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Doskonalenie funkcjonowania 
przedsiębiorstwa poprzez społeczną 
odpowiedzialność biznesu na przykładzie firm 
branży Transport-Spedycja-Logistyka

Corporate Social Responsibility as a tool 
to improve enterprise functioning on the example of businesses

 from the Transport-Shipping-Logistics industry

The article discusses the application of corporate social re-
sponsibility (CSR) in order to improve the functioning of the compa-
ny. It is demonstrated that there are certain benefits resulting from 
the improvement of key areas of the organization based on the CSR 
strategy. Aspects discussed include: risk management, public rela-
tions and reputation, stakeholders, human resources management 
and business innovation. Each dimension of CSR is exemplified by 
practices implemented in TSL companies.

Keywords: improvement, CSR, corporate social responsibility, 
stakeholders, CSR 2.0.

Artykuł poświęcony został tematyce zastosowania społecznej 
odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – 
CSR) w celu doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Omó-
wione zostały korzyści jakie płyną z ulepszania kluczowych obsza-
rów organizacji w oparciu o strategię CSR. Autorzy nawiązali m.in. 
do aspektów takich jak: zarządzanie ryzykiem, wizerunek i reputa-
cja organizacji, interesariusze, zarządzanie zasobami ludzkimi czy 
innowacyjność organizacji. Każdy z wymiarów CSR został poparty 
przykładem wdrożonych praktyk w przedsiębiorstwach branży TSL. 

Słowa kluczowe: doskonalenie, CSR, społeczna odpowiedzialność 
biznesu, interesariusze, CSR 2.0.
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Doskonalenie jest wpisane w koncepcję każdego przedsiębior-
stwa, które nie tylko chce istnieć, ale też rozwijać się i dopasowywać 
do coraz większych wymagań rynkowych. Dróg do ulepszania orga-
nizacji jest jednak bardzo wiele. Są one zwykle dyktowane trendami, 
które kolejno wdrażane są w organizacjach. Dobrym przykładem na 
mnogość zastosowanych systemów i norm doskonalących jest bran-
ża TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Zainteresowanie wszelkimi 
sposobami ulepszeń w przypadku transportu jest o tyle istotne, że 
to właśnie od jego efektywności zależny jest rozwój pozostałych 
gałęzi gospodarki (Małek 1969). Od dzisiejszych przedsiębiorstw 
transportowych nie wymaga się już tylko stosowania różnorodnych 
form zarządzania jakością, takich jak ISO, TQM czy TQC. Istotne są 
także kwestie wpływu organizacji na środowisko, transparentności 
czy zapobieganiu nadużyciom (łamanie praw człowieka, korupcja 
itp.). Wymagania te doskonale wpisują się w koncepcję firmy zrów-
noważonego rozwoju, stosującą w praktyce zasady społecznej od-
powiedzialności biznesu (Laszlo 2008). Tego typu działania widoczne 
są wśród liderów branży TSL, a ich ulepszanie jest stawiane na równi 
z odpowiednim zarządzaniem jakością organizacji. 

Celem pracy było przedstawienie zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu w kontekście doskonalenia funkcjonowania 
przedsiębiorstw TSL. Omówione zostały korzyści płynące z wdrożo-
nej strategii CSR. Autorzy odwołali się do ulepszania kluczowych ob-
szarów organizacji w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu, 
podając przykłady praktyk występujących w branży TSL.

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
– wiadomości podstawowe

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – ang. Corporate So-
cial Responsibility) to idea opierająca się na prowadzeniu biznesu 
w sposób odpowiedzialny, czyli z uwzględnieniem wpływu aktywno-
ści przedsiębiorstwa na trzy kluczowe aspekty zrównoważonego roz-
woju: społeczeństwo, środowisko i gospodarkę (PN-ISO 260002012). 
CSR jest koncepcją dobrowolną, biorącą pod uwagę oczekiwania 
społeczeństwa wobec przedsiębiorstwa, a także pozycjonującą fir-
mę w oczach osób, na które wpływa – interesariuszy (Hąbek 2015). 
Nie są to jednak jedyne określenia związane z inicjatywą społecznej 
odpowiedzialności biznesu. W rzeczywistości CSR to pojęcie bardzo 
złożone, podchodzące do przedsiębiorstwa w sposób systemowy, 
obejmujące swoim zakresem kluczowe obszary jego funkcjonowa-
nia. Siedem podstawowych domen społecznej odpowiedzialności 
biznesu, określonych według jednej z wytycznych dotyczących CSR 
– normy ISO 26000, wraz z najczęściej stosowanymi narzędziami 
realizacji koncepcji zostało zaprezentowanych na rysunku 1.

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie kończy się na aspek-
tach proponowanych przez normy czy wytyczne. Są to przede 
wszystkim działania dla dobra społeczeństwa, środowiska i gospo-
darki, które stopniowo wpisywane były w dossier współczesnych 
organizacji. Według W. Vissera, twórcy koncepcji CSR 2.0, rozwój 
społecznej odpowiedzialności biznesu obejmuje pięć kolejnych eta-
pów (Visser 2011). Pierwszy z nich dotyczy okresu, kiedy przedsię-
biorstwa skupiały się na pomnażaniu swoich zysków, a ich celem 
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była chciwość i dominacja rynkowa. Wtedy też zaczęto większą 
wagę przykładać do wszelkich działań mających związek z filan-
tropią i altruizmem, co stanowi drugi etap formowania koncepcji 
(Barczyński 2012). Następnie idea ewaluowała do zastosowania 
jej jako narzędzia marketingowego, a dzięki systemowemu po-
dejściu do przedsiębiorstw w następnym etapie stała się częścią 
strategii firm. W tym miejscu dla wielu przedsiębiorstw droga 
do odpowiedzialności kończy się. Po wprowadzeniu odpowie-
dzialnego zarządzania i opracowaniu działań na rzecz CSR, tzw. 
dobrych praktyk, poprzestają na realizowaniu zaawansowanych 
działań odpowiedzialnych społecznie. Jest to podstawowy po-
ziom społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR 1.0. Da liderów 
branży TSL nie jest to jednak koniec zaangażowania. W ich dzia-
łaniach zaobserwować można etap piąty, będący jednocześnie 
zaawansowanym poziomem CSR (CSR 2.0) – tworzenie nowej 
wartości (Visser 2010). Za nową wartość uznaje się kreowanie 
takiego rodzaju działań, które są w stanie realnie odpowiadać na 
problemy społeczno-ekonomiczno-środowiskowe (Visser2011). 
By było to jednak możliwe, należy przede wszystkim skupić się 
na swoich interesariuszach w bardziej dojrzały sposób. Należy 
tworzyć z nimi więzi po to, aby jeszcze dokładniej poznać oczeki-
wania najbliższego otoczenia własnej działalności. Ponadto nie 
można zapominać o transparentności organizacji i jej stosunku 
do globalnych problemów (Visser2010). Droga do CSR 2.0 zapre-
zentowana została na rysunku 2.

Społeczna odpowiedzialność powinna zatem kojarzyć się z do-
brymi praktykami, działaniami które mają realny wpływ na społe-
czeństwo i środowisko. Ponadto winna bazować na współpracy, 
ulepszeniach i innowacjach społecznych, a także na ciągłej weryfi-
kacji aktywności i dążeniu do osiągnięcia jak największego poziomu 
efektywności w obszarze odpowiedzialności. Czy zatem wiele przed-
siębiorstw decyduje się na odpowiedzialne działania? Odpowie-
dzialny i zaawansowany CSR w branży Transport-Spedycja-Logistyka 

to domena głównie liderów rynku. Świadczyć może o tym fakt, że są 
to przedsiębiorstwa z większością kapitału zagranicznego, konkuru-
jące na arenie międzynarodowej. W ich przypadku standardowe 
systemy zarządzania jakością, mające na celu ulepszanie przedsię-
biorstwa, to elementy standardowe każdej z organizacji. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu stanowi część ich strategii rynkowej. Jest 
też polem do tworzenia nowej wartości, czyniącej daną organizację 
innowacyjną, pozwalając tym samym na nieustanne doskonalenie 
funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. 

Wpływ CSR na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Organizacje podczas swojej drogi doskonalenia coraz częściej 
spotykają się z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu jako 
możliwości ulepszającej ich przedsiębiorstwo. Pomimo że aspekty 
zrównoważonego rozwoju są obecnie intensywnie propagowane, 
wdrożenie CSR wciąż jeszcze budzi wiele obaw. Obawy te związa-
ne są głównie z przeświadczeniem, że społeczna odpowiedzialność 
biznesu będzie wymagała dodatkowej pracy, wypełniania i prowa-
dzenia nadprogramowej dokumentacji czy zatrudnienia nowych 
pracowników lub zlece nia kolejnych obowiązków pracownikom. 
Wątpliwości te świadczyć mogą głównie o niewystarczającej wiedzy 
dotyczącej CSR, jej korzyści, jak i skutków, do jakich doprowadzić 
może nieodpowiedzialne prowadzenie biznesu. W jaki sposób za-
tem wykorzystać społeczną odpowiedzialność biznesu do podnosze-
nia kwalifikacji własnego przedsiębiorstwa? Poniżej przedstawione 
zostały korzyści płynące z wdrożenia strategii CSR wraz z przykłada-
mi zastosowanymi wśród liderów branży logistycznej.

Pierwszą z korzyści płynących z wdrożenia strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest możliwość efektywniejszego zarzą-
dzania ryzykiem. Zgodnie z założeniami CSR istotnym jest, by do-
kładnie sklasyfikować interesariuszy danej organizacji. Proces ten 
nosi nazwę mapowania interesariuszy. W koncepcji często wykorzy-

Rysunek 1. Aspekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu 
wraz z narzędziami realizacji koncepcji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-ISO 26000 2012; Rok 2004. 

Rysunek 2. Droga do CSR 2.0

Źródło: opracowanie własne.
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stywany jest standard AA1000, który stanowi narzędzie przydatne 
we współpracy z interesariuszami, wskazując konkretne sposoby 
dialogu. Dzięki tego typu założeniom CSR kładzie więc nacisk na bu-
dowanie długoterminowych relacji, które mają stać się podstawą na 
drodze do efektywności organizacji (Gaweł 2015). Przykładem firmy, 
która intensywnie angażuje się w relacje ze swoimi interesariuszami 
jest DHL. Zdaniem przedsiębiorstwa trwały dialog z interesariuszami 
prowadzi do zrozumienia i poznania ich potrzeb, a w efekcie rozwią-
zywania problemów społecznych i gospodarczych. To właśnie dzięki 
tego typu dialogom powstają usługi dostosowane do potrzeb klien-
tów, a pracownicy mają wpływ na zmiany i udoskonalanie procesów 
czy procedur wewnętrznych (https://odpowiedzialnybiznes.pl/do-
bre-praktyki/mapy-dialogowe-dhl-express/ 2016). W celu dotarcia 
do jak największej liczby osób, na które przedsiębiorstwo ma realny 
wpływ, opracowano mapę interesariuszy podzieloną na cztery głów-
ne grupy, uwzględniając rynek, środowisko/społeczeństwo, miejsce 
pracy i społeczność finansową. Aby dialog z przedstawicielami po-
szczególnych grup był ujednolicony i zgodny ze standardami, DHL 
wprowadził także szczegółowe wytyczne związane z dialogiem z in-
teresariuszami w oparciu o standard AA1000 pod nazwą „Deutsche 
Post DKL Stakeholder Engagement Guideline” (http://cr-report2014.
dpdhl.com 2016).

Rysunek 3. Cechy idei CSR 3.0

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym przykładem jest wpływ CSR zarówno na wizerunek, jak 
i reputację przedsiębiorstw (http://seg.org.pl 2016). Dla wielu prze-
ciwników koncepcji CSR to narzędzie kojarzące się wyłącznie z PR-
-em firmy (Barczyński 2012). Dzieje się tak wówczas, gdy organizacje 
pragną wykorzystać społeczną odpowiedzialność do przedstawienia 
swojej działalności, produktów, usług od jak najlepszej strony, za-
tajając lub podając nieprawidłowe informacje na ich temat. Zabieg 
ten nosi nazwę greenwashingu (Hąbek 2015). Jednakże, jeżeli we-
dle własnej strategii organizacja będzie wykazywała dobre praktyki 
i kreowała nową, rzeczywistą wartość popartą przykładami, CSR 
może stać się cenną wartością wizerunkową firmy. W przypadku tej 

korzyści jako przykład posłużyć może każda wiodąca firma TSL, któ-
ra w pełni realizuje strategię CSR. Jest to możliwe z uwagi na fakt, 
że organizacje chętnie chwalą się swoją odpowiedzialnością, także 
wykorzystując do tego narzędzia realizacji CSR, takie jak: marketing 
społeczny, marketing społecznie zaangażowany czy kampanie społecz-
ne. Za przykłady wykorzystywane w branży kurierskiej mogą posłużyć 
działania firmy FedEx, która była twórcą programów edukacyjnych, 
kampanii społecznych czy happeningów poświęconych zwiększeniu 
świadomości pieszych na drodze. Nie jest to jedyna firma angażu-
jąca się w CSR. Również przedsiębiorstwo Siódemka (obecnie DPD) 
wspierało akcje Szlachetnej Paczki, a DPD oferował swoje usługi 
logistyczne, pomagając rozwijającym się start-upom (Turoń, Cieśla, 
Czech 2015). Wszelkie filantropijne działania były jednak częścią stra-
tegii uwzględniającej szereg innych, często zaawansowanych działań 
wspierających CSR, w efekcie których firmy mają szansę na otrzyma-
nie Listków CSR – nagród Tygodnika Polityka dla przedsiębiorstwa 
najbardziej zaangażowanego w społeczną odpowiedzialność, branie 
udziału w konkursach na najlepsze raporty społeczne roku, zgłasza-
nie swoich dobrych praktyk do Raportów „Odpowiedzialny Biznes 
w Polsce” publikowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
i branie udziału w innych inicjatywach. Aktywności we wszystkich 
wymienionych wyżej formach z powodzeniem zaobserwować można 
wśród wiodących na rynku firm TSL. W przypadku dobrych praktyk 
zgłaszanych przez liderów branży TSL – firm DB Schenker oraz Raben 
Group liczba aspektów, których one dotyczą, wzrasta każdego roku. 
Głównymi obszarami działania na rzecz CSR przedsiębiorstw są ład 
organizacyjny (w tym zarządzanie, compliance, partycypowanie pra-
cowników w zarządzaniu, dialog z interesariuszami czy raportowanie) 
oraz środowisko (ekoefektywność, zrównoważony transport, ekobiu-
ro, edukacja ekologiczna). Zainteresowanie tworzeniem coraz więk-
szej ilości dobrych praktyk we wspomnianych obszarach jest zgodne 
z aktualnymi trendami rozwoju przedsiębiorstw pod kątem zrówno-
ważonego rozwoju (Turoń, Golba, Czech 2015). Pomimo że inwestycje 
te mogą wydawać się kosztowne i długoterminowe, przedsiębiorstwa 
zdają sobie sprawę, że przyczyniają się nie tylko do poprawy funkcjo-
nowania swojego otoczenia, ale także do inwestycji we własną orga-
nizację i promocję (Turoń2015). Z kolei występowanie coraz większej 
ilości dobrych praktyk w obszarze organizacyjnym świadczy o ich 
realnym wpływie na organizację i daje możliwość jej doskonalenia. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu przynosi dla firmy tak-
że korzyść związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Badania 
pokazują, że wdrożona w firmach polityka CSR w obszarze obej-
mującym praktyki z zakresu pracy objawia się wśród pracowników 
większym zaangażowaniem i zadowoleniem z pracy (http://www.
bath.ac.uk/management/research/pdf/2005-20.pdf 2016). Do 
praktyk, których zadaniem jest ulepszanie obszaru pracy, zaliczyć 
można m.in. przestrzeganie zasad work-life balance, prowadzenie 
dialogu z pracownikami oraz umożliwianie im partycypacji w de-
cyzjach podejmowanych w przedsiębiorstwie, a także wspieranie 
ich rozwoju, dobrej kondycji zdrowotnej i psychicznej, zapewnienie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy i wiele innych form aktywności 
(http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/
Raport-OdpowiedzialnybizneswPolsce2014.Dobrepraktyki_Fo-
rum_Odpowiedzialnego_Biznesu.pdf 2016). Inną z możliwości 
zaangażowania pracowników jest tworzenie wolontariatów pra-
cowniczych. Jak podaje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zain-
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Przedsiębiorstwa postępujące według zasad CSR poprzez swo-
je działania mają możliwość udoskonalenia swoich działalności do 
tego stopnia, że w ich zasięgu znajdzie się możliwość objęcia pozycji 
lidera danej branży, co istotnie wpływa na konkurencyjność i wzrost 
wartości marki (Jabłoński 2013). Firma odpowiedzialna staje się 
firmą innowacyjną, która odznacza się pośród pozostałych graczy, 
a poprzez odpowiednie relacje z interesariuszami staje się przed-
siębiorstwem interesującym dla inwestorów. 

Odpowiednie zarządzanie CSR pozwala więc na traktowanie 
go jako wartość dodaną firmy (http://seg.org.pl/sites/seg13.mes-
sageasp.com/files/jak_zyskac_na_odpowiedzialnosci_csrinfo_0.
pdf2016).

Podsumowanie
 
Doświadczenia przedsiębiorstw intensywnie zaangażowanych 

w politykę CSR pokazują, że społeczna odpowiedzialność biznesu ma 
sens i bezpośredni wpływ na doskonalenie funkcjonowania firmy. 
CSR to obszerne pojęcie, obejmujące swoim zakresem wiele obsza-
rów, które organizacja może ulepszać, w celu otrzymania przydom-
ka firmy odpowiedzialnej. Przytoczone w tekście przykłady praktyk 
stosowanych w przedsiębiorstwach branży TSL wskazują, że odpo-
wiednie zarządzanie społeczną odpowiedzialnością może przynieść 
dla przedsiębiorstwa wiele korzyści. CSR wpływa bowiem na wyniki 
finansowe firmy. Inwestowanie we wdrożenie i doskonalenie działań 
CSR ma szansę przełożyć się m.in. na (http://citeseerx.ist.psu.edu 
2016; http://pu.wsptwp.eu 2016):

• wzrost przychodów dzięki zwiększeniu satysfakcji klientów;
• zmniejszenie ryzyka poprzez odpowiednie relacje z intere-

sariuszami i wzrost reputacji przedsiębiorstwa;
• wzrost znaczenia marki, kreowanie nowej wartości przed-

siębiorstwa dzięki odpowiedzialnemu podejściu do pracow-
ników;

• zwiększenie zainteresowania wśród inwestorów;
• poprawę wizerunku i wzrost zaufania do przedsiębiorstwa 

jako firmy inwestującej w zrównoważony rozwój;
• możliwość dołączenia do prestiżowej grupy odpowiedzial-

nych przedsiębiorstw, co przekłada się na zainteresowanie 
ze strony inwestorów, efektem czego jest wzrost konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa na rynku i osiągnięcie sukcesu 
ekonomicznego. 

Jak podaje A. Jabłoński, autor książki Modele zrównoważone-
go biznesu. W budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw 
z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, przedsiębior-
stwo odpowiedzialne to firma, która stosuje zarządzanie mające na 
celu działalność długofalową, a jednocześnie monitoruje sytuację 
rynkową i reaguje, wprowadzając niezbędne zmiany, doprowadzając 
tym samym do osiągnięcia stabilności i realizacji celów zrównowa-
żonego rozwoju (Jabłoński 2013). Jest to zatem organizacja, która 
idealnie wpisuje się w obecne czasy, co potwierdzają praktyki lide-
rów branży TSL. Ich wzorem społeczną odpowiedzialnością biznesu 
zaczyna interesować się coraz więcej mniejszych przedsiębiorstw. 
Należy jednak pamiętać o tym, że aby CSR rzeczywiście przyczynił 
się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa i udoskonalił jego 
relacje z otoczeniem, musi przekładać się na realne, przemyślane 

teresowanie tematyką wolontariatów staje się z roku na rok coraz 
bardziej popularne. Wolontariaty pracownicze przynoszą dwa pod-
stawowe nurty korzyści. Pierwszym z nich jest traktowanie ich jako 
przydatnego narzędzia służącego zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
Drugim natomiast jest wpływ na kulturę i wizerunek przedsię-
biorstwa, ale także czynnik pozwalający na zwiększenie integracji 
pomiędzy pracownikami czy ich rozwój osobisty, np. w zakresie 
komunikacji interpersonalnej (http://odpowiedzialnybiznes.pl/
dobre-praktyki/wolontariat-pracowniczy-2/2016). 

Tak jak w przypadku poprzednio wymienionych korzyści, rów-
nież w kwestiach związanych z aspektami pracy firmy TSL prze-
jawiają duże zainteresowanie. Za przykład może posłużyć Grupa 
Raben, która dużą wagę przykłada do inicjatyw na rzecz swoich 
pracowników. Z najnowszego raportu CSR firmy wynika, że po-
przez akcje kierowane ku pracownikom ich zadowolenie z pracy 
i efektywność wzrosły. Firma daje pracownikom możliwość udziału 
w szkoleniach (każdemu pracownikowi przypada 9 godzin szkole-
nia rocznie), oferuje pakiety socjalne, wspierając work-life balan-
ce, prowadzi działania związane z edukacją prozdrowotną (takie 
jak Zdrowy Tydzień) czy przeciwdziała dyskryminacji w miejscu 
pracy poprzez partycypację w programie i podpisanie Karty Róż-
norodności (http://polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzial-
nosc/raport-spoleczny/, 2016).

Kolejną z zalet CSR dla przedsiębiorstwa jest zwiększenie 
innowacyjności organizacji. Poprzez projektowanie własnych do-
brych praktyk firmy często wybiegają o krok dalej, tworząc nową, 
innowacyjną wartość dla społeczeństwa, środowiska, ale często 
też i dla gospodarki. Przykładem mogą być działania firmy logi-
stycznej DHL, która poza opracowywaniem własnych strategii CSR 
publikuje także raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju czy 
przyszłych trendów. W najnowszym raporcie „Logistic Trend Radar 
DHL 2016” firma przedstawia zbiór 26 trendów, które w najbliż-
szym czasie mogą zostać wykorzystywane w branży logistycznej. 
Sposród 26 trendów 14 stanowi działania skupiające się wokół 
aspektów społeczno-biznesowych w pełni uwzględniających za-
sady zrównoważonego rozwoju. Ważnym faktem jest to, że są to 
wskazówki rozwoju dla całej branży logistycznej, a nie tylko publi-
kacja wiązana z działalnością marki. DHL tworzy więc nową war-
tość, ale również podaje kierunki postępowania dla pozostałych 
graczy branży logistycznej (http://www.dhl.com/content/dam/
downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_logistics_trend_ra-
dar_2016.pdf 2016).

Rysunek 4. Chmura określeń CSR

 

Źródło: opracowanie własne.
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praktyki, zgodne z profilem przedsiębiorstwa, a nie być kolejnym 
stosowanym narzędziem marketingowym. 

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorów.
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