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Wprowadzenie

Obecnie społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa przestaje być już tylko teo-
rią. Podmioty gospodarcze coraz częściej podejmują praktyczne działania związane 
z jej wdrażaniem. Współcześnie uważa się, bowiem że społeczna odpowiedzialność 
biznesu to innowacyjny sposób budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa w perspektywie długookresowej. Znaczenie praktyk realizowanych przez firmy 
w sferze społecznej odpowiedzialności wzrasta za sprawą szeregu rozwiązań pro-
ponowanych przez rozmaite organy UE. Rozważając aktywność firm we wdrażaniu 
koncepcji społecznej odpowiedzialności, trzeba przyznać, że coraz częściej przyj-
mują one strategię proaktywną w zakresie CSR-u (Corporate Social Responsibility). 
Oznacza to, że wdrażają różne rozwiązania z własnej woli, dążąc do rozwijania relacji 
z grupami zainteresowanymi funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a nie pod presją 
organów państwa czy nacisków we strony określonych interesariuszy.

Z uwagi na fakt, iż rodzime przedsiębiorstwa stale intensyfikują swoje działania 
w obszarze CSR-u, a tym samym rozwijają relacje z poszczególnymi grupami swo-
ich interesariuszy, szczególnie interesującym obszarem badań wydają się być rela-
cje z pracownikami. Zasoby ludzkie, jakimi dysponuje organizacja, ich potencjał, 
zaangażowanie, otwartość na zmiany czy chęć do rozwoju, stanowią fundament jej 
rozwoju i konkurencyjności. Obserwacja praktyki pozwala stwierdzić, że to czyn-
nik ludzki w znacznej mierze decyduje o wynikach podmiotów gospodarczych [1, 
s. 13]. Przyjmując taką perspektywę, należy podkreślić wagę działań zorientowanych 
na budowanie relacji z pracownikami przedsiębiorstwa.
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Celem artykułu jest egzemplifikacja aktywności przedsiębiorstw działających w Pol-
sce w obszarze działań związanych z wdrażaniem idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu, zorientowanych jednocześnie na budowanie relacji z grupą interesariuszy, jaką 
są pracownicy. Artykuł stanowi próbę rozwiązania dwóch problemów badawczych, 
dotyczących identyfikacji działań w zakresie wdrażania koncepcji CSR zorientowa-
nych na budowanie relacji z pracownikami przedsiębiorstwa oraz oceny ich przydat-
ności w kształtowaniu pożądanych przez zarządzających zachowań pracowników.

1. Teoria interesariuszy przedsiębiorstwa

Teoria interesariuszy to koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej przez 
budowanie przejrzystych, długokresowych i trwałych relacji ze wszystkimi grupami 
zainteresowanymi wynikami organizacji. Pojęcie interesariuszy w teorii zarządza-
nia pojawiło się w 1963 r. w raporcie Stanford Research Institute [23, s. 262]. Jed-
nak najbardziej rozpowszechnioną definicję interesariuszy w 1984 r. zaproponował 
R. E. Freeman. Określił on interesariuszy jako grupę jednocześnie oddziaływu-
jącą zarówno na firmę, jak i grupę, na którą firma oddziałuje. Freeman przedstawił 
pogląd, iż do interesariuszy przedsiębiorstwa należy każda osoba lub grupa osób, 
która ma wpływ na realizację celów przedsiębiorstwa lub na sytuację, w której dane 
przedsiębiorstwo oddziałuje, realizując swoje cele [10, s. 46]. Są to więc grupy i pod-
mioty, których interesy wiążą się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa dostarczające 
mu zasobów, jak i uzależnione od jego zasobów, grupy oraz podmioty ponoszące 
ryzyko i jednocześnie wpływające na poziom tego ryzyka. Do najczęściej wymienia-
nych interesariuszy firmy należą: pracownicy, inwestorzy, akcjonariusze, nabywcy, 
dostawcy, rządy, regulatorzy, społeczności lokalne, grupy nacisku, a także partnerzy 
biznesowi oraz społeczni.

Teoria interesariuszy zakłada, że mogą oni w znaczący sposób wpływać na reali-
zację celów przedsiębiorstwa, a nawet przyczynić się do jego sukcesu finansowego. 
Ponadto zakłada, że każdy z interesariuszy przedsiębiorstwa żywi określone oczeki-
wania. Zatem teoria interesariuszy poddaje analizie charakter relacji między przed-
siębiorstwem a jego interesariuszami, z punktu widzenia korzyści płynących z tych 
zależności. Tym samym skupia się ona na procesie podejmowania decyzji, w którym 
przetrwanie przedsiębiorstwa zależy od spełnienia oczekiwań interesariuszy w obsza-
rze ekonomicznym oraz społecznym.

Nawiązywanie, a następnie rozwijanie relacji między organizacją a jej interesari- 
uszami jest niezwykle istotne ze strategicznego punktu widzenia. Współcześnie 
uważa się bowiem, że relacje firmy z jej interesariuszami stanowią niezbędny składnik 
aktywów potrzebnych do podejmowania zarówno działań o charakterze rywalizacji, 
jak i kooperacji rynkowej [17, s. 344–354]. W świetle powyższego każdy podmiot 
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zabiegający o swoją pozycję rynkową powinien koncentrować uwagę i działania 
na identyfikacji kluczowych interesariuszy i odpowiadaniu na ich potrzeby.

2.  Koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu 
a teoria interesariuszy

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją niejednolitą, która od chwili 
powstania wciąż ewoluuje i dojrzewa. Sytuacja ta implikuje szereg podejść do defi-
niowania istoty społecznej odpowiedzialności biznesu. Różni autorzy akcentują 
odmienne aspekty dotyczące zarządzania i funkcjonowania firm, stąd rozmaitość 
definicji oraz modelowych ujęć tej koncepcji [24, s. 542]. Jednak punktem stycznym 
licznych definicji CSR–u jest fakt, iż przedsiębiorstwo wykracza poza działalność 
zorientowaną jedynie na realizację własnego interesu i przestrzeganie przepisów 
prawa, angażując się w realizację przedsięwzięć mających na celu szeroko rozumiane 
dobro społeczne [18, s. 1]. Uwzględniając rozmaitość definicji CSR-u, na potrzeby 
niniejszego opracowania przyjęto, że społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza 
dobrowolne działania przedsiębiorstwa związane z włączaniem kwestii społecznych 
oraz ekologicznych do działalności biznesowej oraz interakcji przedsiębiorstwa z jego 
interesariuszami [25., s. 107–119]. W świetle powyższej definicji można stwierdzić, 
iż koncepcja interesariuszy stanowi podstawę interpretacji idei społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo dba o zaspokojenie 
potrzeb i zabezpieczenie interesów swoich pracowników, społeczności lokalnych i śro-
dowiska. W literaturze pojawiła się nawet propozycja R. E. Freemana oraz S. R. Vela-
muriego, aby termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” zastąpić terminem 
„odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec interesariuszy” (Company Stakeholder 
Responsibility). Zdaniem autorów owej propozycji sformułowanie Company Stakehol-
der Responsibility lepiej oddaje istotę głównego celu koncepcji [11, s. 9–13]. Aby jed-
nak podejście takie mogło zaistnieć w praktyce, przedsiębiorstwa muszą nieustannie 
prowadzić dialog z poszczególnymi grupami interesariuszy, pozwalający na pozna-
nie ich oczekiwań, a następnie uwzględnienie ich w podejmowanych działaniach. 
Tak rozumiane budowanie relacji z interesariuszami stanowi współcześnie element 
zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach.

3. Pracownicy jako interesariusze przedsiębiorstwa

Autor teorii interesariuszy, R. E. Freeman, wyróżnił interesariuszy pierwszego 
oraz drugiego stopnia. Pracownicy przedsiębiorstwa należą do pierwszej kategorii 
obejmującej osoby (fizyczne i prawne) zawierające z przedsiębiorstwem formalne 
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kontrakty lub porozumienia. Interesariusze pierwszego stopnia to ci, bez zaangażo-
wania których przedsiębiorstwo nie może przetrwać, nie mówiąc już o rozwoju. Nie 
ulega wątpliwości, iż pracownicy, a także ich kompetencje i postawy, stanowią fun-
dament funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa i osiąganych przez nie wyników. 
Obserwacja praktyki gospodarczej pozwala stwierdzić, iż zarządzający coraz bardziej 
zdają sobie sprawę ze znaczenia budowania relacji z pracownikami i coraz częściej 
podejmują działania w tym zakresie. Zagadnienia dotyczące odpowiedzialnego kształ-
towania relacji między pracownikami a organizacją podlegają także regulacjom praw-
nym (na poziomie kraju oraz UE). W dokumencie wydanym przez Unię Europejską 
w 2001 r., tzw. Zielonej Księdze wyodrębniono dwa wymiary działań przedsiębiorstw 
społecznie odpowiedzialnych. Pierwszy z nich to wymiar wewnętrzny, obejmujący 
zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higienę pracy, przystosowywanie 
się do zmian, a także zarządzanie uwzględniające wpływ przedsiębiorstwa na śro-
dowisko i zasoby naturalne. Z kolei drugi wymiar, zewnętrzny, odnosi się do postę-
powania przedsiębiorstwa wobec klientów, partnerów biznesowych oraz obejmuje 
działania na rzecz społeczności lokalnych, praw człowieka i środowiska globalnego 
[12, s. 9–11]. Wśród działań realizowanych przez przedsiębiorstwa w wymiarze 
wewnętrznym CSR-u wyróżnia się odpowiednie kształtowanie warunków pracy 
uwzględniających bezpieczeństwo i higienę pracy, stwarzanie pracownikom możli-
wości rozwoju oraz godzenia pracy z życiem prywatnym (work-life balance) i dialog 
z pracownikami. Oprócz dbania o godne warunki pracy, przestrzeganie zasad BHP 
czy zapewnienie zatrudnionym możliwości rozwojowych, mówiąc o odpowiedzial-
ności społecznej wobec pracowników, zwraca się też uwagę na przestrzeganie rów-
ności pracowników niezależnie od płci, pochodzenia, niepełnosprawności, wieku 
i innych aspektów związanych z różnorodnością.

Niezwykle ważnym obszarem działań społecznie odpowiedzialnych wobec pra-
cowników jest zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy regulowane są przez liczne akty prawne, 
na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Kształtowanie w przed-
siębiorstwie warunków pracy zapewniających zatrudnionym odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa i higieny wiąże się bezpośrednio z kwestiami dotyczącymi ich zdro-
wia. Rozważając kwestię zdrowia pracowników, należy brać pod uwagę zdrowie 
fizyczne, psychiczne, a także sposób postrzegania zdrowia. Zarządzanie zdrowiem 
na poziomie przedsiębiorstwa wymaga całościowego podejścia [7, s. 10]. Poprawa 
warunków i higieny pracy wymaga także poprawy psychicznego środowiska pracy, 
które w nadchodzących latach będzie ulegać pogorszeniu. W Polsce aż 70% respon-
dentów uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba osób cierpiących z powodu 
stresu związanego z pracą będzie rosnąć [8, s. 40]. Przeciążenie pracą i strach przed 
zwolnieniem są jednymi z kluczowych czynników stresogennych w dzisiejszym życiu 
zawodowym. Firmy zaangażowane w pomoc swoim pracownikom w radzeniu sobie 



257ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR

ze stresem z większym prawdopodobieństwem unikną płacenia wysokich kosztów 
absencji, zwolnień lekarskich oraz spadków wydajności i jakości pracy [20, s. ix]. 
W świetle powyższego wszelkie działania zorientowane na zapewnienie pracowni-
kom dobrych i bezpiecznych warunków pracy stanowią niezwykle istotne narzędzie 
budowania relacji z zatrudnionymi w organizacji.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw wobec pracowników obejmuje także 
działania związane z rozwojem ich umiejętności i planowaniem ścieżek rozwoju 
zawodowego. Odpowiedzialny biznes wyraźnie akcentuje, że planowanie rozwoju 
pracowników ma zaspakajać potrzeby zarówno przedsiębiorstwa, jak i zatrudnionego. 
Aspekt ten jest niezmiernie ważny z punktu widzenia konkurencyjności przedsię-
biorstwa. Zależność między inwestycjami w umiejętności pracowników, wydajno-
ścią i konkurencyjnością jest szeroko dyskutowana w literaturze przedmiotu [np.: 21, 
s. 233; 1,  s. 24]. Zależność ta jest pozytywna pod warunkiem, że umiejętności pra-
cowników są nie tylko rozwijane, lecz także wykorzystywane [9, s. 316–317]. Wie-
dza i umiejętności pracowników stanowią fundament innowacyjności, uważanej dziś 
powszechnie za podstawę konkurowania. Z punktu widzenia rozwijania potencjału 
pracowników niezwykle istotne jest promowanie ich uczestnictwa w uczeniu się 
w każdym wieku. Wiąże się to z turbulencją otoczenia, która implikuje szereg zmian 
o charakterze technologicznym, organizacyjnym czy legislacyjnym. Warto pamiętać, 
że formalna edukacja i szkolenia stanowią tylko niewielką część tego, czego ludzie 
uczą się w pracy [3, s. 330]. Dlatego dla współczesnych organizacji ważne jest, aby 
przejść dalej – do tworzenia i rozwijania kultury uczenia się w miejscu pracy, mając 
na uwadze potencjał wielopokoleniowego zasobu pracy.

Działania przedsiębiorstwa zorientowane na rozwijanie umiejętności pracowników 
powinny być realizowane w oparciu o analizę potrzeb zatrudnionych w tym zakresie. 
Planowanie rozwoju pracowników powinno stanowić odpowiedź na osobiste ambicje 
i potrzebę samorealizacji pracownika. Pracownik, który czuje się doceniony i widzi, 
że pracodawca inwestuje w rozwijanie jego osobistego potencjału, cechuje się wyż-
szą motywacją i zaangażowaniem w pracę. Pomimo pewnych zagrożeń, związanych 
np. nierealnymi oczekiwaniami pracowników co do ich karier i awansów czy odejść 
pracowników objętych programami rozwoju, korzyści z rozwijania umiejętności 
pracowników, jakie obserwuje się z perspektywy przedsiębiorstwa zdecydowanie, 
zachęcają do angażowania się w takie inicjatywy.

Work-life-balance, czyli godzenie pracy i życia prywatnego to kolejny obszar spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec pracowników. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, iż punkt równowagi między pracą a życiem prywatnym jest różny 
w zależności od wieku, płci, wykształcenia czy sytuacji rodzinnej zatrudnionych 
[19, s. 164]. Zatem zarządzający powinni dążyć do rozpoznania potrzeb pracowni-
ków, aby następnie wyjść im naprzeciw. Sprzyja to budowaniu poczucia zrozumienia 
i zaufania między pracownikami a zarządzającymi firmą, co stanowi podstawę do 
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rozwijania długookresowych więzi z pracownikami, skutkujących ich zaangażowa-
niem w wykonywane zadania. Do działań zorientowanych na ułatwienie zatrudnionym 
godzenia obowiązków związanych z pracą z życiem prywatnym należą: wprowadza-
nie krótszych godzin pracy (w tym możliwości pracy w niepełnym wymiarze czasu 
pracy), przyjaznych pracownikowi elastycznych godzin pracy (elastyczny czas pracy 
lub możliwość wzięcia urlopu z krótkim wyprzedzeniem) oraz przewidywalnych 
godzin pracy (predictable working hours) [7, s. 10]. Wdrożenie działań z zakresu wor-
k-life-balance przynosi korzyści postrzegane zarówno z perspektywy pracownika, 
jak i pracodawcy. Pracownik zyskuje możliwość wykonywania swoich obowiązków 
zawodowych bez poczucia zaniedbywania rodziny. Z kolei korzyści dla pracodawcy 
wynikają ze zwiększenia motywacji do pracy i zaangażowania zatrudnionych, przy 
jednoczesnym obniżeniu ryzyka wypalenia zawodowego.

Wdrażanie opisanych wyżej działań ma na celu lepsze przystosowanie warun-
ków pracy do potrzeb pracowników, zwiększenie poziomu ich zadowolenia z pracy, 
a w konsekwencji ich motywacji oraz zaangażowania. Ponadto trzeba podkreślić, iż 
współcześnie, kiedy przewagę nad rywalami rynkowymi zdobywa się nowatorstwem, 
działania o charakterze propracowniczych nowości pozwalają zatrudnionym dostrzec 
znaczenie innowacji i korzyści, jakie można dzięki nim uzyskać (w skali jednostki 
i organizacji). Dzięki temu przedsiębiorstwo rozwija u pracowników zachowania 
innowacyjne. Zgodnie z literaturą przedmiotu zachowania innowacyjne to działania 
jednostki ukierunkowane na tworzenie nowości, ich prezentowanie oraz wprowadza-
nie na każdym poziomie funkcjonowania organizacji [16, s. 284–296]. Podkreśla się 
też fakt, że zachowania takie obejmują nie tylko aktywność pracowników związaną 
z tworzeniem nowości, lecz także działania służące ich promowaniu [4, s. 75–90]. 
Wykształcenie u pracowników tego rodzaju zachowań stanowi fundamentalny czyn-
nik konkurencyjności przedsiębiorstw.

Trzeba jednak pamiętać, że podejmowanie skutecznych działań zorientowanych 
na zaspakajanie potrzeb oraz zwiększanie zaangażowania pracowników, a także 
wywołanie ich zachowań innowacyjnych wymaga prowadzenia z nimi dialogu, m.in. 
w celu pozyskiwania informacji zwrotnej. Aktywności związane z pozyskiwaniem 
informacji zwrotnej powinny być ukierunkowane nie tylko na identyfikację potrzeb 
pracowników dotyczących ich dalszego rozwoju osobistego i zawodowego, lecz także 
na uzyskanie wiedzy na temat potrzeb zatrudnionych, dotyczących kwestii zdrowot-
nych oraz ich samopoczucia, czy możliwości łączenia życia zawodowego z prywat-
nym. Jednak, niezależnie od poszczególnych kategorii potrzeb zgłaszanych przez 
pracowników, najważniejszym zadaniem zarządzających przedsiębiorstwem zgod-
nie z zasadami odpowiedzialności społecznej jest próba ich identyfikacji, a następnie 
zaspokojenia w stopniu możliwie najwyższym.
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4. Metodyka badań

W badaniach analizie poddano przedsiębiorstwa działające w Polsce, losowo 
dobrane z dwóch rankingów: „Gazele Biznesu” i „Deloitte Technology Fast 50 in Cen-
tral Europe”. Minimalna liczebność próby wynosiła 353 podmioty, przy założonym 
poziomie ufności 0,95 [13, s. 89]. Ostatecznie przebadano 200 firm techniką wywiadu 
kwestionariuszowego telefonicznego, wspomaganego internetowo (CATI) w okresie 
od 01.10.2014 r. do 01.11.2014 r. Prowadzący badanie doczytywali pytania respon-
dentom, którzy mieli wcześniej możliwość zapoznania się z kwestionariuszem, oraz 
notowali odpowiedzi, używając odpowiedniego skryptu komputerowego – w tym 
wypadku – LimeSurvey. Respondentami byli najczęściej menedżerowie ds. zarzą-
dzania zasobami ludzkimi (35,5%), menedżerowie ds. marketingu (16,5%) oraz inni 
pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze (13,5%). Dużo rzadziej responden-
tami w badaniu byli dyrektorzy przedsiębiorstwa i prezesi zarządu (4,5%) lub ich 
zastępcy (6,5%).

Przedsiębiorstwa reprezentowały: handel (98 firm), przemysł (76 firm), usługi 
(57 firm), budownictwo (29 firm), IT (6 firm), transport (6 firm), rolnictwo (9 firm), 
energetyka (3 firmy) i poligrafia (3 firmy). Były to podmioty działające przede wszyst-
kim na rynku krajowym (46,5%), a także unijnym (32,5%) i globalnym (13,5%). 
W niewielkim stopniu badanie objęło przedsiębiorstwa operujące lokalnie (7,5%). 
Aż 73,5% badanych było firmami ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego. 
W znakomitej większości (95%) analizowane przedsiębiorstwa zatrudniały osoby 
w wieku 30–50 lat.

Badanie przeprowadzono ramach realizacji projektu badawczego nt. Innowacja 
między ludźmi. Analiza procesu powstawania i implementacji innowacji w przedsię-
biorstwach i podmiotach ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce. Projekt został 
sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00691. W ramach postępowania badawczego 
sformułowano następujące problemy badawcze:
1) Jakie działania w zakresie wdrażania koncepcji CSR zorientowanej na budowanie 

relacji z pracownikami są obecne w badanych przedsiębiorstwach?
2) Które działania w zakresie wewnętrznego CSR sprzyjają kształtowaniu się pożąda-

nych postaw wśród pracowników, w szczególności w obszarze budowania pozy-
tywnych relacji i zachowań innowacyjnych?
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5. Wyniki badań

Wyniki przeprowadzonych badań dotyczące identyfikacji działań związanych 
z wdrażaniem koncepcji CSR, a zorientowanych na budowanie relacji z pracowni-
kami przedsiębiorstw zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1.  Działania realizowane w przedsiębiorstwach na rzecz budowania relacji 
z pracownikami w ostatnich 3 latach

Obszary odpowiedzialnego 
biznesu Działania Odsetek respondentów

Poprawa warunków pracy

Wprowadzenie rozwiązań poprawiających warunki 
i bezpieczeństwo pracy 96%

Wprowadzenie rozwiązań poprawiających warunki 
socjalno-bytowe pracowników 83%

Rozwój umiejętności 
pracowników

Wprowadzenie działań zorientowanych na wspieranie 
rozwoju osobistego i zawodowego pracowników 60%

Działania wspierające 
równowagę praca–życie

Wdrożenie indywidualnych rozwiązań dotyczących 
sposobów organizacji pracy lub czasu pracy 77%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Działania w obszarze budowania relacji z pracownikami (w wymiarze wewnętrz-
nego CSR-u) w badanych podmiotach są nastawione głównie na poprawę warunków 
pracy. 96% przedsiębiorstw w ostatnich 3 latach zainwestowało w poprawę bezpie-
czeństwa i higieny pracy, działania ograniczające zagrożenia chorobami zawodo-
wymi i/lub poprawę warunków socjalnych w miejscu pracy. Znakomita większość 
firm (83%) wprowadziła rozwiązania poprawiające warunki socjalno-bytowe pra-
cowników przez oferowanie im pakietów medycznych, dofinansowanie karnetów 
sportowo-rekreacyjnych i/lub dofinansowanie wypoczynku. Na uwagę zasługuje 
wspieranie pracowników w równoważeniu pracy i życia osobistego. W tym obsza-
rze działania respondentów dotyczyły przede wszystkim wdrażania indywidualnych 
rozwiązań w obszarze czasu organizacji pracy (77%). Zastanawia niższe (w porów-
naniu z innymi działaniami) zainteresowanie firm podnoszeniem kwalifikacji pra-
cowników (60%), przez wykorzystanie różnych technik szkoleń (e-learning, coaching 
i inne), czy dofinansowanie zewnętrznych form kształcenia (np. studia podyplomowe). 
Można domniemywać, że wynika to z faktu, iż wiele przedsiębiorstw wciąż cechuje 
się orientacją na bieżące wyniki. Na drugi plan odkładają zaś kwestie związane z per-
spektywicznym rozwijaniem zasobów ludzkich. Obserwacja praktyki wskazuje, że 
niejednokrotnie sytuacja taka wynika też z faktu dużego obciążenia zatrudnionych 
pracą i związanego z tym braku czasu na rozwijanie kompetencji personelu, które 
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w danym momencie są uważane za wystarczające. Przyjmując takie podejście, firmy 
mogą nie dostrzegać strategicznej roli rozwoju zasobów ludzkich, która może mieć 
wpływ na rozwój całej organizacji.

Formułując drugi problem badawczy szukano odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli 
tak, to które działania w zakresie wewnętrznego CSR-u sprzyjają kształtowaniu wśród 
pracowników pożądanych przez zarządzających zachowań związanych z budowaniem 
pozytywnych relacji i zachowań innowacyjnych. Podejmując próbę odpowiedzi na 
to pytanie, wykorzystano współczynniki korelacji Pearsona, które przedstawiono 
w tabeli 2. Respondenci zostali poproszeni o określenie w jakim stopniu zgadzają się 
z podanymi stwierdzeniami opisującymi ich przedsiębiorstwa (w przy użyciu skali 
od 0% – całkowicie się nie zgadzam do 100% – całkowicie się zgadzam) w obsza-
rach dotyczących potrzeby wprowadzania działań budujących relacje z pracowni-
kami oraz wybranych przejawów zachowań pracowników związanych z budowaniem 
relacji i tworzeniem innowacji.

Wprowadzanie rozwiązań poprawiających warunki pracy jest czynnikiem sprzyja-
jącym budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami, sprzyja lepszej współ-
pracy i zmniejsza konfliktowość oraz zwiększa ogólne poczucie zadowolenia z pracy, 
czego dowodzą także inne badania [22, s. 171]. Poprawa warunków pracy wpływa nie 
tylko na fizyczną sferę pracy, lecz także dotyka sfery społecznej i emocjonalnej, redu-
kując poziom czynników stresogennych. Prezentowane wyniki wskazują na istotną 
pozytywną korelację między wprowadzaniem działań poprawiających warunki pracy 
a faktem, iż relacje interpersonalne są w przedsiębiorstwie generalnie pozytywne. 
Wydaje się to bardzo istotne, bowiem pozytywne relacje w organizacji wzmacniają 
zdolność zatrudnionych do zaangażowania się w pracę [14, s. 697]. Z kolei na pozio-
mie grupy pozytywne relacje sprzyjają budowaniu poczuciu bezpieczeństwa i wza-
jemnego zaufania [5, s. 708]. To z kolei sprawia, że pracownicy chętniej angażują się 
w pomaganie kolegom, jak również chętniej dzielą się wiedzą [6, s. 1094].

Na uwagę zasługuje fakt, iż nie wszystkie działania poprawiające warunki pracy 
są istotnie skorelowane z pożądanymi w pracy zachowaniami pracownika przejawia-
jącymi się w budowaniu pozytywnych relacji i otwartości na zmiany. Rozwiązania 
poprawiające warunki socjalno-bytowe pracowników (świadczenia medyczne, rekre-
acyjno-sportowe i inne) są formą motywowania pozapłacowego, którego główną rolą 
jest wzmacnianie identyfikacji pracownika z firmą i przyciąganie pracowników do 
pracy w organizacji. Nie są to narzędzia bezpośrednio przyczyniające się do wzro-
stu efektywności pracy [2, s. 22]. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż nie 
są one także istotnie pozytywnie skorelowane z występowaniem pozytywnych rela-
cji interpersonalnych ani obserwowanymi przejawami zachowań innowacyjnych 
wśród pracowników.
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Tabela 2.  Współczynniki korelacji Pearsona między działaniami zorientowanymi 
na budowanie relacji z pracownikami oraz wybranymi przejawami 
zachowań pracowników

Wprowadzenie 
w rozwiązań 

poprawiających 
warunki pracy 
pracowników

Wprowadzenie 
rozwiązań 

poprawiających 
warunki 

socjalno-bytowe 
pracowników

Wprowadzenie 
działań 

zorientowanych 
na wspieranie 

rozwoju osobistego 
i zawodowego 
pracowników

Wdrożenie 
indywidualnych 

rozwiązań 
dotyczących 
sposobów 

organizacji pracy 
lub czasu pracy

Opór pracowników wobec zmian 
jest niski 0,188** 0,334** 0,340** 0,404**

Innowacje są zgłaszane przez 
indywidualnych pracowników 
niezależnie od tego, jakie 
zajmują stanowisko

0,181* 0,092 0,312** 0,244**

Pracownicy angażują się 
w rozwijanie innowacji 
zaproponowanych przez innych 
pracowników

0,243** 0,109 0,289** 0,377**

Zaproponowane przez 
pracowników innowacje 
napotykają opór ze strony innych 
pracowników

–0,193** –0,165* –0,078 –0,067

Pracownicy wykonują tylko 
te zadania, których standardowo 
się od nich wymaga; nie robią 
nic ponad to

–0,136 0,019 –0,192** –0,139

Pracownicy nie obawiają się 
wyrażać krytycznych opinii 0,280** 0,294** 0,309** 0,271**

Relacje interpersonalne 
pracowników są generalnie 
pozytywne

0,404** 0,287** 0,223** 0,402**

Pracownicy pomagają sobie 
w wykonywaniu powierzonych 
zadań

0,323** 0,157* 0,274** 0,309**

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie).
* Korelacja jest istotna na poziomie 0,05 (dwustronnie).
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Podobnie jest w przypadku działań nastawionych na rozwój osobisty i zawodowy 
pracowników. Działania te okazują się nie być istotne dla stymulowania pożąda-
nych zachowań wśród pracowników. Być może z tego względu w mniejszym stop-
niu wystąpiły one w praktyce przedsiębiorstw w ciągu ostatnich trzech lat. Wyniki 
badania ilościowego nie pozwalają na tym etapie na pełniejsze wyjaśnienie przyczyn 
tego zjawiska. Można jedynie wskazać możliwe kierunki do podjęcia dalszych badań, 
mając na względzie dobór i rodzaj stosowanych w firmach form podnoszenia kwa-
lifikacji, a także kwestie systemowego podejścia do rozwoju zasobów w organizacji, 



263ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 2 / 2017 (176)

Relacje z pracownikami jako obszar wdrażania CSR

które zakłada badanie efektywności szkoleń nie tylko na poziomie reakcji i wiedzy, 
lecz także na poziomie zachowań pracownika i rezultatów całej organizacji [15, s. 21]. 
Oczekiwany silny pozytywny związek działań wspierających rozwój pracownika 
ze zmniejszaniem oporu wobec zmian czy zwiększaniem chęci i możliwości pro-
ponowania działań nowatorskich nie został zaobserwowany w badanych przedsię-
biorstwach. Można domniemywać, że stanowi to konsekwencję braku dostatecznej 
wiedzy zarządzających przedsiębiorstwami na temat oczekiwań ich pracowników. 
Okazuje się bowiem, że jedynie 1/4 analizowanych firm regularnie przeprowadza 
badania poziomu satysfakcji pracowników. A przecież właśnie one najpełniej pozwa-
lają zidentyfikować potrzeby zatrudnionych.

W obszarze działań nastawionych na wspieranie równowagi między pracą a życiem 
prywatnym zastosowanie indywidualnych rozwiązań dotyczących czasu pracy i orga-
nizacji pracy okazało się czynnikiem sprzyjającym budowaniu pozytywnych relacji 
między pracownikami, eliminowaniu oporu wobec zmian, a także współpracy we 
wdrażaniu nowatorskich rozwiązań przez angażowanie się w rozwijanie innowacji 
zaproponowanych przez innych. Indywidualne rozwiązania są dopasowane do oso-
bistych i często zmieniających się potrzeb pracowników, co powoduje, że pracow-
nicy czują się zauważeni. Wzmaga to w nich poczucie bezpieczeństwa, co w świetle 
uzyskanych wyników badań wyraźnie przekłada się na mniejszy opór wobec zmian. 
Dobre adresowanie rozwiązań pod kątem potrzeb pracownika sprzyja budowaniu 
ściślejszych więzi z organizacją i między pracownikami. Więzi te powodują, że pra-
cownicy swobodniej wyrażają swoje oczekiwania wobec firmy, co umożliwia ich 
pełniejsze zaspokojenie.

Podsumowanie

Działania skierowane na budowane relacji z pracownikami są obecne w praktyce 
badanych podmiotów szczególnie w obszarze poprawy warunków pracy, co sprzyja 
rozwijaniu pozytywnych relacji interpersonalnych. Jest to niezwykle ważne, bowiem 
pozytywne relacje stanowią czynnik stymulujący rozwój i zaangażowanie pracowni-
ków, zarówno na poziomie jednostki, jak i zespołu.

Nie wszystkie działania badanych przedsiębiorstw nastawione na budowanie 
relacji z pracownikami okazały się istotne dla kształtowania zachowań pracowni-
ków nastawionych na kreowanie pozytywnych relacji oraz promowanie innowacji. 
Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być nieadekwatność wykorzystanych narzę-
dzi w stosunku do oczekiwań i potrzeb zatrudnionych. Na konieczność stosowania 
indywidualnych, skrojonych na miarę rozwiązań w budowaniu relacji z pracowni-
kami wskazuje fakt występowania istotnych pozytywnych korelacji między wpro-
wadzaniem indywidualnych rozwiązań w sposobie organizacji pracy i czasu pracy 
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a występowaniem niskiego oporu wobec zmian i pozytywnymi relacjami interper-
sonalnymi pracowników. Wyniki badań dowodzą, że to właśnie wdrażanie indywi-
dualnych rozwiązań w sposobie organizacji pracy i czasu pracy jest najsilniejszym 
stymulatorem pożądanych przez zarządzających zachowań pracowników. Wspieranie 
osobistego i zawodowego rozwoju pracowników nie okazało się istotnie sprzyjające 
budowaniu pożądanych zachowań wśród pracowników, co jest pewnym zaskocze-
niem i może sugerować nieodpowiedni dobór narzędzi w kreowaniu polityki rozwo-
jowej w organizacji. Ta nieadekwatność mogłaby zostać wyeliminowana, gdyby firmy 
cyklicznie badały poziom satysfakcji pracowników nie tylko pod kątem zadowolenia 
pracy, lecz także identyfikacji szeroko postrzeganych potrzeb związanych z pracą.

Podsumowując, należy podkreślić, że podjęta problematyka jest złożona i wielo-
wymiarowa, a w badaniach analizie poddano ograniczoną liczbę zmiennych. Powyż-
sze ograniczenie, w połączeniu z zaskakującymi w niektórych obszarach wynikami 
analiz, zachęca do podjęcia szerzej zakrojonych (także jakościowych) badań zmie-
rzających do lepszego poznania analizowanych zagadnień.
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RELACJE Z PRACOWNIKAMI JAKO OBSZAR WDRAŻANIA CSR

Streszczenie

Publikacja porusza problematykę budowania relacji z kluczową grupą interesariuszy przed-
siębiorstwa, którą stanowią jego pracownicy. Celem artykułu jest egzemplifikacja aktywno-
ści rodzimych podmiotów gospodarczych w sferze działań związanych z wdrażaniem idei 
społecznej odpowiedzialności biznesu, zorientowanych jednocześnie na budowanie rela-
cji z pracownikami przedsiębiorstw. Artykuł stanowi próbę rozwiązania dwóch problemów 
badawczych dotyczących identyfikacji działań w zakresie wdrażania koncepcji CSR, zorien-
towanych na budowanie relacji z pracownikami przedsiębiorstwa oraz oceny ich przydat-
ności w kształtowaniu pożądanych przez zarządzających firmami zachowań pracowników. 
W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne wprowadzenie do analizowanej problematyki 
oraz wyniki ilościowych badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach dzia-
łających w Polsce.

Słowa kluczowe: interesariusze, odpowiedzialny biznes, relacje 
z pracownikami

RELATIONSHIPS WITH EMPLOYEES AS THE AREA OF CSR 
IMPLEMENTATION

Abstract

The paper refers to the issues of building the relationships with firm’s employees treated as 
its key stakeholders. The aim of the paper is to exemplify companies’ activities in the field of 
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implementation of Corporate Social Responsibility concept, at the same time focusing on 
building relationships with their employees. The paper is an attempt to solve two research 
problems related firstly to identification of firms’ activities aimed at building relationships with 
their employees and secondly to assessing the usefulness of these activities while influencing 
the desired employees’ behaviours. The first part of the paper is a theoretical background and 
the second part presents the research findings related to the analysed issues.

Key words: stakeholders, socially responsible business, 
relationships with employees


