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przedsiębiorca, jak i jego interesariusze. Argumentacja, którą zaprezentuje-
my, zmierzać będzie, po pierwsze, do głębszego rozumienia etyki biznesu 
w kontekście jej podstaw dialogowych, po drugie zaś, do wskazania warunków 
prowadzenia dialogu, tak aby czynił on zadość standardom etycznym.

W pierwszej części rozważań przedstawimy wymogi prowadzenia dialogu 
z interesariuszami scharakteryzowane w wymienionych dokumentach między-
narodowych. W części drugiej podejmiemy próbę etycznego uzasadnienia ko-
nieczności prowadzenia takiego dialogu, część trzecia zaś obejmować będzie 
wytyczne do jego prowadzenia w taki sposób, by mógł się przyczyniać on do 
rozwoju standardów etycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Autor artykułu świadomy jest różnic między pojęciami takimi, jak „dia-
log”, „rozmowa” czy „konsultacje”, na potrzeby niniejszych rozważań będą 
one jednak stosowane synonimicznie.

WYMÓG PROWADZENIA DIALOGU Z INTERESARIUSZAMI
W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW ETYCZNYCH

Rozważania na temat prowadzenia dialogu z interesariuszami warto roz-
począć od zdefi niowania samego pojęcia „interesariusz”. Zostało ono wpro-
wadzone przez Stanford Research Institute w roku 1963 jako opis osób lub 
podmiotów zainteresowanych działalnością fi rmy i ponoszących różnego typu 
ryzyko związane z jej funkcjonowaniem6. Pojęcie to spopularyzował w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku R. Edward Freeman, który określił intere-
sariuszy jako grupy lub jednostki mogące wywierać wpływ na dane przedsię-
biorstwo lub (i) podlegać jego wpływowi7. Interesariuszem jest zatem każdy 
podmiot pozostający w istotnej relacji do przedsiębiorstwa, mający z nim 
powiązania i żywiący wobec niego określone oczekiwania, a jednocześnie 
w oparciu o realizację tych oczekiwań dokonujący oceny przedsiębiorstwa 
i wpływający na jego reputację. W literaturze przedmiotu można znaleźć po-
dział na interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Ci pierwsi – ze względu 
na swój udział w formowaniu strategii biznesowej przedsiębiorstwa – mają dlań 
znaczenie szczególne. Grupa ta obejmuje podmioty znajdujące się w dalszym 
otoczeniu przedsiębiorstwa, między innymi dostawców, klientów, konkurencję 
i media. Interesariusze wewnętrzni umiejscowieni są z kolei w centrum orga-
nizacji biznesowej i sprawują kontrolę nad jej działaniem oraz zarządzaniem. 

6  Por. K.  K u l i g - M o s k w a, Odpowiedzialność wobec interesariuszy z perspektywy małego 
przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, nr 6(38), 
s. 191.

7  Por. R.E. F r e e m a n, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Bos-
ton 1984, s. 322.
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Są to przede wszystkim pracownicy, akcjonariusze i menedżerowie, którzy 
współdziałają w budowaniu fi rmy i osiąganiu przez nią sukcesów8. Najprostsza 
lista interesariuszy każdego niemal przedsiębiorstwa czy organizacji łączy: 
pracowników, klientów, właścicieli, dostawców, organizacje pozarządowe, 
społeczności lokalne, inwestorów, banki, media oraz rząd. Oczywiście nie każ-
da z tych grup jest w przypadku każdego przedsiębiorcy jednakowo ważna9. 

Danuta Szwajca, badaczka problematyki interesariuszy, podkreśla, że oce-
niają oni przedsiębiorstwo przede wszystkim na podstawie własnych doświad-
czeń i bezpośrednich z nim kontaktów, informacji i opinii innych podmiotów 
oraz przekazów wysyłanych przez fi rmę. W procesie budowania reputacji 
przedsiębiorstwa sposób kształtowania jego relacji z interesariuszami ma zatem 
bardzo duże znaczenie10. Zdaniem Szwajcy najbardziej zaawansowaną formę 
angażowania interesariuszy w działania przedsiębiorstwa i włączania ich do 
współpracy stanowi dialog. Trzy pozostałe formy pobudzania ich aktywności 
to komunikacja, konsultacje i partnerstwo. Komunikacja stanowi najprostszą 
i powszechnie wykorzystywaną drogę nawiązywania kontaktów ze wszystkimi 
interesariuszami, tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Ma ona najczęściej 
charakter jednostronny i służy przede wszystkim przekazywaniu ważnych dla 
przedsiębiorstwa informacji. Formą nieco głębszych kontaktów są konsultacje 
z interesariuszami, organizowane w celu zapoznania się z ich zdaniem w okre-
ślonej kwestii. Przyjmują one zazwyczaj postać badań sondażowych, ale mogą 
też polegać na organizowaniu for internetowych lub bezpośrednich spotkań 
z takimi grupami interesariuszy, jak klienci, partnerzy biznesowi, inwestorzy 
czy władze administracyjne. Dialog jest natomiast formą kontaktu bezpośred-
niego z tą grupą i ma charakter komunikacji dwustronnej, interaktywnej. Pro-
wadzony planowo i efektywnie, daje szansę poznania rzeczywistych potrzeb 
i oczekiwań interesariuszy, a także ich opinii i sugestii dotyczących kwestii 
istotnych dla obu stron. W praktyce stosowane są różne formy dialogu, wyko-
rzystujące, odpowiednio, panele doradcze, grupy dyskusyjne, fora w mediach 
społecznościowych i bezpośrednie spotkania11.

8  Por. M.  R y b a k, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, 
Warszawa 2004, s. 43n.

9  Zob. M.  G r z y b e k, Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów 
społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013 (http://
odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zarzadzanie-relacjami-z-interesariuszami-jako-jeden-z-ele-
mentow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/).

10  Zob. D.  S z w a j c a, Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa wobec sprzeczności oczekiwań 
interesariuszy, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 202, s. 90-99.

11  Por. t a ż, Znaczenie dialogu z interesariuszami w kreowaniu reputacji przedsiębiorstwa 
jako inteligentnej organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie” 
2015, nr 86, s. 130. 

Dialog z interesariuszami jako podstawowy element...




