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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 oraz 
opisami przypadków. Zostaną wykorzystane takŜe róŜnorodne metody aktywizujące. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie opracowania samodzielnie wybranego 
zagadnienia.  
Zasadniczy wpływ na ostateczną ocenę ma próba samodzielnego ustosunkowania się do 
problemu. 
 
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. 
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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. 
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