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Czasy XIX wiecznych amerykańskich przedsiębior-
ców, gdzie korupcja czy oszustwa w imię zysku 
była zwyczajną częścią prowadzenia działalności, 
minęły bezpowrotnie. Firmy działające obecnie 
w ten sposób nie tylko nie mają szans na pozy-
skanie klientów, ale także narażają się na ryzyko 
utraty zaufania pracowników, partnerów i inwesto-
rów. Faktem jest jednak, że wciąż linia pomiędzy 
rozumieniem CSR jako filantropii czy dodatkiem do 
biznesu, a realną zmianą organizacji, jeszcze nie 
do końca się zatarła. 

W tegorocznym badaniu Menedżerów CSR na 
pytanie dotyczące wpływu CSR/zrównoważone-
go rozwoju na biznes, zdecydowana większość 
respondentów odpowiada pozytywnie. To dobra 
prognoza, odpowiadająca na oczekiwania we-
wnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. Widzimy 
to gołym okiem za każdym razem, gdy jakaś marka 
oskarżona jest o wykorzystywanie idei CSR/ZR 
jako narzędzia marketingu, a nie zmiany. Tak się 
często dzieje, gdy firmie zarzucany jest greenwa-
shing, na przykład za promocję błahych działań 
proekologicznych, a jednocześnie indolencję przy 
wprowadzeniu zmiany związanej z istotą swojego 
biznesu. 

Wciąż jednak jedną za najważniejszych barier 
wdrażania koncepcji jest brak zrozumienia idei 
przez kadrę najwyższego szczebla i chociaż widać 
w tym aspekcie zmianę, to jej dynamika chyba 
powinna być większa. W mojej ocenie częściowo 
wiąże się to z kiełkującą umiejętnością nas, mene-
dżerów ds. CSR/ZR, do analitycznego przedsta-
wiania zysków, przekuwania ich w wartość bizne-
sową oraz edukację. 

Żyjemy w ciekawych czasach, gdzie wymagana 
jest elastyczność, wielozadaniowość, ale widocz-
ny jest także wzrost znaczenia firmy jako nośnika 
wartości. W końcu, jak czytamy chociażby w ana-
lizach McKinsey Company czy Edelman Trust 
Barometer, to od CEO klienci i pracownicy wyma-
gają największego zaangażowania w promowaniu 
uniwersalnych wartości: etyki, różnorodności, walki 
ze zmianami klimatu. Mamy więc, z jednej strony, 
ogromną motywację do działania i mnogość argu-
mentów, a z drugiej strony jeszcze większe oczeki-
wania i nowe pola działalności do zaadaptowania.

Anna Miazga 

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w firmie LPP

Szanowni Państwo, 

mamy ogromną przyjemność przedstawić wyniki 
badania Menedżerowie CSR, w którym niemal 80% 
respondentów uznaje, że w ciągu ostatnich 5 lat 
nastąpiła integracja wartości CSR z biznesową 
działalnością firmy. To sedno odpowiedzialnego 
biznesu: minimalizowanie negatywnego wpływu 
i maksymalizowanie pozytywnego oddziaływania 
organizacji. Możliwe wówczas, gdy strategie biz-
nesowe są zarazem strategiami CSR/zrównowa-
żonego rozwoju, nie dodatkiem czy dzieleniem się 
zyskami. Niezależnie od tego czy mówimy o CSR, 
odpowiedzialnym biznesie czy regenerative econo-
my. Stąd w badaniu pytaliśmy  o kwestie społecz-
nej i środowiskowej odpowiedzialności posługując 
się zamiennie określeniami CSR i zrównoważony  
rozwój. Uznaliśmy, że pojęcia te są wystarczająco 
bliskie i zrozumiałe, aby potraktować je łącznie.  

Dodatkowo, ponad 90% badanych zgadza się 
z opinią, że biznes ma do odegrania ważną rolę 
w dostosowaniu naszego kraju do skutków zmian 
klimatycznych, zarazem niemal tyle samo osób 
zgadza się z opinią, że taką rolę biznes pełnić bę-
dzie w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.  Tematy 
społeczne, w jakich biznes może wspierać rozwój 
kraju w opinii menedżerów CSR, to przede wszyst-
kim rozwój gospodarki opartej na wiedzy i kapitale 
intelektualnym oraz poprawa aktywności zawodo-
wej i dostosowanie zasobów pracy do faktycznych 
potrzeb. To kluczowe elementy zrównoważonego 
rozwoju. Menedżerowie CSR bardzo dobrze rozu-
mieją na czym polega odpowiedzialność   biznesu 
za otoczenie społeczne i środowisko naturalne. 
Dodatkowo, według 94% ankietowanych znaczenie 

CSR i zrównoważonego rozwoju dla ich organizacji 
wciągu ostatnich 5 lat wzrosło. 

To dobre wiadomości, na początek (choć nie 
wszystkie, które znajdziemy w badaniu), ale są też 
mniej optymistyczne. 

Przede wszystkim,  w  opinii ponad 50% menedże-
rów CSR,  główne przeszkody we wdrażaniu CSR 
stanowią:  rozumienie CSR jako działań sponso-
ringowych oraz brak zrozumienia idei przez kadry 
zarządzające firmami, a brak edukacji kadry, to 
trzecia najczęściej wskazywana bariera (44%). 
Żyjemy w czasach, kiedy kwestia przywództwa jest 
jedną z najważniejszych, więc kluczowe jest czy to 
bardziej obawy czy rzeczywiste przeszkody.  

 O tym,  jak Prezesi rozumieją odpowiedzialność 
swoją i swoich organizacji, mamy nadzieję prze-
konać się już wkrótce,  realizując badanie właśnie 
w tej grupie. Te wyniki opublikujemy do końca roku 
dwudziestolecia istnienia Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu czyli „20 lat partnerstwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju w Polsce”. W ten sposób  
pójdziemy krok dalej niż pięć lat temu, kiedy po raz 
pierwszy zebraliśmy opinie menedżerów odpo-
wiedzialnego biznesu, a nie osób pełniących  inne 
funkcje w organizacjach. Teraz to już oczywistość, 
wówczas istotna zmiana. 

 Życząc Państwu ciekawej lektury, chciałabym 
zakończyć cytatem z tegorocznego badania.  „CSR 
to rozpędzona lokomotywa, która idzie do przodu, 
nie da się tego cofnąć”.  Wiem, to optymistyczna 
wizja. Chcę wierzyć, że  prawdziwa, czego  nam 
wszystkim szczerze życzę.

 

Marzena Strzelczak 
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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 • Zdecydowana większość badanych (87%) uwa-
ża, że społeczna odpowiedzialność biznesu 
(CSR) i zrównoważony rozwój wpłynęły na spo-
sób funkcjonowania biznesu w Polsce. Główne 
czynniki wspierające rozwój CSR to osobiste 
zaangażowanie członka/członkini kadry zarzą-
dzającej, wpływ międzynarodowych korporacji 
oraz prawodawstwo wdrażane na szczeblu 
Unii Europejskiej.

 • Głównie przeszkody we wdrażaniu CSR to brak 
zrozumienia idei przez kadrę zarządzającą 
i postrzeganie CSR jako działania sponsoringo-
we. Przyczynami tego mogą być brak odpo-
wiedniej edukacji kadry zarządzającej i prze-
konanie, że CSR jest „nieopłacalny”, nie płyną 
z niego żadne wymierne korzyści – finansowe 
i pozafinansowe. 

 • CSR w polskich firmach coraz mocniej się 
zadomawia. 80% menedżerów i menedże-
rek dostrzega integrację wartości społecznej 
odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju 
z biznesową działalnością firmy. 70% z nich 
uważa, że biznes przyczynia się do rozwią-
zywania problemów społecznych, a 59%, że 
przyczynia się do rozwiązania problemów 
środowiskowych.

 • Blisko 90% ankietowanych menedżerów i me-
nedżerek CSR przyznaje, że ich zakres zadań 
zwiększył się w ostatnich 5 latach i najczęściej 
oznaczał konieczność poszerzenia kompeten-
cji. 

 • Do najbardziej przydatnych narzędzi menedże-
rowie i menedżerki CSR zaliczają wolontariat 
pracowniczy oraz dialog z interesariuszami. 
Ten ostatni jest ich zdaniem zbyt rzadko wyko-
rzystywany, podobnie jak zarządzanie zrów-
noważonym łańcuchem dostaw. Ankietowani 
podkreślają też znaczenie rozwoju narzędzi 
i dostępności wiedzy o odpowiedzialnym pro-
wadzeniu biznesu. 

 • Wśród korzyści związanych z CSR i zrówno-
ważonym rozwojem osiągniętych przez firmę 
w ciągu ostatnich 2 lat wymieniane są zarówno 
wewnątrz firmowe, jak i pozafirmowe – przede 
wszystkim podniesienie poziomu zaangażowa-
nia pracowników oraz zwiększenie rozpozna-
walności marki jako odpowiedzialnej społecz-
nie.

 • 2/3 badanych menedżerów i menedżerek 
CSR uważa, że rola tematów środowiskowych 
i społecznych będzie nabierała coraz większe-
go znaczenia – zwiększy się ranga odpowie-
dzialności społecznej i środowiskowej firm dla 
inwestorów. Coraz większy nacisk będą wy-
wierać klienci, a upowszechnianie się działań 
CSR będzie też następowało poprzez rosnące 
wymagania ze strony partnerów biznesowych. 
Największym problemem we wdrażaniu działań 
w przyszłości CSR/ZR byłby kryzys ekonomicz-
ny i związana z nim niepewność co do rozwoju 
i opłacalności podejmowanych inwestycji.  

Główne wnioski

Zarówno wyniki badania ankietowego, jak 
i wnioski z wywiadów pogłębionych z mene-
dżerami i menedżerkami pokazują, że CSR 
i zrównoważony rozwój, są stałym i niezbęd-
nym elementem funkcjonowania biznesu 
w Polsce, szczególnie w odniesieniu do dużych 
firm i międzynarodowych korporacji. Badani 
podkreślali, że firmy muszą zwracać uwagę 
na to, co dzieje się na rynku, co mówią konsu-
menci, jakie są ich oczekiwania, co jest ważne 
dla lokalnych społeczności, które są sąsiadami 
firm. Wreszcie – kluczowe jest uwzględnianie 
tego jak zmieniają się przepisy, w ramach 
których firmy muszą funkcjonować. 

Pytani o to, czy CSR wpłynął na sposób funk-
cjonowania biznesu w Polsce, badani w zde-
cydowanej większości (87%) odpowiadali 

twierdząco. Zdaniem 7% badanych CSR raczej 
nie wpłynął na biznes, a 6% ankietowanych nie 
potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 
Co ciekawe, wśród respondentów nie było 
osoby, której zdaniem CSR zdecydowanie nie 
wpłynął na funkcjonowanie biznesu w Polsce. 
W porównaniu z badaniem realizowanym 
w 2015 r. wzrósł odsetek osób odpowiadają-
cych twierdząco na to pytanie, gdyż wówczas 
było to 81%. 

„To nie tylko kwestia interesów,  
ale też czegoś więcej  
– relacji i wartości”  
– zmiany w polskim CSR w ostatnich latach

44%
zdecydowanie tak

43%
raczej tak

7%
raczej nie

0%
zdecydowanie nie

6%
nie wiem/trudno powiedzieć

44%

43%

7%
6%WYKRES 1: 

Czy CSR w Polsce wpłynął 
na sposób funkcjonowania 
biznesu? 

Pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem CSR/ZR w Polsce wpłynął na sposób funkcjonowania biznesu? N = 54

Zdaniem badanych  

„Zmianą jest świadomość dużych 
klientów, potencjalnych klientów, 
firm które nas oceniają. Jest więcej 
zadawanych pytań, ankiet, starają 
się pozyskać coraz więcej informacji, 
więcej niż w raporcie społecznym” 

Zdaniem badanych  

„Jest większa świadomość młodego pokolenia, interesują się przed rekrutacją. 
Przychodzą do pracy ze względu na projekt czy wolontariat pracowniczy, bo są 
przyzwyczajeni do działań wolontariackich, bo realizowali je w szkołach i oczekują 
ich od pracodawcy.”
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Biznes a wyzwania społeczne 

Badani menedżerowie i menedżerki pozytywnie 
ocenili także wpływ biznesu na rozwiązania proble-
mów społecznych w Polsce. Odpowiedzi twierdzą-
cej udzieliło 70% z nich. Ciekawe jest, że w porów-
naniu z poprzednim badaniem wzrosła liczba osób 
niemających zdania (z 1% do 15%), a zdecydowa-
nie spadła liczba negatywnie oceniających działa-
nia biznesu  w tym zakresie (z 32 do 15%). 

Pozytywy wpływ dostrzegali przede wszystkim 
w sferze edukacji – zarówno rozumianej gene-
ralnie, jak i koncentrującej się na walce z wyklu-
czeniem cyfrowym wśród Polaków i Polek. Oba te 

tematy wskazała połowa badanych. Kolejne miej-
sca zajęło promowanie zdrowego stylu życia oraz 
walka z wszelkiego rodzaju dyskryminacją. 1/3 
badanych podkreślała pozytywny wpływ biznesu 
w eliminacji nieetycznych zachowań w relacjach 
biznesowych – to najwyższe miejsce w tema-
tach dotyczących stricte biznesu. W porównaniu 
z badaniem sprzed 5 lat zmniejszyło się znaczenie 
wsparcia w obszarze pomocy społecznej, zwięk-
szyła się za to ranga walki z różnego rodzaju dys-
kryminacją, zwłaszcza jeśli uwzględnimy wszystkie 
odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia (dyskry-
minacja, homofobia, rasizm).

wykluczenie cyfrowe

braki w edukacji

niezdrowy tryb życia

dyskryminacja (w różnych aspektach)

nieetyczne zachowania w relacjach biznesowych

ubóstwo

homofobia

rasizm

konflikty lokalne

inne

WYKRES 2: 
Czy biznes przyczynił się do 
rozwiązywania problemów 
społecznych w Polsce?

WYKRES 3: 
Problemy społeczne, do których rozwiązania przyczynił się biznes

Pytanie: Do rozwiązywania jakich problemów społecznych biznes przyczynił się w ostatnich latach? N=38

53%

53%
47%

37%

34%

18%

5%

5%

5%
3%

13%

57%

15%

15%

13%
zdecydowanie tak

57%
raczej tak

15%
raczej nie

0%
zdecydowanie nie

15%
nie wiem/trudno powiedzieć

Biznes a problemy środowiskowe

nadmierna produkcja plastiku

nadmierne zużycie wody

emisje gazów cieplarnianych

smog

nadmierna eksploatacja surowców

nadmierne emisje spalin

zanikanie bioróżnorodności

WYKRES 5:
Problemy środowiskowe, do których rozwiązania przyczynił się biznes

Pytanie: Do rozwiązywania jakich problemów środowiskowych biznes przyczynił się w ostatnich latach? N=32

WYKRES 4: 
Czy biznes przyczynił się do 
rozwiązywania problemów 
środowiskowych w Polsce?

Pytanie: Jak Pan/Pani uważa, czy 
biznes przyczynił się w ostatnich 
latach do rozwiązywania proble-
mów środowiskowych w Polsce? 
N=54

Zdaniem badanych 

„Jeszcze niedawno pewne działania były 
nazywane zrównoważonym rozwojem, 
ale dla wielu motywacją było tylko 
oszczędzanie pieniędzy, a teraz ochrona 
środowiska staje się ważna sama dla 
siebie.”    

Pozytywną rolę biznesu w rozwiązywaniu proble-
mów środowiskowych w naszym kraju dostrzegło 
59% badanych. Roli takiej nie dostrzegło 36% 
respondentów. Do najbardziej docenianych osią-
gnięć należy zmniejszenie nadmiernej produkcji 
plastiku, redukcja nadmiernego zużycia wody oraz 
spadek emisji gazów cieplarnianych.  

11%

48%

30%

6% 6%
11%
zdecydowanie tak

48%
raczej tak

30%
raczej nie

6%
zdecydowanie nie

6%
nie wiem/trudno powiedzieć

63%

56%

56%

38%

28%

28%

9%

Pytanie: Jak Pan/Pani uważa, czy 
biznes przyczynił się w ostatnich la-
tach do rozwiązywania problemów 
społecznych w Polsce? N=54
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Znaczenie CSR dla firmy i powiązanie z jej działalnością
Niemal wszyscy badani uznali, że w ciągu ostat-
nich 5 lat znaczenie koncepcji CSR i zrównowa-
żonego rozwoju dla organizacji wzrosło. Aż 94% 
z nich poparło tę opinię, z czego aż 63% uznało, że 
to znaczenie wzrosło zdecydowanie. Co więcej, nie 
znalazła się osoba, która stwierdziłaby, że zna-
czenie to w jakikolwiek sposób spadło. Jedynie 6% 
badanych oceniło, że nie nastąpiła żadna zmiana 
w tym obszarze. 

Za bardzo istotne należy także uznać, że niemal 

80% badanych oceniło, że w ciągu ostatnich 5 
lat nastąpiła integracja wartości CSR z bizneso-
wą działalnością firmy. To ważny sygnał, dobitnie 
świadczący o przechodzeniu z rozumienia CSR 
jako pobocznej, dobrowolnej aktywności, skupio-
nej na własnych inicjatywach, w kierunku działań 
związanych bezpośrednio ze stricte biznesowy-
mi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Ważne jest także, że aż 2/3 badanych oceniło, iż 
wspomniany proces doprowadził do wzmocnienia 
ich pozycji w organizacji. 

Według 94% ankietowanych znaczenie CSR 
i zrównoważonego rozwoju dla organizacji  
wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat

78%
tak

7%
nie

15%
trudno powiedzieć

78%

7%

15%
WYKRES 6:
Czy widać integrację 
wartości CSR z biznesową 
działalnością firmy?

Pytanie: Czy obserwuje Pan/Pani 
większą integrację wartości po-
wiązanych z CSR/ZR z biznesową 
działalnością firmy? N = 54 

CSR w praktyce firmy
Analizując znaczenie społecznej odpowiedzialności 
w firmach, warto sięgnąć także po dane pozyskane 
podczas przygotowania przez Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu raportów „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki”. Jak pokazują wnioski z tych 
danych, w ciągu ostatnich 5 lat zaszły konkretne 
zmiany w realizacji działań CSR w firmach. Przykła-
dem tego jest obecność strategii CSR w organiza-
cjach. O ile w roku 2015 taki dokument (w dowolnej 
formie) miało jedynie 38% firm nadsyłających praktyki 
do corocznego raportu Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, to w roku 2019 jego posiadanie deklarowało 
już 75% przedsiębiorstw. 

Zdaniem badanych  

„Każda zmiana w korporacji jest dużym wysiłkiem i wymaga współpracy wielu 
działów. Jeśli za tym nie stoi zarząd, wtedy to się zazwyczaj nie udaje”.

Zdaniem badanych  

„Strategia pobudziła różne obszary 
w firmie do działania: HR, środowisko, 
relacje inwestorskie, relacje z klientami, 
działania społeczne. CSR został 
połączony z biznesem i przełożyło się to 
na konkretne działania”.

POSIADA
STRATEGIĘ CSR

NIE POSIADA
STRATEGII CSR

62%

2015 2019

25%

75%38%
WYKRES 7:
Odsetek firm posiadających 
strategię CSR zgłaszających 
praktyki do raportu FOB 
„Odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki” 

Na podstawie zgłoszeń do rapor-
tu FOB „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki” z roku 
2015 (próba 157 firm) oraz z roku 
2019 (próba 215 firm).

W porównaniu z danymi z 2015 r. widać pewien 
wzrost zaangażowania zarządów w realizację 
działań CSR na etapie nie tylko planowania, ale 
także ich realizacji. Kwestia dostępu do członków 
i członkiń zarządów była przez badanych wska-
zywana jako kluczowa dla pomyślnej realizacji 

działań CSR. Respondenci podkreślali również, że 
ze względu na bardzo różnorodne działania wspie-
rające CSR konieczna dla ich realizacji jest syner-
gia wielu działów w firmie, a to wymaga wsparcia 
ze strony zarządu. 

1110



0%
1%

1%
2%

22%
14%

78%
82%

2015
2019

Wyraźnie natomiast widać wzrost zaangażowania 
pracowników w realizację działań CSR w firmach. 
W porównaniu z rezultatami badania z 2015 r. 
wzrósł odsetek firm, w których w działania CSR 
angażuje się powyżej 25% wszystkich pracow-
ników. Według badanych, działania społeczne 
i środowiskowe w firmach są dla zatrudnionych 
bardzo ważne, co ma przełożenie na budowanie 

ich zaangażowania (patrz część dotycząca korzy-
ści płynących z realizacji działań). Jest to niezwy-
kle istotne także dla potencjalnych pracowników, 
którzy coraz częściej podczas procesu rekrutacji 
poszukują informacji o wartości firmy oraz wymia-
rów jej odpowiedzialności.  

Zdaniem badanych  

„Warto mieć ambasadorów 
w różnych miejscach w firmie. 
Ważne, by cała firma była 
przeniknięta tematem, bo jeżeli 
pracownicy będą podchodzić 
sceptycznie, to nie osiągniemy 
tyle”.

Zdaniem badanych  

„Jeśli to jest coś, co pracowników porywa, ma przełożenie na ich codzienną pracę, 
wtedy to ma szansę powodzenia, nie projekty wydmuszki, tylko odpowiedź na 
konkretne potrzeby”.

2015
2019

<10%

10-24%

25-49%

50-74%

75-100%

26%

18%

13%

25%

17%

26%

14%

25%

20%

15%WYKRES 9:
Zaangażowanie pracowników 
w realizację działań CSR 
w firmach zgłaszających 
praktyki do raportu FOB 
„Odpowiedzialny biznes 
w Polsce. Dobre praktyki”

WYKRES 8:
Zaangażowanie zarządu w działania CSR w firmach zgłaszających praktyki do raportu FOB 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” 

na etapie planowania i realizacji

na etapie planowania

na etapie realizacji

nie są zaangażowani

Główne czynniki popularyzujące CSR w Polsce
Jako główne czynniki, które przyczyniają się do 
wzrostu CSR w firmach, badani wymieniali przede 
wszystkim osobiste zaangażowanie w tę tematy-
kę członka kadry zarządzającej oraz standardy 
narzucane przez międzynarodowe korporacje 
wdrażające w Polsce swoje rozwiązania. Warto 
jednak podkreślić spadek znaczenia tego czyn-
nika w porównaniu z badaniem sprzed 5 lat, gdy 
na pierwszym miejscu zdecydowanie wymieniano 
właśnie wpływ przedsiębiorstw transnarodowych 
(prawie 80% wskazań). 

W tegorocznym badaniu wyraźnie mniejsze 
znaczenie przypisano oddziaływaniu organizacji 
pozarządowych, za to jako trzecie wskazanie 
awansował wpływ rozwiązań przyjmowanych na 
szczeblu unijnym. Narzucają lub sugerują one 
firmom określone rozwiązania z zakresu wdrażania 
zasad odpowiedzialnie prowadzonego biznesu. 

Menedżerowie i menedżerki podkreślali korzyści 
płynące z takich regulacji. Zwracali uwagę, że 
dzięki nim nie muszą poświęcać czasu i energii na 
przekonywanie decydentów w firmach o wadze 
tematów pozabiznesowych, a mogą skupić się na 
jak najlepszym ich realizowaniu i raportowaniu. 

W porównaniu z poprzednim badaniem wśród 
ankietowanych nie zmieniła się za to ocena wpły-
wu partnerów biznesowych oraz konsumentów. 
Niemniej jednak badani wskazywali, że w ciągu 
ostatnich kilku lat świadomość polskich konsumen-
tów w omawianej kwestii zdecydowanie wzrosła. 

Zdaniem badanych  

„Mamy coraz bardziej świadome 
otoczenie i to może tylko rosnąć”. 

osobiste zaangażowanie pojedynczych pracowników, 
w tym osób zarządzających firmami

obecność w Polsce korporacji międzynarodowych

działania i dokumenty na szczeblu UE

konieczność dostosowania się do wymagań partnerów biznesowych

konieczność dostosowania się do wymagań konsumentów

działalność organizacji pozarządowych

zmiany w polskim prawodawstwie

inicjatywy podejmowane przez administrację publiczną

nie wiem/ trudno powiedzieć

inne

59%

59%

48%

44%

31%

19%

7%

2%

2%

2%

WYKRES 10
Czynniki jakie wpłynęły na popularyzację idei CSR / zrównoważonego rozwoju

Pytanie:  Jakie czynniki w największym stopniu wpłynęły Pana/Pani zdaniem na popularyzację idei CSR/ZR 
w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat? N = 54
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Interesującym wątkiem poruszanym przez 
badanych była rola mediów. Oceniali oni, że 
zainteresowanie mediów tematyką CSR znacz-
nie wzrosło. Wynika to z rosnącej popularności  
tematyki zrównoważonego rozwoju w debacie 
publicznej (zmiany klimatu, zanieczyszczenie 
plastikiem), a przekłada się na popularność 
artykułów czy dodatków prasowych mówiących 
o działaniach firm na rzecz odpowiedzialno-
ści. Temat niegdyś niszowy stał się popularny 

w poczytnych mediach. Jednak  menedżerom 
i menedżerkom CSR przeszkadza niejednokrot-
ne powiązanie tego rodzaju publikacji z dzia-
łalnością sponsorską, co obniża wiarygodność 
prezentowanego przekazu. Respondenci zwra-
cali też uwagę, że w miarę swojego rozwoju 
firmy stają się stają się obiektem zaintereso-
wania mediów, co pobudza rozwój społecznej 
odpowiedzialności w organizacji. 

Główne przeszkody we wdrażaniu CSR w Polsce
Jako główną przeszkodę we wdrażaniu zasad CSR 
w polskich firmach uznany został przede wszyst-
kim brak zrozumienia i wiedzy ze strony kadry 
zarządzającej firmami. Widać wyraźnie, że tutaj 
znajduje się klucz do skutecznego wcielania zasad 
zrównoważonego rozwoju w życie firm. Drugim, 
powiązanym z poprzednim, czynnikiem jest rozu-
mienie CSR w kategorii 
działań sponsoringowych 
oraz przekonanie, że CSR 
jest „nieopłacalny” i nie 
płyną z niego wymierne 
korzyści. Widać zatem, że 
oprócz bieżących zadań 
ważną rolą menedżerów 
CSR jest także edukowa-
nie własnych zwierzchni-
ków i współpracowników 

w zakresie konieczności wdrażania zrównowa-
żonych rozwiązań. Nie jest to zaskoczeniem, ale 
jednak niepokoi, że przedstawione przyczyny 
właściwie pokrywają się z ocenami wyrażanymi 
przez respondentów w badaniu sprzed 5 lat (wów-
czas dominowały „brak zrozumienia przez kadry 
zarządzające firmami” oraz przekonanie, że „CSR 

jest nieopłacalny” 
– oba po 45% wska-
zań). W tegorocznym 
badaniu wspomniane 
odpowiedzi wybrał 
jeszcze większy 
odsetek badanych, 
co może oznaczać, iż 
problem się kumuluje 
właśnie w tym miejscu.

Zdaniem badanych  

„Filantropia to działanie ad hoc, 
jeden z aspektów CSR. Jak jest 
kryzys, to może się to skończyć, 
a CSR to koncepcja zarządzania 
przedsiębiorstwem w  odpowiedzialny 
sposób”.

rozumienie CSR w kategorii działań sponsoringowych

brak zrozumienia idei przez kadry zarządzające firmami

brak odpowiedniej edukacji kadry zarządzającej

przekonanie, że CSR jest „nieopłacalny”, nie płyną z niego żadne korzyści

brak presji ze strony konsumentów

brak zachęt ze strony administracji publicznej

brak informacji w mediach i debacie publicznej

niechęć ze strony przedsiębiorstw do inwestowania

kryzys ekonomiczny

nie było żadnych problemów

nie wiem/ trudno powiedzieć

inne

7%

13%

15%

19%

26%

44%

44%

54%

54%

2%

2%

2%

WYKRES 11:
Główne przeszkody we wdrażaniu CSR/ zrównoważonego rozwoju w Polsce

Pytanie: Jakie były główne przeszkody we wdrażaniu CSR/ZR w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat? N = 54
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„Wszystko to, co firma robi,  
po to żeby wykreować lepszy świat”  
– jak obecnie wygląda CSR w polskich firmach

Trudno byłoby znaleźć inny zawód, w którym na stanowisku menedżerskim realizuje się tak różnorodne zada-
nia jak na stanowisku menedżera czy menedżerki CSR. Można zaryzykować stwierdzenie, że w każdej firmie 
osoby te zajmują się nieco innym obszarem działań. Badani menedżerowie i menedżerki CSR odpowiadali 
m.in. za: 

 • przygotowanie strategii CSR, jej integrację ze 
strategią biznesową i spójność ze strategią 
grupy,

 • monitorowanie strategii CSR,

 • certyfikację produktów i organizacji,

 • raportowanie niefinansowe,

 • zgodność działań firmy z prawem w zakresie 
tematów społecznych i  środowiskowych,

 • etykę w firmie (rzecznik etyki),

 • hamowanie działań nieetycznych,

 • wszystkie zadania związane ze zrównoważo-
nym rozwojem, tematami społecznymi i środo-
wiskowymi,

 • inicjowanie działań społecznych i środowisko-
wych, 

 • analizę działania firmy pod kątem potencjalne-
go negatywnego oddziaływania,

 • bezpieczeństwo i jakość produktów,

 • realizację programów edukacyjnych dla 
uczniów i praktykantów,

 • program wolontariatu pracowniczego,

 • udział w konkursach i rankingach,

 • współpracę z NGO,

 • dobrostan zwierząt,

 • oszczędzanie wody, zmniejszanie emisji,

 • koordynację działań, aby każdy obszar w fir-
mie miał element CSR-owy,

 • ochronę pracowników i klientów w czasie pan-
demii COVID-19.

Zwraca też uwagę, że niemal wszyscy menedżero-
wie i niemal wszystkie menedżerki CSR (89%) byli 
zgodni, iż zakres zadań na ich stanowisku w ciągu 
ostatnich 5 lat się zwiększył. Jedynie 2% oceniło, że 
zakres ten się zmniejszył. Wzrost wiązał się również 
z koniecznością nabycia nowych kompetencji, 
przyznało to aż 80% odpowiadających na pytanie. 
Plusem jest jednak to, że jako jedną z najważniej-
szych zmian, które dokonały się w świecie CSR 
w ostatnich latach, respondenci podali łatwiej-
szy dostęp do wiedzy na tematy związane ze 

zrównoważonym rozwojem. Zdaniem ankietowa-
nych więcej jest publikacji, artykułów naukowych, 
badań, dobrych praktyk oraz szkoleń. Podkreślali 
oni też, że dużym ułatwieniem są różnego rodzaju 
inicjatywy branżowe czy grupy robocze powoływa-
ne do rozwiązywania konkretnych problemów.

Zdaniem badanych  

„Zakres odpowiedzialności rośnie 
szybciej niż nasze kompetencje”.

Zdaniem badanych  

„Jest więcej partnerstw, zrzeszeń czy porozumień firm w celu rozwiązania jakiegoś 
konkretnego wyzwania. Pojedynczo to jest trudniejsze”.

WYKRES 12:
Zmiana zakresu zadań na 
stanowisku menedżera/
menedżerki CSR w ciągu 
ostatnich 5 lat

Pytanie: Czy w ciągu ostatnich 5 
lat zmienił się zakres zadań na 
Pana/Pani stanowisku?

89%
zwiększył się

2%
zmniejszył się 

6%
nie zmienił się

4%
nie wiem/trudno powiedzieć

89%2% 6%

4%

Konieczność nabycia nowych kompetencji  
z związku z nowymi zadaniami zgłosiło 80% 
menedżerów i menedżerek CSR
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Najważniejsze narzędzia w pracy  
menedżera/menedżerki CSR
W naszym badaniu przyjrzeliśmy się też narzę-
dziom najczęściej stosowanym przez menedżerów 
i menedżerki CSR. Za najbardziej przydatne badani 
uznali wolontariat pracowniczy, w dalszej kolej-
ności znalazły się dialog z interesariuszami oraz 
programy środowiskowe. Najmniejszą popularno-
ścią wśród badanych cieszyły się programy etyczne 
dla pracowników oraz działania charytatywne/
filantropijne.  

Zwraca uwagę, że o ile dwa najbardziej popular-
ne narzędzie w porównaniu z badaniem sprzed 5 

lat nie zmieniły się, a jedynie zamieniły miejscami 
(dialog z interesariuszami zdobył wówczas 46% 
wskazań, a wolontariat pracowniczy 35%), to na 
kolejnych miejscach zaszły spore zmiany. Spadło 
znaczenie programów etycznych dla pracowni-
ków, inwestycji społecznie odpowiedzialnych oraz 
zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw. 
Zdecydowanie wzrosło natomiast zastosowanie 
programów środowiskowych (z 14 do 31%) oraz 
zarządzania różnorodnością w miejscu pracy (z 15 
do 28%). Częściej wskazywane były też raporty 
społeczne (wzrost z 17 do 28%). 

wolontariat pracowniczy

dialog z interesariuszami

programy prośrodowiskowe

kampanie społeczne

raporty społeczne

zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

współpraca międzysektorowa

zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw

marketing zaangażowany społecznie (CRM)

systemy zarządzania (np. iso 9000 i iso 14000, sa 8000)

inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI)

programy etyczne dla pracowników

działania charytatywne, filantropijne

inne

nie wiem/ trudno powiedzieć

39%

33%

31%
19%

9%

11%
13%

9%

2%
2%

2%
6%
6%

0%

26%

17%

13%

7%

37%

41%
15%
15%

28%

28%

24%

28%

28%
20%

52%

7%

WYKRES 13: 
Narzędzia i sposoby zarządzania najbardziej przydatne w pracy menedżera i menedżerki CSR 
i te wykorzystywane w zbyt malym stopniu. 

Pytanie: Które z nich są Pana/Pani zdaniem wykorzystywane w Polsce w zbyt małym stopniu i warto je 
popularyzować? N = 54

najbardziej 
przydatne 
narzędzie

narzędzia 
wykorzystywane 
w zbyt małym 
stopniu 

Badani wskazali także narzędzia, które są wy-
korzystywane zbyt rzadko z punktu widzenia 
ich użyteczności. Ciekawostką jest, że najwięcej 
wskazań ma i tak bardzo popularny dialog z inte-
resariuszami. Widać wyraźnie, że działanie to jest 
jednym z najbardziej kluczowych narzędzi polskich 
menedżerów i menedżerek CSR. Kolejne dwa 

wskazania to zarządzanie zrównoważonym łań-
cuchem dostaw oraz zarządzanie różnorodnością 
w miejscu pracy. Warto dodać, że argumentem na 
rzecz wzrostu znaczenia zarządzania różnorod-
nością w firmach są zbliżające się zmiany demo-
graficzne związane ze starzeniem się polskiego 
społeczeństwa. 

Pomiar prowadzonych działań 
78% menedżerów i menedżerek mierzy efekty 
prowadzonych działań CSR. Stosowane sposoby 
pomiarów są bardzo zróżnicowane i dostosowy-
wane do rodzajów podjętych działań. Często są 
to analizy przyjętych wskaźników, badania opinii, 
a także sprawdzanie, jakie działania zostały podję-
te przez adresatów. 

Podobnie jak w przypadku edukacji, badani 
zwracali uwagę, że pojawiły się nowe narzędzia 
do mierzenia rezultatów działania, co jest dużym 
ułatwieniem. Często są to rozwiązania na po-
ziomie centrali firmy i przekazywane do użytku 
w oddziałach. 

analiza własnych wskaźników dotyczących realizacji strategii CSR/ZR
badania opinii

ewaluacja efektów podejmowanych działań na poziomie adresatów
ocena skali oddziaływania

analiza wskaźników dla celów społecznych i środowiskowych
monitoring mediów

benchmarking na poziomie branży
rachunek kosztów i korzyści finansowych

monitorowanie trwałości rezultatów

WYKRES 14:
Mierzenie efektów prowadzonych 
działań CSR

Pytanie: Czy mierzy Pan/Pani efekty 
prowadzonych działań CSR/ZR? N = 54

WYKRES 15:
Sposoby mierzenia efektów prowadzonych działań CSR

Pytanie: W jaki sposób mierzy Pan/Pani efekty działań CSR? N = 42

78%
tak

9%
nie

13%
trudno powiedzieć

78%

9%

13%

36%
36%

38%

40%

43%

69%

21%

24%
31%
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Korzyści osiągane dzięki prowadzonym działaniom
Wśród korzyści osiągniętych przez firmę w ciągu 
ostatnich 2 lat wymienionych przez ponad po-
łowę respondentów są zarówno wewnątrzfirmo-
we, jak i pozafirmowe – podniesienie poziomu 
zaangażowania pracowników oraz zwiększenie 
rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej/
zrównoważonej. Warto zwrócić uwagę, że korzyść 
w postaci podniesienia poziomu zaangażowania 
pracowników jest w dużej mierze zbieżna z ko-
rzyściami wskazywanymi z realizacji programów 
wolontariatu pracowniczego, jakie wskazywane 
były w zeszłorocznym badaniu realizowanym przez 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu*. W połączeniu 
z rolą wolontariatu pracowniczego jako najczęściej 
wykorzystywanego narzędzia CSR, widzimy spójny 
obraz wskazujący na rolę CSR w budowaniu więzi 
pracowników z firmą. 

Zdaniem badanych  

„CSR – oprócz wizerunku firmy – buduje 
także zaangażowanie”.

Zdaniem badanych  

„Bez CSR to byłby ogromny problem, musielibyśmy ignorować wielką ilość potrzeb 
płynących  z zewnątrz i wewnątrz, od pracowników i klientów. Trudno jest mi to sobie 
wyobrazić”.

WYKRES 16:
Korzyści osiągane dzięki wdrażaniu działań CSR/zrównoważonego rozwoju

Pytanie: Jakie korzyści osiągnęła Pana/Pani firma dzięki wdrażaniu działań CSR/ZR w ostatnich 2 latach? N = 54

* III Ogólnopolskie Badanie Wolontariatu Pracowniczego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2019 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/iii-ogolnopolskie-badanie-wolontariatu-pracowniczego/

podniesienie poziomu zaangażowania pracowników

zwiększenie rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej/ zrównoważonej

podniesienie poziomu świadomości pracowników w zakresie etyki

poprawa relacji ze społecznościami lokalnymi

podniesienie poziomu zaufania klientów

większe zaufanie/zainteresowanie/atrakcyjność dla inwestorów

wdrożenie nowych innowacyjnych rozwiązań (np. produkty, usługi, procesy)

większa konkurencyjność firmy

poprawa reputacji

zmniejszenie poziomu rotacji pracowników

zmniejszenie liczby wypadków przy pracy

obniżenie kosztów działalności

inne

nie wiem/ trudno powiedzieć

28%

37%

41%

54%

56%

20%

2%

4%

4%

6%

11%

22%

24%

24%

Pandemia a funkcjonowanie CSR w organizacji
Wśród respondentów zapytanych, w jaki sposób 
pandemia COVID-19 wpłynęła na pozycję tematyki 
społecznej odpowiedzialności biznesu, niemal po-
łowa (48%) oceniła, że w związku z tą sytuacją rola 
CSR i zrównoważonego rozwoju w firmie wzrosła, 
z czego 17% uznało, że zdecydowanie wzrosła. 
Kilka procent badanych stwierdziło, że znaczenie 
CSR w pandemii spadło. Dla pozostałych – nie 
zmieniła się. 

Niemal wszyscy rozmówcy zgodzili się, ze 
nowy sposób działania firm zmienił ich pra-
cę. Część otrzymała nowe zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom 
i klientom, w tym opracowanie procedur i orga-
nizacja/zmiana procesów zakupowych. Mody-
fikacji uległy zasady realizacji wielu programów. 
Część została zawieszona, część przeniosła 
się do świata wirtualnego (co niejednokrotnie 
doprowadziło do wzrostu popularności), część 
przełożono. Pojawiły się także nowe akcje wspar-
cia dla ośrodków zdrowia czy lokalnych spo-
łeczności (szerzej o tym w infografikach Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu w ramach kampanii 
#BiznesReagujeOdpowiedzialnie). 

WYKRES 17:
Zmiana roli CSR w firmie 
w związku z pandemią 
COVID-19

Pytanie: Czy w związku z pandemią 
zmieniła się rola CSR/ZR w firmie? N 
= 54

17%
zdecydowanie wzrosła

31%
trochę wzrosła 

46%
nie zmieniła się

6%
spadła

17%

31%
46%

6%
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W związku z pandemią wzrosła rola zagadnień 
CSR związanych z tematami pracowniczymi, 
a także – w nieco mniejszym stopniu – związanych 
z działaniami na rzecz społeczności lokalnych. Na 
szczęście, nie doszło przy tym do osłabienia zna-
czenia tematów środowiskowych, co mogłoby być 
uzasadnione przekierowaniem zasobów firm na 

realizację innych potrzeb. Badani zwracali jednak 
uwagę, że pewne procesy pro środowiskowe zosta-
ły wyhamowane. Względy bezpieczeństwa sprawi-
ły na przykład, że pojawiło się więcej przedmiotów 
czy opakowań jednorazowych, a niektóre procesy 
zakładające ich redukcję zostały zatrzymane. 

WYKRES 18: 
Zmiana znaczenia CSR w firmie w odniesieniu do poszczególnych tematów

Pytanie: Czy w związku z pandemią zmieniło się znaczenie CSR/ZR w firmie w odniesieniu do poszczegól-
nych tematów? N = 54

pracowniczych

związanych z działaniami na rzecz społeczności 
lokalnych / działaniami filantropijnymi

związanych z zarządzaniem różnorodnością

środowiskowych

67% 26%

37%

74%

80%

7%

7%

6%

11%52%

20%

13%

TAK
tak, ich rola wzrosła

TAK
tak, ich rola zmalała

NIE
nie zmieniła się

WYKRES 19:
Czy pandemia doprowadzi do 
trwałej zmiany postrzegania 
CSR w firmie?

Pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem 
przedstawione zmiany doprowa-
dzą do trwałej zmiany roli postrze-
gania CSR/ZR w organizacji?

37%
rola CSR wzrośnie

4%
rola CSR zmniejszy się 

39%
nic się nie zmieni

20%
Nie mam zdania

37%

39%

20%

4%

Na pytanie, czy te zmiany zostaną z nami na 
dłużej, zdania są podzielone. Ponad 1/3 badanych 
(37%) przewiduje, że zmiany, które zaszły w firmie 
w związku z pandemią, doprowadzą do trwałej 
modyfikacji polegającej na zwiększeniu roli CSR 
w firmie. Najwięcej osób oceniło, że rola CSR się 

nie zmieni, natomiast uwagę zwraca duży odsetek 
respondentów, którzy nie mają w tej kwestii zda-
nia. Łącznie pokazuje to, że większość badanych 
liczy, iż pandemia jest etapem przejściowym, który 
nie wpłynie znacząco na działania branży CSR 
w firmach. 

Badani menedżerowie i menedżerki CSR nie 
mają wątpliwości, że rola tematów środowisko-
wych i społecznych w polskim biznesie w ciągu 
najbliższych 5 lat będzie rosła. Tego zdania jest 
95% respondentów. Spośród nich 28% ocenia, że 
w najbliższym czasie CSR wejdzie w fazę upo-
wszechnienia systemowych rozwiązań na poziomie 

zarządzania organizacją. Tylko 6% osób oceniło, 
że rola ta się nie zmieni, a nikt nie zaryzykował 
stwierdzenia, że znaczenie to spadnie. Warto 
zaznaczyć, że w badaniu sprzed 5 lat liczba osób, 
które oceniały, że nic się nie zmieni, była trzykrotnie 
wyższa i wyniosła 18%. 

„CSR to rozpędzona lokomotywa, 
która idzie do przodu,  
nie da się tego cofnąć”  
– jakie zmiany czekają nas w ciągu najbliższych lat?

WYKRES 20: 
Rola tematów środowiskowych 
i społecznych w polskim biznesie 
w ciągu najbliższych 5 lat

Pytanie: Czy według Pana/Pani 
w ciągu najbliższych 5 lat zmieni 
się rola tematów środowiskowych 
i społecznych w polskim biznesie?  
N = 54

67%
będzie nabierała 
większego znaczenia
28%
wejdzie w fazę 
upowszechnienia 
systemowych rozwiązań 
na poziomie zarządzania 
organizacją

6%
będzie na tym samym 
poziomie co obecnie

67%

28%

6%

Analiza opinii menedżerów i menedżerek CSR co 
do kierunku zmian wskazuje, że za najpewniejszą 
zmianę uznają zwiększenie odpowiedzialności 
społecznej i środowiskowej dla inwestorów. Z tym 
stwierdzeniem zgadza się aż 86% badanych. To 
opinia potwierdzająca, że CSR będzie zyskiwał na 
znaczeniu, gdyż inwestorzy są jedną z głównych 
sił napędzających zmiany w firmach. Ten trend jest 
już zresztą obserwowany, gdyż badani zwracali 
uwagę na coraz częstsze pytania i wymagania 
z ich strony. 

Drugą z tych sił są klienci/konsumenci, których 
świadomość i decyzje zakupowe również będą 
miały znaczący wpływ na firmy i będą zachęcać 
organizacje do wprowadzania oferty społecz-
nie i środowiskowo odpowiedzialnej. Ta teza ma 

poparcie 76% badanych. Trzy wskazania cieszące 
się największym poparciem wśród badanych uzu-
pełnia ocena, że zmiany w firmach będą zmierzały 
w kierunku wdrażania gospodarki o obiegu za-
mkniętym. Warto zwrócić jednak uwagę, że w tym 
optymistycznym przekazie znajduje się poważna 
rysa – jedynie 17% badanych zgadza się z twier-
dzeniem, że podejmowane na świecie działania 
sprawią, iż uda się w najbliższych latach powstrzy-
mać zmiany klimatu. Ta rozbieżność pomiędzy 
oceną, że firmy będą wdrażały pro-środowiskowe 
działania, a opinią, że kryzys klimatyczny nie zo-
stanie powstrzymany, pokazuje, że przedstawiciele 
biznesu postrzegają siebie tylko jako jedną z kilku 
stron, które mogę te zmiany zatrzymać, i najwyraź-
niej oceniają, że ich działania nie wystarczą. 
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ograniczanie zmian klimatycznych
przeciwdziałanie dyskryminacji

zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia
poprawa sytuacji pracowników

zwiększanie zatrudnienia kobiet
likwidacja smogu

wsparcie ochrony zdrowia
ograniczenie emisji spalin

ograniczanie wykluczenia cyfrowego
opieka nad dorosłymi osobami zależnymi

inne

w ciągu kilku najbliższych lat zwiększy się znaczenie odpowiedzialności 
społecznej i środowiskowej firm dla inwestorów

w ciągu kilku najbliższych lat klienci będą wywierali coraz większy nacisk na 
firmy w kierunku oferowania produktów i usług społecznie odpowiedzialnych

w ciągu kilku najbliższych lat modele biznesowe firm zmienią się w kierunku 
spełniania wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym

w ciągu kilku najbliższych lat zmiany prawne związane z ograniczaniem produk-
cji plastiku przyczynią się do poprawy jakości środowiska naturalnego

w ciągu kilku najbliższych lat koszty funkcjonowania przedsiębiorstw znacząco 
wzrosną przez konieczność dbania o środowisko/społeczeństwo

nowe rozwiązania prawne dotyczące raportowania pozafinansowego wpłyną 
na zwiększenie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firm 

w ciągu kilku najbliższych lat firmy zdecydowanie ograniczą emisje gazów cie-
plarnianych w swojej działalności 

uda się uniknąć postępujących zmian klimatu

dostosowania do zmian klimatu

przeciwdziałania zmianom klimatu

rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i kapitale intelektualnym

poprawy aktywności zawodowej oraz dostosowaniu zasobów pracy do 
faktycznych potrzeb

wzrostu konkurencyjności gospodarki

budowy gospodarki o obiegu zamkniętym

zapobiegania nierównościom społecznym

rozwoju kapitału społecznego Polski

infrastruktury

bezpieczeństwa energetycznego

85%

76%

71%

61%

60%

54%

52%

17%

WYKRES 21:
Jakie zmiany nastąpią w tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem w najbliższych 
latach

Pytanie: W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z wyżej wymienionymi sformułowaniami (…)? N = 54

Badani nawiązali również do kwestii globalnego 
ocieplenia, odpowiadając na pytanie o problemy, 
w rozwiązanie których biznes powinien się włą-
czyć. Na pierwszym miejscu znalazło się bowiem 
ograniczanie zmian klimatycznych. Zdecydowanie 
przeważająca liczba badanych sugeruje, że powin-
no to być priorytetem dla biznesu. Kolejne pozycje 
zajęły zagadnienia związane z tematyką pozaśro-
dowiskową – przeciwdziałanie dyskryminacji oraz 
zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. 

Ciekawym wątkiem jest tematyka przeciwdziałania 
dyskryminacji osób LGBT, gdyż wśród badanych 
pojawiały się rozbieżne opinie na ten temat. Część 
była zdania, że ze względu na duży rozgłos me-
dialny i kontrowersje z tym związane firmy z nie-
chęcią odnoszą się do działań w tym obszarze, inni 
przeciwnie – obserwowali większe zainteresowanie 
firm, określając wręcz, że temat stał się popularny 
i jest częściej realizowany. 

WYKRES 22:
Problemy, 
w rozwiązanie 
których biznes 
powinien się 
włączyć

Pytanie: W jakie działania zmierzające do rozwiązania najważniejszych polskich problemów społeczno-go-
spodarczych biznes powinien się w szczególny sposób włączyć? N = 54

24%
24%

26%

31%

48%

83%

11%

9%

2%

15%
15%

Rola biznesu w rozwoju Polski
Kwestia przeciwdziałania zmianom klimatu do-
minuje także we wskazaniach opinii o tym, czy 
biznes może odegrać ważną rolę w rozwiązywa-
niu społecznych i środowiskowych wyzwań, przed 
którymi stoi Polska. Ponad 90% badanych zgadza 
się z opinią, że biznes ma do odegrania ważną rolę 
w dostosowaniu naszego kraju do skutków zmian 
klimatycznych. Niemal tyle samo osób zgadza się 

ze stwierdzeniem, że taką rolę biznes pełnić będzie 
w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Tematy spo-
łeczne, w ktróych biznes może wspierać rozwój kra-
ju, to przede wszystkim rozwój gospodarki opartej 
na wiedzy i kapitale intelektualnym oraz poprawa 
aktywności zawodowej i dostosowanie zasobów 
pracy do faktycznych potrzeb. 

WYKRES 23: 
W nadchodzących latach biznes może odegrać kluczową rolę w zakresie:

Pytanie: Czy według Pana/Pani biznes może odegrać rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski w za-
kresie…? N = 54

91%

89%

85%

84%

83%

81%

72%

72%

65%

61%
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Perspektywa dla działań CSR/ZR
W ocenie badanych największym zagrożeniem 
we wdrażaniu działań CSR i zrównoważonego 
rozwoju może być kryzys ekonomiczny. Nieco 
rzadziej wskazywana była niepewność co do 
kierunków rozwoju w kolejnych latach oraz brak 
zrozumienia idei przez kadry zarządzające firma-
mi. Dla nieco ponad 1/4 kluczowym zagrożeniem 
będzie rozumienie CSR w kategoriach marketin-
gowych oraz niechęć ze strony przedsiębiorstw do 
inwestowania. 

Wskazania te dowodzą, że wprawdzie CSR za-
domowił się na dobre w polskich firmach, jednak 
nadal nie jest postrzegany jako szansa na rozwój 
i motywator dla tworzenia innowacji, które pchną 
biznes na nowe tory. 

Zdaniem badanych  

„Ciągle w Polsce mylimy 
odpowiedzialność z zaangażowaniem 
społecznym”.

WYKRES 24:
Przewidywane największe problemy we wdrażaniu CSR w Polsce w ciągu najbliższych 5 lat

Pytanie: W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi sformułowaniami (…)? N = 54 

kryzys ekonomiczny

niepewność co do kierunków rozwoju w kolejnych latach

brak zrozumienia idei przez kadry zarządzające firmami

rozumienie CSR w kategorii działań sponsoringowych

niechęć ze strony przedsiębiorstw do inwestowania

brak zachęt ze strony administracji publicznej

brak odpowiedniej edukacji kadry zarządzającej

przekonanie, że CSR jest „nieopłacalny”, nie płyną z niego żadne korzyści

brak presji ze strony konsumentów

brak informacji w mediach i debacie publicznej

nie będzie żadnych problemów

83%

48%

31%

26%

24%

24%

15%

15%

11%

9%

2%

Menedżerowie i menedżerki CSR w Polsce 
Na koniec przedstawiamy „statystyczny obraz” 
osób zajmujących się CSR w Polsce. Zarówno 
w prezentowanym badaniu, jak i wśród osób zgła-
szających praktyki do raportu „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce. Dobre praktyki” dominują kobiety. 
Stanowiły one 85% osób odpowiedzialnych za 
CSR w firmach. W porównaniu z danymi pozyska-
nymi podczas przygotowywania raportu dobrych 
praktyk w 2015 r. nastąpił niewielki wzrost odsetka 
mężczyzn – z 13 do 15%.  

Osoby badane w większości posiadały spore 
doświadczenie w realizacji zadań CSR-owych – aż 
2/3 miało staż w branży powyżej 5 lat. Biorąc pod 
uwagę, że ich doświadczenie zawodowe prze-
ciętnie było dłuższe, można domniemywać, że dla 
zdecydowanej większości tematyka społecznej 
odpowiedzialności biznesu nie jest pierwszą dzie-
dziną, którą się zajmują. 

WYKRES 30:
W jaki sposób zorganizowany jest dział CSR w firmie

Pytanie: Organizacja działu CSR w firmie. N = 54

Struktura próby badanych managerów

85%

15%

płeć
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33%
43%

19%

6%
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11% 17%

37%
26%

7%
2%
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5-
10

 la
t

10
-1

5 
la

t

15
-2

0 
la

t

10
-2

5 
la

t

po
w

yż
ej

25
 la

t

po
ni

że
j

5 
la

t

24%
tylko jedna osoba Oodpowiada za działania związane z CSR/ZR

24%
istnieje dział CSR/ZR

4%
są osobne działy CSR i ZR

22%
formalnie nie ma stanowiska osoby zajmującej się CSR/ZR

19%
inaczej

7%
odmowa odpowiedzi 

24%

24%

4%

22%

19%

7%

Warto także zwrócić uwagę na to, w jaki sposób 
umiejscowiona jest tematyka społecznej odpo-
wiedzialności biznesu w strukturach firmy. W or-
ganizacjach, w których pracują badane osoby, 
trudno znaleźć dominujące rozwiązanie. W niemal 
1/4 znajduje się osobny dział odpowiedzialny 
za tematykę społecznej odpowiedzialności czy 

też zrównoważonego rozwoju, jednakże w takiej 
samej liczbie organizacji jest tylko jedna osoba 
odpowiedzialna za te kwestie, a w ponad 1/5 
formalnie nie ma takiego stanowiska. W pojedyn-
czych organizacjach działy CSR i zrównoważonego 
rozwoju są rozdzielone. 
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Rekomendacje: 
Na podstawie wyników badania można wskazać możliwe zmiany, które niewątpliwie wpłyną na dalszy roz-
wój CSR w Polsce

 • Bezpośrednie wsparcie i osobiste zaanga-
żowanie najwyższego kierownictwa firmy - 
pozwala uprościć proces decyzyjny, zwiększa 
zaangażowanie wszystkich działów organizacji 
i przyczynia się do skutecznego włączania roz-
wiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju w 
działanie firmy.

 • Budowanie partnerstw i dzielenie się wiedzą 
– firmy, które rozpoczynają wdrażanie działań 
CSR, są zainteresowane pozyskiwaniem wie-
dzy, CSR-owego know-how, aby jak najszybciej 
wprowadzić pożądane zmiany. Stąd postulat 
upowszechniania stosowanych i skutecznych 
rozwiązań przez bardziej doświadczone or-
ganizacje. Współpraca ułatwia także rozwią-
zywanie problemów społecznych na danym 
obszarze. 

 • Realizacja działań długoterminowych – tylko 
takie podejście umożliwia osiąganie założo-
nych celów społecznych i środowiskowych. 
Stąd konieczność odejścia od dążenia do 
szybkich efektów i krótkoterminowego finan-
sowania. Działania powinny być odporne na 
zachodzące w firmie zmiany personalne czy 
organizacyjne. 

 • Na poziomie lokalnym potrzebny jest wzrost 
zaangażowania władz samorządowych we 
współpracę z biznesem. Aktualny brak takiego 
zaangażowania wynika m.in. z niskiej świa-
domości samorządów w zakresie CSR, zrów-
noważonego rozwoju i możliwej współpracy 
z biznesem w celu rozwiązywania problemów 
środowiskowych i społecznych.

 • Na poziomie krajowym czy europejskim ważną 
rolę odgrywają regulacje prawne zobowiązu-
jące firmy do podejmowania działań na rzecz 
odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Po-
winny one być możliwie konkretne, skalowalne 
i umożliwiające porównywanie, aby przyniosły 
rzeczywiste skutki i zachęciły firmy do wprowa-
dzania zmian. 

 • Edukacja w postaci zarówno studiów kształ-
cących menedżerów i menedżerki CSR, jak 
i włączenia tematyki zrównoważonego rozwoju 
w kształcenie wszystkich menedżerów i mene-
dżerek, na przykład na studiach MBA. Pozwoli 
to na dotarcie z przekazem także do obszarów 
w firmach, które w mniejszym stopniu budzą 
zainteresowanie mediów czy organizacji poza-
rządowych. 

 • Ważnym elementem jest rozwój CSR w ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach. Będą one 
w przyszłości coraz częściej spotykać się 
z wymaganiami ze strony dużych partnerów, 
co powoduje, że powinny z wyprzedzeniem 
dostosować się do nadchodzących zmian.

O badaniu
PRÓba:

N = 54 menedżerów i specjalistów do spraw CSR i ZR w Polsce. 80% reprezentowało firmy zatrudniające 
powyżej 250 osób, 15% – firmy średnie, a 6% – małe. Dodatkowo wykorzystano dane pozyskiwane podczas 
naboru praktyk do raportów „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w edycjach 2015 i 2019, 
w których zebrano dane od odpowiednio 157 i 215 firm.

meTOda:

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów internetowych CAWI. 

Badanie ankietowe uzupełnione zostało wywiadami pogłębionymi zrealizowanymi z 12 menedżerami/ mene-
dżerkami CSR firm działających w Polsce. 

cZaS ReaLiZacJi:

Badanie ankietowe zostało zrealizowane w dniach 6.08.– 4.09.2020 r. 
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