
 * Mgr Mateusz Lewandowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE nr 2/2010

Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

Prospołeczne aspekty zastosowania 
strategicznej karty wyników w organizacjach

Mateusz Lewandowski*

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność organizacji, strategiczna karta wyników, zarządzanie stra-
tegiczne, interesariusze

Keywords: corporate social responsibility, balanced scorecard, strategic management, stakeholders 

Synopsis: W wielu uznanych dokumentach o randze międzynarodowej wyrażono przekonanie, że orga-
nizacje powinny dążyć do większej odpowiedzialności względem swojego otoczenia. Poszukiwanie metod 
pozwalających spełnić to kryterium stało się wyzwaniem dla współczesnej teorii organizacji. W artykule 
podjęto próbę oceny prospołecznych aspektów zastosowania strategicznej karty wyników w ujęciu teore-
tycznym. Jest ona oparta na identyfi kacji tożsamych założeń dwóch koncepcji: balanced scorecard i corpo-
rate social responsibility. 

Wstęp

Przyjmując, że „prospołeczny” oznacza „mający na celu dobro ogółu (wspólne 
dobro)” oraz nawiązując do elementów otoczenia organizacji, można wyróżnić dwa 
kierunki prospołecznych działań organizacji. Z jednej strony będą to działania skon-
centrowane na pracownikach organizacji, rozumianych jako pewna wspólnota, grupa 
społeczna, oraz akcjonariuszach lub właścicielach. Z drugiej strony będą to działania 
skierowane do osób i grup na zewnątrz organizacji – klientów, kontrahentów, społe-
czeństwa. Zatem za prospołeczne metody zarządzania należałoby uznać takie, które po-
zwalają na osiągnięcie dobra wielu lub wszystkich tych grup. Zapotrzebowanie na tego 
typu narzędzia menedżerskie zostało sformułowane m.in. w Zielonej Księdze z lipca 
2001 r. przygotowanej przez Komisję Europejską (COM(2001)336), choć można wska-
zać wiele innych ofi cjalnych dokumentów o randze międzynarodowej, zawierających 
podobne sugestie [Żemigała, 2007, s. 104–129].

Jeżeli uznać, że myślenie strategiczne stało się niezbędne w każdej współczesnej 
organizacji [Kożuch, 2004, s. 180], konsekwentnie należałoby stwierdzić, iż każda or-
ganizacja powinna rozważyć wdrożenie koncepcji zarządzania strategicznego. Takie 
narzędzie menedżerskie powinno umożliwiać realizację funkcji zarządzania oraz być 
prospołeczne. Jedną z takich koncepcji wydaje się być Strategiczna Karta Wyników 
(Balanced Scorecard, BSC, zrównoważona karta wyników). S. Borkowska stwierdziła, 



142 I. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA

że ze w względu na swoje cechy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu po-
winna przenikać wszystkie tzw. perspektywy w zrównoważonej karcie wyników [Bor-
kowska, 2005, s. 13]. 

Celem artykułu jest określenie stopnia, w jakim, w ujęciu teoretycznym, zastosowa-
nie balanced scorecard pozwala na realizację idei corporate social responsibility (CSR). 
Próba ta zostanie oparta na identyfi kacji tożsamych założeń obu koncepcji. Wykorzy-
stana do tego metodyka obejmuje analizę materiałów źródłowych polskiej i zagranicz-
nej literatury przedmiotu oraz indukcję i dedukcję. 

Istota corporate social responsibility

W literaturze przedmiotu nie ma zgodności co do rozumienia terminu corporate 
social responsibility. J. Supernat przytacza dwa główne poglądy dotyczące CSR [Super-
nat, 2005, s. 214; także Żemigała, 2007, s. 49–53]. Według pierwszego społeczna od-
powiedzialność kierownictwa biznesu polega na wykorzystywaniu zasobów organiza-
cji biznesowej wyłącznie w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy (właścicieli), 
drugi zakłada, że biznes, będąc częścią społeczeństwa, ma na nie ważny wpływ i z tego 
tytułu jest odpowiedzialny za utrzymanie i poprawę ogólnych warunków życia społe-
czeństwa. Co ciekawe, podobne spostrzeżenia poczynił W. Kieżun, odróżniając socja-
listyczną naukę o organizacji i zarządzania od wersji kapitalistycznej. Pisał bowiem, że 
w kapitalizmie celem zakładów pracy jest zysk, podczas gdy w socjalizmie priorytet ma 
aspekt humanistyczny: zaspokojenie potrzeb i zapobieżenie alienacji w procesie pracy, 
pełny rozwój osobowości człowieka [Kieżun, 1977, s. 15]. Z kolei K. Doktór wyróżnia 
trzy dychotomiczne płaszczyzny pojmowania CSR [Doktór, 2006]: 

 – racjonalność w dystrybucji dóbr organizacji: ekonomiczna i socjalna,
 – role osób w organizacji: podmiotowe i przedmiotowe,
 – moralna i społeczna postawa biznesmenów: przeciwnicy i zwolennicy.
Jednak kierowanie się racjonalnością ekonomiczną w długiej perspektywie można 

zwiększyć właśnie poprzez racjonalność socjalną. Już w latach 50. XX w. P. Drucker pi-
sał, że nawet dla biznesu mierniki fi nansowe są niewystarczające i należy poszukiwać 
rozwiązania problemu wymierności w kwestiach niematerialnych, takich jak umiejęt-
ności, fachowość i motywacja pracowników, bazy danych i techniki informacyjne, wy-
dajne i szybko reagujące procesy operacyjne, nowatorstwo produktów i usług, apro-
bata polityczna, społeczna i prawna [Drucker, 1994, s. 5, 78–104]. Także rola osoby 
w organizacji nie jest niezmienna, a przekształcając się z przedmiotowej w podmio-
tową, może prowadzić do zwiększenia satysfakcji i motywacji pracownika i w efek-
cie do wzrostu wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zatem dychotomiczny czy 
nawet antynomiczny charakter płaszczyzn pojmowania społecznej odpowiedzialności 
biznesu jest pozorny, a w rzeczywistości, w dłuższym okresie, wydaje się komplemen-
tarny. Chodzi o utrzymanie „harmonii między dbałością o efektywność ekonomiczną 
a troską o przestrzeganie zasad etycznych” [Filipp, 2008, s. 463]. 

Patrząc z  jeszcze innej perspektywy, można powiedzieć, że odpowiedzialność 
organizacji, kiedy staje się powszechnie uznana, przybiera pewną formę kapitału 



143M. Lewandowski, Prospołeczne aspekty zastosowania strategicznej karty...

symbolicznego. Jak pisze P. Bourdieu, „zasadą zachowań honorowych jest zysk, dla 
którego ekonomizm nie ma nazwy i który należy nazywać symbolicznym, choć ze swej 
natury potrafi  on determinować działania bezpośrednio materialne” [Bourdieu, 2008, 
s. 163]. Honor organizacji może być źródłem przewagi konkurencyjnej, niezależnie od 
tego, czy honorowość jest determinowana przez wyznawanie określonych zasad etycz-
nych czy chęć zysku. 

Według bardziej zintegrowanego podejścia koncepcja CSR jest ukierunkowana na 
cztery główne grupy podmiotów w otoczeniu organizacji, wobec których jest ona od-
powiedzialna: udziałowców (właścicieli), pracowników, klientów oraz społeczeństwa 
[Żemigała, 2007, s. 49]. W raporcie z badań Fundacji Komunikacji Społecznej przy-
jęto, że corporate social responsibility oznacza: 

• „przestrzeganie prawa i prowadzenie rzetelnego i uczciwego biznesu w stosunku 
do klientów, pracowników i kontrahentów,

• stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej wewnątrz fi rmy, gwarantującej 
pracownikom możliwość rozwoju i przestrzeganie praw,

• działalność na rzecz społeczności, w której fi rma funkcjonuje, a więc uczestni-
ctwo w akcjach charytatywnych, pomocowych, takich jak przekazywanie pro-
duktów, wsparcie fi nansowe, wykorzystanie możliwości organizacyjnych i logi-
stycznych fi rmy, organizacja imprez, pikników itp.” (Raport, 2003, s. 7; także 
Kożuch, 2007, s. 270; Żemigała, 2007, s. 50].

W powyższej defi nicji nie zaznaczono wyraźnie działań na rzecz środowiska natu-
ralnego, chociaż jest to jeden z podstawowych obszarów społecznej odpowiedzialno-
ści [Griffi  n, 2004, s. 119]. Na potrzeby niniejszego opracowania przywołana defi nicja, 
poszerzona o aspekt ekologiczny, będzie stanowiła punkt wyjściowy do dalszych roz-
ważań. Ponadto poniższe rozważania dotyczące społecznej odpowiedzialności organi-
zacji zostaną zawężone do przedsiębiorstw. 

W literaturze przedmiotu nie ma zgodności co do rozumienia terminu „społeczna 
odpowiedzialność organizacji”. Jednak istnieje wyraźna potrzeba wdrażania tej idei 
w różnych organizacjach, niezależnie od czynnika, który ja determinuje. Do porówna-
nia z założeniami BSC wybrane zostało ujęcie najbardziej integralne, obejmujące ta-
kie obszary odpowiedzialności organizacji, jak relacje z interesariuszami, w tym przede 
wszystkim z klientami, pracownikami, kontrahentami, właścicielami, społeczeństwem, 
oraz wpływ na środowisko naturalne.

Koncepcja balanced scorecard

W literaturze przedmiotu istnieją dwa nurty opisujące koncepcję strategicz-
nej karty wyników. Amerykański, zainicjowany przez autorów koncepcji  – R.  Ka-
plana i D. Nortona oraz europejski, rozwijany przez Międzynarodową Sieć Eksper-
tów balanced scorecard założoną przez H.R. Freidaga i W. Schmidta [Lewandowska, 
2008, s. 311]. W niniejszym tekście zostanie przedstawiony model amerykański, po-
nieważ jest to koncepcja pierwotna i dużo lepiej opisana [Kaplan, Norton, 2007; Ka-
plan, Norton, 2001; Szynkiewicz, 2007; Chodyński i in., 2007; Dżurak, Świderka, 2002] 
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w porównaniu do europejskiej [Friedag i in., 2004]. Ponadto uznaje się, że model ame-
rykański występuje w trzech formach, odzwierciedlających ewolucję koncepcji. Pierw-
sza z nich sprowadza kartę do systemu pomiaru efektywności, wykraczającego poza 
mierniki fi nansowe. Druga formuła, zaadoptowana do potrzeb zarządzania strategicz-
nego i wzbogacona o mapę strategii, stanowi dojrzałą koncepcję, która jest wdrażana 
w różnego rodzaju organizacjach na całym świecie. Najnowsze spojrzenie na kartę zo-
stało rozwinięte przez Brytyjczyków – G. Lawrie i I. Cobbolda, którzy zaproponowali 
uproszczony model o dużo większej możliwości dostosowania do potrzeb organiza-
cji [Lawrie, Cobbold, 2004]. W niniejszym opracowaniu do porównania z koncepcją 
CSR wybrano model karty według drugiej formuły, zaproponowanej przez R. Kaplana 
i D. Nortona, gdyż jest ona powszechnie stosowana, a ponadto stanowiła punkt wyj-
ścia do stworzenia niemieckiej i brytyjskiej „szkoły” karty wyników.

Strategiczna karta wyników jest kompleksową metodą zarządzania strategicznego. 
Ma formę swoistej macierzy złożonej z czterech perspektyw, z punktu widzenia których 
organizacja tworzy wartość dla właściciela, i od trzech do pięciu głównych obszarów 
działalności organizacji, tzw. domen strategicznych, dla których określa się cele strate-
giczne. W tradycyjnym układzie, czyli dla organizacji biznesowych, są to perspektywy: 
fi nansowa, klienta, procesów wewnętrznych oraz badań i rozwoju [Kaplan, Norton, 
2007, s. 58–139]. Ponadto, istotę balanced scorecard charakteryzują następujące cechy: 

 – do każdego z celów jest przypisany miernik, za pomocą którego można analizo-
wać skuteczność jego realizacji, 

 – analizowane mierniki zachowują wewnętrzną równowagę, dzieląc się na diag-
nostyczne (fi nansowe, marketingowe, procesów wewnętrznych) i prognostyczne 
(wiedza i rozwój, procesów wewnętrznych) oraz na „twarde”, związane z kosz-
tami, zyskiem, udziałem w rynku, i „miękkie”, związane z satysfakcją pracowni-
ków, poziomem kreatywności, kulturą organizacyjną,

 – przyczynowo-skutkowy układ perspektyw (celów i mierników), odzwierciedla-
jący logikę tworzenia wartości dla akcjonariuszy i klientów, jest wyrażony przez 
mapę strategii,

 – cele i mierniki przyjęte dla całej organizacji można przenosić na poszczególne 
jej komórki organizacyjne, a także na poszczególnych pracowników, kaskadu-
jąc kartę wyników.

W teorii i praktyce zarządzania istnieje kilka modeli strategicznej karty wyników. 
Podstawowa koncepcja zaproponowana przez R. Kaplana i D. Nortona opiera się na 
postrzeganiu przedsiębiorstwa w czterech perspektywach, odzwierciedlających łańcuch 
tworzenia wartości dla klientów i właścicieli. W dalszej części opracowania istota każ-
dej z perspektyw BSC zostanie porównana z głównymi założeniami CSR. 

Spójność założeń koncepcji CSR i BSC – ujęcie teoretyczne

W perspektywie fi nansowej organizacja oglądana jest z punktu widzenia akcjona-
riuszy lub udziałowców. Odzwierciedla ona długoterminowy cel przedsiębiorstwa, ja-
kim jest wysoki zwrot z zaangażowanego kapitału. Cele i mierniki określają oczekiwane 
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rezultaty fi nansowe i jednocześnie stanowią „ostateczne cele dla mierników i celów wy-
rażonych w pozostałych perspektywach”. Poprzez dobór strategii działania dopasowa-
nej do cyklu życia organizacji dąży się do zapewnienia właścicielom fi rmy realizacji 
celów ekonomicznych [Kaplan, Norton, 2007, s. 58–70]. Wawrzyniak pisze, że najważ-
niejszy zakres odpowiedzialności organizacji wobec właścicieli to ochrona inwestycji 
udziałowców i zapewnienie im akceptowanego poziomu zwrotu zainwestowanego ka-
pitału [Wawrzyniak, 1999, s. 229, cyt. za Żemigała, 2007, s. 49; Kożuch, 2007, s. 268]. 
Zatem intencje i cele zawarte w perspektywie fi nansowej BSC są spójne z tymi, któ-
rych realizację w stosunku do właścicieli przedsiębiorstw zakłada koncepcja społecz-
nej odpowiedzialność biznesu. 

Zrealizowanie założeń poczynionych w perspektywie fi nansowej jest możliwe, gdy 
fi rma zatrzyma dotychczasowych klientów lub zdobędzie nowych, co najczęściej mie-
rzone jest udziałem produktu bądź grupy produktów w rynku. Procent udziału za-
leży bezpośrednio od stopnia zaspokojenia potrzeb klientów. Autorzy karty proponują 
kilka strategii w ich zaspokajaniu, w zależności od atrybutu, na którym najbardziej za-
leży danej grupie konsumentów: cenie, jakości, dostępności, marce, usługach posprze-
dażnych. Takie ukierunkowanie oferty stawia na piedestale potrzeby klientów po to, 
aby przynieść oczekiwany zysk właścicielom. Odzwierciedlają to powiązania mierni-
ków dla perspektywy klienta: udział w rynku, zdobywanie i utrzymywanie klientów, 
satysfakcja klientów. R. Kaplan i D. Norton piszą, że perspektywa klienta „umożliwia 
precyzyjną identyfi kację i pomiar wartości oferowanej docelowym klientom i segmen-
tom rynku” [Kaplan, Norton, 2007, s. 71–75]. Z kolei według B. Wawrzyniaka odpo-
wiedzialność wobec klientów sprowadza się do „rozwoju i promowania tych produk-
tów, które oferują wartość rozumianą w kategoriach ceny i jakości, potwierdzoną przez 
wymagane technologicznie i handlowe ekspertyzy; to jednak nie zapewnia przyszłości: 
przedsiębiorstwa są zależne od zdobycia i utrzymywania poparcia klientów” [Wawrzy-
niak, 1999, s. 229, cyt. za Żemigała, 2007, s. 49; także Kożuch, 2007, s. 268]. Wyraźna 
zbieżność między obiema koncepcjami zachodzi również w zakresie zaspokojenia po-
trzeb klienta.

Perspektywa procesów wewnętrznych odzwierciedla najistotniejsze procesy za-
chodzące w organizacji, w szczególności procesy innowacyjne, operacyjne i obsługi 
posprzedażnej. Zwiększanie wydajność tych procesów pozwala na redukcję kosztów 
i zwiększenie satysfakcji klienta. Do produkcji mogą zostać wprowadzone proekolo-
giczne produkty, a niektóre cele i mierniki mogą być powiązane z ochroną środowiska 
[Kaplan, Norton, 2007, s. 95–115]. Ze struktury karty wynika, że w tej perspektywie 
nie ma elementów, które byłyby bezpośrednio powiązane z założeniami CSR. Jednak 
indywidualne rozwiązania przyjęte przez menedżerów mogą wspierać różne obszary 
społecznej odpowiedzialności. 

W perspektywie badań i rozwoju stawiane są cele, które przyczyniają się do przy-
szłego sukcesu organizacji. Ich realizacja umożliwi osiągniecie zamierzeń poczynio-
nych w pozostałych perspektywach. W tym kontekście mocno zaakcentowano rolę 
potencjału kadrowego, możliwości systemów informatycznych oraz poziomu moty-
wacji, decentralizacji i zbieżności celów. Podstawowe mierniki kadrowe zapropono-
wane przez autorów koncepcji to satysfakcja, rotacja oraz wydajność pracowników. 
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Istotę tego podejścia oddaje stwierdzenie: „Aby klienci byli zadowoleni, muszą być 
obsługiwani przez zadowolonych pracowników”. Jednym z sugerowanych sposobów 
dążenia do satysfakcji pracowników jest wykorzystywanie ich potencjału kreatywno-
ści do wdrażania usprawnień i realizacji celów organizacji. Niezamierzone odejścia 
z pracy traktowane jest jako utrata części kapitału intelektualnego fi rmy. Istotnym ele-
mentem polityki organizacji jest wspieranie zmian kwalifi kacji pracowników. Zostało 
to uwzględnione w koncepcji BSC poprzez sugerowanie pomiaru umiejętności perso-
nelu (umiejętności strategiczne, poziom przeszkolenia, transfer umiejętności). Kolej-
nym prospołecznym aspektem tej perspektywy są inicjatywy w zakresie motywacji, de-
centralizacji i zbieżności celów. Jednym z rozwiązań proponowanych przez R. Kaplana 
i D. Nortona jest, aby każdy z pracowników określał cel indywidualny, zbieżny ze stra-
tegią fi rmy. Pracownik powinien zidentyfi kować wykonywane przez niego działanie 
oraz miernik jego efektywności, który byłby powiązany z miernikami ujętymi w kar-
cie wyników [Kaplan, Norton, 2007, s. 122–138]. 

Zaprezentowana powyżej perspektywa badań i rozwoju jest integralna w swoich za-
łożeniach z zakresem odpowiedzialności organizacji względem pracowników, zwłasz-
cza w zakresie ich zaangażowania i satysfakcji. Odpowiedzialność wobec pracowników 
obejmuje „zapewnienie wszystkim zatrudnionym dobrych i bezpiecznych warunków 
pracy oraz konkurencyjnych usług socjalnych; popieranie indywidualnego rozwoju 
i najlepszego wykorzystania osobniczych talentów, a także równych możliwości roz-
woju; zachęcanie pracowników do angażowania się w planowanie i ustalanie kierunku 
pracy; założenie, że sukces zależy od pełnego udziału w nim wszystkich pracowników” 
[Wawrzyniak, 1999, s. 229, cyt. za Żemigała, 2007, s. 49; Kożuch, 2007, s. 268]. 

Ponadto, niektóre cechy balanced scorecard mają istotny wpływ na realizację zało-
żeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Po pierwsze, jest to zrównoważe-
nie interesów wszystkich stakeholders (Borkowska, 2005, s. 12). W tym aspekcie zasto-
sowanie odpowiedniego systemu mierników łączącego perspektywy fi nansów, klientów 
i pracowników pozwala częściowo spełnić to kryterium.

Także powiązania logiczne między celami i miernikami, zapewnione przez hierar-
chię perspektyw, są analogiczne do relacji dwóch podstawowych obszarów CSR – spo-
łecznego i ekonomicznego. W karcie przebiegają one następująco: dążenie do satysfak-
cji pracowników oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii prowadzi do spełnienia 
oczekiwań klientów i usprawnienia procesów. Sprawne procesy pomagają uzyskać za-
dowolenie klientów oraz zredukować koszty, co przekłada się na końcowy wynik fi nan-
sowy [Kaplan, Norton, 2001, s. 83–86]. Z kolei S. Borkowska wskazuje na następujące 
relacje między społecznym a ekonomicznym obszarem CSR: troska o pracowników 
warunkuje ich dobrą pracę, co pozwala osiągnąć fi rmie lepsze efekty, a te prowadzą do 
szybszego rozwoju lokalnego i ogólnokrajowego [Borkowska, 2005, s. 13].

Z wstępnego porównania istotnych cech obu koncepcji wynika, że istnieje kilka 
wspólnych płaszczyzn. Przede wszystkim jest to orientacja na wartość oczekiwaną 
przez kluczowe grupy interesariuszy: właścicieli, klientów, pracowników. W karcie wy-
ników nie ma natomiast elementów związanych z działaniami na rzecz społeczeństwa 
i środowiska naturalnego. Pominięte zostały także relacje z innymi grupami interesa-
riuszy: kontrahentami, pośrednikami, władzami lokalnymi itd. Oczywiście karta jest 
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tylko pewnym schematem planu strategicznego, który menedżerowie każdej organiza-
cji muszą wypełnić sami. To od ich postępowania tak naprawdę zależy, czy organizacja 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność społeczną czy też jej unika. Zatem na przyjęcie 
jakiej postawy wobec CSR pozwoliłoby wdrożenie balanced scorecard?

Postawy organizacji wobec społecznej odpowiedzialności a BSC

W literaturze przedmiotu istnieje kilka podejść do postaw, jakie organizacja może 
przyjąć względem społecznej odpowiedzialności. Filek wyszczególnia sześć poziomów 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców: 

 1) brak świadomości jakiejkolwiek odpowiedzialności, 
 2) odpowiedzialność narzucona przez prawo, świadomość odpowiedzialności za 

działania niezgodne z prawem,
 3) odpowiedzialność narzucona przez prawo, poczucie odpowiedzialności prawnej,
 4) odpowiedzialność wymuszona przez społeczeństwo, realizacja oczekiwań pra-

cowników i konsumentów, które mają prawne zabezpieczenie oraz uwzględ-
nienie tych oczekiwań, które mają silne poparcie społeczne, 

 5) odpowiedzialność świadoma, włączanie niektórych celów społecznych do swo-
jej działalności

 6) odpowiedzialność dobrowolna, świadomie i dobrowolnie przyczynianie się do 
poprawy jakości życia [Filek, 2006, s. 8]. 

Griffi  n zaproponował bardziej czytelną typologię postaw organizacji wobec odpo-
wiedzialności społecznej, według kryterium stopnia odpowiedzialności: 

 1) postawa obstrukcjonistyczna, zgodnie z którą organizacja robi tak mało, jak 
to tylko możliwe, włącznie z ukrywaniem prawdy i wypieraniem się odpowie-
dzialności,

 2) postawa obronna, oznacza robienie wszystkiego, co jest wymagane przez 
prawo, ale niczego więcej,

 3) postawa dostosowawcza, przyjmuje ją organizacja, która wypełnia swoje zobo-
wiązania prawne i etyczne, a także w wybranych przypadkach robi więcej niż 
wynika to z jej obowiązków,

 4) postawa aktywna oznacza, że organizacja sama poszukuje możliwości wniesie-
nia swojego wkładu na rzecz dobra społecznego [Griffi  n, 2004, s. 122–124].

Przy wykorzystaniu podejścia zaproponowanego przez Griffi  na podjęta zostanie 
próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wdrożenie BSC determinuje prospo-
łeczną postawę przedsiębiorstwa. 

Odnosząc spójne elementy obu koncepcji do postaw przedsiębiorców wobec odpo-
wiedzialności społecznej, można stwierdzić, że wraz z wdrożeniem karty organizacja 
przyjęłaby postawę oscylującą między typem obronnym a dostosowawczym. Wydaje 
się, że taka organizacja będzie postępować uczciwie, szanować powszechnie obowią-
zujące prawo i należycie uwzględniać prawa klientów i pracowników oraz kształtować 
relacje z głównymi grupami interesariuszy, próbującą równoważyć ich interesy, a także 
przyczyniać się do rozwoju gospodarczego regionu. Pomimo że ze struktury czy istoty 
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karty nie wynika, aby organizacja miała przyjąć postawę aktywną, takie działania nie 
byłyby sprzeczne z jej założeniami. 

Ponadto prawdopodobnie trzecia formuła karty (tzw. 3-rd generation BSC) po-
zwoliłaby na pełniejszą integrację interesów różnych grup interesariuszy, w tym także 
aspektów dotyczących ochrony środowiska [Andersen, Cabbold, Lawrie, 2001] oraz 
włączenie ich w strategie przedsiębiorstwa. Innym rozwiązaniem mogłoby być zasto-
sowanie accountability scorecard i metody Vestera w procesie wdrażania balanced sco-
recard [Chodyński i in., 2007, s. 53–65].

Uwagi końcowe

Założenia strategicznej karty wyników są częściowo tożsame z istotą społecznej 
odpowiedzialności organizacji. Dzieje się tak przede wszystkim w zakresie orientacji 
na interes właścicieli, satysfakcję klientów i rozwój pracowników. W przypadku BSC 
czynnikiem determinującym podejmowanie działań zgodnych z koncepcją CSR jest 
dążenie do celów ekonomicznych. Tłumaczy to koncentrację na kluczowych grupach 
interesariuszy. W założeniach i strukturze karty nie zostały uwzględnione inne ob-
szary odpowiedzialności społecznej, jak ochrona środowiska, relacje z kontrahentami, 
dostawcami, władzami lokalnymi itd. Jednak ich uwzględnienie nie będzie sprzeczne 
z ideą karty wyników.

Wdrożenie balanced scorecard automatycznie powinno skutkować przyjęciem 
przez organizację postawy zbliżonej do typu obronnego lub dostosowawczego. Jest to 
minimum, które czyni kartę koncepcją sprzyjającą społecznej odpowiedzialności. Jed-
nak sztywne założenia konstrukcji BSC mogą hamować dążenia do zmiany postawy na 
aktywną, choć nie musi to być regułą. Warto rozważyć zastosowanie najnowszej for-
muły karty, tzw. BSC trzeciej generacji, która umożliwia dużo większą elastyczność i in-
tegrację celów wszystkich grup interesariuszy. 
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Pro-social Aspects of Implementing Balanced Scorecard 
in Organisations

Summary

Th e need for organisations being responsible for their environment was internationally 
recognised and claimed in numerous documents. One of the most important issues of the 
contemporary organisation theory is to seek instruments that fulfi l those criteria. Th e aim of 
the paper is to assess the level of pro-social attitude of the balanced scorecard in theoretical 
approach. Th is attempt was based on the comparison of the notions of balanced scorecard and 
corporate social responsibility.
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