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WYKŁAD  
 
Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako koncepcję, dzięki której 
przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne 
i ochronę środowiska, a takŜe relacje z róŜnymi grupami interesariuszy. 
Celem kursu jest pokazanie nowej roli przedsiębiorstwa, które dzięki efektywnej strategii 
zarządzania prowadzi dialog społeczny na poziomie lokalnym, przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności własnej i innych organizacji na poziomie globalnym, jednocześnie 
kształtując warunki dla zrównowaŜonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład problemowy, konwersatoryjny, wzbogacony foliogramami, prezentacjami 
multimedialnymi oraz opisami przypadków. Zostaną wykorzystane takŜe róŜnorodne metody 
aktywizujące. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie wyników końcowego pisemnego kolokwium, 
którego część stanowią pytania testowe. Podstawą zaliczenia jest zdobycie min. 3 z 5 
moŜliwych punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu - aspekt historyczny i teoretyczny. 
− Argumenty przeciwko i na rzecz społecznej odpowiedzialności. 

2. Podstawowe modele społecznej odpowiedzialności. 
− Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – ujęcie współczesne. 
− Modele społecznej odpowiedzialności: after profit i before profit obligation. 
− Modele determinujące społecznie odpowiedzialne zachowanie biznesu. 



− Rodzaje postaw i reakcji społecznych organizacji. 
− Koncepcja interesariuszy (stakeholders) jako podstawa interpretacji społecznej 

odpowiedzialności. 
3. Zarządzanie interesariuszami w systemie zarządzania strategicznego. 

� Identyfikacja interesariuszy i ich interesów oraz oczekiwań. 
� Projektowanie polityki społecznej w procesie zarządzania strategicznego. 

4. Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
� Instytucjonalizacja etyki w zarządzaniu. Struktury i procedury. 
� Rozwiązywanie problemów etycznych w przedsiębiorstwie. Kodeksy etyczne 

i standardy profesjonalne. Międzynarodowe kodeksy biznesu. 
� Kontrola etyczna. Mechanizmy zapobiegania i sprzeciwu wobec działań 

nieetycznych. 
5. Prawa pracownicze jako podstawa formułowania szczegółowych norm w relacjach 

pracownik-pracodawca. 
� Prawo do pracy w Europejskiej Karcie Społecznej (wolność pracy i zakaz 

dyskryminacji, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do godziwych 
warunków pracy, bezpieczeństwa i zdrowia). 

6. Strategiczne modele kierowania ludźmi w kierunku społecznej odpowiedzialności. 
� Partycypacja pracowników w zarządzaniu. 
� Kształtowanie przepływów pracowników (Human Resource Flow). 
� System pracy i system wynagradzania. 
� Metody integracji zarządzania zasobami ludzkimi (uwarunkowania biznesowe, 

społeczne i [wielo]kulturowe). 
7. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko naturalne. 

� Ekorozwój jako podstawa odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 
� Rola przedsiębiorstwa w realizacji idei zrównowaŜonego rozwoju. 
� Systemy zarządzania środowiskowego (programy czystszej produkcji, EMAS, 

standard ISO serii 14001 i in.). 
� Polityka integracji systemów. 

8. Biznes wobec wielkich problemów społecznych (bezrobocie, starzejące się 
społeczeństwo, emigracja zarobkowa, zanieczyszczenie środowiska, sytuacja 
niepełnosprawnych). 

9. Budowanie długofalowego zaufania społecznego. 
 
Literatura podstawowa:  

1. Rybak M., Etyka menedŜera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, 
Warszawa 2004. 

2. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2008.  
3. Kopycińska D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy. Etyka biznesu. PWN, 

Warszawa 2000. 
4. śemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, 

efektywnej organizacji. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007. 
5. Rok B. (red.), Więcej niŜ zysk czyli Odpowiedzialny biznes: programy, strategie, 

standardy, Forum odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.  
 

Literatura uzupełniająca:  
1. Klimczak B., Etyka gospodarcza. Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2006. 
2. Leo V. Ryan CSV, Sojka J. (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Polskiej Prowincji 

Dominikanów „W drodze”, Poznań 1997. 
3. Harvard Business School Press, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. 

Wydawnictwo Onepress, Warszawa 2007. 



4. Pratley P., Etyka w biznesie. Gebethner & Ska, Warszawa 1998. 
5. Chryssides G.D., Kaler J.H., Wprowadzenie do etyki biznesu. PWN, Warszawa 1999. 
6. Filek J., O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego. Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002. 
7. Young S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem 

publicznym. Metamorfoza, Wrocław 2005. 
8. Teksty ustaw i kodeksów etycznych oraz innych druków skazanych przez 

prowadzącego. 
 
Efekty kształcenia: 
Uczestnictwo w kursie pomoŜe studentowi zrozumieć skomplikowane zaleŜności między 
działalnością gospodarczą i dbałością o własne interesy ekonomiczne a otoczeniem 
(wewnętrznym i zewnętrznym) oraz wartościami, jakie ono wyznaje, a w szczególności, 
koniecznością przestrzegania etycznych zasad odpowiedzialności wobec społeczeństwa 
i środowiska naturalnego. Będzie to w przyszłości pomocne w wyznaczaniu własnych 
prospołecznych działań czy to jako obywatela, czy organizatora i menedŜera. 
  
Język wykładowy: polski 
 
 
 
 
 
SEMINARIUM   
 
Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktycznymi, społecznie odpowiedzialnymi 
zachowaniami firm oraz wykształcenie umiejętności krytycznej analizy etycznych 
(nieetycznych) i odpowiedzialnych (nieodpowiedzialnych) przedsięwziąć organizacji i jej 
interesariuszy.  
 
Metody dydaktyczne:  
Metody aktywizujące oparte głownie o pracę własną studenta, a takŜe - analizy przypadków, 
dyskusja moderowana i gry symulacyjne. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu (łącznie) następujących warunków: 
- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji referatu,  
- min. 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności na spotkaniach, 
- otrzymanie pozytywnych ocen z krótkich, wyrywkowych sprawdzianów. 

 
Treści programowe:  
Studenci w drodze prezentacji, symulacji oraz ćwiczeń zapoznają się z praktycznymi 
aspektami wdraŜania i funkcjonowanie CSR w organizacjach. Tematy opracowywanych 
przez studentów referatów wybieranie są z listy podanej przez prowadzącego.   
Przykładowe obszary zagadnień dotyczące tematów prac seminaryjnych: 

1. Międzynarodowe wytyczne, m.in.: Global Compact, Wytyczne OECD, GRI, AA 
1000. 



2. Międzynarodowe normy i standardy CSR takie jak: ISO 26000, SA8000, ISO 14001, 
OHSAS 18001. 

3. Analiza otoczenia organizacji i proces budowania mapy interesariuszy.  
4. Marketingowe narzędzia CSR. Kluczowe róŜnice między CSR i PR.  
5. Typy i grupy interesariuszy a skuteczne metody komunikacji. 
6. Proces budowy wolontariatu pracowniczego. Zasady funkcjonowania wolontariatu. 
7. Formy i narzędzia społecznego w tym eko- zaangaŜowania.  
8. Wartości, misja, wizja a strategia; proces i zasady wdraŜania wartości w firmie.  
9. Typy kodeksów etycznych. Etap budowania i elementy składowe kodeksów 

etycznych.  
10. Spektakularne błędy organizacji we wdraŜaniu CSR. 
11. Trendy CSR w Polsce i na świecie. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2008.  
2. Kuraszko I., Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu, 

Difin, Warszawa 2010. 
3. Kowalczyk J., Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu 

organizacją, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009. 
4. śemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, 

efektywnej organizacji. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007. 
5. Spychalski M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w świetle 

międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, [w:] Prace Naukowe UE „Społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstw” 5(1205), Wrocław 2008. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Klimczak B., Etyka gospodarcza. Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2006. 
2. Pogonowska B. (red.), Elementy etyki gospodarczej, PWE, Warszawa 2008 
3. Teksty ustaw i kodeksów etycznych oraz innych druków skazanych przez 

prowadzącego. 
4. BranŜowe czasopisma i Internet. 

 
Efekty kształcenia: 
Program seminarium kształtuje analityczne umiejętności oceny zachowań instytucji 
społecznie odpowiedzialnych jak i ich interesariuszy, a takŜe uwraŜliwia na etyczne aspekty 
wyborów gospodarczych. Po kursie student będzie przygotowany do praktycznego wyboru 
i wykorzystywania instrumentów oraz narzędzi CSR w dalszym Ŝyciu zawodowym.  
 
Osoba(y) prowadząca(e):  
doc. dr Danuta Fjałkowska 
 
 
 


