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Streszczenie: Dla wielu współczesnych przedsiębiorstw, budowanie konkurencyjności modelu 9 

biznesowego opierającego się na przestrzeganiu zasad CSR (Corporate Social Responsibility) 10 

staje się normą. Wiele z nich szczyci się przynależnością do Respect Indeksu, jednocześnie nie 11 

mając obiekcji przed obniżaniem np. kosztów produkcji niejednokrotnie naruszając standardy 12 

ekologiczne. W artykule wykorzystano dane firmy, wyniki własnych badań koncernu oraz 13 

literaturę przedmiotu z zakresu konkurencyjności, modeli biznesowych oraz społecznej 14 

odpowiedzialności biznesu, w celu ukazania, że wdrażanie działań z zakresu CSR korzystnie 15 

wpływa na konkurencyjność modelu biznesowego. 16 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, model biznesowy, procesy biznesowe, 17 

konkurencyjność. 18 

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR IN INCREASING  19 

THE COMPETITIVENESS OF THE BUSINESS MODEL 20 

Abstract: For many modern enterprises, building the competitiveness of a business model 21 

based on compliance with CSR (Corporate Social Responsibility) rules is becoming the norm. 22 

Many of them pride themselves on belonging to the Respect Index, while they have no objection 23 

to lowering eg production costs, often violating environmental standards. The article uses the 24 

company's data, the results of the company's own research and the subject literature on 25 

competitiveness, business models and corporate social responsibility, in order to show that the 26 

implementation of CSR activities has a positive impact on the competitiveness of the business 27 

model. 28 

Keywords: social responsibility, business model, business processes, competitiveness. 29 



142  S. Grabowska, W. Ocieczek 

1. Wstęp 1 

Dynamiczne, mające często agresywny charakter zmiany w otoczeniu wymagają 2 

stosowania co raz to nowszych sposobów oraz zasad zarządzania organizacją. Kluczową rolę 3 

w ich kształtowaniu odgrywają plany budowania przewagi konkurencyjnej. Umożliwiają one 4 

firmą osiąganie operacyjnej skuteczności, oraz tworzeniu wizji przyszłej działalności 5 

biznesowej. Sprostanie oczekiwaniu rynku, dzięki uzyskanej przewadze konkurencyjnej, 6 

wymaga zmiany elementów oraz czynników, które o niej decydują. Chodzi tu zwłaszcza  7 

o nowe sposoby obserwacji oraz analizy rynków, relacje z klientami, wprowadzenie nowych, 8 

pionierskich produktów, racjonalny dobór jak i wykorzystanie zasobów czy aplikację 9 

odmiennych niż dotychczas procesów i systemów zarządzania. 10 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), rozumiana 11 

jako oddolna inicjatywa różnych podmiotów, jest zagadnieniem złożonym, ponieważ odnosi 12 

się do gospodarki, społeczeństwa i wartości, które one wyznają oraz relacji z otoczeniem 13 

zewnętrznym. Łączy w sobie aspekty ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i etyczne. 14 

Zgodnie z założeniami tej koncepcji, społeczna odpowiedzialność biznesu, to coś więcej niż 15 

tylko spełnienie wymogów prawnych i formalnych, na które powoływał się M. Friedman,  16 

czy też podejmowanie sporadycznych działań charytatywnych oraz sponsoringu. Społeczna 17 

odpowiedzialność powinna się przejawiać w strategii przedsiębiorstw ukierunkowanej na stałe, 18 

długotrwałe działanie na rzecz bliższego i dalszego otoczenia (Wołoszyn, 2012, s. 5-6).  19 

Tak rozumiana społeczna odpowiedzialność biznesu może przerodzić się w stały element 20 

przewagi konkurencyjności modelu biznesowego. 21 

W artykule zaprezentowano wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności 22 

biznesu w celu umocnienia konkurencyjności modelu biznesowego przedsiębiorstwa. 23 

2. Model biznesowy i procesy – orientacja na konkurencyjność 24 

Zwiększenie konkurencyjności, dynamiczne zmiany otoczenia czy też kreowanie  25 

i wdrażanie innowacji powodują ciągłe przekształcania i doskonalenie modeli odwzorowu-26 

jących różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Służy temu wykorzystywanie dorobku 27 

wielu dyscyplin naukowych, a także bogactwo doświadczeń praktyki gospodarczej. W tym 28 

kontekście model biznesu można traktować jako pewną nową, rozwiniętą formę modelu 29 

organizacyjnego (zarządzania) przedsiębiorstwa. Odnosi się on do strategii na poziomie 30 

korporacyjnym. Podstawowe zmienne sfery organizacji przedsiębiorstwa są w nim określane 31 

na poziomie ogólnym przez działania i zasoby. W modelu nie ujmuje się szczegółów 32 

dotyczących struktury organizacyjnej czy podziału władzy – typowych dla klasycznych modeli 33 
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organizacyjnych. Natomiast do konstrukcji modelu wykorzystuje się niektóre elementy 1 

badawcze związane z podejściem do przedsiębiorstwa charakterystyczne dla ekonomii 2 

instytucjonalnej i ewolucyjnej1. 3 

Opracowane i realizowane przez przedsiębiorstwa modele biznesu decydują w dużym 4 

stopniu o rentowności, konkurencyjności czy też innowacyjności tych organizacji. 5 

Analizowanie istoty, struktury oraz uwarunkowań decydujących o kształcie i rodzajach modeli 6 

biznesu stanowi więc istotny element poznawczy sfery rozwoju i funkcjonowania 7 

przedsiębiorstw. Jednocześnie badania takie służą doskonaleniu czy wręcz budowaniu nowych 8 

modeli, które wobec wyzwań rynku stają się niezbędne (Gołębiowski, Dudzik, Lewandowska, 9 

Witek-Hajkduk, 2008, s. 17 i dalsze). Model biznesu, jak stwierdza B. Nogalski (Nogalski, 10 

2009, s. 5-6), można traktować jako rozwiniętą, współczesną2 w przeciwieństwie do 11 

tradycyjnych, klasycznych3, formę modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem  12 

i przedstawić jako usystematyzowane wyobrażenie4 o pożądanych kierunkach rozwoju 13 

przedsiębiorstwa (jego strategii) i uwarunkowaniach tego procesu. 14 

Procesy biznesowe są fundamentem działania każdego przedsiębiorstwa oraz wpływają 15 

bezpośrednio na osiągnięcie jej kluczowych celów jak i wskaźników. Zarządzanie procesami 16 

jest narzędziem służącym do osiągania przewagi konkurencyjnej oraz wzrostu wartości. 17 

Przedsiębiorstwo jest złożonym systemem społeczno-ekonomicznym, odwzorowywanym  18 

w formie różnorodnych modeli. Mogą to być np. modele: ekonomiczne, finansowe, prawne, 19 

produkcyjne, organizacyjne czy socjologiczne5. Kształt takich modeli, zgodnie z zasadami 20 

ogólnej teorii modelowania (Zeigler, 1976, p. 32 i dalsze), często składa się ze zmiennych 21 

opisowych, elementów modelu i interakcji pomiędzy tymi elementami. O jego merytorycznej 22 

poprawności decydują dobór odpowiednich danych i ich przetworzenie w niezbędne 23 

informacje, które z kolei są wykorzystywane w procesie wiedzy dotyczącej opisywanego przez 24 

model fragmentu rzeczywistości (w tym przypadku jest to wiedza o przedsiębiorstwie i jego 25 

otoczeniu)6.  26 

  27 

                                                 
1 Syntetyczne ujęcie tego podejścia można znaleźć w: (Hodsoon, Samuels, Tool, 1994, p. 237-241). 
2 Podstawowe zmienne i parametry sfery organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem są określane przez działania 

i zasoby na poziomie ogólnym, a zatem forma ta ilustruje strategię na poziomie ogólnym przedsiębiorstwa. 

Eksponuje ona takie zmienne w modelu, jak: strategie dające przewagę konkurencyjna, kluczowe (rdzenne) 

kompetencje i innowacje. 
3 Klasyczny model organizacyjny jest bardziej szczegółowy i ujmuje najczęściej szczegóły dotyczące struktury 

organizacyjnej, podziału władzy itp. (przypis B. Nogalskiego). 
4 Dostarcza on informacji o: wartości (funkcji lub właściwości) oferowanej odbiorcom, segmencie rynku 

(kategoriach odbiorców), strukturze łańcucha wartości (wytwarzanie i dystrybucja) i miejsca w tym procesie 

przedsiębiorstwa, strukturze kosztów i zysku przedsiębiorstwa, jego pozycji rynkowej i strategii konkurowania 

(przypis B. Nogalskiego). 
5 Bardziej szczegółowo problematykę modeli przedsiębiorstwa przedstawiają prace: Noga, 2009 i Gruszecki, 

2002, s. 33-42. 
6 Zagadnieniom wykorzystania teorii systemów informacji i wiedzy do modelowania w gospodarce poświęcona 

jest obszerna praca: Pyle, 2003, p. 91-113, 221-258. 
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Powszechnie model biznesowy jest to narzędzie które zawiera zestaw elementów oraz 1 

relacji między nimi, w sposób schematyczny który przedstawia pomysł na biznes. Stanowi więc 2 

pewien, bardziej statyczny, model zjawiska w przeciwieństwie do strategii która wyraża sposób 3 

działań oraz zachowań przedsiębiorstwa w stosunku do zmieniających się warunków otoczenia 4 

oraz jego wnętrza.  5 

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu 6 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią mającą na celu dobrowolną działalność, 7 

która uwzględnia społeczne i etyczne interesy oraz poszanowanie środowiska przyrodniczego 8 

niewynikające z zobowiązań związanych z wymaganiami prawnymi i formalnymi 9 

(http://odpowiedzialnybiznes.pl/…). Społeczna odpowiedzialność biznesu to zespół działań, 10 

które przyczyniają się nie tylko do dbałości o interes firmy, ale oddziałują również na ogólne 11 

dobro społeczeństwa. Dobrowolne działania tego typu wpływają na tworzenie pozytywnego 12 

wizerunku przedsiębiorstwa oraz pomagają zapewnić mu długofalowy sukces.  13 

Postawy przedsiębiorstw realizujących społeczną odpowiedzialność można podzielić na 14 

kilka poziomów (Griffin, 2010): 15 

‒ Poziom pierwszy, którego podstawą jest „opór” wobec społecznych działań, dotyczy 16 

firm, które sporadycznie realizują przedsięwzięcia wpływające pozytywnie na 17 

problemy społeczne lub ekologiczne. Firma również nie komunikuje o tego typu 18 

przedsięwzięciach społeczeństwu. 19 

‒ Poziom drugi to „Społeczny obowiązek”. Postawa ta dotyczy firm, które poza tym,  20 

co nakazuje prawo nie realizują żadnych, innych celów pozaekonomicznych. 21 

‒ Trzecim poziomem jest „Społeczna reakcja” obejmuje przedsiębiorstwa, które 22 

wypełniają swoje prawne i etyczne obowiązki, ale skłonne są podjęć pewne działania 23 

ponad obowiązki wymagane prawnie, etycznie i ekonomicznie. 24 

‒ Czwarty, najwyższy poziom to „Społeczny wkład” dotyczący przedsiębiorstw, które 25 

uznają się za odpowiedzialnych członków społeczeństwa aktywnie oddziałując na 26 

dobro społeczne. Przedsiębiorstwa te realizują wiele działań pozaekonomicznych, 27 

uczestniczą w przedsięwzięciach, akcjach społecznych oraz komunikują te działania 28 

społeczeństwu tworząc w ten sposób pozytywny wizerunek i wrażliwość społeczną. 29 

Biznes odpowiedzialny społecznie można podzielić na dwa główne modele: model 30 

pasywny oraz aktywny. Praktykowanie modelu pasywnego ogranicza się jedynie do unikania 31 

wszelkich szkód, które przedsiębiorstwo mogłoby wyrządzić dla społeczeństwa lub 32 

środowiska. Model aktywny natomiast polega na podejmowaniu przez firmę działań, które 33 

mają na celu poprawę jakości życia społeczeństwa, unikanie oraz zapobieganie negatywnym 34 

zjawiskom społecznym. 35 
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Wprowadzenie strategii CSR powoduje, że wartość przedsiębiorstwa stale rośnie dając 1 

trwałe zyski (Wołoszyn, 2012). W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę pozafinansowe 2 

aspekty działalności komercyjnej. Przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie budują 3 

przejrzyste relacje z pracownikami oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami. Strategia ta 4 

nie jest pakietem pojedynczych programów i akcji lecz złożoną koncepcją zarządzania  5 

(Bąk, Kulawczuk, 2008), która za pomocą dialogu z interesariuszami ciągle doskonali taktykę 6 

rozwoju przedsiębiorstwa. Grupy interesariuszy wywierają presję na sektorach biznesu i stają 7 

się głównym czynnikiem mającym wpływ na rozwój CSR powodując, że strategię tą stosuje 8 

coraz więcej firm. Społecznie odpowiedzialny biznes jest ideą, która uwzględnia środowisko 9 

przyrodnicze oraz oczekiwania i potrzeby społeczeństwa. Do oczekiwań społecznych możemy 10 

zaliczyć przestrzeganie i wspomaganie praw człowieka, likwidację dyskryminacji lub 11 

kontrolowanie wpływów przedsiębiorstwa na środowisko i promowanie ekologii wśród 12 

klientów oraz szkolenie pracowników. Cechą biznesu odpowiedzialnego jest również 13 

dobrowolne działanie, niewymuszone przez prawne wymogi, stawianie sobie standardów dużo 14 

bardziej wymagających od założeń prawnych. Korzyścią takiego biznesu jest przejrzystość 15 

niosąca ze sobą wiarygodność, jej podstawowym elementem jest przedstawianie raz w roku 16 

raportu CSR. Strategia ta wyróżnia się również wyjątkową dbałością o sprostanie 17 

oczekiwaniom pracowników poprzez takie działania jak rozwój pracowników czy dbanie  18 

o bezpieczeństwo i higienę pracy. Prowadząc biznes odpowiedzialny społecznie przedsię-19 

biorstwa realizują konsultacje społeczne, współpracę pracodawców z pracownikami, 20 

zatrudnianie kadry lokalnej, informowanie o wynikach, motywacyjne i podnoszące 21 

kompetencje szkolenia pracowników oraz politykę równych szans. Pracownicy to nie jedyna  22 

w grupa, wobec której CSR stosuje specjalne zasady postępowania. CSR jest koncepcją 23 

inspirującą, stwarza nowe możliwości, a także poprawia reputację przedsiębiorstwa.  24 

Celem każdego modelu biznesu, również społecznie odpowiedzialnego jest zarabianie 25 

pieniędzy oraz generowanie zysku, jednak w tym wypadku stosuje się do jego osiągnięcia 26 

wymagającą drogę, która zbudowana jest na uczciwości oraz rzetelności. 27 

4. Działania z zakresu strategii społecznej odpowiedzialności jako elementy 28 

konkurencyjności modelu biznesowego 29 

Istotnym elementem konkurencyjności modelu biznesowego przedsiębiorstwa z branży 30 

odzieżowej, warunkującym sukces we współczesnej gospodarce, jest wykazanie, że firma 31 

działa z poszanowaniem środowiska i praw ludzkich oraz praw swoich pracowników. 32 

Badaną firmą był międzynarodowy koncern H&M. H&M traktuje zrównoważony rozwój 33 

jako działanie. To nieustający, wymagający ciągłych ulepszeń proces, który zmierza w jasno 34 

wyznaczonym kierunku. Wymaga on determinacji, zaangażowania oraz współpracy.  35 
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Zgodnie z wizją koncernu wszystkie działania firmy powinny być prowadzone w sposób 1 

zrównoważony ekonomicznie, społecznie i środowiskowo. Dzięki wprowadzaniu w życie tej 2 

wizji można więcej osiągać, wykorzystując jednocześnie mniej zasobów. Można też działać na 3 

rzecz poprawy warunków życia ludzi oraz społeczności z całego świata. Obecnie H&M jest 4 

zaangażowany w wiele projektów oraz inicjatyw prowadzonych w tych obszarach. 5 

Marka wyznaczyła sobie siedem ambitnych projektów, wszystkie działania zebrano pod 6 

jedną nazwą – H&M Conscious. Założono, że działania firmy będą się skupiać na sprowadzaniu 7 

wyłącznie ekologicznie produkowanej bawełny. Do 2020 roku ekologiczna produkcja obejmie 8 

wszystkie linie produkowane przez H&M. W roku 2016 w stosunku do roku 2015 H&M 9 

odnotowało 77% wzrost zużycia ekologicznej bawełny. Wprowadzono zbiórkę zużytej odzieży 10 

w wielu sklepach marki na całym świecie, dzięki czemu pozyskano materiały do recyklingu. 11 

Wśród takich materiałów znalazły się różnorodne odpady, takie jak stare materiały 12 

włókiennicze, odpady produkcyjne, a nawet butelki PET. Korzystając z tych surowców 13 

zredukowano ilość tekstyliów przeznaczonych na wysypisko, wykorzystano surowce pierwotne 14 

oraz zredukowano ilość chemikaliów, energii i wody wykorzystywanych do produkcji nowych 15 

materiałów. Koncern jest również jednym z największych użytkowników poliestru poddanego 16 

recyklingowi. W 2016 roku zużyto poliester pochodzący z recyklingu 180 milionów butelek 17 

PET.  18 

Co więcej, marka odegrała znaczącą rolę w projekcie Sustainable Apparel Coalition, który 19 

ma na celu opracowanie uniwersalnego wskaźnika, ukazującego wpływ środowiska 20 

naturalnego i zasad fair trade na produkcję odzieży i obuwia. H&M wprowadziło także 21 

całkowity zakaz piaskowania (czyli wygładzania) swoich produktów i zaoszczędziło ponad  22 

50 milionów litrów wody przy produkcji denimu. Ponadto, na przestrzeni lat 2007-2010, 23 

zredukowano zużycie energii w sklepach H&M o 8% na metr kwadratowy. Do 2020 roku 24 

zużycie ma spaść o 20% w stosunku do zużycia w 2007 roku. Obecnie 96% wykorzystywanej 25 

energii elektrycznej we wszystkich obszarach działalności firmy pochodzi ze źródeł 26 

odnawialnych.  27 

Przenosząc produkcję do krajów trzeciego świata, gdzie nie są przestrzegane prawa 28 

pracownicze H&M naraził się nadszarpnięcie swojej reputacji. Jednak firma angażuje się  29 

w kampanie prospołeczne, uświadamiające pracowników fabryk oraz rolników nie tylko  30 

o zasadach ekologicznej produkcji i uprawy, ale także o ich prawach jako pracowników marki 31 

H&M. Firma zobowiązuje się do oferowania wszystkim pracownikom równych szans – 32 

niezależnie od tego, kim są i w jakim kraju żyją. Przykładem działań w obszarze równych szans, 33 

jest aktywne docieranie do potencjalnych kandydatów na indyjskich rynkach detalicznych, 34 

gdzie na rynku pracy występuje mały udział kobiet. H&M aktywnie pracuje nad zwiększeniem 35 

możliwości kobiet do wzięcia udziału w życiu zawodowym i kariery. W większości Indyjskich 36 

miast istnieją przepisy zabraniające kobietom rozpoczęcie pracy przed godzina 7 rano lub po 37 

godzinie 20. Zapewniając bezpieczny transport swoim indyjskim pracownicom, do i z pracy  38 
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w czasie zakazu, H&M uzyskał zwolnienia od tych zasad, tym samy zapewniając kobietom 1 

równy dostęp do rozwoju zawodowego.  2 

5. Podsumowanie 3 

Ostatnie lata pokazują że trwa okres znaczących zmian strukturalnych i jakościowych  4 

w sposobie prowadzenia biznesu. Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne tworzą istotne 5 

dla rozwoju czynniki konkurencyjności modelu biznesowego jakimi są kapitał ludzki, kapitał 6 

społeczny, innowacje, działania proekologiczne, walka o prawa pracownicze w krajach 7 

trzeciego świata. Ich odpowiednia konfiguracja decyduje o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej 8 

nad innymi graczami rynku oraz zapewnia marce zaufanie i sympatię klientów, szczególnie 9 

tych dokonujących odpowiedzialnych wyborów uwzględniających nie tylko cenę produktu ale 10 

również opisywane wcześniej aspekty etyczne. Firmy działające zgodnie z zasadami CRS 11 

przyczyniają się do tworzenia elementów, które przekładają się na ich konkurencyjność modelu 12 

biznesowego, tym samym zapewniają sobie szansę na bycie liderem w swojej branży. 13 
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