności biznesu, jej podstawowych instrumentach oraz korzyściach z wdrażania 

filozofii CSR do praktyki gospodarczej. 

 

GENEZA I ZNACZENIE CSR WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE 

Koncepcja Corporate Social Responsibility (CSR), czyli społecznej odpowiedzialności 

biznesu, jest jedną z najczęściej pojawiających się, gdy mówi się o przedsiębiorczości. Opiera 

się ona na związku pomiędzy przedsiębiorstwami a społeczeństwem. Jak podaje Komisja 

Europejska, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to nic innego jak odpowiedzialność 

przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Okazuje się, że przedsiębiorstwa nie tylko 

wpływają na samego konsumenta, zaspokajając jego potrzeby. Jak podaje Gadomska-Lila [1], 

CSR to nie tylko zaspokajanie potrzeb płynących ze społeczeństwa, ale również spełnianie 

norm prawnych i ekonomicznych, jak również dbanie o naturalne środowisko i przestrzeganie 

zasad etyki podczas wykonywania swoich obowiązków. 

W ostatnich latach społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw stała się bardzo 

popularna, dlatego przedsiębiorstwa w zamiarze zachowania pozytywnego wizerunku, 

powinny mieć na uwadze założenia koncepcji CSR. Opinia o danym przedsiębiorstwie w 

dużej mierze jest zależna od jakości pełnionych usług czy dostarczanych na rynek produktów. 

Jakość ta natomiast jest uzależniona od pracowników danych przedsiębiorstw. To właśnie na 

nich powinno skupiać się największą uwagę według założeń CSR. Traktowanie i szanowanie 

praw osób zatrudnionych przekłada się na ich zaangażowanie oraz efektywność. A 

wzrastające oczekiwania interesariuszy co do przejrzystości oraz odpowiedzialności 

przedsiębiorstw warunkują mierzenie oraz ujawnianie wpływu podejmowanych decyzji 

biznesowych na społeczeństwo i środowisko naturalne [2].  

Według [1], początki CSR szacuje się na lata 60. XX wieku. Był to moment skupiania 

się przedsiębiorstw wyłącznie na ekonomiczne  aspekty ich działalności. Jednak, jak 

zauważył Visser [3], przedsiębiorstwom wciąż brakowało odpowiedniej motywacji do 

włożenia trudu implementacji CSR do swojego przedsiębiorstwa, ponieważ wprowadzane 

zmiany nie były na tyle widoczne, aby znacznie udoskonalić zyski firmy, dlatego przedstawił 

nową, systemową koncepcję CSR, w której istotna jest innowacyjność, kreatywność, zdolność 

szybkiego reagowania i wykorzystywania pojawiających się przeszkód jako szansy na rozwój 

oraz, przede wszystkim, otwarcie się na szerokie grono interesariuszy. 

Według informacji podanych przez Ministerstwo Gospodarki [4], istnieją cztery 

kategorie obszarów, w jakich realizuje się koncepcję społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw. Pierwszą z tych kategorii jest ład organizacyjny, który polega na 

wprowadzeniu zasad etyki i zachowania się w poszczególnych sytuacjach, zapobieganiu 

korupcji, tworzenie raportów społecznych, mających na celu ujawnianie danych nie tylko 

finansowych. Druga kategoria skupia uwagę na wcześniej już wspomnianych pracownikach. 

Powinno zwracać się szczególną uwagę na ich komfort, bezpieczeństwo i respektowanie ich 

praw. Pracodawcy powinni umożliwiać pracownikom godzenie życia zawodowego z 

prywatnym oraz zapewnić im odpowiednie warunki pracy. Przedsiębiorstwa powinny dbać 

również o środowisko poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zużycia wody i energii, a 

także odpowiednio zarządzać odpadami. Ostatnia z przedstawionych kategorii obejmuje 

produkty. Przedsiębiorstwa powinny tak zarządzać łańcuchem dostaw, aby móc 
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odpowiedzialnie i rozsądnie pozyskiwać i transportować zarówno surowce naturalne jak i 

półprodukty. 

 

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW CSR 
Przedsiębiorstwa stosujące koncepcję odpowiedzialnego biznesu wykorzystują szerokie 

spektrum instrumentów, pozwalających im na efektywniejsze zarządzanie firmą. Jednym z 

takich narzędzi są programy etyczne, które to stworzone zostały w odpowiedzi na coraz to 

gorsze spojrzenie na biznes z perspektywy społeczeństwa. Owe programy mają za zadanie 

naprawić wizerunek biznesu w oczach ludzi jak i wzmocnić skuteczność działalności, a w 

dłuższej perspektywie czasu, wypracować odpowiednią przewagę konkurencyjną firmy. Samo 

zastosowanie programów etycznych przyczynia się do obniżenia prawdopodobieństwa 

wystąpienia konfliktów ze społecznością lokalną, a kierowanie się zasadami w nich 

zawartymi pozwala na podejmowanie trafnych decyzji jak również unikania krzywdzenia 

innych, czego konsekwencją jest satysfakcja z własnej pracy i własnych dokonań [5]. 

Na programy etyczne składają się między innymi: sformułowanie wizji i misji firmy, 

opracowanie podręcznika standardów zawodowych czy też kodeks etyczny, który jest 

najbardziej rozpowszechnionym elementem instrumentu CSR. W nim zawarte są 

najważniejsze zasady i wartości, których pracownicy danego przedsiębiorstwa zobowiązani są 

przestrzegać. Najlepszymi kodeksami etycznymi są te, w których łączy się kodeks wartości, 

postępowania oraz norm, jakie należy respektować. Dobrze opracowany kodeks etyczny, to 

szansa na zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków, gdyż zwiększa wiarygodność 

personelu jak również istotnie wpływa na poprawę reputacji firmy [5]. 

Kolejnym, popularnym narzędziem społecznej odpowiedzialności biznesu jest 

marketing społeczny, inaczej nazywany kampanią społeczną. Ma on za zadanie zwrócić 

uwagę na dany problem społeczny, wykorzystując przy tym doświadczenia marketingowe 

konkretnego przedsiębiorstwa. W marketing społeczny z reguły zaangażowanych jest wiele 

podmiotów takich jak biznes, media, instytucje państwowe czy też organizacje społeczne. 

Przedsiębiorstwo stosujące kampanię społeczną kreuje pozytywny wizerunek, jednocześnie 

nie prowadząc przy tym sprzedaży produktów czy usług, które uczestniczą w kampanii. Jako 

przykład tego instrumentu CSR może posłużyć kampania "zły dotyk", uwrażliwiająca 

społeczeństwo na problem molestowania seksualnego dzieci, który jest w dalszym ciągu 

tematem tabu wśród społeczeństwa [5]. 

Innym istotnym instrumentem CSR jest marketing zaangażowany społecznie (ang. 

cause related marketing, CRM). Pozwala on na stworzenie produktu czy też wizytówki firmy 

w połączeniu z korzyścią dla konkretnej sprawy społecznej. Narzędzie to jest istotnym 

elementem CSR, gdyż przyczynia się do osiągania większych zysków ekonomicznych. 

Przemyślana tudzież dobrze prowadzona kampania w ramach CRM przyczynia się do 

osiągnięcia wysokich zysków ekonomicznych jak również do wzrostu satysfakcji klientów. 

Przykładem kampanii marketingu zaangażowanego społecznie jest chociażby prowadzona w 

Polsce akcja Telewizji Polsat "Podaruj Dzieciom Słońce", polegająca na ofiarowaniu części 

zysku ze sprzedaży danego produktu na rzecz konkretnego problemu, z jakim stykają się 

dzieci [5]. 

Wśród producentów popularnym instrumentem stało się, także eko-znakowanie i zna-

kowanie społeczne. Dotyczy ono podawania informacji na etykietach bądź opakowaniach 
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produktów o działaniach podjętych przez producenta, dotyczących między innymi dbałości o 

środowisko naturalne, poszanowania praw człowieka czy też respektowania praw zwierząt 

[5]. Typy znakowania społecznego mogą być stworzone przez indywidualnych producentów 

czy też organizacje pozarządowe i biznesowe. Niestety, użycie tego narzędzia często spotyka 

się z problemem związanym z niezależną weryfikacją znakowania [6]. 

CSR w przedsiębiorstwie produkcyjnym może przyjąć także sformalizowany charakter. 

Obecnie na świecie coraz większym uznaniem wśród firm wdrażających tą filozofię do prak-

tyki gospodarczej cieszy się standard ISO 26000:2010. Prace nad nim trwały od 2005 a zaini-

cjowała je Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO powołując największą w histo-

rii ISO grupę roboczą ds. Odpowiedzialności społecznej. Grupę tę tworzyło 450 ekspertów i 

210 obserwatorów z 99 krajów będących członkami  ISO oraz 42 organizacji powiązanych. 

Efektem ich pracy było stworzenie i opublikowanie w dniu 1 listopada 2010 r. normy ISO 

26000 Guidance on social responsibility [7]. Standard ten ma przede wszystkim ułatwiać or-

ganizacjom funkcjonowania w sposób społecznie odpowiedzialny, stanowiąc praktyczny 

przewodnik po zapoczątkowanej w latach 70 ubiegłego stulecia idei biznesu społecznie od-

powiedzialnego CSR [8]. 

Podsumowując, społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga zastosowania określo-

nych instrumentów, z którymi to wiążą się liczne korzyści. Wypracowanie strategii przedsię-

biorstwa przy ich użyciu pozwala na wzrost znaczenia firmy wśród klientów a co za tym 

idzie, podniesienia konkurencyjności i zwiększenia efektywności działalności danego przed-

siębiorstwa. Dzięki narzędziom wchodzącym w skład CSR, korporacja zyskuje większą od-

porność jak również możliwość łatwiejszego przezwyciężenia ewentualnych problemów. 

 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR) W POLSCE 

Znana z firm amerykańskich, czy brytyjskich społeczna odpowiedzialność biznesu 

coraz częściej wprowadzana jest także w Polsce. Co prawda odpowiedzialny biznes związany 

jest głównie z dużymi podmiotami gospodarczymi, ale powoli wchodzi także do średnich, a 

nawet małych, lokalnych przedsiębiorstw [9]. 

W porównaniu z zachodnimi firmami w kraju nad Wisłą „mniejsze znaczenie 

odgrywają regulacje, a większe silne przekonanie, że konieczne jest stworzenie warunków, 

które ułatwią i będą zachęcać do wdrażania CSR. Ważnym motorem zmiany są korzyści 

finansowe i argument zysku. Stąd bodźce takie jak granty PARP pochodzące z funduszy 

szwajcarskich i przeznaczone na rozwój strategii CSR kierowane są do małych i średnich 

przedsiębiorstw, które stanowią 90 procent polskich firm” [10]. 

Polska bierze udział m.in. w projekcie „Zrównoważona produkcja przez innowacje w 

małych i średnich przedsiębiorstwach w regionie Morza Bałtyckiego (ang. Sustainable 

Production through Innovation in Small and Medium sized Enterprises in the Baltic Sea 

Region, SPIN)”. Jest on ukierunkowany na propagowanie nowych rozwiązań w kwestii 

zrównoważonego rozwoju, włączając w to technologie środowiskowe, ekoinnowacje, i CSR 

[11]. 

W kwestii odpowiedzialnego biznesu można także zauważyć współpracę 

przedsiębiorstw z wszelkiego rodzaju instytucjami i administracją państwową. Powstają 

programy kierowane do pewnych grup społecznych mające na celu poprawę ich sytuacji. 

Przykładem takiego programu jest Karta Dużej Rodziny wspierająca rodziny z minimum 



Management Systems in Production Engineering No 3(19), 2015 

5 

 

trójką dzieci w codziennym życiu, co w założeniu ma przyczynić się do wzrostu 

demograficznego. „Karta to doskonałe narzędzie dla firm do praktycznej realizacji 

odpowiedzialności społecznej. Przystępując do programu, bezpośrednio pomagają one 

rodzinom wielodzietnym, ale też zyskują stałych i oddanych klientów” [12]. 

Według publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu z 2014 roku „15 polskich 

przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu” w kwestii partnerstw międzysektorowych 

CSR w Polsce można podzielić na pięć kategorii: 

 Wyjście poza sektor prywatny; 

 Dobór partnerów; 

 Planowanie, zasoby i bariery; 

 Zasady współpracy i komunikacja; 

 Efekty i ewaluacja. 

Partnerstwa te próbują reagować na poszczególne problemy społeczne, których 

przykładem mogą być kwestie niedożywienia, czy wykluczenia Przestawienie się na pracę 

wielosektorową stanowi podstawę do poszukiwań efektywniejszych rozwiązań w zakresie 

odpowiedzialności w biznesie [13]. 

 

ENDOGENICZNE I EGZOGENICZNE KORZYŚCI Z WDRAŻANIA CSR W 

PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH 
Obecnie koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu daje wielu przedsiębiorstwom 

produkcyjnym możliwość rozwiązywania swoich problemów społecznych jak i 

ekologicznych, uwzględniając przy tym płynące z jej wdrożenia korzyści. Istotnym jest 

jednak ustalenie w jakim obszarze przedsiębiorstwa te są w stanie osiągnąć wspomniane 

korzyści, które to mogą być przyczyną poprawy wizerunku firmy, jak również być podstawą 

do redukcji kosztów, wprowadzania innowacji czy nawet wpływania na całe otoczenie, biorąc 

pod uwagę szczególnie środowisko przyrodnicze [14]. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu pozwala wyodrębnić endogeniczne (wewnętrzne) 

oraz egzogeniczne (zewnętrzne) korzyści, jakie może uzyskać przedsiębiorstwo produkcyjne 

po jej wdrożeniu. Wynika to z bezpośredniego powiązania CSR z koncepcją interesariuszy, w 

której to R. E. Freeman definiuje interesariuszy (stakeholders) jako „każdą dająca się określić 

grupę lub jednostkę (instytucja, ale także środowisko przyrodnicze), które może wpływać lub 

jest pod wpływem działania przedsiębiorstwa (organizacji) za pośrednictwem jego strategii, 

produktów, usług, procesów wytwórczych, systemów zarządzania i procedur”. Jest to zatem 

całe otoczenie firmy, które według wspomnianych dwóch rodzajów korzyści także można 

podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Do interesariuszy wewnętrznych przedsiębiorstwa 

możemy zaliczyć między innymi, jego właścicieli, inwestorów, menedżerów i pracowników. 

Interesariuszami zewnętrznymi są natomiast klienci, dostawcy, konkurenci, władze lokalne i 

centralne, organizacje pozarządowe, społeczność lokalna, stowarzyszenia handlowe i 

branżowe, media, sądy, szkoły i uczelnie, jak również środowisko przyrodnicze często 

nazywane niemym  interesariuszem [15]. 

Powyższy podział interesariuszy przedstawia klasyczne ujęcie otoczenia 

przedsiębiorstwa, z którego wynika, że wszystkie istniejące zasoby stanowiące dane 

przedsiębiorstwo wchodzą w skład otoczenia wewnętrznego natomiast wszystkie elementy, 
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które mają wpływ i oddziałują na przedsiębiorstwo ale nie są bezpośrednio jego wewnętrzną 

strukturą to otoczenie zewnętrzne [16]. W obszarze obu wymienionych rodzajów 

interesariuszy przedsiębiorstwo jest w stanie osiągać wymierne korzyści endogeniczne jak i 

egzogeniczne wdrażając CSR. 

Korzyści endogeniczne swój początek mają bezpośrednio z czynności podejmowanych 

na rzecz potrzeb i oczekiwań interesariuszy wewnętrznych organizacji. Działania realizowane 

w otoczeniu wewnętrznym są również widoczne poza obrębami przedsiębiorstwa. Nie mają 

one jedynie wpływu na relacje zachodzące w otoczeniu wewnętrznym, ale również poza nim. 

Dlatego nie powinno się postrzegać oddzielnie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. 

Ponadto większość działań mających miejsce w otoczeniu wewnętrznym wywiera również 

znaczny wpływ na otoczenie zewnętrzne. 

Do najważniejszych korzyści wewnątrzorganizacyjnych można zaliczyć: 

1. kształtowanie i umacnianie wizerunku dobrego pracodawcy, 

2. podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej, 

3. wzrost satysfakcji i zadowolenia pracowników, a poprzez to zwiększenie ich 

wydajności i produktywności [17]. 

Mówiąc natomiast o korzyściach egzogenicznych należy zauważyć, iż wynikają one z 

realizacji działań podejmowanych w ramach spełniania oczekiwań i potrzeb interesariuszy 

zewnętrznych. Korzyści z wdrażania CSR w tym obszarze są widoczne zarówno dla 

przedsiębiorstwa jak i jego zewnętrznego otoczenia. Możemy do nich zaliczyć przede 

wszystkim: 

1. nakłady finansowe na rzecz ochrony środowiska, 

2. tworzenie nowych miejsc pracy, 

3. obniżenie cen produktów, 

4. podniesienie jakości produktu, 

5. przestrzeganie norm prawnych, 

6. uczciwa konkurencja, 

7. poprawa komunikacji, 

8. redukcja zanieczyszczeń, 

9. redukcja zanieczyszczeń. 

Wdrożenie koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu determinuje wiele korzyści. 

Fundamentem do podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań jest przede wszystkim 

świadome i adekwatne oznaczenie oraz określenie interesariuszy przedsiębiorstwa. Każde 

działania wykonywane przez przedsiębiorstwo winno być skierowane w dwóch kierunkach, 

mianowicie powinno być skierowane na osiągnięcie wcześniej określonego celu oraz 

powinno posiadać swoich potencjalnych odbiorców. Natomiast jeżeli przedsiębiorstwa 

odważą się na taki krok to muszą się liczyć z tym, że koszty w związku z podejmowaniem 

aktywności społecznie odpowiedzialnych mogę przewyższyć korzyści, które mogą one 

przynieść. 

Warte podkreślenia jest to, aby uzbroić się w cierpliwość, ponieważ podczas stosowania 

koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu owe działania nie następują  

z dnia na dzień i nie są zauważalne od razu po podjęciu aktywności społecznie 

odpowiedzialnej jednakże podejmowane czynności społeczne mają związek z wieloma 

korzyściami tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Ważne jest to, że jeżeli nowy pomysł nie 
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spotka się z pozytywną aprobatą otoczenia przedsiębiorstwa to nie należy wdrażać owego 

pomysłu. Ważne, aby stale obserwować i analizować otoczenie, w którym znajduje się 

przedsiębiorstwo. Firmy, które podejmują się wdrażania społecznej odpowiedzialności 

biznesu muszą pamiętać, aby jej aktywność była spójna zresztą zadań przedsiębiorstwa i na 

wszystkich płaszczyznach działania organizacji powinny być prowadzone na podstawie tej 

samej filozofii. Dlatego mówi się, że społecznie odpowiedzialny biznes jest wielowymiarowy 

i wszechstronny. Godne uwagi jest to, aby przedsiębiorstwa nie podejmowały działań CSR 

okazjonalnie i jednokrotnie, ponieważ postrzegane jest to jako chęć wzbogacenia się 

przedsiębiorstwa, a nie jako kreowanie i budowanie strategii społecznie odpowiedzialnego 

biznesu. Warto zapamiętać, że czyny społecznie odpowiedzialne nie służą tylko i wyłącznie do 

budowania wymiaru wizerunkowego” [18]. 

 

PODSUMOWANIE 
Zasady odpowiedzialnego biznesu w przedsiębiorstwach produkcyjnych stały się bardzo 

ważne ze względu na wzrost oczekiwań społeczeństwa związanych z odpowiedzialnością 

organizacji, które wynikają z pojawiających się z globalnych problemów, społecznych jak i 

ekologicznych. Wdrażanie CSR w przedsiębiorstwie zależy przede wszystkim od ludzi 

zarządzających daną organizacją oraz jej pracowników. 

Warto zauważyć, że przedsiębiorstwa nie są skupione tylko i wyłącznie na osiągniecie 

korzyści ekonomicznych, ale mają na uwadze również to, aby poprzez zwiększanie swojego 

pozytywnego udziału w społeczeństwie , zmniejszać  pejoratywne oddziaływanie na ludzi i 

środowisko. Społeczna odpowiedzialność łączy się zatem w dużym stopniu z 

odpowiedzialnością społeczno-ekologiczną. Jednakże główną barierą z jaką spotykają się 

przedsiębiorstwa wdrażając lub już praktykując zasady zrównoważonego biznesu jest 

niedostateczna świadomość odnośnie korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki CSR i jej 

narzędziom. 
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