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Społeczna odpowiedzialność biznesu

dr Marian Krupa

Perspektywa aksjologiczna w komunikatach 

reklamowych współczesnych organizacji

M. Krupa, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Tom 7”, 

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2003.



Perspektywa aksjologiczna w komunikatach 

reklamowych współczesnych organizacji

Opis problemu badawczego:

 Reklama stanowi dla współczesnej organizacji kluczowe medium 
komunikowania się z otoczeniem.

 Proces komunikacji za pomocą reklamy, przekazuje nie tylko 
określoną informację o produkcie i usłudze, ale również 
reprezentowane przez daną organizację wartości - przebiega na 
płaszczyźnie aksjologicznej.

 W procesie opracowywania strategii marketingowych 
zawierających przekaz reklamowy, nie wystarczy z etycznego 
punktu widzenia poszukiwać jedynie skuteczności, ale również 
należy być wrażliwym aksjologicznie, tzn. być odpowiedzialnym 
w wymiarze kulturowym (etycznym).

dr Marian Krupa



Perspektywa aksjologiczna w komunikatach 

reklamowych współczesnych organizacji

Kluczowy problem / pytania badawcze:

 Na ile i w jaki sposób współczesne organizacje w 
przekazach reklamowych dostrzegają i ostatecznie 
prezentują określoną warstwę aksjologiczną?

1. Czy refleksja aksjologiczna jest obecna w polskich 
reklamach o charakterze komercyjnym? 

2. Jeżeli tak, to jakie wartości w wymiarze aksjologicznym 
są lansowane w tych właśnie reklamach?

dr Marian Krupa



Perspektywa aksjologiczna w komunikatach 

reklamowych współczesnych organizacji

Teoria reklamy – powtórka z marketingu

 reklama – informacja i perswazja [Kwarciak].

 reklama – środek oddziaływania na emocje i zachowania ludzi w 
masowej sprzedaży [Kuśmierski].

reklama – nieodłączny element gospodarki wolnorynkowej 
rozpowszechnia zarówno produkt, wiedzę o instytucjach, jak i sposób 
życia [Kuśmierski].

Począwszy od lat sześćdziesiątych, reklama jawi się jako zjawisko 
kompleksowe, pełniące rozliczne funkcje informacyjne, perswazyjne, 
komunikacyjne i kulturotwórcze [Kuśmierski].

dr Marian Krupa



Perspektywa aksjologiczna w komunikatach 

reklamowych współczesnych organizacji

Cel i zakres badań

dr Marian Krupa

Celem badań na wybranej próbie reklam współczesnych organizacji było 
odpowiedzenie na następujące pytania badawcze:

1. Czy refleksja aksjologiczna jest obecna w polskich 
reklamach o charakterze komercyjnym? 

2. Jeżeli tak, to jakie wartości w wymiarze aksjologicznym 
są lansowane w tych właśnie reklamach?

 Próba składała się z 63 reklam z lat 1996-2002, reklam 
różnych branż, firm polskich i zagranicznych.



Perspektywa aksjologiczna w komunikatach 

reklamowych współczesnych organizacji

Przykłady

dr Marian Krupa



dr M. Krupa

Reklama samochodu AUDI. 
Źródło: Magazyn „Gazety 
Wyborczej”, 30 kwietnia –2 maja 
1998.



dr M. Krupa

Reklama firmy „Imation” (1). 
Źródło: „Poligrafika”, 1997 nr 2.



dr M. Krupa

Reklama firmy „Imation” (2). 
Źródło: „Poligrafika”, 1996 nr 17.
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dr M. Krupa

Reklama BIG Banku. Źródło: 
„Rzeczpospolita”, 16 października 
1998.



dr M. Krupa

Reklama firmy Wolksvagen (1). 
Źródło: „Gazeta Wyborcza”.



dr M. Krupa

Reklama firmy Wolksvagen (2). 
Źródło: „ Gazeta Wyborcza”.
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Perspektywa aksjologiczna w komunikatach 

reklamowych współczesnych organizacji

Zestawienie – wskazania wartości 

dr M. Krupa

L.p. Wartość Liczba 

wskazań 

1. Człowiek, ludzie, społeczeństwo, życie ludzkie 9 

2. Kreatywność 4 

3. Etos, wspólne wartości, refleksja aksjologiczna, tradycja, kultura 8 

4. Rodzina, macierzyństwo, ojcostwo 4 

5. Małżeństwo, miłość, przyjaźń 3 

6. Godność, poczucie własnej wartości 1 

7. Wytrwałość 1 

8. Wrażliwość społeczna 1 

9. Refleksja metafizyczna 3 

10. Bezpieczeństwo 4 

11. Zaufanie 4 

12. Harmonia 2 

13. Współpraca, partnerstwo 2 

14. Etyka 2 

15. Komunikacja, dialog 1 

16. Wieczność, ponadczasowość 1 

17. Sztuka, estetyka, literatura, poezja 11 

18. Profesjonalizm 1 

19. Doskonałość techniczna 7 

20. Doskonałość organizacyjna 1 

21. Ekologia 13 

 



Perspektywa aksjologiczna w komunikatach 

reklamowych współczesnych organizacji

Wnioski

dr Marian Krupa

1. Wyniki badań potwierdzają, że w wybranych komunikatach 
reklamowych współczesnych organizacji, firmy, działy marketingowe 
czy agencje reklamowe nawiązują do wartości w wymiarze 
aksjologicznym/ kulturowym.

2. Do najczęściej występujących odniesień aksjologicznych możemy 
zaliczyć: refleksję ekologiczną; estetyczną (obszar sztuki, 
literatury, poezji); refleksję humanistyczną w bezpośrednim 
odniesieniu do człowieka, społeczeństwa; następnie nawiązujemy do 
określonego etosu, wspólnych wartości, tradycji czy kultury.

3. Bezpośrednie nawiązanie do idei doskonałości ma w reklamie 
charakter nie tylko techniczny, inżynierski ale również ekologiczny, 
estetyczny.



Perspektywa aksjologiczna w komunikatach 

reklamowych współczesnych organizacji

Podsumowanie

dr Marian Krupa

Dobór określonych treści powinien być jednak niewątpliwie 
przedmiotem wewnątrzorganizacyjnego dialogu, 
poszukiwań mających na celu zdefiniowanie etosu 
organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności czy szerzej –
wspólnych wartości (metaorganizacja).



Społeczna odpowiedzialność biznesu

dr Marian Krupa

PYTANIA ?



Społeczna odpowiedzialność biznesu

dr Marian Krupa

Etos gospodarczy wśród wybranej grupy 

studentów WSIiZ

M. Krupa, Kształtowanie relacji z otoczeniem w perspektywie 

aksjologicznej. Etos gospodarczy wśród wybranej grupy studentów 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 

Rzeszów 2002.



Etos - obowiązujący w grupie społecznej zbiór norm i wartości – wzorów, 

paradygmatów kulturowych (ideałów);

Do socjologii (ekonomicznej) pojęcie to wprowadził Max Weber - Etyka 

protestancka a duch kapitalizmu. 

Weber wskazał na związek pomiędzy etosem społecznym (ekonomicznym) a 

sukcesem gospodarczym społeczeństw zachodnich.

Etos gospodarczy – obowiązujący w danym społeczeństwie zbiór norm 

i wartości w zakresie życia gospodarczego, przedsiębiorczości.

DEFINICJA:

Etos gospodarczy



1. Przedstaw własną opinię na temat poniżej wskazanych wartości za pomocą 

skali od 0-5. Np. dla wartości absolutnie negatywnej postaw 0 pkt., dla 

maksymalnie pozytywnej 5 pkt.

1. Odpowiedz na TAK (T) lub NIE (N) czy realizacja, obecność wyżej 

wskazanych wartości (pozytywnych lub negatywnych) jest możliwa (nawet w 

pojedynczym przypadku) w życiu gospodarczym?

ZADANIE:

Etos gospodarczy



1. Czy pracowitość jest wartością pozytywną?

PYTANIE:

ODPOWIEDŹ:

a) Jeżeli absolutnie TAK to 5 pkt.

b) Jeżeli absolutnie NIE to 0 pkt.

c) Jeżeli to „zależy” lub „w zasadzie tak, ale…” lub „w zasadzie nie ale…” –

skala od 1 do 4; przy czym wartości mniejsze wskazują na ocenę 

negatywną, wartości większe wskazują na ocenę pozytywną.

  Wartość: Pkt. T N Uwagi 

1 Pracowitość, ale nie pracoholizm         

2 Brak kultury osobistej         

3 Uczciwość         

4 Brak wrażliwości na potrzeby ekologiczne         

5 Bezwzględność w biznesie "po trupach do celu"         

6 Przedsiębiorczość, mobilność, aktywność         

7 Postawa "braku zaufania do nikogo i niczego"         

8 Dyscyplina wewnętrzna, rozwój duchowy         

9 Umiejętność dawania łapówek (korupcja)         

10 Religijność, np. wartości chrześcijańskie         

11 Tolerancja: szanowanie poglądów własnych i innych         

12 Odwaga: podejmowanie racjonalnego ryzyka         

13 Lenistwo         

14 Wrażliwość estetyczna, piękno, kultura i sztuka         

15 Oszczędność, ale nie pazerność         

16 Niekompetencja, brak profesjonalizmu         

17 Pokora: przyznanie się do błędu, uznanie innych racji         

18 Posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej         

19 Potrzeba stałego rozwoju intelektualnego         

20 Otwartość na konstruktywną krytykę         
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Etos gospodarczy
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Etos gospodarczy
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7 Postawa "braku zaufania do nikogo i niczego"         
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21 Postawa skrajnie konfliktowa, egocentryczna         

22 Brak solidności w interesach         

23 Rodzina - stabilizacja w związkach i relacjach         

24 Agresywność - walka bez zasad         

25 Brak systematyczności w realizacji planów, zamierzeń         

26 Postawa tu i teraz - "jakoś to będzie"         

27 Kradzież mienia państwowego         

28 Punktualność         

29 Dokładność          

30 Dążenie do doskonałości         

31 Brak szerokich horyzontów          

32 Umiejętność łamania prawa podatkowego (nielegalnie)         

33 Lojalność, zaufanie         

34 Kreatywność, innowacyjność         

35 Poczucie humoru         

 

Etos gospodarczy



Czy pracowitość występuje realnie? 

Czy możesz wskazać na jakieś przykłady?

Czy jest możliwa do osiągnięcia?

PYTANIE:

ODPOWIEDŹ:

a) Jeżeli absolutnie TAK to 1 w kolumnie T.

b) Jeżeli absolutnie NIE to 1 w kolumnie N .

  Wartość: Pkt. T N Uwagi 

1 Pracowitość, ale nie pracoholizm         

2 Brak kultury osobistej         

3 Uczciwość         

4 Brak wrażliwości na potrzeby ekologiczne         

5 Bezwzględność w biznesie "po trupach do celu"         

6 Przedsiębiorczość, mobilność, aktywność         

7 Postawa "braku zaufania do nikogo i niczego"         

8 Dyscyplina wewnętrzna, rozwój duchowy         

9 Umiejętność dawania łapówek (korupcja)         

10 Religijność, np. wartości chrześcijańskie         

11 Tolerancja: szanowanie poglądów własnych i innych         

12 Odwaga: podejmowanie racjonalnego ryzyka         

13 Lenistwo         

14 Wrażliwość estetyczna, piękno, kultura i sztuka         

15 Oszczędność, ale nie pazerność         

16 Niekompetencja, brak profesjonalizmu         

17 Pokora: przyznanie się do błędu, uznanie innych racji         

18 Posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej         

19 Potrzeba stałego rozwoju intelektualnego         

20 Otwartość na konstruktywną krytykę         
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Etos gospodarczy



1. Porządkujemy cechy (wartości) od oceny największej do najmniejszej.

2. Obliczamy liczbę wskazań dla kolumny „T” i „N”.

3. Porównujemy nasze oceny do wartości dla grupy referencyjnej (badania).

4. Przedstawiamy wnioski w formie raportu.

OCENA uzyskanych wyników:

Etos gospodarczy



OBLICZENIA:

1. Dla etapu I (wiedza etyczna) obliczamy:

- dla cech dodatnich sumujemy (dodajemy) uzyskane wartości;

- dla cech ujemnych odejmujemy uzyskane wartości.

Do cech dodatnich zaliczamy: 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 24; 29; 30.

1. Dla etapu II (percepcja etyczna) obliczamy:

- sumujemy wszystkie wskazania tylko dla kolumny „T”

Etos gospodarczy



METODA 

Etos gospodarczy



Metoda ETOS - cel

CEL: ustalenie diagnozy deklarowanego przez badaną 
grupę etosu gospodarczego oraz wyznaczenie jej profilu. 

OPIS: Diagnozowanie potencjału (dojrzałości) etycznej w perspektywie badania 
określonego etosu gospodarczego na poziomie indywidualnym, ale również i 
organizacyjnym, możemy przeprowadzić za pomocą dwóch zmiennych, tj. 
wiedzy etycznej i percepcji etycznej. 

Etos gospodarczy



Metoda ETOS - charakterystyka

Wiedza etyczna - umiejętność rozróżniania zjawisk, działań pod względem 
etycznym w określonym obszarze kulturowym, tzn. odróżniania dobra od zła. 

Percepcja etyczna (wrażliwość etyczna) - umiejętność dostrzegania zjawisk 
aksjologicznych w świecie rzeczywistym – w naszym przypadku w działalności 
gospodarczej człowieka w skali mikro i makro.

Rysunek. Macierz dojrzałości etycznej. Źródło: Opr. własne.

Duża percepcja etyczna
Profil C Profil A

Mała percepcja etyczna
Profil D Profil B

Mała wiedza etyczna Duża wiedza etyczna

Etos gospodarczy



CHARAKTERYSTYKA:

1. PROFIL A: osoby posiadającą ugruntowaną wiedzę etyczną i umiejącą opisywać 

i interpretować otaczające zjawiska społeczne / organizacyjne w wymiarze 

aksjologicznym w relacji do ogólnie przyjętych norm i wartości (kultura).

2. PROFIL B: osoby posiadającą ugruntowaną wiedzę etyczną przy równoczesnym 

zanegowaniu realnej przestrzeni społecznej (gospodarczej) jako obszaru realizacji 

postulatów etycznych – postawa „agnostycyzmu aksjologicznego”.

3. PROFIL C: osoba mająca kłopoty z „teoretyczną” stroną dyskusji w obszarze 

założeń kulturowych, etycznych, jednakże bardzo wrażliwą na zachodzące 

zjawiska aksjologiczne w otaczającej ją przestrzeni społecznej / organizacyjnej.

4. PROFIL D: skrajna postawa relatywistyczna, kwestionujące lub ignorująca „de 

facto” istnienie wartości autotelicznych jako fundamentu kultury organizacyjnej, 

regionalnej, narodowej, czy też szerzej cywilizacji (zachodniej, chrześcijańskiej, 

humanistycznej itd.) oraz negująca etykę (kulturę) jako fakt społeczny, 

organizacyjny, cywilizacyjny.

 

Duża percepcja etyczna 
Profil C Profil A 

 

Mała percepcja etyczna 
Profil D Profil B 

 

 
Mała dojrzałość etyczna Duża dojrzałość etyczna 

 

Etos gospodarczy



Metoda ETOS – narzędzie badawcze

Narzędziem badawczym była ankieta składająca się z 35 cech[1], 
tj. wartości w odniesieniu do działalności gospodarczej w 
wymiarze pozytywnym i negatywnym.

Wymiar normatywny (kierunek wartościujący) oparto na 
przyjętych kanonach etycznych w europejskim obszarze 
kulturowym.

[1] Dobór cech został dokonany w oparciu o następujące publikacje: K.D. Rosati, referat pt.
Czy polskie przedsiębiorstwa mogą być konkurencyjne?, Warszawa 2001, M. Ossowska,
Wzór obywatela, czyli jakiego człowieka mamy hodować, „Plus/Minus” dodatek
„Rzeczpospolitej”, 26-27 kwietnia 1997, Z. Martyniak, Metodologia wartościowania pracy,
Kraków 1998 – System Bedaux, E. Gerwig, L. Gajos, Etos ludzi biznesu, w: J. Dietl, W.
Gasparski, Etyka Biznesu, Warszawa 1997, Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca, Kraków 1997,
M. Maliński, I ty jesteś biznesmenem, Tarnów 1994, Jan Paweł II, Centesimus annus, w:
Encykliki…, tłumacznie w j. polskim, Znak, Kraków 1996.

Etos gospodarczy



Badania pilotażowe

Etos gospodarczy



Badania pilotażowe

Badanie jednoznaczności cech
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16. Niekompetencja, brak profesjonalizmu

17. Pokora: przyznanie się do błędu, uznanie innych racji

Etos gospodarczy



ETAP I: 

WIEDZA ETYCZNA 

Etos gospodarczy



Wyniki badań

Średnia wartość oceny cech
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Rysunek. Średnia wartość badanych cech. Źródło: Opr. własne.

Etos gospodarczy



RANKING (1)

Lp. Nazwa cechy 
Wartość 
średnia 

Nr cechy 

1. Dokładność  4,40 29 

2. Punktualność 4,35 28 

3. Pracowitość, ale nie pracoholizm 4,29 1 

4. Przedsiębiorczość, mobilność, aktywność 4,25 6 

5. Tolerancja: szanowanie poglądów własnych i innych 4,21 11 

6. Potrzeba stałego rozwoju intelektualnego 4,17 19 

7. Kreatywność, innowacyjność 4,15 34 

8. Rodzina – stabilizacja w związkach i relacjach 4,15 23 

9. Uczciwość 4,13 3 

10. Poczucie humoru 4,12 35 

11. Dążenie do doskonałości 4,05 30 

12. Lojalność, zaufanie 3,98 33 

13. Odwaga: podejmowanie racjonalnego ryzyka 3,89 12 

14. Pokora: przyznanie się do błędu, uznanie innych racji 3,73 17 

15. Posiadanie podstawowej wiedzy ekonomicznej 3,72 18 

16. Dyscyplina wewnętrzna, rozwój duchowy 3,63 8 

17. Oszczędność, ale nie pazerność 3,57 15 

18. Otwartość na konstruktywną krytykę 3,44 20 

19. Religijność, np. wartości chrześcijańskie 3,35 10 

20. Wrażliwość estetyczna, piękno, kultura i sztuka 3,22 14 
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RANKING (2)

21. Postawa "braku zaufania do nikogo i niczego" 1,94 7 

22. Bezwzględność w biznesie "po trupach do celu" 1,65 5 

23. Brak wrażliwości na potrzeby ekologiczne 1,62 4 

24. Postawa tu i teraz – „jakoś to będzie" 1,58 26 

25. Umiejętność łamania prawa podatkowego (nielegalnie) 1,52 32 

26. Brak szerokich horyzontów  1,50 31 

27. Brak systematyczności w realizacji planów, zamierzeń 1,25 25 

28. Umiejętność dawania łapówek (korupcja) 1,14 9 

29. Postawa skrajnie konfliktowa, egocentryczna 1,09 21 

30. Brak solidności w interesach 1,08 22 

31. Brak szerokich horyzontów  0,96 24 

32. Niekompetencja, brak profesjonalizmu 0,90 16 

33. Lenistwo 0,74 13 

34. Kradzież mienia państwowego 0,69 27 

35. Brak kultury osobistej 0,66 2 
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ETAP II: 

PERCEPCJA ETYCZNA 

Etos gospodarczy



Wartości dodatnie

 CECHY DODATNIE   

Lp. Nazwa cechy najczęściej występującej 
Wartość 
średnia 

Nr cechy 

1. Pracowitość, ale nie pracoholizm 244 1 

2. Poczucie humoru 239 35 

3. Przedsiębiorczość, mobilność, aktywność 235 6 

4. Rodzina – stabilizacja w związkach i relacjach 227 23 

5. Punktualność 226 28 

    

Lp. Nazwa cechy najrzadziej występującej 
Wartość 
średnia 

Nr cechy 

1. Otwartość na konstruktywną krytykę 164 20 

2. Pokora: przyznanie się do błędu, uznanie innych racji 161 27 

3. Wrażliwość estetyczna, piękno, kultura i sztuka 160 21 

4. Tolerancja: szanowanie poglądów własnych i innych 158 24 

5. Uczciwość 158 7 
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Wartości ujemne

 CECHY UJEMNE   

Lp. Nazwa cechy najczęściej występującej 
Wartość 
średnia 

Nr cechy 

1. Postawa tu i teraz – "jakoś to będzie" 194 26 

2. Brak systematyczności w realizacji planów, zamierzeń 190 25 

3. Bezwzględność w biznesie "po trupach do celu" 188 5 

4. Lenistwo 184 13 

5. Umiejętność łamania prawa podatkowego (nielegalnie) 182 32 

    

Lp. Nazwa cechy najrzadziej występującej 
Wartość 
średnia 

Nr cechy 

1. Brak wrażliwości na potrzeby ekologiczne 156 4 

2. Postawa "braku zaufania do nikogo i niczego" 158 7 

3. Agresywność – walka bez zasad 158 24 

4. Postawa skrajnie konfliktowa, egocentryczna 160 21 

5. Kradzież mienia państwowego 161 27 
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WYNIKI 
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wiedza etyczna

Macierz dojrzałości etycznej

ZESTAWIENIE (1) dla grupy 263 

studentów

Rysunek. Macierz dojrzałości etycznej badanej grupy studentów. Źródło: Opr. własne.
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ZESTAWIENIE (2) dla grupy 263 studentów

Tabela. Liczba wskazań w odniesieniu do wybranego profilu 

PROFIL klasyfikacja Liczba wskazań   Proc. udział 

A AA 9   3,4% 

B AB 21   8,0% 

C BA 43   16,3% 

D BB 190   72,2% 

  RAZEM: 263   100,0% 

 

WNIOSEK:

Zgodnie z zasadą Pareto (80/20),
20% populacji wpływa 

w 80% na kształt kultury (norm i wartości) danej populacji.
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Granice podziału – aspekt metodologiczny

Kluczowym problemem metodologicznym było ustalanie granicy rozdzielającej
wszystkie oceny indywidualne na dwie klasy (A i B): dla A – najlepsze oceny badanego
zbioru; B – pozostałe.

Podział został dokonany przy pomocy analizy rozkładu badanej cechy, przyjmując,
że ma ona rozkład zbliżony do rozkładu normalnego oraz stanowi:

sumę średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego wartości
zmiennych z badanej próby.

Wiedzy etycznej Percepcji etycznej

Wartość maksymalna oceny: 100 pkt. 35 pkt.

Wartość średnia: 60,49 pkt. 25,94 pkt.

Odchylenie standardowe: 19,9 pkt. 5,5 pkt.

Granica: 80 pkt. 31 pkt.
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Duża percepcja etyczna
Profil C Profil A

Mała percepcja etyczna
Profil D Profil B

Mała wiedza etyczna Duża wiedza etyczna

Zestawienie podstawowych wartości statystycznych

WIEDZA etyczna:

dla wyniku =< 80 pkt – duża 

dla wyniku > 80 pkt – mała

PERCEPCJA etyczna:

dla wyniku =< 31 pkt – duża 

dla wyniku > 31 pkt – mała

80 pkt.

31 pkt.
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WNIOSKI (1):

1. Badana grupa w sposób jednoznaczny potrafi odróżnić w wymiarze 
etycznym wartości pozytywne i negatywne, czyli potrafi określić 
to, co jest dobrem, od tego, co jest złem w działalności gospodarczej.

1. Badana grupa dokonuje wyraźnego rozróżnienia wartościującego 
pomiędzy poszczególnym cechami niezależnie w dwóch badanych 
grupach cech (dodatnich i ujemnych).  

Istnieje wyraźna interpretacja etyczna w opozycji do postrzegania 
rzeczywistości gospodarczej w wymiarze „czarno białym”, tj. 
istnieje dość duże rozróżnienie na cechy absolutnie pozytywne i mniej 
pozytywne, co możemy zinterpretować jako pewną formę relatywizacji 
problematyki etycznej. 
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WNIOSKI (2):

1. Na poziomie analizy indywidualnej, badania wskazały na możliwość 
systematycznego wykreślenia profilu każdego studenta z perspektywy 
dwóch kluczowych cech: dojrzałości etycznej i percepcji etycznej.  
Wyznaczone cztery profile A, B, C i D pozwalają dokonać precyzyjnej 
klasyfikacji wszystkich badanych.

1. Najlepsi z najlepszych, tj. studenci zaklasyfikowani do profilu A, stanowią 
zaledwie 3,4% całej badanej zbiorowości.  Są oni przedmiotem analizy 
szczegółowej.  Jednakże nie stwierdzono żadnych cech 
charakterystycznych dla wybranej grupy.  

Wniosek jest następujący: wrażliwość etyczna jest niezależna od wieku, 
miejsca zamieszkania, rodzaju studiów, doświadczenia zawodowego itd.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu

dr Marian Krupa
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