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Słowo wstępne

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) stała się w ostatnich latach słowem-
kluczem, swoistego rodzaju wytrychem, występującym bardzo często w dyskursie publicznym: politycznym, 
naukowym i gospodarczym.

W polityce model odpowiedzialnego biznesu stał się kluczowym ze względu na model polityki europej-
skiej, w której w Agendzie 2020 uwzględniono kwestie odpowiedzialnego biznesu jako jednego z istotnych 
elementów rozwoju gospodarki europejskiej. Dyskurs naukowy rozpoczął głębokie studia i analizy zjawiska 
odpowiedzialnego biznesu z perspektywy funkcjonalnej, kiedy to model odpowiedzialnego biznesu traktuje 
się jako element przyczyniający się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy czy też zwiększenia dochodu 
firmy. Zwraca się uwagę na istotne czynniki modelu odpowiedzialnego biznesu jak kampanie społeczne czy 
ekoznakowanie, które w sposób jednoznaczny kształtują formę współczesnego biznesu. Z drugiej strony ma 
miejsce dyskurs krytyczny ukazujący model odpowiedzialnego biznesu jako formę iluzji, public relations czy 
też kreowania swojego wizerunku nie zawsze zgodnego z realizowanymi przedsięwzięciami firmy. Wreszcie 
dyskurs gospodarczy skłania do szeroko rozumianej wymiany zdań na temat roli odpowiedzialnego biznesu 
i jego filozofii w prowadzeniu działalności biznesowej.

CSR jako słowo-wytrych jest definiowany najczęściej jako dobrowolna działalność przedsiębiorstwa w sferze 
ekologicznej lub społecznej wykraczająca poza ramy prawnej działalności firmy.

Pierwszy numer kwartalnika „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” z roku 2012 poświęcony został właśnie proble-
matyce zrównoważonego rozwoju. Rozpoczyna go artykuł Marcina Nowaka pt. „Odpowiedzialność za przyszłe 
pokolenia jako determinanta osiągania celów zrównoważonego biznesu”, w którym ukazany został model odpo-
wiedzialności za przyszłe pokolenia jako istotny element zrównoważonego biznesu. W następnym artykule pt. 
„Wpływ koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie na koszty pozyskiwanego kapitału – zarys problemu”, 
Bartosz Tomyślak podejmuje się analizy relacji jaka zachodzi pomiędzy biznesem odpowiedzialnym społecznie 
a pozyskiwaniem kapitału. Wojciech Goleński z kolei w tekście pt. „Aksjologiczne podstawy funkcjonowania 
przedsiębiorstw społecznych oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie” dokonuje rozróżnienia na 
przedsiębiorstwa społeczne i odpowiedzialne społecznie, które na mapie współczesnej gospodarki odgrywają 
coraz większą rolę, szczególnie w dobie kryzysu. W tym samym nurcie napisany został artykuł Joanny Nowic-
kiej pt. „Społeczne oddziaływanie inwestycji prywatnych i publicznych w Polsce”, w którym Autorka analizuje 
inwestycje prywatne i publiczne w kontekście społecznych odpowiedzialnych inwestycji. Katarzyna Anuszkiewicz 
i Tomasz Marona w artykule pt. „Rola interesariuszy w rozwoju przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecz-
nie” przedstawiają koncepcję interesariuszy, sposoby ich analizy, a przede wszystkim rolę we współczesnym 
przedsiębiorstwie. Kolejni Autorzy, Maria Czech i Łukasz Szewczyk napisali artykuł pt.  „Społeczna odpowiedzial-
ność instytucji parabankowych w Polsce”, w którym w kontekście ostatnich wydarzeń w polskiej gospodarce 
i społeczeństwie, analizują instytucje parabankowe w modelu odpowiedzialnego biznesu. Wreszcie Karina 
Hermann jest Autorką artykułu pt. „Integracja europejska a zrównoważony transport” przedstawiającym jeden 
z istotnych wymiarów zrównoważonego rozwoju, jakim jest transport i jego ulokowanie w polityce integracji 
europejskiej.
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