
W krajach Europy Środkowej: W Polsce:

Rezultaty działań CSR w Polsce w 87% mierzone są za pomocą sa-
modzielne opracowanych wskaźników oraz ewaluacji działań na 
poziomie adresatów. Taką odpowiedź wybrało 68% ankietowanych1.

Etapy wdrażania CSR na podstawie 
Cyklu Deminga

Duże i średnie � rmy w Polsce – dojrzałość społeczna2

Wpływ prowadzenia działalności 
biznesowej zgodnie z koncepcją CSR 
na wyniki � nansowe � rmy2

Dla 37% z nich
narzędziami są własne
wskaźniki dot. strategii

39% dużych i średnich � rm 
w Polsce wchodzi w fazę 
dojrzałości społecznej

Istotność koncepcji CSR 
w tworzeniu strategii 
organizacji jest ważna 

według 63% 
menedżerów CSR.

Dla 73% zarządów międzynarodowych
korporacji priorytetem jest 
włączenie zrównoważonego 
rozwoju w strategię � rmy.5

Prowadzenie działalności biznesowej 
zgodnie z koncepcją CSR wpływa 
korzystnie na wyniki � nansowe � rmy 
według 77% menedżerów CSR2

Tylko 1% z nich 
uznał, że jest zupełnie 
nieważna.

Włączają kwestie społeczne 
i środowiskowych do modelu 
biznesowego

Uwzględniają CSR 
w swojej strategii rozwoju

18% dużych i średnich � rm w Polsce to organizacje dojrzałe społecznie, 
czyli kompleksowo podchodzące do tematu CSR, m.in uwzględniajace 
CSR w swojej strategii rozwoju oraz publikujące raporty na ten temat.

Publikują raporty 
na ten temat

18% dużych i średnich � rm 
w Polsce charakteryzuje dojrzałość 
społeczna przejawiająca się 
w kompleksowym podejściu
 do CSR

54% menadżerów
mierzy efekty

prowadzonych
przez siebie działań

87% z nich, jako
narzędzie wykorzystuje
własne wskaźniki dot. strategii

73% menadżerów
mierzy efekty

prowadzonych
przez siebie działań

77% – korzystny

Firmy, które nadesłały praktyki do  
Raportu „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce 2015. Dobre praktyki”4

158 � rm nadesłało dobre praktyki 
do raportu 2015

109 wszystkich � rm (69%), które nade-
słały praktyki do Raportu „Odpowiedzial-
ny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” 
deklaruje, że ma strategię CSR

49 � rm (31% � rm, które zgłosiły praktyki)
przyznaje, że nie ma strategii CSR

69%

31%

  109 ma 
strategię CSR

  49 nie ma 
strategii CSR

  istotność koncepcji CSR w tworzeniu srategii organizacji

PLANUJ

ETAP I: 

Określenie kontekstu, priorytetów, szans 
i ryzyka oraz zainteresowanych stron

ETAP II: 

Dialog z interesariuszami

ETAP III: 

Analiza wyników i wybór obszarów 
do pogłębionej analizy

ETAP IV: 

Analiza i ocena ryzyka

WDRÓŻ

ETAP V:

Ustalenie niezbędnych działań, 
procedur, celów

ETAP VI: 

Zakomunikowanie wyników i celów

WDRÓŻ / SPRAWDŹ

ETAP VII: 

Wdrożenie systemu

SPRAWDŹ / DOSKONAL

ETAP VIII:

Zarządzanie (PDCA)

Wzrasta liczba raportów uwzględniających strategiczne ujęcie CSR6
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Czy działania CSR przynoszą korzyści � rmie?7

Tylko około jedna
trzecia menedżerów 
na świecie twierdzi, że 
działania związane z CSR 
przynoszą � rmie zyski.

Ale wśród organizacji, które 
dokonały zmiany modelu bizne-
sowego pod kątem zrównoważo-
nego rozwoju, korzyści dostrzega 
60% menedżerów.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
nie jest 
ważna

jest ważna

77% menedżerów CSR uważa, że prowadzenie działalności biznesowej 
zgodnie z koncepcją CSR wpływa korzystnie na wyniki � nansowe � rmy3

Według 90% korporacji strategia 
zrównoważonego rozwoju 
jest niezbędna do pozostania 
konkurencyjną organizacją.

Tylko 60% z nich 
ma taką strategię7

Tak

Tak Nie

Nie
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Strategiczne 
podejście do CSR
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