
Patron medialny:Przegląd przygotowany przez:Metodologia:
Źródło: Instytut Monitorowania Mediów, dane z monitoringu prasy oraz portali i serwisów internetowych, z wyłączeniem social mediów, z okresu 1.01-31.12.2014, 
analizowane frazy: „CSR”, „odpowiedzialny biznes”, „społeczna odpowiedzialność biznesu”, „zrównoważony rozwój”, „etyka”. 
*AVE – ekwiwalent reklamowy, jedna z technik pomiaru efektywności PR. Polega ona na szacowaniu wartości publikacji poprzez porównanie publikacji reklamowych w takim 
samym formacie. Metoda ta pozwala na określenie jaka jest wartość publikacji wyrażona w pieniądzu, co w efekcie pozwala np. na porównywanie działań �rmy z konkurencją.
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Najwyższa liczba publikacji

LI
C

ZB
A

 P
U

BL
IK

A
CJ

I

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

PULS 
BIZNESU DZIENNIK 

GAZETA 
PRAWNA

RZECZPOSPOLITA

GAZETA
FINANSOWA

GAZETA
UBEZPIECZENIOWA

POLITYKA

PERSONEL 
PLUS

MANAGER

MICE 
POLAND

Portale horyzontalne 
- udział procentowy publikacji

grupa wp.pl

grupa interia.pl

grupa gazeta.pl

grupa onet.pl

35%

34%

26%

5%

TOP5 najbardziej aktywni 
dziennikarze - prasa i internet

Aleksanda Zieleniecka
Polska Press Grupa

Alicja Zboińska 
Polska Press Grupa 19 publikacji

18 publikacji

17 publikacjiAnita Błaszczak
GRUPA GREMI (Presspublica) 

15 publikacjiJakub Kapiszewski 
INFOR Biznes

9 publikacjiJacek Klein
Polska Press Grupa

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

grupa wp.pl grupa interia.plgrupa gazeta.plgrupa onet.pl

Portale horyzontale AVE (zł)

„
„Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ogranicza 
się do poszanowania bezimiennych interesariuszy 
czy też klientów i troski o ochronę naturalnego 
środowiska. To również właściwe kształtowanie 
relacji w zespołach pracowniczych, respektowanie 
praw przyznanych podwładnym.”

Nie tylko biznes bywa 
nieodpowiedzialny
Grzegorz Dowlasz, 25.07.2014, Kurier Szczeciński

„
„Firmy prywatne same mogą skutecznie walczyć z 
rosnącą plagą korupcji w swoich szeregach. Metody 
są co najmniej dwie - po pierwsze zapobiegania, 
a po drugie determinacja w wykrywaniu 
i zwalczaniu korupcji, gdy już do niej dojdzie.”

Są narzędzia do walki z korupcją
Arkadiusz Matusiak, 4.06.2014, Rzeczpospolita

„
„Przedsiębiorcy już dawno przestali kojarzyć społeczną 
odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsi-
bility, czyli CSR) tylko z poprawą wizerunku. Coraz 
częściej zauważają, że CSR to także sposób na 
przewagę konkurencyjną - pod warunkiem, że nie 
traktuje się jej jako dodatku do działalności czy 
okazjonalnej aktywności, ale przyjmie jako stałą, 
długofalową strategię zarządzania.”

Firma musi dbać o to, co zmienia
Sylwester Sacharczuk, 1.12.2014, Puls Biznesu

„
„Kiedy kupowałeś kolejny T-shirt lub 
spodnie, czy przeszło ci przez myśl, 
że być może uszyły go dzieci, 
pracujące za głodową stawkę w 
warunkach zagrażających życiu?”

Krew na metkach 
Kamil Nadolski, 1.07.2014, Focus

„
„Wyścig światowych koncernów o miejsce na 
ekologicznym podium trwa. Konieczność 
oszczędzania surowców, energii, minimali-
zowania odpadów oraz ekologicznych 
wynalazków staje się częścią strategii 
wielkich przedsiębiorstw.”

Top trendy w ekologicznej 
produkcji
Magdalena Krukowska, 22.06.2014, csr.forbes.pl



W PRASIE CSR HUCZY

Agnieszka Siarkiewicz 
koordynatorka mediów i promocji 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

CSR w 2014 roku wreszcie stał się realnym tematem do rozmów w mediach.  Z pewnością 
sprzyjało temu m.in. wprowadzenie unijnej dyrektywy o raportowaniu danych nie�nan-
sowych, która nakłada na największe przedsiębiorstwa obowiązek ujawniania kwestii 
związanych z zarządzaniem środowiskiem czy budowaniem relacji np. z pracownikami. 
To dało impuls dyskusjom sięgającym genezy koncepcji, pytając o dobrowolny charakter 
społecznej odpowiedzialności. W prasie pojawiały się tematy związane z odpowiedzial-
nym biznesem między innymi w kontekście bojkotów konsumenckich i powracającej 
kwestii łamania praw pracowniczych, której początek dała tragedia w Bangladeszu. 
Dodatkowo, poza mediami codziennymi publikowano artykuły precyzyjniej opisujące 
i analizujące wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu.

Spośród monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (IMM) fraz często wyko-
rzystywanym w artykułach prasowych był „zrównoważony rozwój”, który traktowany jest 
jak popularne hasło „postrzegane jako jeden z kluczowych czynników sukcesu” (Rzeczpo-
spolita, 5.08.2014). Stosunkowo często temat odpowiedzialnego biznesu pojawiał się 
w kontekście zarządzania młodymi pokoleniami pracowników, stawiających większe 
wymagania i oczekiwania wobec pracodawców i standardów pracy. Często podnoszone 
przez dziennikarzy były również kwestie etyczne, podejmowane w kontrowersyjnych 
tytułach jak na przykład „Szefowie kradną, bo mogą” (Dziennik Gazeta Prawna, 
4.04.2014).

Według danych IMM określenie CSR wystąpiło w tytułach niespełna 4% artykułów. Może 
to oznaczać wciąż dość niską świadomość pojęcia wśród czytających, co skłania dzienni-
karzy do opisywania rzeczywistości odpowiedzialnego biznesu w bardziej zrozumiały, 
przystępny sposób. Odnoszenie się  do tematu CSR poprzez przedstawienie zjawisk 
i praktyk, które będąc przejawem odpowiedzialnego (lub nieodpowiedzialnego biznesu) 
są odbiorcom znane. 

Co pocieszające, zgodnie z danymi IMM w piątce pism z największą liczbą publikacji 
w każdej kategorii periodyków: dzienników, tygodników, miesięczników, dominują te 
o tematyce biznesowej, a nie na przykład marketingowej. A o to światu CSR chodzi szcze-
gólnie, gdyż koncepcja ta ma w założeniu zmieniać biznes, a nie tylko wizerunek �rm.

… W INTERNECIE TYLKO PISZCZY

Piotr Domański, 
koordynator portalu i mediów społecznościowych 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Polski Internet nie kipi od informacji, w których pojawiały się frazy takie jak CSR, zrównowa-
żony rozwój czy odpowiedzialny biznes – w 2014 roku było ich niespełna 7 tys. (dane IMM). 

Te publikowane to najczęściej informacje prasowe, przedruki i teksty sponsorowane, co 
pokazuje w jakim stopniu temat ten zajmuje dziennikarzy. 

Odpowiedzialność biznesu jest tematem wymagającym głębszego ujęcia niż to jest 
możliwe w formie newsa lub w podpisach pod galeriami zdjęć. Takie podejście uniemoż-
liwia pokazanie historii, zaangażowania i emocji stojącej za działaniami CSR �rm, bez 
których przekaz ten nie będzie wiarygodny. Pewien wyjątek stanowią media lokalne oraz 
branżowe, lecz często nie dlatego, że są dla nich szczególnie ważne, lecz dlatego, że dana 
�rma ma znaczenie dla branży lub regionu i informacje o niej są publikowane niejako 
automatycznie.

Równocześnie, temat zrównoważonego rozwoju jako wciąż stosunkowo nowy może 
więc wydawać się trudny. Z jednej strony wymaga pewnej wiedzy i zrozumienia od 
dziennikarzy, z drugiej strony dozy cierpliwości i uczciwości autorów materiałów w korpo-
racjach, a przede wszystkim tego by (dobra) komunikacja była efektem (dobrych) projek-
tów, a nie służyła stwarzaniu wrażenia działań.

Podsumowując, polskie portale internetowe nadal nie wiedzą, co zrobić z tematem CSR 
i zrównoważonego rozwoju, raczej trzymają się sprawdzonych tematów. Pozostanie tak 
do momentu, gdy same �rmy nie zmienią podejścia do komunikacji działań CSR na 
bardziej otwartą i przystępną, także wykorzystującą w większym stopniu narzędzia, które 
internet „lubi” takie jak ciągła, osobista komunikacja w postaci blogów, gra�ki i infogra�ki 
czy poruszanie CSR w kontekście „human interest stories”. Jak pokazują sukcesy niektó-
rych portali korporacyjnych może to wiele zmienić.
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