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Wprowadzenie

W   dynamicznie zmieniającym się otoczeniu spo-
łeczno-gospodarczym na pierwszy plan wysuwa 

się coraz większa troska o  środowisko, o  poszanowanie 
praw człowieka, o etyczne aspekty biznesu i inne kwestie 
społeczne. Jako echo rosnącej presji i oczekiwań różnych 
grup interesariuszy organizacje w  coraz większym stop-
niu promują i  inwestują w  swoje programy społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz uznają je za część swojej 
strategii i tożsamości. W ciągu ostatniej dekady zarówno 
zrównoważony rozwój, jak i społeczna odpowiedzialność 
biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) sta-
ły się bardzo istotne jako koncepcje zarządzania i miernik 
osiągnięć biznesowych (Crisan-Mitra i  in., 2020; Avram, 
Avasilcai, 2014; Schieg, 2009). Cieszącym się nie mniejszą 
popularnością nurtem badań nad zarządzaniem jest rów-
nież praktyka zarządzania projektami (ang. Project Mana-
gement – PM). Wśród głównych z kolei trendów w zarzą-
dzaniu projektami coraz częściej wskazuje się na tematy 
związane ze zrównoważonym rozwojem z  jednej strony 
i postępującą informatyzacją, wirtualizacją i automatyza-
cją z drugiej. Coraz mocniej akcentowane są zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju i  społecznej odpowiedzialno-
ści działalności projektowej (Bukłaha, Juchniewicz, 2019, 
s. 19). Zdaniem S. Marcelino-Sádaba i innych (2015, s. 4), 
projekty mogą poprawiać powiązania między strategią 
biznesową a inicjatywami dotyczącymi zrównoważonego 
rozwoju. Wprowadzenie CSR do projektów poprawia tak-
że współpracę między wszystkimi uczestnikami projektu 
na korzyść bardziej skutecznej i  efektywnej obsługi pro-
jektów oraz opartej na zaufaniu współpracy. W literaturze 
przedmiotu ciągle występuje niewielka liczba opracowań 
ukazujących relacje obu koncepcji, jak również metodykę 
badań z zakresu CSR i PM. Mając powyższe na uwadze, 
celem niniejszego opracowania jest krótkie przedstawie-
nie obu koncepcji oraz próba odpowiedzi na pytania: 

• Jakie są wzajemne relacje między CSR a PM? 
• Jakie jest miejsce koncepcji CSR w obszarze zarzą-

dzania projektami?
• Jak można w  pełni wykorzystać wiedzę płynącą 

z  obu tych obszarów, aby zapewnić stabilną przy-
szłość organizacji, pracownikom i  środowisku, 
w którym działają? 

W  artykule wykorzystano metodę analizy i  krytyki 
piśmiennictwa oraz syntezy i  wnioskowania logicznego. 

Kwerenda literatury przeprowadzona została w  ramach 
polskich i anglojęzycznych słów kluczowych:

• jako dwa terminy łącznie występujące w trzech róż-
nych miejscach – tytułach publikacji, streszczeniach 
lub słowach kluczowych: społeczna odpowiedzial-
ność biznesu i zarządzanie projektami;

• jako odrębne terminy występujące w ww. miejscach: 
zrównoważone zarządzanie projektami (sustainable 
project management) lub społecznie odpowiedzial-
ne projekty (socially responsible projects).

Zakres czasowy analizy dotyczy pozycji literaturowych 
opublikowanych w  latach 2010–2020, gdzie rok bazowy 
przyjęto z uwagi na wydanie standardu ISO 26000:2010 
zawierającego wytyczne społecznej odpowiedzialności. 
Podczas kwerendy i  analizy literatury wykorzystane zo-
stały bazy danych wskazane na rysunku 1. Wyniki wyszu-
kiwania zostały przefiltrowane według nauk społecznych, 
usunięto powtarzalne pozycje. Publikacje analizowano od 
najbardziej aktualnych wraz z analizą bibliografii w nich 
zamieszczoną oraz według liczby cytowań. Ze względu 
na pogłębioną analizę relacji pomiędzy składowymi 
elementami zarządzania projektami a zagadnieniami od-
powiedzialności społecznej analizę przeprowadzono bez 
zastosowania specjalistycznego oprogramowania. Final-
nie przy syntezie i wnioskowaniu logicznym przyjęto 112 
publikacji (w zdecydowanej większości artykuły w czaso-
pismach naukowych, w tym 6 pozycji zwartych).

Artykuł składa się z wprowadzenia, trzech integralnie 
połączonych ze sobą części oraz podsumowania. W części 
pierwszej artykułu opisano koncepcję społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. W  części drugiej przedstawiono 
istotę zarządzania projektami oraz opisano zidentyfiko-
wane relacje między powyższymi koncepcjami. Nato-
miast w części trzeciej opisano korzyści z wdrożenia CSR 
w działalności projektowej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
(CSR) — aspekty teoretyczne

Z daniem M. Olaru i  innych (2012), społeczna odpo-
wiedzialność biznesu jest wciąż wiodącym tematem 

w świecie biznesu i niewątpliwie jednym z ważniejszych 
wyzwań na przyszłość. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu koncentruje się głównie na organizacji i  jest 
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odpowiedzią na wyzwania zrównoważonego rozwoju. 
To również jedna z najbardziej dynamicznych, ale także 
złożonych kwestii, z którymi mają obecnie do czynienia 
przedsiębiorstwa. Istotną cechą powyższej koncepcji jest 
jej interdyscyplinarność, a  nawet transdyscyplinarność 
pokazująca konieczność integrowania i konwersji wiedzy 
z różnych dziedzin nauki, a także praktyki gospodarczej 
(Rok, 2012, s. 425). Nie ma jednej, powszechnie przyjętej 
definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. Yi-R.R. 
Chen i inni (2020, s. 2) uważają, że pojęcie to ma tak różne 
definicje z trzech głównych powodów. Po pierwsze, jest to 
koncepcja wielowymiarowa. Po drugie, nie ma zgody co 
do tego, co pociąga za sobą odpowiedzialność społeczna. 
Po trzecie, obowiązki społeczne są  dynamiczne: oparte 
na potrzebach społecznych, oczekiwaniach publicznych 
i  możliwościach biznesowych w  zakresie zaspokajania 
potrzeb. D. Guerrero i  J. Sandoval (2011) twierdzą, że 
CSR to etyczny model zarządzania, który przyczynia się 
do zrównoważonego rozwoju i tworzenia wartości w sys-
temie biznesowym. Do zasad zrównoważonego rozwoju 
jako koncepcji nadrzędnej w stosunku do CSR nawiązują 
również w swojej definicji H. Mortazawi, N. Pirmouradi 
i A. Soltani (2013). Definiują oni CSR jako odpowiedzial-
ność organizacji za skutki swoich decyzji i  działań na 
społeczeństwo i  środowisko, poprzez przejrzyste i  etycz-
ne zachowanie, które jest zgodne z zasadami zrównowa-
żonego rozwoju i dobrobytem społeczeństwa (Mortazawi 
i  in., 2013, s.  63–77). Podobne zapisy znajdziemy rów-
nież  w  międzynarodowej normie zawierającej wytyczne 
społecznej odpowiedzialności –  ISO 26000: 2010. Zgod-
nie z  normą, organizacja posiadająca miano społecznie 
odpowiedzialnej bierze pod uwagę opinie interesariuszy, 
działa zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami 
zachowania oraz przyczynia się do zrównoważonego roz-
woju społeczeństw (ISO 26000, 2010, s. 6). Innymi słowy, 
CSR to sposób, w jaki firmy osiągają równowagę impera-
tywów ekonomicznych, środowiskowych i  społecznych 
(Rai, Bansal, 2014). 

Wszystkie powyższe definicje dotyczące społecznej 
odpowiedzialności, pomimo nieco innego rozłożenia pew-
nych akcentów, łączy zbiór stałych elementów, które można 
uznać za konstytutywne dla koncepcji CSR – równoważe-
nie trzech wymiarów: ekonomicznego, społecznego i  śro-
dowiskowego, dobrowolny charakter działań, przyjęcie 
zobowiązań wykraczających poza ramy prawne, długoter-
minowe podejście strategiczne, wkład biznesu w  rozwój 
społeczny oraz odpowiedzialność wobec szerokiej grupy 
interesariuszy. Interesariusze są dominującym elementem, 
a  zarazem filarem koncepcji społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Z praktycznego punktu widzenia organizacja, 
która zamierza zarządzać zgodnie z  CSR, powinna zinte-
grować zarządzanie interesariuszami ze wszystkimi swoimi 
istotnymi zasadami, wytycznymi i procedurami dotyczący-
mi strategii rozwoju oraz zarządzania operacyjnego.

Aby sprostać współczesnym oczekiwaniom w zakresie 
CSR, potrzebna jest głęboka zmiana w myśleniu o zarzą-
dzaniu strategicznym. Od organizacji wymaga się prak-
tykowania społecznej odpowiedzialności w perspektywie 
strategicznej i  ekonomicznej, która nie tylko odnosi się 
do identyfikacji wszystkich pozytywnych i negatywnych 
konsekwencji dla społeczeństwa wynikających z ich dzia-
łalności, ale także pozwala im pragmatycznie przyczyniać 
się do długoterminowego rozwoju społecznego (Chen 
i in., 2020, s. 2). Wśród niewielu rozwiązań teoretycznych 
i praktycznych, umożliwiających pogodzenie ekonomicz-
nego i  społecznego punktu widzenia, należy wymienić 
koncepcję wartości wspólnej (ang. CSV –  Creating Sha-
red Value) zaproponowaną przez M. Portera i  M. Kra-
mera (2011). Ich zdaniem, wartość wspólna to polityki 
i praktyki operacyjne, które zwiększają konkurencyjność 
firmy, jednocześnie poprawiając warunki ekonomiczne 
i społeczne w społecznościach, w których działają (Porter, 
Kramer, 2011, s.  66). Wynik społeczny to obok wyniku 
biznesowego miara sukcesu również współcześnie reali-
zowanych projektów. Organizacje postrzegają bowiem 
znacznie szerzej cele i korzyści z projektów – ich efektem 
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jest nie tylko produkt końcowy jako taki, ale wartość, 
jaką tworzą dla właścicieli, klientów, partnerów bizneso-
wych, pracowników i  innych grup interesariuszy (Łada, 
Kozarkiewicz, 2010, s. 11). Jako determinanty zdolności 
dynamicznych organizacji projektowych w  kreowaniu 
wartości wspólnej można z  kolei wskazać: rolę mene-
dżerów projektów, mechanizmy uczenia się (indywidu-
alnego i  organizacyjnego), poziom kooperacji i  wpływu 
zewnętrznego czy też sprawność komunikacji w zespole 
projektowym (Łapuńka, Pisz, 2017, s. 219). Źródłem two-
rzenia zdolności dynamicznych są w szczególności zasoby 
ludzkie, w  tym menedżerowie projektów. Dlatego coraz 
częściej można znaleźć w  literaturze przedmiotu próby 
łączenia i szukania wzajemnych relacji między koncepcją 
społecznej odpowiedzialności, wspólnej wartości a  kon-
cepcją zarządzania projektami. 

Zarządzanie projektami i jego 
relacje z koncepcją CSR

W   literaturze przedmiotu opisanych zostało wiele 
metodyk zarządzania projektami: tzw. tradycyjne 

(kaskadowe) opracowania, np. PMBoK czy PRINCE2, czy 
zwinne podejścia, np. SCRUM, Extreme Programming XP, 
bądź hybrydowe. Ponieważ każdy projekt jest inny i  ma 
różne wymagania, nie istnieje jedna formuła dla wszystkich. 
Opisane metodyki odgrywają istotną rolę w  zarządzaniu 
projektami, gdyż wskazują zalecane do zastosowania in-
strumenty wspomagające, definiują najważniejsze pojęcia 
(Nesterak i in., 2018, s. 41). Zdaniem organizacji AXELOS 
nadzorującej metodykę PRINCE2, zarządzanie projektem 
jest dyscypliną stosowania określonych procesów i  zasad 
do inicjowania, planowania, wykonywania i  zarządzania 
sposobem wdrażania nowych (w odróżnieniu od zarządza-
nia zwykłą działalnością) inicjatyw lub zmian w organizacji 
(Axelos, 2020). W  tej samej metodyce projekt określany 
jest jako organizacja tymczasowa, powołana w  celu do-
starczenia produktu biznesowego według uzgodnionego 
uzasadnienia biznesowego, a  zgodnie z  PMBoK to tym-
czasowa działalność podejmowana w  celu dostarczenia 
unikatowego rezultatu (Jakubczyk, Kitowski, 2015, s.  57). 
Podobna definicja projektu zawarta została w  między-
narodowej normie ISO 10006:2017, opracowanej przez 
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). 
Zgodnie z  normą, zawierającą wytyczne zarządzania ja-
kością w projektach, projekt to unikalny proces, który ma 
doprowadzić do osiągnięcia celu (ISO 10006, 2017, pkt 
3.3). Natomiast zarządzanie projektem określone zostało 
jako: planowanie, organizowanie, monitorowanie, kon-
trolowanie i  raportowanie wszystkich aspektów projektu 
oraz motywacja wszystkich zaangażowanych w niego osób 
do osiągnięcia celów projektu (ISO 10006, 2017, pkt 3.4). 
W literaturze przedmiotu dotyczącej PM podjęto również 
próby zdefiniowania społecznie odpowiedzialnego projek-
tu. Społecznie odpowiedzialny projekt to „odpowiedzial-
ność za wpływ projektu oraz jego wyniku na społeczeń-
stwo i  środowisko, zapewniana poprzez odpowiadanie 
na możliwe do zidentyfikowania potrzeby interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych wobec przedsięwzięcia, jak 

też unikatowego produktu, tworzonego  racjonalnie bez 
naruszenia zasad etyki i moralności” (Jakubczyk, Kitowski, 
2015, s. 57). W szerokiej analizie literatury pod względem 
definiowania działań projektowych dwie kategorie wystę-
pują najczęściej –  „cel” oraz „tymczasowość” (Jakubczyk, 
Kitowski, 2015, s. 54). W kwestii poszukiwania wspólnych 
elementów w opisach zarządzania projektami oraz społecz-
nej odpowiedzialności uwaga została zwrócona na kwestię 
wyraźnie podkreślaną w  definicjach obu pojęć –  dbanie 
o  relacje z  interesariuszami (Jakubczyk, Kitowski, 2015, 
s.  56). Trzy wskazane powyżej elementy obrazują zatem 
i  mogą stanowić ramy dla zarządzania projektami spo-
łecznie odpowiedzialnymi –  cel, czas oraz interesariusze. 
Działanie celowe musi uwzględniać potrzeby i oczekiwania 
stron zainteresowanych, a  celowość wiąże się z  wyzna-
czeniem ram czasowych. W  ukierunkowaniu na sukces 
zarządzania projektem podejmowane są różnorodne dzia-
łania skupione w  ramach najpowszechniej przywołanych 
w  literaturze przedmiotu metodyk. Istotnym elementem 
różnicującym jest kwestia komitetu sterującego, czyli 
grupowych działań występujących w  ramach PRINCE2 
wobec jednoosobowego menedżera projektu w metodyce 
PMBoK. Można to również powiązać z postrzeganiem re-
zultatów (bezpośredniego produktu stanowiącego efekt na 
ostatni dzień projektu) i efektów projektu (wykorzystania 
tego produktu i wpływu na różnorodne obszary organiza-
cji i otoczenia). W ramach PMBoK projekt kojarzony jest 
przede wszystkim z produktem nawiązującym wprost do 
mierzalnego celu projektu, a  PRINCE2 nawiązuje do do-
starczanych korzyści (Wang i  in., 2020), w  szczególności 
z uwagi na udział przedstawicieli użytkownika i dostawcy 

– czyli interesariuszy. 
Z  uwagi na zagadnienie interesariuszy oraz wpływ 

rezultatów projektu na różnorodne procesy i  podmioty 
w  trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju (ekono-
mia, środowisko, społeczeństwo) do dalszych analiz przy-
jęty został układ metodyki PRINCE2. Skrót pochodzi od 
sformułowania anglojęzycznego „PRojects IN Controlled 
Environments”, co wskazuje na zarządzanie projektami 
w  sterowalnych/kontrolowanych warunkach. Ponadto 
rzeczywistość rynkowa obfituje w różnorodne zagrożenia 
oraz szanse, które stanowią ryzyko negatywne oraz pozy-
tywne, co jest oczywiście uwzględnione w metodyce w ra-
mach tzw. „tematów”. Ryzyko definiowane jest jako wpływ 
niepewności na cele (ISO 31000, 2018). Zatem pierwotny 
w  identyfikacji ryzyk i  podejmowaniu adekwatnych dzia-
łań jest zaplanowany cel projektu. Kontrola działań pro-
jektowych w  ukierunkowaniu na sukces przedsięwzięcia 
jest natomiast uzależniona od czynników wewnętrznych 
i  zewnętrznych (z  perspektywy zespołu projektowego) 
oraz zależnych i  niezależnych (wg kryterium możliwości 
oddziaływania). Zagadnienia zarządzania ryzykiem nabie-
rają szczególnego znaczenia w projektach społecznie odpo-
wiedzialnych, ponieważ efekty projektu mają z  założenia 
szerszy wymiar niż wyłącznie ekonomiczny. Dodatkowym 
zagadnieniem jest kwestia materializacji ryzyka. Wówczas 
konieczne jest podjęcie działań w ramach ciągłości działa-
nia ukierunkowanej na zapewnienie realizacji celu projektu 
przy zmiennych okolicznościach negatywnie (zagrożenia) 
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Tabela 1. Podstawowe relacje między koncepcją CSR a PM

Zasady społecznej odpowiedzialności zgodnie z ISO 26000:2010
1. Rozliczalność, 2. Przejrzystość, 3. Postępowanie etyczne, 4. Poszanowanie interesów interesariuszy, 5. Poszanowanie prawa, 6. Poszanowanie 

międzynarodowych norm postępowania, 7. Poszanowanie praw człowieka

Obszary 
współdziałania 

CSR z PM
Charakterystyka obszarów w PM Rekomendacje dla projektów 

społecznie odpowiedzialnych

1. Kontekst 
projektu  
(cel, zakres, 
otoczenie)

Definiowanie celu i zakresu projektu przy uwzględnie-
niu kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego odnosi się 
do „pryncypiów” (koncentracja na produktach, korzy-
stanie z doświadczeń, dostosowanie do warunków pro-
jektu), „procesów” (przygotowanie projektu, inicjowanie 
i zamykanie projektu) oraz do poszczególnych zagadnień 
w ramach grupy „środowisko”.

Tradycyjnie w  obszarze celowości projektu można 
zwrócić uwagę na ryzyko dotyczące wsparcia w  ukie-
runkowaniu na realizację celów oraz ryzyko zmienności 
w trakcie trwania projektu, które wpływają na podejmo-
wane działania w ramach zarządzania projektem (Jurisch 
i  in., 2016), co z  kolei nabiera szczególnego znaczenia 
w  projektach społecznie odpowiedzialnych, w  których 
dąży się do zrównoważenia zagadnień ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych.

Nadrzędnym celem społecznej odpowiedzialności organizacji 
jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie 
idei zrównoważonego rozwoju w  organizacji ma m.in. na celu 
wypracowanie nowego modelu zarządzania projektami. Pomoc-
nym narzędziem może okazać się standard – GPM P5 The Stan-
dard for Sustainability in Project Management V1.5, integralny 
element koncepcji zrównoważonego zarządzania projektami 
(Green Project Management Global). Standard zawiera wytycz-
ne dotyczące integracji „P5” –  ludzi (People), planety (Planet), 
dobrobytu (Prosperity), procesu (Process) i produktu (Product). 
Włączenie wymiarów zrównoważonego rozwoju do zarządzania 
projektami nieuchronnie pociąga za sobą zatem szersze rozważe-
nie samego kontekstu projektu. Z punktu widzenia CSR istnieje 
potrzeba uwzględnienia potencjalnego interesu społecznego lub 
środowiskowego jako istotnych czynników wpływających na 
projekt. 

PRINCE2 odnosi się do kontekstu projektu w kilku procesach 
na etapie przygotowania i  inicjacji projektu, ale nie wspomina 
jednak o  szerszym kontekście społecznym projektu (Silvius, 
Schipper, 2014). Społeczna odpowiedzialność wiąże się jednak 
ze zrozumieniem oczekiwań społeczeństwa w dużo szerszej per-
spektywie (ISO 26000, 2010, s. 18).

2. Identyfikacja 
i zaangażowanie 
Interesariuszy

W  Przewodniku PMBoK brakuje jakichkolwiek od-
niesień do typowych interesariuszy zrównoważonego 
rozwoju, takich jak grupy nacisku na ochronę środowi-
ska, grupy praw człowieka czy organizacje pozarządowe 
(Silvius, Tharp, 2013). W PRINCE2 identyfikacja intere-
sariuszy jest wspominana w różnych procesach począt-
kowych etapów projektu (Office of Government Com-
merce, 2009), głównie w ramach procesu „Zarządzanie 
strategiczne projektem”. Ponownie nie ma wyraźnego 
uznania potencjalnych interesariuszy reprezentujących 
środowiskowe i/lub społeczne aspekty projektu.

Identyfikowanie oraz angażowanie interesariuszy to fundament 
społecznej odpowiedzialności. Dążenie w koncepcji CSR do rów-
noważenia trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju prawdopo-
dobnie zwiększy liczbę interesariuszy projektu (Eskerod, Huemann, 
2013; Silvius, Tharp, 2013). Grupy działające na rzecz społeczeństwa 
lub środowiska mogą być bowiem ważnymi interesariuszami orga-
nizacji, której decyzje i działania mają istotny i znaczący wpływ na te 
obszary. Ponadto norma ISO 26000:2010 w swoich zapisach nawią-
zuje do proaktywnego angażowania interesariuszy. Partycypacja in-
teresariuszy wymaga procesu dialogu i ostatecznie budowania kon-
sensusu wszystkich interesariuszy jako partnerów, którzy wspólnie 
definiują problemy, projektują możliwe rozwiązania, współpracują 
przy ich wdrażaniu oraz monitorują i oceniają wyniki (ISO 26000, 
2010, s. 30). 

3. Specyfikacje 
projektu/ 
wymagania/ 
kryteria jakości

Zagadnienia z tego obszaru związane są z „procesem” 
wg PRINCE2 – zarządzanie dostarczaniem produktów, 
przy uwzględnieniu dwóch „pryncypiów” (zarządzanie 
z wykorzystaniem tolerancji, koncentracja na produk-
tach). W  grupie „tematy” można wskazać na „plany” 
oraz „jakość”.

W  biznesowych projektach konieczna jest opty-
malizacja relacji pomiędzy kluczowymi elementami 
zarządzania projektami (czas, koszt, zakres, jakość). 
W przypadku projektów społecznie odpowiedzialnych 
relacje mogą odbiegać od tradycyjnego ekonomicznego 
spojrzenia. Istotne jest zatem spojrzenie na zależność 
pomiędzy rygorystycznym formułowaniem specyfikacji 
projektu a pozostawieniem pola do bieżącej kreatywno-
ści (Nadal-Burgues, 2014).

Wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności do obszaru 
zarządzania projektem wymaga, aby zamierzony zakres, wyjścia 
i rezultaty oraz kryteria jakości projektu opierały się na holistycz-
nym spojrzeniu, uwzględniając również kwestie zrównoważonego 
rozwoju, w  krótkim i  długim okresie czasu, oraz szeroką grupę 
interesariuszy (Eskerod, Huemann, 2013).

4. Uzasadnienie 
biznesowe/ 
koszty/ korzyści

Czwarty obszar tematyczny odnosi się do uzasad-
nienia biznesowego („temat”) oraz ciągłej weryfikacji 
podczas trwania projektu („pryncypia”). 

Relacja koszty –  korzyści w  obszarze społecznej od-
powiedzialności biznesu zmienia się na przestrzeni lat 
(Amin-Chaudhry, 2016) i  ekonomiczne spojrzenie na 
aktywności niekoniecznie jest najistotniejsze w projek-
cie społecznie odpowiedzialnym.

CSR to propagowanie podejmowania świadomych decyzji, opar-
tych na lepszym zrozumieniu oczekiwań społeczeństwa, szans zwią-
zanych ze społeczną odpowiedzialnością (w tym poprawą zarządza-
nia ryzykiem prawnym) oraz ryzyka wynikającego z postępowania 
społecznie nieodpowiedzialnego (ISO 26000:2010).

Reputacja organizacji działającej odpowiedzialnie społecznie 
przyczynia się do wzrostu motywacji i satysfakcji pracowników.
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5. Zespół 
projektowy/ 
zdefiniowane 
role i obowiązki

Zagadnienia zarządzania zespołem projektowym 
odnoszą się do definiowania ról i obowiązków („pryn-
cypia”) i  ogólnej organizacji projektu (tematy) oraz 
sterowania poszczególnymi etapami („procesy”).

Wpływ kapitału ludzkiego na rezultaty projektu jest 
niezaprzeczalny (Abu-Hussein i in., 2016) i przy formu-
łowaniu zespołu w projekcie społecznie odpowiedzial-
nym konieczne jest uwzględnienie właśnie charakteru 
projektu.

Świadomość emocjonalna członków zespołu projektowego ma 
wpływ na rezultaty projektu (Clarke, 2010), a w przypadku projek-
tów społecznie odpowiedzialnych jest to kwestia do uwzględnie-
nia podczas dobierania członków do zespołu, choć często właśnie 
takie inicjatywy wychodzą bezpośrednio od ludzi i wówczas w du-
żej mierze samodzielnie konstytuuje się zespół projektowy.

W  szczególności społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, 
takie jak równość szans i  rozwój osobisty, można zastosować 
w praktyce w zarządzaniu zespołem projektowym (Silvius, Tharp, 
2013).

6. Materiały 
i dostawy

Projekty realizowane są  w  interakcji z  otoczeniem 
– usługodawcami, dostawcami materiałów i w ramach 
nadzoru nad procesem koniecznie jest zwrócenie uwagi 
na jakość (temat w PRINCE2) w perspektywie zgodno-
ści z wymaganiami.

W ramach definiowania jakościowych kryteriów efek-
tu zarządzania projektem konieczne jest uwzględnienie 
interesariuszy, w  szczególności użytkowników końco-
wych i  implikacja tych wymagań względem dostaw-
ców. W tym kontekście istotny jest zakres terytorialny 
podejmowanego projektu i  integracja różnorodnych 
wymagań, co w  szczególności nabiera znaczenia przy 
realizacji projektów międzynarodowych terytorialnie 
(Dandage i in., 2019).

W przypadku CSR minimalizacja odpadów i zapobieganie zanie-
czyszczeniom dotyczy kluczowych kwestii związanych z wykorzy-
staniem zasobów, energią i znaczącymi trendami środowiskowymi, 
które mają wpływ na szeroką gamę interesariuszy, w  tym konsu-
mentów i  społeczności. CSR w  obszarze zarządzania projektami 
może wpłynąć na oszczędności związane z  wzrostem wydajności 
i  efektywności wykorzystania zasobów; niższym zużyciem energii 
i wody, ograniczeniem odpadów oraz wykorzystaniem wartościo-
wych produktów ubocznych.

To także stosowanie strategii i procedur mających na celu zama-
wianie zasobów, towarów i usług z silniejszym naciskiem na korzy-
stanie z lokalnych dostawców, co w dalszej kolejności przekłada się 
na wspieranie rozwoju gospodarki lokalnej, zmniejszenie emisji 
CO2 związanej z transportem oraz wspieraniem lokalnych działal-
ności i dostawców (GPM Global, s. 23)

7. Identyfikacja 
i zarządzanie 
ryzykiem

W  zarządzaniu ryzykiem można wskazać na dwie 
sfery – prewencyjną oraz reakcyjną i obie dotyczą „te-
matów” z metodyki zarządzania ryzykiem. W ramach 
sfery prewencyjnej konieczne jest zapewnienie planów 
ryzyka („plany”, „ryzyko”). W  płaszczyźnie reakcyjnej 
w momencie, kiedy zmaterializuje się ryzyko, konieczne 
jest podejmowanie „zmian” (jeden z  „tematów” w  ra-
mach PRINCE2).

Należy przy tym pamiętać, że ryzyko zgodnie z przy-
wołaną definicją dotyczy wpływu niepewności na cele, 
co w  ramach zarządzania projektami dotyczy kwestii 
celu głównego projektu oraz celów szczegółowych w ra-
mach poszczególnych etapów. Zagadnienia zarządzani 
ryzykiem w projekcie w kontekście modelu oceny ryzy-
ka (np. zgodnie z ISO 31000) są podobne, różnicowanie 
następuje jedynie w  obszarze identyfikacji zagrożeń 
i oceny ryzyka.

Projekty społecznie odpowiedzialne w porównaniu do tradycyj-
nych, biznesowych można nazwać innowacyjnymi i w tym kontek-
ście konieczne jest uwzględnianie adekwatnych zagrożeń dla reali-
zacji społecznego celu. W  innowacyjnych projektach zarządzanie 
ryzykiem powinno być stosowane w zróżnicowany sposób: proste, 
jakościowe techniki na początku projektu, a ewentualnie ilościowe 
rozważane na późniejszych etapach projektu (Bowers, Khorakian, 
2014).

Włączenie CSR do zarządzania projektami przygotowuje organi-
zacje na ryzyko i trudności związane ze środowiskiem, zdrowiem, 
bezpieczeństwem oraz zrównoważonym rozwojem.

CSR może pozytywnie wpływać na doskonalenie praktyk zarzą-
dzania ryzykiem w organizacji, a interesariusze mogą uczestniczyć 
w identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykiem.

8. Komunikacja

Zagadnienia komunikacji są  istotne na wszystkich 
etapach projektu dla osiągnięcia zaplanowanego celu. 
Można wskazać na trzy kierunki komunikacji: „na 
wejściu” projektu, w ramach projektu, komunikowanie 
„na wyjściu” (efektów). Obecne standardy zarządza-
nia projektami odzwierciedlają bardziej reaktywne 
podejście do komunikacji projektu, koncentrując się 
na potrzebach informacyjnych i  komunikacyjnych 
interesariuszy oraz podkreślając, że kierownik projek-
tu powinien dostarczać „tylko tych informacji, które 
są potrzebne”.

Zgodnie z zasadą przejrzystości i odpowiedzialności CSR, włącze-
nie zrównoważonego rozwoju do procesów i praktyk zarządzania 
projektami oznaczałoby proaktywną i otwartą komunikację o pro-
jekcie, która obejmowałaby również skutki społeczne i środowisko-
we, zarówno krótko-, jak i długoterminowe (Silvius, Schipper, 2014).

9. Raportowanie

Raportowanie dotyczy analizowania i dokumentowa-
nia zgodności działań z  planami i  obejmuje wszystkie 
składowe elementy projektu. 

Kontrola w projekcie odnosi się do założeń i ustalenia 
ram systemu kontrolnego. Ponadto oddziałuje na człon-
ków zespołu projektowego, podejmowane działania, 
a tym samym na rezultaty projektu (Rezania i in., 2016). 
Obecne standardy zarządzania projektami nie odnoszą 
się wprost do raportowania aspektów zrównoważonego 
rozwoju (Silvius, Tharp, 2013).

Raportowanie CSR wprowadziło innowacje w  zakresie szeregu 
standardowych metryk i wskaźników raportowania niefinansowe-
go, które można wykorzystać do tworzenia bardziej holistycznych 
modeli (Saprun, Schuchard, 2011).

Aby uniknąć utraty lub pominięcia wartościowych informacji, 
mogących zwiększyć przejrzystość lub wzmocnić działania organiza-
cji w ramach zrównoważonego rozwoju, warto włączyć w działania 
i sprawozdawczość w ramach zamknięcia projektu podmiot lub oso-
bę odpowiedzialną za CSR w organizacji (GPM Global, The Standard 
for Sustainability in Project Management V1.5, s. 40).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jurisch i in., 2016; Silvius, Schipper, 2014; ISO 26000:2010; Office of Government Commer-
ce, 2009; Eskerod, Huemann, 2013; Silvius, Tharp, 2013; Nadal-Burgues, 2014; Amin-Chaudhry, 2016; Abu-Hussein i in., 2016; Dandage 
i in. 2019; Bowers, Khorakian, 2014; Silvius, Schipper, 2014; Rezania i in., 2016; Saprun, Schuchard, 2011; GPM Global, The Standard 
for Sustainability in Project Management v.1.5, 2020

Cd. Tabeli 1
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bądź pozytywnie (szanse) wpływających na działania pro-
jektowe. Ciągłość działania definiowana jest jako zdolność 
organizacji do kontynuowania dostarczania wyrobów 
i świadczenia usług w dopuszczalnych ramach czasowych 
z ustaloną wydajnością podczas występowania zakłócenia 
(ISO 22301, 2019). Ciągłość działania w ramach projektów 
społecznie odpowiedzialnych nawiązuje do „kontrolowal-
ności/sterowalności środowiska projektowego” i wskazuje, 
że w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej zmniejsza 
się możliwość sterowania działaniami na rzecz kontrolo-
walności, a  w  przypadku poważnych kryzysów (np. Co-
vid-19) wprowadza konieczność podejmowania bieżących 
działań dopasowanych do zmieniających się okoliczności.

W obu analizowanych koncepcjach można znaleźć wie-
le cech wspólnych, które powodują powstawanie swoistych 
relacji, które to z kolei stwarzają możliwość zintegrowanego 
ich wdrażania. Przy podejmowaniu działań społecznie od-
powiedzialnych w formie projektów istotne jest zwrócenie 
uwagi na kluczowe cztery elementy zarządzania projektami, 
stanowiące jednocześnie kryteria oceny zaplanowanych 
efektów: czas (harmonogram projektu), koszt (budżet), 
zakres (rodzaj zaplanowanych zmian, jakie przyniesie 
projekt) oraz jakość (parametry użyteczności wyniku pro-
jektu). Skoncentrowanie uwagi na powyższych elementach 
jest istotna również z  powodu balansu pomiędzy tymi 
elementami, zwiększenie lub zmniejszenie któregokolwiek 
z tych składników wpłynie na inne, a to może wpłynąć na 
ostateczny efekt projektu i  realizację założonego celu, dla 
którego w ogóle rozpoczęto działania projektowe. 

W  ramach analizy literatury przedmiotu przeprowa-
dzona została identyfikacja wzajemnych relacji pomiędzy 
koncepcjami zarządzania projektem i społecznej odpowie-
dzialności biznesu (tab. 1). W  kolumnie pierwszej tabeli 
zidentyfikowano zagadnienia wspólne dla obu koncepcji. 
W  kolumnie drugiej wskazano podstawowe zagadnienia 
dla typowego zarządzania projektem w  odniesieniu do 
składowych czterech elementów zintegrowanych w  meto-
dyce PRINCE2: pryncypia (zasady i dobre praktyki w łącz-
nej liczbie siedmiu), tematy (7 aspektów do monitorowania 
i  kontrolowania), procesy (siedem zbiorów aktywności 
koniecznych dla osiągnięcia zaplanowanego celu projektu) 
oraz środowisko projektu (dopasowanie do warunków 
i  okoliczności projektu). Oczywiście wszystkie działania 
zgrupowane w wyżej wymienionych czterech grupach sta-
nowią składowe każdego projektu i tym samym w różnych 
relacjach odnoszą się do wszystkich wspólnych płaszczyzn 
tematycznych pomiędzy zarządzaniem projektami a odpo-
wiedzialnością społeczną. W  kolumnie trzeciej wskazano 
natomiast odniesienia do koncepcji CSR oraz rekomenda-
cje w opisywanym zakresie.

Z tabeli 1 wynika, że elementy społecznej odpowiedzial-
ności biznesu mogą z  powodzeniem być uwzględniane 
w  poszczególnych obszarach zarządzania projektami. 
Społecznie odpowiedzialne podejście do działalności pro-
jektowej wymaga jednak zmiany sposobu i  zakresu w  za-
rządzaniu projektami: od zarządzania czasem, budżetem 
i  jakością po zarządzanie wpływem społecznym, środowi-
skowym i  ekonomicznym (Silvius, Schipper, 2014, s.  78). 
W powyższej zmianie istotnym wsparciem, a zarazem dro-

gowskazem mogą okazać się zasady społecznej odpowie-
dzialności, do których przestrzegania zachęca norma ISO 
26000:2010. Zasada rozliczalności dotyczy rozliczania się 
ze swoich wpływów na społeczeństwo, gospodarkę i środo-
wisko. Zasada przejrzystości odnosi się to tego, aby orga-
nizacja zachowała transparentność swoich decyzji i działań, 
które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko. Kolejna 
zasada dotyczy postępowania etycznego organizacji, które 
opiera się na takich wartościach, jak: uczciwość, sprawie-
dliwość i prawość. Czwarta zasada odnosi się do poszano-
wania interesów interesariuszy, bo chociaż cele organizacji 
mogą być ograniczone do obszarów zainteresowania jej 
właścicieli, członków, klientów lub założycieli, inne osoby 
lub grupy mogą także posiadać prawa, roszczenia lub okre-
ślone interesy, które zaleca się uwzględniać. Pozostałe trzy 
zasady odnoszą się do poszanowania prawa, międzyna-
rodowych norm postępowania oraz praw człowieka (ISO 
26000, 2010, s.  22–26). Wszystkie powyższe zasady mogą 
stanowić swoisty „parasol ochronny” nad tworzeniem 
społecznie odpowiedzialnych projektów i  znaczny wkład 
w zrównoważony rozwój. 

Korzyści z wdrożenia koncepcji CSR 
w obszar zarządzania projektami

W drażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu pozwala organizacjom między innymi 

na identyfikację obszarów umożliwiających osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej, rozpoznanie interesariuszy. 
Daje możliwość uzyskania szeregu korzyści, zarówno dla 
samych siebie, jak i  dla społeczności i  środowiska natu-
ralnego. Ogromną zaletą uwzględnienia zasad koncepcji 
CSR w zarządzaniu projektami jest jej wkład w tworzenie 
takich wartości, jak: uczciwość, wiarygodność i reputacja. 
Wartości te należy rozumieć jako długoterminową inwe-
stycję, która uczyni organizację bardziej konkurencyjną 
i  zmniejszy niektóre ryzyka finansowe (Marcelino-Sa-
daba i in., 2015, s. 12). Ponadto do pozostałych korzyści 
wdrażania zasad CSR w  działalność projektową należą 
(Schieg, 2009, s. 319–320):

• kształtowanie pozytywnego wizerunku (działania 
CSR pomagają organizacjom projektowym zwięk-
szyć świadomość społeczną. Istotne jest jednak, aby 
te działania były zbieżne z wszystkimi innymi działa-
niami biznesowymi organizacji);

• ograniczenie ryzyka (ocena ryzyka procesów i dzia-
łań istotnych dla środowiska zwiększa przejrzystość. 
Środki zapobiegawcze przeciwdziałają lub łagodzą 
skutki wypadków lub zakłóceń);

• oszczędność kosztów (świadome obchodzenie się 
z  zasobami, zapobieganie, utylizacja i  zmniejszanie 
śladu ekologicznego oraz doskonalenie procesów 
prowadzą do oszczędności kosztów);

• budowanie zaufania (inwestycje w  działania CSR 
zwiększają zaufanie władz, społeczności do projektu 
i organizacji projektowej);

• motywacja pracowników (reputacja organizacji dzia-
łającej odpowiedzialnie społecznie przyczynia się do 
wzrostu motywacji i satysfakcji pracowników);
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• rosnące kompetencje społeczne (zdobywanie do-
datkowej wiedzy i  zwiększone zaangażowanie pra-
cowników wzmacnia ich kompetencje społeczne 
w pracy projektowej).

Niektóre praktyki CSR w  zarządzaniu projektami 
można pozytywnie powiązać z  lepszymi wynikami bizne-
sowymi i zwrotami finansowymi (Shen i in., 2016; Yusoff, 
Adamu, 2016). Włączenie społecznej odpowiedzialności do 
zarządzania projektami przygotowuje również organizacje 
na ryzyko i  trudności związane ze środowiskiem, zdro-
wiem, bezpieczeństwem oraz zrównoważonym rozwojem.

Podsumowanie

W   wyniku przeprowadzonej analizy założeń obu 
koncepcji, społecznej odpowiedzialności bizne-

su oraz zarządzania projektami można stwierdzić, że 
są  one z  pewnością względem siebie komplementarne 
w  kontekście realizacji celów działalności gospodarczej. 
Inna jest oczywiście pierwotna perspektywa i przesłanki 
podejmowania działań w granicach każdej z nich. Zarzą-
dzanie projektami dotyczy organizowania działań czaso-
wych przy ściśle zdefiniowanym budżecie i  celu ekono-
micznym. Odpowiedzialność społeczna jest koncepcją 
szerszą i dotyczy holistycznego spojrzenia na działalność 
organizacji w  perspektywie celów nie tylko ekonomicz-
nych, ale również środowiskowych i  społecznych. Dla 
realizacji strategicznych celów w  obszarze zrównowa-
żonego rozwoju konieczne jest z  kolei podejmowanie 
działań na płaszczyźnie operacyjnej. I tutaj ponownie jest 
miejsce na integrację obu podejść do zarządzania. Z jed-
nej strony działania odpowiedzialne społecznie można 
realizować poprzez metodyczne podejście w  ramach 
zarządzania projektami. Z  drugiej strony zarządzanie 
projektami, tradycyjnie skoncentrowane na biznesowych 
aspektach, może obejmować cele z  obszaru społecznej 
odpowiedzialności. I  to zarówno strategicznie, poprzez 
uruchomienie projektu w  powyższym celu, jak i  opera-
cyjnie poprzez włączenie zagadnień odpowiedzialności 
społecznej w  ramach zarządzania poszczególnymi eta-
pami tradycyjnego projektu. Mając powyższe na uwa-
dze, można zatem stwierdzić, że organizowanie działań 
społecznie odpowiedzialnych w  strukturze ramowej 
PM to interakcja, na której wszyscy uczestnicy mogą 
w jakiś sposób zyskać. Autorzy opracowania zdają sobie 
również  sprawę z  tego, że przeprowadzona analiza nie 
wyczerpuje w pełni tematu społecznie odpowiedzialnych 
projektów. Ciekawym tematem przyszłych badań wydaje 
się bowiem dalsza analiza wpływu myślenia i  narzędzi 
społecznie odpowiedzialnych na sukces samego projektu, 
jak też zarządzania projektem.
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Impact of Corporate Social Responsibility 
Concept on Project Activity

Summary

Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept which 
assumes at its base responsibility of enterprises for their 
impact on society. CSR activities should be defined in the 
company’s strategy and be manifested through initiatives 
that take into account sustainable development, as well 
as relations with various groups of stakeholders. The 
CSR concept, properly understood and implemented in 
an organisation, is a  strategy that benefits all stakehold-
ers. Nowadays, although business organisations are ever 
willing to include CSR issues in their business activities, 
the literature on the subject still includes a small number 
of studies related to project management in accordance 
with the principles of social responsibility. The aim of the 
article is to show the place of CSR in the area of project 
management and also an attempt to answer the question 
of what the common areas connecting the concept of so-
cial responsibility and project management are. The main 
conclusion from the analysis is the fact that both concepts 

– CSR and project management, apart from being comple-
mentary, can be combined not only to improve the stra-
tegic management of an organisation, but also in a wider 
context, be conducive to both the local community as well 
as the whole society.
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