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Wybrane sposoby rozwiązywania ważnych problemów
i kwestii społecznych

Wprowadzenie

Z. Bauman zauważa, iż w przypadku górnictwa

„nowe stwarza się w trakcie skrupulatnego i bezlitosnego oddzielania produktu końcowe-
go od wszystkiego, co stoi na drodze do jego powstania. Metale w stanie czystym, szla-
chetne czy nieszlachetne, można otrzymać tylko w jeden sposób: usuwając z rudy do-
mieszki i zanieczyszczenia. Do złoża rudy można się zaś dostać tylko w jeden sposób:
usuwając warstwa po warstwie ziemię, która broni dostępu do złoża, i wycinając wcze-
śniej lub wypalając las, który bronił dostępu do ziemi” (Bauman, 2004, s. 38).

Górnictwo – pisze Bauman – jest „niewyobrażalne bez odpadów”. Autor
ten w swojej książce Życie na przemiał (2004, s. 39) przytoczył także praw-
dopodobną odpowiedź Michała Anioła na pytanie o to, w jaki sposób osiąga
się idealną harmonię: „To proste. Bierze się blok marmuru i ociosuje niepo-
trzebne fragmenty”.

Metafora górnictwa wydaje się niezwykle trafna także w wielu przypad-
kach działalności biznesowej. Przyjmuje się, iż w biznesie nadrzędnym ce-
lem jest osiąganie zysku. Zysk staje się często nie tylko celem, lecz także
wytłumaczeniem większości działań podejmowanych przez menedżerów
zarządzających przedsiębiorstwami.

Często określa się, iż człowiek dla współczesnych organizacji jest naj-
ważniejszym zasobem. Stwierdzenie to rozumiane może być jednakże na co
najmniej dwa sposoby:

 Człowiek jest najważniejszym zasobem organizacji i dlatego należy
w niego inwestować i o niego dbać.

  Człowiek jest zasobem organizacji, a zasoby się użytkuje, dopóki są
potrzebne. Bezużyteczne zasoby się wyrzuca.

Przedstawiona przez Baumana metafora wykluczania niepotrzebnych
jednostek z życia gospodarczego jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej.
Ludzie wykluczeni z życia gospodarczego zaczynają stopniowo tracić więź
z życiem społecznym, co w rezultacie sprawia, iż stają się obciążeniem dla
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społeczności. Zatem w interesie społeczeństwa jest zahamowanie tego nie-
bezpiecznego zjawiska.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych sposobów
rozwiązywania ważnych kwestii i problemów społecznych, szczególnie pro-
blemu ludzi wykluczonych, odrzuconych jak niepotrzebne w procesie pro-
dukcji odpady. Do tych sposobów zaliczono: społeczną odpowiedzialność
biznesu, przedsiębiorczość społeczną i marketing społeczny. Cechą łączącą
przedstawione instrumenty jest ich ukierunkowanie na sprawy ważne dla
lokalnych społeczności.

Społeczna odpowiedzialność biznesu odpowiedzią na potrzeby
społecznego otoczenia

Na przełomie XIX i XX wieku oraz w czasie pierwszej wojny światowej wła-
ściciele i akcjonariusze sami zarządzali własnymi przedsiębiorstwami i wszel-
kie działania społeczne zależne były od ich uznania. Od tego czasu w Stanach
Zjednoczonych i Europie zaszły istotne zmiany w sposobie widzenia społecz-
nej odpowiedzialności ze strony teoretyków, przedsiębiorców, administracji
publicznej, jak i szerokiej opinii publicznej (Rybak, 2004, s. 15).

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu została pierwszy raz
sformułowana w 1899 roku w Ewangelii bogactwa1 amerykańskiego ma-
gnata stalowego Andrew Carnagiego (Stoner, Freeman, Gilbert, 1998,
s. 112; Rybak, 2004, s. 15; Post, Frederick, Lawrence, Weber, 1996, s. 41–
–43), jako realizacja dwóch zasad: dobroczynności  (ang. charity) i po-
wierniczości  (ang. stewardship). Ponieważ obie zasady wywodzą się
z Biblii, można przypuszczać, że początki praktycznej realizacji zasad w ten
sposób określonej odpowiedzialności społecznej sięgają początków historii
społeczeństwa.

Kiedy Andrew Carnagie i inni bogaci przedsiębiorcy wspomagali pu-
bliczne biblioteki, budowę mieszkań dla najbiedniejszych, ofiarowywali
pieniądze szkołom i wielu innym instytucjom działającym na rzecz społecz-
ności, to kontynuowali długą tradycję bycia stróżem swego brata2. Zasada
dobroczynności opiera się na pewnego rodzaju zobowiązaniu bogatych do
świadczenia pomocy potrzebującym. W okresie braku sformalizowanego
systemu opieki społecznej była ona jedyną szansą wielu ludzi na jakąkol-
wiek pomoc. Początkowo dobroczynność była realizowana przez osoby in-
                                                          

1 A. Carnagie, The Gospel of Wealth, New York 1899.
2 Kain w Biblii, Genesis 4.9: „Czyż jestem stróżem brata mego?”.
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dywidualne i bogate rodziny, ale z czasem ogrom potrzeb przekroczył moż-
liwości nawet najbogatszych rodów. W latach 20. XX wieku obciążenie to
zaczęły stopniowo przejmować przedsiębiorstwa, a nie indywidualni właści-
ciele. Za symbol przejścia od filantropii indywidualnej do korporacyjnej
uważa się powołanie właśnie w latach 20. ruchu na rzecz powstania kasy
spo łecznej  (ang. The Community Chest Movement) – prekursor dzisiejsze-
go United Fund, obejmującego całe Stany Zjednoczone. Liderzy biznesu
aktywnie wsparli pomysł korporacyjnej dobroczynności, zachęcając wszyst-
kie przedsiębiorstwa do zjednoczenia wysiłków w celu rozszerzenia udziela-
nej pomocy dla biednych i potrzebujących. Zainicjowali powstanie progra-
mów emerytalnych i ubezpieczeniowych, rozdzielanie pracownikom części
udziałów w przedsiębiorstwie, stworzenie funduszy wspierających osoby
bezrobotne, zmniejszenie liczby godzin pracy i podwyżki wynagrodzeń.
Z inicjatywy i przy wsparciu ze strony przedsiębiorstw powstawały miesz-
kania, kościoły, szkoły, biblioteki, dostarczana była pomoc medyczna
i porady prawne (Post, Frederick, Lawrence, Weber, 1996, s. 41–42). Wielu
dzisiejszym firmom społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzy się właśnie
z dobroczynnością. Jednakże ten typ uczestniczenia w życiu społeczności,
w której działa przedsiębiorstwo, jest tylko jedną z wielu form odpowie-
dzialności.

Zasada powierniczości  opiera się na przekonaniu, że ludzie bogaci za-
rządzają dobrami w imieniu innych i dlatego powinni używać swojego bo-
gactwa w sposób społecznie akceptowany. Chcąc wypełniać zasadę powier-
niczości, należy zatem działać w zgodzie z interesem publicznym, w oparciu
o zaufanie społeczne. Przedsiębiorcy kontrolują zasoby, których użycie mo-
że mieć znaczący wpływ na wielu ludzi. Ponieważ dysponują możliwością
takiego wpływu na innych, ponoszą też odpowiedzialność za użytkowanie
tychże zasobów w sposób dobry nie tylko dla właścicieli/akcjonariuszy, lecz
także dla ogółu społeczeństwa. W odniesieniu do sfery gospodarczej należy
więc traktować przedsiębiorców jako powierników społeczeństwa, którzy
podejmując swoją działalność, biorą na siebie równocześnie określone zobo-
wiązania wobec innych. Realizacja tych zobowiązań powinna w długim okre-
sie być korzystna zarówno dla społeczeństwa, jak i dla samego przedsiębiorcy
(Post, Frederick, Lawrence, Weber, 1996, s. 41–42; Rybak, 2004, s. 15).

Zarządzający przedsiębiorstwem powinni utrzymywać i rozwijać ko-
rzystne relacje ze wszystkimi grupami, które są powiązane z działaniami
bądź wynikami działań organizacji. Koncepcja ta jest zgodna z deklaracją
dyrektora jednego z amerykańskich przedsiębiorstw, który twierdził, że

„każdy obywatel jest interesariuszem przedsiębiorstwa, bez znaczenia czy ma w nim
udziały czy nie, czy jest w nim zatrudniony czy nie, czy kupuje jego produkty czy tego
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nie robi. Już sam fakt, że żyje w amerykańskim społeczeństwie, czyni z niego interesariu-
sza” (Post, Frederick, Lawrence, Weber, 1996, s. 43).

Przedsiębiorstwa zaniedbujące potrzeby swoich interesariuszy tracą moż-
liwość kształtowania pozytywnego otoczenia społecznego dla swoich działań,
co w konsekwencji przekłada się na koszty w wymiarze ekonomicznym.

Warto również podkreślić, że na początku XX wieku zaszły duże zmiany
w systemie zarządzania przedsiębiorstwami. Zaczęły powstawać duże kor-
poracje przemysłowe, powołane do realizacji konkretnych celów ekono-
micznych. Tego okresu sięga również koncepcja kapitalizmu menedżerskie-
go, w którym przedsiębiorstwami zarządzali już kontraktowi menedżerowie,
niebędący jednocześnie jego właścicielami. Własność przedsiębiorstwa zo-
stała oddzielona od procesu zarządzania i stawała się coraz bardziej rozpro-
szona – pojedynczy drobni akcjonariusze w praktyce nie mieli już żadnego
wpływu na zarządzanie. Duże korporacje, których potęga szybko rosła, za-
częły wykorzystywać swoją przewagę do zachowań antyspołecznych (np.
praktyki monopolistyczne), co wywołało krytykę ze strony społeczeństwa
(Rybak, 2004, s. 16).

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest kierunkiem, które-
go popularność i dominacja nad klasycznym (czy tradycyjnym) modelem
ekonomicznym od pewnego już czasu wzrasta najpierw w Stanach Zjedno-
czonych, a także w wielu krajach Unii Europejskiej. Klasyczny model eko-
nomiczny zakładał, że potrzeby i oczekiwania społeczne najlepiej zostaną
zaspokojone za pośrednictwem wolnego rynku. Jeżeli biznes jest nagradza-
ny za jego zdolności do zaspokajania potrzeb rynkowych, to rezultatem po-
wodowanej własnym interesem pogoni za nagrodą będzie zaspokojenie
tychże potrzeb (Carroll, Buchholtz, 2003, s. 31). Według klasycznego mo-
delu ekonomicznego nie są więc potrzebne żadne dodatkowe działania ze-
wnętrzne w celu ochrony interesu społecznego, gdyż organizacje biznesowe,
dbając o własny interes, działają jednocześnie z korzyścią dla społeczeństwa.
Niewidzialna ręka rynku, o której mówił Adam Smith, przekształca
interes własny przedsiębiorstwa w korzyści społeczne. Niestety, chociaż
rynek sprawdza się dobrze w regulowaniu tego, jakich i ile produktów po-
trzeba, nie jest w stanie samoistnie zapewnić uczciwego i etycznego działa-
nia przedsiębiorstw.

Według P. Druckera, „społeczna odpowiedzialność menedżerów wymaga
takiego postępowania, aby wszystko, co rzeczywiście leży w interesie pu-
blicznym, stało się interesem własnym przedsiębiorstwa” (Drucker, 1994,
s. 418). Z kolei R. Bauer, reprezentujący wczesne poglądy na kwestie spo-
łecznej odpowiedzialności, uważał, że przejawia się ona w poważnym trak-
towaniu przez organizacje wpływu, jaki mają ich działania na społeczeństwo
(Carroll, Buchholtz, 2003, s. 30). Dla Eellsa i Waltona społeczna odpowie-
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dzialność biznesu stanowi tę część działalności przedsiębiorstwa, która ma
bezpośrednie odniesienie do społecznych następstw działania przedsiębior-
stwa lub etycznych zasad, które powinny regulować relacje pomiędzy korpo-
racją a społeczeństwem (Carroll, 1991, s. 39). W przypadku próby określe-
nia, czy jest społeczna odpowiedzialność biznesu, wyraźnie rysuje się ona
jako obowiązek troski o dobro społeczne, szczególnie gdyby miało ono zo-
stać naruszone przez negatywne konsekwencje działań przedsiębiorstwa.

K.R. Andrews powiedział wprost, iż przez społeczną odpowiedzialność
należy rozumieć celową troskę o dobro społeczeństwa, która powstrzymuje
destrukcyjne działania jednostek i organizacji – nawet jeżeli miałyby okazać
się bardzo zyskowne – a prowadzi w kierunku wyboru takich działań, które
przyczyniają się do polepszenia ludzkiego losu (Andrews, 1971, s. 120).

Interesujące ujęcie społecznej odpowiedzialności CSR zaprezentowała
w 1971 roku Committee for Economic Development (Komisja Rozwoju Go-
spodarczego). CSR została odwzorowana w postaci trzech koncentrycznych
okręgów: najbardziej wewnętrzny reprezentował funkcje ekonomiczne
przedsiębiorstwa, środkowy – sugerował, że realizacja funkcji ekonomicz-
nych musi być połączona ze świadomością i wyczuleniem na zmieniające się
wartości społeczne, a zewnętrzny – przedstawiał nowo pojawiające się (po-
tencjalne) obszary odpowiedzialności, które powinny zostać rozważone
w aspekcie zaangażowania w poprawę społecznego otoczenia przedsiębior-
stwa (Carroll, 1991, s. 39).

Rys. 1. Model CSR zaproponowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego

Źródło: Opracowanie własne na podst. Carroll, 1991, s. 39.
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Najbardziej wyczerpującą definicję społecznej odpowiedzialności bizne-
su przedstawił w 1979 roku A.B. Carroll, który stwierdził, że na CSR skła-
dają się cztery wzajemnie uzupełniające się typy odpowiedzialności, zwią-
zane z czterema typami oczekiwań społecznych wobec przedsiębiorstwa:
ekonomicznymi, prawnymi, etycznymi i filantropijnymi (szerzej: Carroll,
1979, s. 497–505; Carroll, Buchholtz, 2003, s. 35–42).

Z rozbudowanej definicji społecznej odpowiedzialności (m.in. A.B. Car-
rolla) wynika, że podejmowane w organizacji decyzje i działania powinny
być zyskowne, etyczne i zgodne z prawem. Jednakże przedsiębiorstwa mogą
w różny sposób podchodzić do CSR w zależności od wizji społecznej odpo-
wiedzialności (wąska lub szeroka), jaką przyjmują, oraz rezultatów (korzyści
lub koszty), jakie przewidują w wyniku społecznego zaangażowania (Deniz,
Suarez, 2005, s. 28). Ze skrzyżowania tych dwóch wymiarów powstaje mo-
del społecznej odpowiedzialności, prezentujący cztery odmienne podejścia:
klasyczne, socjoekonomiczne, filantropijne i nowoczesne (rys. 2).

Rys. 2. Typy podejścia do społecznej odpowiedzialności

Źródło: Deniz, Suarez, 2005, s. 28.

 Szeroka a wąska wizja spo łecznej  odpowiedzialności. Po-
ziomy wymiar przedstawionego modelu powstaje z rozróżnienia na szeroką
i zawężoną wizję społecznej odpowiedzialności. Prawa strona wykresu re-
prezentuje przedsiębiorstwa postrzegające swoją rolę jedynie w zakresie
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swojej działalności podstawowej – dostarczanie odbiorcom produktów
w celu maksymalizacji własnego zysku, przy przestrzeganiu obowiązujących
regulacji prawnych. Nacisk położony jest na osiągnięcie zysku w krótkim
okresie czasu. Wizja ta jest zbieżna z podejściem neoklasycznym3, opartym
na maksymalizacji efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.
Z kolei lewa strona wykresu obrazuje przedsiębiorstwa, które postrzegają
społeczną odpowiedzialność biznesu w znacznie szerszym kontekście niż
wypełnianie obowiązujących regulacji. Organizacje te podejmują próbę wyj-
ścia naprzeciw oczekiwaniom społecznym, m.in. w zakresie ochrony środo-
wiska naturalnego, rozwoju społeczności lokalnej, oszczędności zasobów
czy filantropii.

 Postrzeganie CSR w kategoriach korzyści  lub kosztów
dla organizacji. W pionowym wymiarze dokonano podziału na przedsię-
biorstwa, które postrzegają działania związane ze społeczną odpowiedzial-
nością jako obciążenie (koszt) dla firmy, oraz takie, które związane z tym
koszty rozważają w aspekcie inwestycji, podobnie jak działania marketin-
gowe czy rozwój jakości. Jest to z jednej strony spowodowane różnicą po-
między rozważaniem funkcjonowania organizacji w krótkim i długim okre-
sie, a z drugiej strony umiejętnością lub jej brakiem w wykorzystaniu spo-
łecznej odpowiedzialności w strategiach biznesowych. Umiejętne
zintegrowanie polityki społecznej odpowiedzialności ze strategią firmy może
bowiem prowadzić w długim okresie do rozwoju organizacji.

Na bazie powyżej scharakteryzowanych podziałów, Quazi i O’Brien de-
finiują cztery odmienne typy podejścia organizacji do społecznej odpowie-
dzialności4:

 Podejście klasyczne. Odnosi się do podstawowej wizji odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa przed społeczeństwem. Do głównych celów
przedsiębiorstwa należy maksymalizacja zysku, a nie zaangażowanie
w sprawy społeczne, które nie dość, że nie przynosi zysku, to generuje do-
datkowe koszty.

 Podejście socjoekonomiczne. Odnosi się do wąskiej wizji spo-
łecznej odpowiedzialności, połączonej jednakże z przyjęciem, iż pewien
stopień takiej odpowiedzialności może przynosić organizacji określone ko-
rzyści (np. uniknięcie kosztownej legislacji5, rozwijanie dobrych relacji

                                                          
3 Por. M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962;

M. Friedman, Does business have a social responsibility?, Bank Administration, April 1971, cyt.
za: M.C. Deniz, M.K.C. Suarez, Corporate Social Responsibility and Family Business in Spain,
Journal of Business Ethics, 2005, 56, s. 28.

4 A.M. Quazi, D.O’Brien, s. 33–51, cyt. za: M.C. Deniz, M.K.C. Suarez, op.cit. s. 28.
5 Brak społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w pewnych obszarach współżycia spo-

łecznego może bowiem prowadzić do ingerencji organów legislacyjnych w celu usankcjonowania
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z klientami i dostawcami, a nawet budowanie sieci współpracy). W tym
kontekście społeczna odpowiedzialność może zostać łatwo wytłumaczona,
nawet jeżeli menedżerowie mają wąską wizję odpowiedzialności przedsię-
biorstwa. W podejściu tym powstaje więc w pewnym zakresie – wyznaczo-
nym przez opłacalność podejmowanych działań – połączenie dążenia do
maksymalizacji zysku z troską o kwestie społeczne.

 Podejście f i lantropijne. W podejściu tym rysuje się szeroka wizja
społecznej odpowiedzialności – przedsiębiorstwa decydują się na zaangażo-
wanie w kwestie społeczne, nawet jeżeli postrzegane jest ono jako dodatko-
wy koszt dla organizacji. Postawa taka wyrasta z czysto etycznych lub al-
truistycznych pobudek, z chęci działania dla dobra społecznego.

 Podejście nowoczesne. W tym przypadku można obserwować
szerokie relacje biznesu ze społeczeństwem, z których przedsiębiorstwo
może czerpać długo- lub krótkoterminowe korzyści. To nowoczesne podej-
ście w dużej mierze jest zbieżne z koncepcją interesariuszy, jako poszerzonej
perspektywy patrzenia na organizację6.

Przedsiębiorczość społeczna – poszukiwanie innowacyjnych
sposobów rozwiązywania problemów społecznych

Od kilku lat, co zauważa między innymi A. Rymsza (2006), można zauwa-
żyć w Polsce zwiększone zainteresowanie ekonomią społeczną, w tym
przedsiębiorczością społeczną. Według cytowanego autora,

„można je przypisać w szczególności dwóm czynnikom. Pierwszym jest panująca w Eu-
ropie ogólna tendencja do rozwijania, jako odpowiedź na kryzys państwa opiekuńczego
(welfare state), aktywizującej polityki społecznej i włączania do jej realizacji różnych
podmiotów społecznych. W Polsce potrzeba aktywizacji społecznej jest szczególnie istot-
na z uwagi na wysoki poziom bezrobocia, w tym w dużej mierze bezrobocia długotrwałe-
go. Drugim czynnikiem, być może nawet istotniejszym, który spowodował zainteresowa-
nie ekonomią społeczną, było uruchomienie programu Inicjatywy Wspólnotowej (IW)
EQUAL (temat D), zakładającego przeznaczenie znacznych środków unijnych na pro-
jekty w zakresie ekonomii społecznej w Polsce”.

Według A.M. Peredo i M. McLean przedsiębiorczość społeczna jest albo
aplikacją dobrych praktyk biznesowych w działaniach organizacji nienasta-
wionych na zysk, albo innowacyjnym podejściem radzenia sobie ze złożo-

                                                         
określonych żądań społecznych, co nałoży na organizację dodatkowe obowiązki prawne, pociąga-
jące za sobą określone koszty.

6 A.M. Quazi, D.O’Brien, s. 33–51, cyt. za: M.C. Deniz, M.K.C. Suarez, op.cit., s. 28.
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nymi potrzebami społecznymi (Peredo, McLean, 2006, s. 56). Szczególnie to
drugie określenie jest bliskie istocie przedsiębiorczości społecznej, rozumia-
nej jako sposób rozwiązywania problemów społecznych związanych i wyni-
kających ze społecznego wykluczenia jednostek, grup, a nawet całych spo-
łeczności.

Dla J. Hausnera, N. Laurisza i S. Mazura w pojęciu przedsiębiorstwa
społecznego jedną z fundamentalnych cech jest połączenie dwóch atrybu-
tów: przedsiębiorczości i społeczności (Hausner, Laurisz, Mazur, 2006).
Zasadą funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych jest bowiem prowa-
dzenie działalności gospodarczej, zmierzającej do wytwarzania i wymiany
produktów dzięki zaangażowaniu różnego rodzaju zasobów (m.in. finanso-
wych, materialnych, pracy fizycznej, intelektualnej).

Podobnie określiła przedsiębiorczość społeczną A. Rymsza (2006),
twierdząc, że jest to

„działalność gospodarcza, w formie różnie pojmowanego przedsiębiorstwa społecznego,
która obok celów ekonomicznych, czyli generowania jeśli nie zysku, to przynajmniej
przychodów, kieruje się także celami społecznymi, nastawionymi przede wszystkimi na
tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych”.

Cechą odróżniającą przedsiębiorstwa społeczne od przedsiębiorstw bez
atrybutu społeczne jest, według Hausnera, Laurisza i Mazura, z jednej strony
wykorzystanie określonych zasobów, a z drugiej, specyficzna misja, którą
podejmują te przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa społeczne z założenia ba-
zują na zasobach, ukształtowanych w określonej społeczności lokalnej, co
stanowi inwestycję w tę społeczność. Najważniejszym elementem składo-
wym misji tych przedsiębiorstw jest ukierunkowanie na integrację społeczną
w skali danej społeczności lokalnej, co najczęściej przejawia się w aktywi-
zacji zawodowej i gospodarczej społecznie wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem (Hausner, Laurisz, Mazur, 2006).

Hausner, Laurisz i Mazur (2006) podkreślają także, za Ch. Leadbeaterem
(1997), szczególne znaczenie powiązania „społeczności” przedsiębiorstwa
z lokalnym kapitałem społecznym. Wydaje się to mieć bardzo duże znacze-
nie dla realizacji misji stawianej przed tego typu przedsięwzięciami. Oparcie
działalności przedsiębiorstw społecznych na zasobach powiązanych z lokal-
nymi społecznościami angażuje i aktywizuje te społeczności. Z jednej strony
lokalni wykluczeni mogą otrzymać w ten sposób szansę powrotu na rynek
pracy, z drugiej pojawiają się nowe możliwości zbytu dla lokalnych dostaw-
ców, co pośrednio także poprawia sytuację na lokalnym rynku pracy.

Rozważając, w jakim zakresie instytucje przedsiębiorczości społecznej
mogą stać się instrumentem rozwiązywania ważnych problemów społecz-
nych, warto odwołać się do K. Herbsta. Autor ten uważa, iż
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„instytucje ekonomii społecznej umożliwiają realizację ważnych funkcji (aktywizujących,
socjalizujących, opiekuńczych, organizujących) społeczności wobec grup, społeczności te-
rytorialnych i innych wspólnot. Z kolei dla działań ekonomii społecznej podstawowe warto-
ści społeczeństwa obywatelskiego (takie jak zaufanie, wzajemność, zakorzenienie w syste-
mie więzi i instytucji współpracy), określane jako »kapitał społeczny«, są instrumentami
o fundamentalnym znaczeniu dla skutecznego działania. Pojęcia te pod wieloma względami
opisują różne aspekty tej samej rzeczywistości. Aby docenić rolę ekonomii społecznej, nale-
ży uświadomić sobie, że kapitał społeczny jest jakością właściwą stosunkom między akto-
rami społecznymi, nie jest natomiast własnością tych aktorów” (Herbst, 2006).

K. Herbst przytoczył nawet w tym kontekście propozycję, która została
przedstawiona na prestiżowej konferencji dotyczącej zagadnień ekonomii
społecznej7, aby w miejsce terminu „ekonomia społeczna” używać nazwy
przedsięwzięcia o społecznej wartości dodanej. Propozycja ta wskazuje
z jednej strony na fakt, iż przedsiębiorczość społeczna zdecydowanie doty-
czy przedsięwzięć gospodarczych, ale z drugiej strony podkreśla koniecz-
ność poszukiwania takich sposobów realizacji tych przedsięwzięć, aby mak-
symalizować korzyści społeczne.

K. Herbst uważa także, iż przedsiębiorczość społeczna stanowi określony
„potencjał, który można uruchomić dla rozwiązania problemów i zagrożeń
społecznych, które powstały w efekcie procesów transformacji ustrojowej,
społecznej i gospodarczej” (Herbst, 2006). Wskazuje on także za R. Putna-
mem (1995) na zależność pomiędzy jakością terytorialnej władzy i admini-
stracji publicznej (regionalnej i lokalnej) a endogennym rozwojem regionów.
D. Osborne i T. Gaebler (1992, s. 50–79) mówili z kolei o konieczności
przekształcenia władz w katalizator aktywności, o odejściu od wiosłowania
na rzecz sterowania. Dobrze obrazuje to podejście zacytowana przez auto-
rów wypowiedź burmistrza St. Paul w stanie Minnesota:

„Władze miasta muszą przystosować się do nowych warunków, zmienić swój styl działa-
nia i w pewnym sensie na nowo określić swą rolę. Jestem przekonany, że coraz częściej
będą one występować w roli katalizatora, ułatwiającego współpracę różnych instytucji.
Coraz częściej też będą znajdowały się w sytuacjach, kiedy trzeba będzie rozpoznać sto-
jące przed nami problemy, a potem gromadzić fundusze dla innych instytucji, które zajmą
się rozwiązywaniem tych problemów” (Osborne, Gaebler, 1992, s. 52).

Wypowiedź ta obrazuje obecną szczególnie w podejściu „New Public
Management” tendencję do odchodzenia administracji publicznej od bezpo-
średniego wykonywania zadań w kierunku organizowania warunków dla
innych podmiotów do skutecznego zaspokajania potrzeb społecznych i roz-
wiązywania ważnych problemów społecznych. Takie zdefiniowanie roli
administracji publicznej zarysowuje zatem pole możliwości i zadań stoją-

                                                          
7 Skoll World Forum on Social Entrepreneurship, Business School, Oxford University, Wielka

Brytania, 29–31 marca 2006.
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cych m.in. przed przedsiębiorczością społeczną jako jednym z partnerów
sektora publicznego w dostarczaniu społecznej wartości dodanej.

Rola marketingu społecznego w zmianie podejścia ludzi
do otaczających ich problemów społecznych

Koncepcja marketingu społecznego jest silnie rozpowszechniana na świecie
przez praktyków i teoretyków marketingu od lat 70. XX wieku. Rozpo-
wszechnienie tej koncepcji i jej praktyczne stosowanie może być bardzo
użyteczne dla skutecznego rozwiązywania wielu ważnych kwestii i proble-
mów społecznych (Baran, 2006, s. 157). Do problemów i kwestii społecz-
nych, znajdujących się w polu zainteresowania osób i instytucji podejmują-
cych działania z zakresu marketingu społecznego, należą m.in.: konflikty
międzykulturowe; zachowania nieprzyjazne dla środowiska naturalnego;
konieczność zmian w akceptowanych społecznie stylach życia (m.in. zbytni
konsumpcjonizm, niezdrowe odżywianie, niezdrowy tryb życia, odkładanie
założenia rodziny; bezpieczny seks); ubóstwo i bieda; brak troski o zdrowie
(m.in. kwestia badań medycznych i profilaktycznych, szczepień, braku
świadomości zagrożeń związanych z groźnymi chorobami, jak AIDS, żół-
taczka); brak tolerancji wobec inności; nałogi (m.in. palenie, alkoholizm,
narkotyki); przemoc (uliczna, domowa, w sporcie, w mediach); krwiodaw-
stwo; przeszczepianie organów; aktywizacja społeczeństwa (m.in. społecz-
ności lokalnej, określonych grup społecznych). Problemy te są nie tylko
dotkliwe dla pojedynczych ludzi, ale utrudniają życie społeczne całych grup
i społeczności, są przyczyną wielu patologii społecznych. Mimo to wciąż
trudno znaleźć w przypadku wielu tych problemów kompleksowe rozwiąza-
nia, a co więcej, bardzo rzadko są one nawet podejmowane w publicznych
dyskusjach i debatach (Baran, 2006, s. 144–146).

Marketing społeczny jest i powinien być jedną z odpowiedzi na ważne
kwestie i problemy społeczne. Jego domeną nie jest dostarczanie produktów
czy świadczenie usług, mogących pomóc w rozwiązaniu tych problemów.
Istotą marketingu społecznego jest jednakże coś równie ważnego – oddzia-
ływanie na społeczne wartości, postawy, wzory zachowań, co przekłada się
z kolei na zmianę podejścia społeczeństwa do ważkich kwestii społecznych.
W ten sposób definiują marketing społeczny m.in. polscy autorzy, Dominka
Maison i Piotr Wasilewski (Maison, Wasilewski, 2002, s. 14). Marketing
społeczny jest dla nich wykorzystaniem technik i reguł marketingu klasycz-
nego do wywoływania społecznie pożądanych postaw i zachowań.
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Podejście przytoczonych autorów jest bardzo zbieżne z opiniami prezen-
towanymi na temat marketingu społecznego w literaturze światowej. Według
Ph. Kotlera i G. Zaltmana, uważanych za prekursorów marketingu społecz-
nego, aplikacja zasad marketingu do celów społecznych jest naturalnym
i obiecującym kierunkiem rozwoju w rozwiązywaniu problemów społecz-
nych, a ignorowanie tego faktu nie sprawi, że marketing społeczny zniknie
(Kotler, Zaltman, 1971, s. 3–12). Autorzy ci już w 1971 roku analizowali
możliwość użycia koncepcji i narzędzi marketingu do skutecznej promocji
ważnych celów społecznych, takich jak np. idea braterstwa, krzewienie bez-
piecznej jazdy samochodem, planowanie rodziny. Podkreślali oni szczegól-
nie konieczność stosowania najważniejszych zasad analizy marketingowej,
planowania i kontroli także do tych ważnych kwestii społecznych. Kotler
i Zaltman zdefiniowali marketing społeczny jako otwarte i świadome stoso-
wanie doświadczeń marketingu komercyjnego w przełożeniu dotychczaso-
wych wysiłków dotyczących akcji społecznych na bardziej efektywnie za-
planowane i realizowane programy, wywołujące pożądaną odpowiedź od-
biorców (Kotler, Zaltman, 1971, s. 5).

Podobnie ujmowali marketing społeczny D.C. Walsh i in. (1993), podkre-
ślając adaptację technik i narzędzi marketingu komercyjnego do strategii mar-
ketingu społecznego, w celu wywołania zamierzonej zmiany społecznej (Car-
roll, Craypo, Samuels, 2000, s. 1). Autorzy ci szczególnie zwracali uwagę na
to, że bardziej rozwinięte strategie marketingu społecznego powinny wykra-
czać poza zakres jedynie kampanii komunikacyjnej i obejmować także: bada-
nia marketingowe, pozycjonowanie produktu, politykę cenową, dystrybucję
i promocję. Rozwinięty program marketingu społecznego, obejmujący
wszystkie wymienione elementy, często wykorzystuje jednocześnie wiele
kanałów komunikacji, aby dotrzeć do dokładnie określonych segmentów do-
celowych. Ważną zasadą marketingu społecznego jest przy tym jednoczesne
wprowadzenie wszystkich składników mieszanki marketingowej, w logicznej,
określonej poprzez strategię kolejności (Carroll, Craypo, Samuels, 2000, s. 1).

Próbując precyzyjnie określić domenę marketingu społecznego, należy
wyraźnie odróżnić go od marketingu organizacji niedochodowych. Jest to
szczególnie istotne wobec faktu, iż działania z zakresu marketingu społecz-
nego są często podejmowane właśnie przez organizacje niedochodowe.

Według M. Krzyżanowskiej do głównych obszarów zainteresowania or-
ganizacji niedochodowych należy zaliczyć (Krzyżanowska, 2000, s. 55):

 tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury;
 zapewnienie godnych warunków życia i rozwoju wszystkim członkom

społeczeństwa;
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 współodpowiedzialność społeczna za osoby znajdujące się w gorszej
sytuacji życiowej, wynikającej z ograniczonych możliwości indywidu-
alnych, upośledzenia, dysfunkcji społecznej, czy warunków otoczenia;

 ochrona środowiska naturalnego;
 podnoszenie poziomu edukacji w społeczeństwie;
 kształtowanie sprawiedliwych relacji między pracownikami a praco-

dawcami.
Przedstawiona przez M. Krzyżanowską lista nie wyczerpuje w pełni pola

aktywności organizacji niedochodowych, wskazuje jednakże na dużą zbież-
ność problemów społecznych, którymi zajmują się organizacje niedochodo-
we, z tymi, które stanowią domenę marketingu społecznego. Adresowanie
przez organizacje niedochodowe określonych usług do poszczególnych pro-
blemów społecznych okazuje się niejednokrotnie skutecznym sposobem
rozwiązywania tych problemów.

Marketing społeczny, ukierunkowany na celowe zmiany wartości, po-
staw, wzorów zachowań może być dobrym uzupełnieniem w zakresie roz-
wiązywania istniejących problemów społecznych. Marketing organizacji
niedochodowych i marketing społeczny nie są zatem pojęciami tożsamymi –
pierwszy z nich dotyczy głównie świadczenia usług przez organizacje niedo-
chodowe, a drugi obejmuje celowe oddziaływania w obszarze zachowań
społecznych. Zmiana wzorów społecznych przekłada się z kolei na zmianę
podejścia grup i społeczności do pojawiających się problemów.

Warunki skutecznego przeciwdziałania problemom społecznym.
W miejsce podsumowania

  Zaangażowanie wielu partnerów
Zaangażowanie większej liczby partnerów jest korzystne z co najmniej

kilku powodów:
– zwiększenia potencjału i możliwości działania;
– aktywizacji lokalnej społeczności;
– integracji różnych środowisk w ramach lokalnej społeczności;
– upowszechniania postaw współpracy dla osiągnięcia określonych ce-

lów (ludzie uświadamiają sobie, że dzięki dobrej współpracy można
określone cele i zadania realizować skuteczniej niż indywidualnie).

  Wzajemność  korzyści  i  odpowiedzialności partnerów
Planując i realizując projekty zmierzające do rozwiązywania ważnych

kwestii i problemów społecznych z udziałem wielu partnerów, nie można



Grzegorz Baran38

zapominać, że każdy z nich ma swoją misję, cele do zrealizowania, wartości,
przekonania, oczekiwania itd. Ich zaangażowanie będzie tym większe, im
wartości i cele projektu, w który chcemy ich zaangażować, będą bardziej
zbieżne z ich wartościami, celami, oczekiwaniami, przekonaniami. Wówczas
będą oni mieli przekonanie, że warto zaangażować się w dany projekt. Prze-
świadczenie organizatora o korzyściach z realizacji danego projektu nie
przekłada się bowiem wprost na takie samo przeświadczenie u poszczegól-
nych partnerów.

Zasadą wzajemności należy się kierować także w odniesieniu do odpowie-
dzialności poszczególnych partnerów. Po pierwsze, wzajemna odpowiedzial-
ność ułatwia współpracę. Zaangażowanie w projekt z innymi partnerami zaw-
sze jest związane z pewnym ryzykiem, które można ograniczyć poprzez wy-
tworzenie warunków przejrzystości reguł i wzajemnej odpowiedzialności
partnerów. Po drugie, w przypadku projektów ukierunkowanych na rozwią-
zywanie ważnych kwestii społecznych pojawia się zjawisko odpowiedzial-
ności społecznej, która jest związana z określonymi nakładami ze strony
partnerów. Korzyści wynikające z takiej społecznej odpowiedzialności mogą
stanowić dla poszczególnych partnerów motywację do silniejszego zaanga-
żowania. Korzyści w tym przypadku należy rozpatrywać bardzo szeroko
– dla jednych ważne są konkretne materialne efekty ich zaangażowania, dla
innych satysfakcja z dobrze zrealizowanych zadań. Zarówno w jednym, jak
i drugim przypadku bardzo ważna jest wzajemna świadomość motywacji
wszystkich partnerów.

  Profesjonalne zarządzanie
Rymsza (2006), mówiąc o barierach dla rozwoju przedsiębiorczości spo-

łecznej, wymienił między innymi postawy wobec umiejętności istotnych dla
prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Jego zdaniem, III sektor
w Polsce nie jest przygotowany do prowadzenia przedsiębiorczości społecz-
nej, gdyż nie jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej
w ogóle. Problemem jest brak umiejętności profesjonalnego zarządzania,
a co więcej chęci nabycia takich umiejętności, co często wynika z przekona-
nia, iż intuicja i zaangażowanie są wystarczające do efektywnego prowadze-
nia działań społecznych. Według przywołanego autora,

„istotną częścią kultury organizacyjnej III sektora i postaw wielu z jego pracowników jest
brak realizmu i twardego stąpania po ziemi. To nie przypadek – przecież znaczna część or-
ganizacji III sektora była tworzona przez idealistów, a nie pragmatyków” (Rymsza, 2006).

Dominującym podejściem w III sektorze jest nastawienie na poszukiwa-
nie środków (m.in. poprzez poszukiwanie nowych donatorów, czy pisanie
nowych projektów), a nie profesjonalne zarządzanie oparte na kontroli
kosztów i poprawie efektywności podejmowanych działań (Rymsza, 2006).
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  W y k o r z y s t a n i e  z a r z ąd z a n i a  p r o j e k t a m i
Zarządzanie projektami jest częściowo związane z zaangażowaniem do

realizacji określonych celów większej liczby partnerów. Taka formuła za-
rządzania jest lepiej przystosowana do realizacji ważnych celów społecz-
nych z udziałem wielu partnerów niż każdorazowe powoływanie w tym celu
określonych instytucji. Ponadto w przypadku zarządzania projektami łatwiej
zidentyfikować wpływ poszczególnych partnerów na sukces bądź porażkę
danego projektu. Dzięki temu ryzyko przeniesione jest z organizacji jako
całości na pojedynczy projekt. Nie oznacza to oczywiście, że nieodpowie-
dzialne zarządzanie danym projektem nie może wpłynąć negatywnie na wi-
zerunek poszczególnych partnerów, ale łatwiej jest wówczas zidentyfikować
źródło zagrożenia i uruchomić odpowiednie działania.

Myślenie w kategoriach projektów oznacza także identyfikację kluczo-
wych interesariuszy danego projektu (a nie zaangażowanych partnerów)
związanych z projektem i utrzymywanie z nimi pozytywnych relacji, które
decydują o pozycji projektu w otoczeniu (Westerveld, 2003, s. 415). Myśląc
w kategoriach projektów, łatwiej także zidentyfikować udział poszczegól-
nych partnerów, co pozytywnie wpływa na przejrzystość relacji, a w rezulta-
cie ułatwia realizację założonych celów.

Bibliografia

Andrews K.R. (1971), The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones-Irwin, Homewood, IL.
Baran G. (2006), Istota i rola marketingu społecznego, [w:] G. Prawelska-Skrzypek (red.),

Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja Współ-
czesne Zarządzanie i Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,
s. 140–158.

Bauman Z. (2004), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Carroll A.B. (1979), A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Perfor-

mance, Academy of Management Review, Vol. 4, No. 4, , s. 497–505.
Carroll A.B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral

management of organisational stakeholders – balancing economic, legal, and social re-
sponsibilities, Business Horizons, July–August, s. 39–48.

Carroll A.B., Buchholtz A.K. (2003), Business & Society. Ethics and Stakeholder Manage-
ment, Thompson Learning, South-Western College, USA.

Carroll A.B., Craypo L., Samuels S. (2000), Evaluating Nutrition and Physical Activity Social
Marketing Campaigns: A Review of Literature for Use in Community Campaigns, Center for
Advanced Studies in Nutrition and Social Marketing, University of California, Davis, CA.

Deniz M.C., Suarez M.K.C. (2005), Corporate Social Responsibility and Family Business in
Spain, Journal of Business Ethics, 56, s. 27–41.

Drucker P.F. (1994), Praktyka zarządzania, AE w Krakowie, Kraków.



Grzegorz Baran40

Galbraith J.K. (1999), Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne, Warszawa.

Herbst K. (2006), Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny, [w:] P. Frączak,
D. Lenarczyk, A. Sienicka (red.), Ekonomia społeczna. Teksty 2006 (wydanie w formie
płyty CD), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.

Kotler Ph., Zaltman G. (1971), Social Marketing. An Approach to Planned Social Change,
Journal of Marketing, Vol. 35, No. 3 (Jul.), s. 3–12.

Leadbeater Ch. (1997), The Rise of the Social Entrepreneur, Demos, London.
Maison D., Wasilewski P. (2002), Propaganda dobrych serc, czyli o reklamie społecznej,

Wyd. Agencja Wasilewski, Kraków.
Mazur S., Pacut A. (2006), Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne, [w:] P. Frączak,

D. Lenarczyk, A. Sienicka (red.), Ekonomia społeczna. Teksty 2006 (wydanie w formie
płyty CD), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.

Osborne D., Gaebler T. (1992), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i prze-
kształca administrację publiczną, Wyd. Media Rodzina of Poznań, Poznań.

Peredo A.M., McLean M. (2006), Social entrepreneurship. A critical review of the concept,
Journal of World Business, No. 41, s. 56–65.

Post J.E., Frederick W.C., Lawrence A.T., Weber J. (1996), Business and Society. Corporate
Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill, USA.

Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu, Znak, Kraków.
Rybak M. (2004), Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa.
Rymsza A. (2006), Bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce w świetle kultury

organizacyjnej III sektora, [w:] P. Frączak, D. Lenarczyk, A. Sienicka (red.), Ekonomia
społeczna. Teksty 2006 (wydanie w formie płyty CD), Fundacja Inicjatyw Społeczno-
-Ekonomicznych, Warszawa.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (1998), Kierowanie, PWE, Warszawa.
Westerveld E. (2003), The Project Excellence Model: linking success and critical success

factors, International Journal of Project Management, No. 21, s. 411–418.


	redakcyjna
	Spis treści
	Wstęp
	1 Grażyna Prawelska
	2 Andrzej Kurkiewicz
	3 Grzegorz Baran
	4 Kerian Boivin
	5 Kerian Boivin
	6 Krzysztof Skalski

