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Szanowni Państwo,
forum Odpowiedzialnego Biznesu od 10 lat monitoruje stan 
„odpowiedzialności” polskiego sektora prywatnego i stara się 
stale podnosić poziom wiedzy i świadomości na temat CSR w tym 
środowisku. Zdajemy sobie sprawę, że przestawienie gospodarki na 
tory zrównoważonego rozwoju to proces żmudny i wymagający dobrze 
ukierunkowanych i skoordynowanych działań.  Wnioski jakich dostarcza 
prezentowane badanie wskazują na to, że przed nami jeszcze bardzo 
wiele pracy... 

Jednocześnie wyniki badania utwierdzają w przekonaniu, że nasze 
dotychczasowe działania – edukowanie, dostarczanie wiedzy, tworzenie 
przestrzeni do debaty – są nadal potrzebne. Związek między poziomem 

wiedzy a postawą ukierunkowaną na społeczną odpowiedzialność jest ewidentny. Musimy zatem 
konsekwentnie kontynuować naszą misję i stale dostarczać odpowiedniej wiedzy i narzędzi, tak aby 
budować etyczny drogowskaz dla przedsiębiorstw w Polsce oraz tworzyć platformę współpracy 
dla wszystkich środowisk zainteresowanych CSR. Kapitał jaki do tej pory zbudowaliśmy – kapitał 
zaufania i wiedzy – zobowiązuje nas do nieustannego doskonalenia.

Polski biznes zmierza w kierunku coraz większej przejrzystości i odpowiedzialności. Nie 
jest to jednak proces tak szybki, jakbyśmy sobie życzyli – to raczej ewolucja niż rewolucja. 
Nadal, tak jak w 2003 roku, kiedy badanie „Menedżerowie 500” miało swoją pierwszą edycję, 
liderami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju pozostają firmy z kapitałem zagranicznym. 
Zwiększa się natomiast rozumienie koncepcji odpowiedzialnego biznesu – zdecydowanie więcej
respondentów/ek niż 7 lat temu potrafi poprawnie i kompleksowo zdefiniować to pojęcie. Coraz 
lepiej rozumiany jest też związek między zrównoważonym rozwojem a kondycją biznesową 
przedsiębiorstwa, a więc pojawia się strategiczne podejście do zagadnienia. Prawie połowa 
firm deklaruje, iż posiada strategię wdrażania CSR w firmie – to dobry krok w kierunku bardziej 
praktycznego, organicznego zintegrowania zasad CSR w ramach działalności przedsiębiorstwa. 
Można powiedzieć, że CSR w Polsce powoli przechodzi z formy deklarowanej do praktykowanej. Nie 
moglibyśmy wyobrazić sobie lepszego „prezentu” na 10-lecie…

Mamy nadzieję, że lektura wyników badania będzie dla Państwa interesującym doświadczeniem. 
Diagnoza, jaką udało nam się przeprowadzić, dostarcza ważnych danych i zachęca do dalszej 
refleksji nad naturą odpowiedzialnego biznesu. W nas wyniki badania rozbudziły jeszcze większą 
ciekawość – co przyniosą kolejne badania? Jak rozwijać się będzie odpowiedzialny biznes w Polsce? 
Odpowiedzi postaramy się Państwu dostarczać regularnie, dokonując kolejnych analiz i prowadząc 
rzetelne badania w tym zakresie. Tymczasem liczymy na to, że menedżerowie i menedżerki
w rodzimych firmach będą coraz lepiej potrafili nie tylko definiować, też lecz także stosować zasady 
społecznej odpowiedzialności w codziennej pracy.

Mirella Panek-Owsiańska
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Szanowni Państwo,
podsumowując ostatnią dekadę, gdy możemy mówić już o pewnej 
popularyzacji pojęcia biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR),
a nawet o strategicznym jego rozumieniu przez niektórych rynkowych 
graczy, chciałoby się móc prognozować wyłącznie optymistyczne wizje.
Na przykład: że za kolejne dziesięć lat będziemy podziwiali doskonale 
rozwiniętą i skrojoną na miarę polskiego rynku formułę CSR.
Że odpowiedzialny biznes będzie sposobem na zarządzanie firmami, firmy 
będą miały wysoki kapitał społeczny, będą prowadzić szeroko zakrojoną, 
innowacyjną i otwartą na inicjatywy z zewnątrz działalność, już nie tylko 
ekologiczną i lokalną, ale kto wie, może nawet nastawioną na szeroki rozwój 
uczestnictwa w kulturze, a wszystko to w harmonijnym mariażu z sektorem 
pozarządowym. A może nawet w partnerstwie publiczno-prywatnym!

Wracając jednak do rzeczywistości i obecnych realiów, oddajemy w Państwa ręce raport z badania 
obszaru CSR pośród menedżerów największych firm w Polsce w 2010 roku. Badanie zrealizowane 
zostało w ramach podsumowań pierwszej dekady działania Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raczej 
nie napawa ono ogromem optymizmu ani nie stanowi mocnej podstawy do idealistycznych prognostyk, 
choć jako ludzie związani emocjonalnie i zawodowo z odpowiedzialnym biznesem w Polsce, oczywiście 
jego wynikom, jeśli można tak powiedzieć, gorąco kibicowaliśmy.

CSR przestaje być wiedzą zastrzeżoną jedynie dla wybranych zamkniętych grup, wciąż jednak 
problemem jest brak świadomości najbardziej podstawowych pojęć związanych z tematem. Nadal 
mało kto rozumie, że takie proste prawdy ściśle się przekładają na dobre praktyki biznesowe. Cierpimy 
także na brak liderów w tej dziedzinie – jak wszędzie, stanowią oni podstawę kreowania kierunków 
rozwoju. Jacy liderzy, taka rzeczywistość, również CSR-owa, co widać w naszym raporcie.

Współczesne trendy rynkowe kierują firmy na ścieżki zachowań odpowiedzialnych społecznie, które 
współgrają z ich podstawowym profilem działalności. Ale, niestety, poziom świadomości CSR na 
najwyższych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach wciąż jest nieadekwatny do potrzeb, nie 
wspominając o standardach z bardziej zaawansowanych w tej dziedzinie krajów. CSR stanowi nadal 
narzędzie komunikacji i budowy reputacji, nadal daleko jest do uważania go za podstawę strategii 
zrównoważonego rozwoju firmy. Ciągle więc traktuje się odpowiedzialny biznes jako krótkoterminowe 
doraźne rozwiązanie, likwidację problemu, a nie nowy model biznesu.

Z pewnością jest nad czym pracować, dlatego z optymizmem patrząc w przyszłość, zachęcam 
wszystkich do lektury niniejszego raportu, który wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oddajemy 
w Państwa ręce. Potraktujmy ten raport jako pomocne narzędzie – portret liderów CSR w Polsce A.D. 
2010, to poniekąd portret nas samych.

Paweł Niziński
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Na przestrzeni ostatnich lat koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – Corporate 
Social Responsibility) w Polsce przeżywa okres rozwoju, któremu towarzyszą zmiany postaw
i oczekiwań wszystkich uczestników rynku. Od firm nie wymaga się już wyłącznie przynoszenia 
zysku, ale też brania odpowiedzialności za skutki prowadzonych działań, w szczególności w sferze 
społecznej i środowiskowej.

Podstawowe informacje o badaniu

Badanie to jest kontynuacją analizy „Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza – postawy – 
praktyka”, przeprowadzonej w 2003 r. przez FOB we współpracy z Bankiem Światowym i Akademią 
Rozwoju Filantropii. W tym roku partnerem FOB w projekcie badawczym jest międzynarodowa 
firma, specjalizująca się we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju do strategii przedsiębiorstw, 
GoodBrand & Company Polska.

Projekt badawczy „Menedżerowie 500/Lider CSR” został przeprowadzony na grupie kadry 
menedżerskiej firm znajdujących się na liście 500 największych firm w Polsce. Jego celem było 
ustalenie obecnej kondycji oraz stanu wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu 
wśród liderów polskiego rynku, a zatem zgłębienie tego, w jaki sposób prowadzone są działania
z zakresu CSR, w jakich obszarach firmy postrzegają największy potencjał na społeczne inwestycje, 
a także czego firmy spodziewają się po tego rodzaju działaniach.

Badanie składało się z dwóch elementów:

1) Badanie Menedżerowie 500 – celem tej części badania była weryfikacja postaw menedżerów 
względem CSR.

„Menedżerowie 500” – było to badanie ilościowe, realizowane metodą wywiadu telefonicznego CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview). Badanie zostało zrealizowane na próbie menedżerów 
z obszaru zarządzania programami CSR, komunikacji, marketingu, PR i miało formę wywiadu 
kwestionariuszowego, trwającego około 10–15 minut (kwestionariusz składał się z 24 pytań). 
Rozmowa miała charakter anonimowy, co oznacza, że żadna odpowiedź nie jest w ramach analizy 
jej rezultatów powiązana z nazwiskiem osoby udzielającej wywiadu ani z firmą, którą osoba ta 
reprezentuje. W sumie, w tej części badania udział wzięło 173 przedstawicieli firm z rankingu 500 
największych firm według magazynu Polityka. 

2) Badanie Lider CSR – celem tego etapu było określenie postaw, osobistych motywacji i satysfakcji 
oraz wizji rozwoju CSR osób, które w badaniu ilościowym wyróżniały się poziomem zaangażowania 
w problematykę biznesu odpowiedzialnego społecznie.

„Lider CSR” – jest badaniem jakościowym, realizowanym metodą pogłębionego wywiadu 
indywidualnego IDI (Individual In-depth Interview). Badanie zostało zrealizowane w formie 
rozmów z menedżerami którzy, na podstawie wyników badania „Menedżerowie 500”, zostali 
wytypowani jako osoby w największym stopniu zaangażowane w realizację programów CSR.

Badanie „CSR w Polsce - Menedżerowie/Menedżerki 500,
Lider/Liderka CSR” metodologia
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Dla zachowania anonimowego charakteru badania, osoby uczestniczące w tej części badania, po 
wyrażeniu zgody na ponowny kontakt z organizatorami badania, wzięły udział w serii wywiadów, 
które przeprowadziła firma GoodBrand”. Cytowane w raporcie wypowiedzi zostały wykorzystane 
i opublikowane za zgodą uczestników badania „Lider CSR”. 

Organizatorzy badania

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, 
która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. 
Misją FOB jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego 
w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego 
i poprawy stanu środowiska. W tym celu Forum promuje CSR, wspiera firmy we wdrażaniu zasad 
odpowiedzialnego biznesu, prowadzi wspólne działania z biznesem na rzecz społeczeństwa, 
a także analizuje i rozwija odpowiedzialny biznes. Więcej informacji o organizacji dostępnych jest 
na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

GoodBrand & Company – firma budująca i wdrażająca strategie zrównoważonego rozwoju dla firm 
i marek. GBC powstała w 1997 roku w Wielkiej Brytanii, od 2007 roku działa w Polsce. Doradza 
markom na całym świecie – posiada oddziały w Londynie, Warszawie, Frankfurcie i Szanghaju. 
W Polsce GBC obsługuje takich klientów jak: Danone, Citi Handlowy, Województwo Śląskie, 
Urząd Miasta Poznań, Polpharma SA, Biedronka/Grupa Jeronimo Martins, Restaura. Firma jest 
twórcą i właścicielem badania Indeksu Wartości Społecznej Marek (GoodBrand Social Equity 
Index®), a także wydawcą polsko-angielskiego kwartalnika poświęconego zrównoważonemu
i odpowiedzialnemu biznesowi „CR Navigator” (www.crnavigator.com).
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Raport z badania ilościowego rynku CSR
„Menedżerowie 500”

Badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli 500 firm, które w 2009 roku znalazły się na 
liście „Menedżerowie 500” magazynu „Polityka”, i jest kontynuacją analizy „Menedżerowie 
500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza – postawy – praktyka”, przeprowadzonej przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu w 2003 r. wespół z Bankiem Światowym i Akademią Rozwoju Filantropii. 
Druga edycja badania w nowej, rozbudowanej i dostosowanej do obecnych realiów rynkowych 
formie, jest podsumowaniem ostatniej dekady rozwoju nurtu społecznej odpowiedzialności 
biznesu na polskim rynku. 

CSR W POLSCE – NA PROGU INTENSYWNEGO WZROSTU?

Wyniki przeprowadzonego w okresie sierpień – październik 2010 r. badania pokazują, że wiedza 
przedstawicieli największych firm w Polsce na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR) 
rośnie. Coraz więcej menedżerów postrzega funkcjonowanie swojej firmy w szerszej perspektywie 
otoczenia społecznego, ale także wpływu na środowisko naturalne.
Sposób ujmowania problematyki CSR świadczy o mentalnym otwarciu na tę problematykę coraz 
szerszego grona największych firm działających w Polsce.

To mentalne otwarcie nie zawsze idzie jednak w parze z postawami i praktycznym działaniem – 
wyraźnie widoczny jest problem z dostrzeżeniem w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
cech długoterminowej inwestycji społecznej, mającej realny wpływ na sukces biznesowy. Wielu 
menedżerom w przyswojeniu tej świadomości wciąż przeszkadza presja doraźności, presja na 
natychmiastowe osiąganie zysku, krótkiej perspektywy budżetowej.

Co nieszczególnie zaskakuje, wyraźnie rysuje się związek pomiędzy wiedzą a postawami – 
wiedza idzie w parze z większym otwarciem na problematykę zrównoważonego rozwoju, biznesu 
odpowiedzialnego społecznie, a także z większym zaangażowaniem osobistym oraz lepszym 
ocenianiem stanu CSR w Polsce.

Niewiele zmieniło się także w kwestii poziomu wiedzy na ten temat w przedsiębiorstwach o różnym 
rodowodzie oraz zróżnicowanej strukturze wewnętrznej – w dalszym ciągu to firmy zagraniczne 
nadają tempo rozwoju CSR w Polsce, znacznie częściej niż firmy rodzime czy też te, w których 
część udziału należy do kapitału państwowego, dysponują przyjętymi strategiami wdrażania 
zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. 

Także w firmach zagranicznych można spotkać się z wydzielaniem w strukturze organizacyjnej 
stanowiska zaadresowanego dla problematyki CSR.

Odpowiedzialność za problematykę biznesu odpowiedzialnego społecznie, jeśli już przypisana 
jest komuś w firmie, najczęściej zlokalizowana jest w ramach jednostek organizacyjnych, 
zajmujących się szeroko rozumianą komunikacją – w szczególności kompetencje te należą do 
działów marketingu, PR, komunikacji korporacyjnej itp. Coraz częściej jednak odpowiedzialność 

CSR jest jak życie w toskańskiej wiosce – tylko ten w pełni korzysta z dobrodziejstw otoczenia, 
kto nie odwraca się do sąsiadów plecami.

Maria Piłat, Hochtief
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ta jest przeniesiona na szczebel zarządu, co powinno w dalszej perspektywie pozwolić na szersze 
wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, na transformację pojmowania CSR 
od polityki wizerunkowej do rzeczywistego przeorientowania firm na uwzględnianie i balansowanie 
potrzeb wszystkich interesariuszy w każdym miejscu biznesu.

Nie jest zaskoczeniem kolejny wniosek płynący z badania, z którego wynika, że w Polsce wciąż 
mamy do czynienia ze wstępnym stanem rozwoju CSR, czego przejawem jest fakt, że główne 
działania z tego obszaru to wciąż przede wszystkim szeroko pojęte działania charytatywne,
a zatem głównie różnego rodzaju wsparcie finansowe i rzeczowe. Niemniej jednak systematycznie 
wzrasta w percepcji przedstawicieli biznesu znaczenie działań na rzecz społeczności lokalnych 
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Najmniejszą popularnością wśród menedżerów 
cieszy się wolontariat pracowniczy, zwłaszcza realizowany w godzinach pracy.

Zatem identyfikując główne bariery stojące przed rozwojem biznesu odpowiedzialnego 
społecznie, wskazać należy:

•	 niski poziom wiedzy dotyczącej materii CSR oraz tego, jakich narzędzi można użyć i skąd 
czerpać przykłady dobrych praktyk;

•	 presję doraźności – nacisk na krótkoterminowe cele i strategie biznesowe;

•	 powiązane z tym małe zaangażowanie i wsparcie zarządów i kluczowych menedżerów dla idei 
CSR.

W Polsce wyraźnie widoczny jest także brak zdecydowanych liderów CSR – firm powszechnie 
uznawanych za punkt odniesienia, wzorce w tym zakresie.

Formułując wstępny wniosek na temat stanu CSR w Polsce, można powiedzieć, że na poziomie 
deklaratywnym około 40 proc. największych firm w Polsce angażuje się we wdrażanie zasad 
biznesu odpowiedzialnego społecznie, kolejne około 33 proc. nie ma pewności, czy zajmie 
się ich wdrażaniem, a o kolejnych 25 proc. można powiedzieć, że są dalekie od praktycznego 
wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie wyników badania z pewnością sformułować można wniosek, że największym obecnie 
wyzwaniem jest konieczność upowszechnienia wiedzy na temat CSR oraz wskazanie potencjalnym 
liderom rynku CSR czytelnych i wiarygodnych związków istniejących pomiędzy zasadami biznesu 
odpowiedzialnego społecznie a sukcesem rynkowym. Duża część największych firm w Polsce 
jest mentalnie gotowa na poważne zaangażowanie się w CSR – brakuje jednak impulsu, który 
wzmocniłby tę gotowość.

ROZUMIENIE CSR

Koncepcja biznesu odpowiedzialnego społecznie wciąż jest w Polsce nową ideą. Taką tezę 
potwierdzają wyniki większości badań rynkowych, i badanie „Menedżerowie 500” nie stanowi 
tu wyjątku. Jego rezultaty, a zatem rozmowy z przedstawicielami największych firm w Polsce, 
wskazują na wysoką samoocenę znajomości idei CSR – tak ocenia swój stan wiedzy 58 proc. 
badanych. Z kolei do niewiedzy na ten temat przyznaje się jedna piąta. Cieszyć może z tej 
perspektywy tylko jedna zasadnicza zmiana – wprawdzie liczba nieznających problematyki CSR 
zmniejszyła się tylko nieznacznie (w 2003 roku było ich 28 proc., włącznie z tymi, którzy wówczas 
wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć”), to jednak ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba tych, 
którzy twierdzą, że zdecydowanie wiedzą, czego dotyczy biznes odpowiedzialny społecznie.
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Nawet wśród największych firm w Polsce koncepcja biznesu odpowiedzialnego 
społecznie (CSR) nie jest w pełni znana

Czy znana jest Panu(i) koncepcja biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)?

Dla przedstawicieli największych firm w Polsce 
biznes odpowiedzialny społecznie wiąże się 
przede wszystkim z przekonaniem, że firma nie 
stanowi samotnej wyspy, ale jest częścią szerszej 
społeczności, w której ważnymi uczestnikami 
są takie podmioty jak szeroko rozumiane 
środowisko lokalne, pracownicy, klienci, 
dostawcy, partnerzy oraz inni interesariusze. 
Biznes odpowiedzialny społecznie w rozumieniu 
respondentów to taki, który bierze pod uwagę interesy wszystkich wspomnianych grup 
interesariuszy oraz dba o środowisko naturalne – łączy on zatem interes własny z interesami 
otoczenia. Da się na tej podstawie zauważyć, że pojęcie interesariusza na przestrzeni ostatnich 
lat weszło do powszechnej świadomości przedstawicieli biznesu. Jest to dostrzegalne zarówno 
w odpowiedziach ankietowanych, wskazujących na ideę zrównoważonego rozwoju, jak i tych, 
które wprost odnoszą się do wielu interesariuszy. Szczególnie często takie rozumienie CSR 
jest prezentowane przez badanych deklarujących bardzo dobrą znajomość materii CSR oraz 
przedstawicieli firm zagranicznych. W pojęciu biznesu odpowiedzialnego społecznie mieści się 
także etyczne prowadzenie biznesu, przestrzeganie norm oraz, coraz częściej obecne w projektach 
społecznie zaangażowanych, wspieranie zachowań proekologicznych.

2010 N=1732003 N=170 
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nie wiem
0%

zdecydowanie tak
58%

raczej tak
23%

raczej nie
12%

zdecydowanie nie
8%

Nudne jest odpowiadanie po raz kolejny 
na pytanie, czy CSR to jest PR i tak dalej, 
i dlaczego to jest istotne. Tyle już o tym 
mówimy i za każdym razem to jest jedno z 
pytań, które się pojawia.

Magdalena Szumna, BAT
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Biznes odpowiedzialny społecznie (CSR) to biznes zwracający uwagę
na swoje otoczenie

 Co rozumie Pan(i) pod pojęciem biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)?
(możliwość wielu wskazań)

 

adekwatne i terminowe
wynagrodzenia dla pracowników

przestrzeganie norm etycznych
w prowadzeniu biznesu

udzielanie pomocy potrzebującym,
działalność charytatywna

przestrzeganie praw człowieka

przeciwdziałanie korupcji w miejscu
pracy i relacjach z kontrahentami firmy

przejrzystość w prowadzeniu
działalności gospodarczej

zarządzanie problemami ochrony
środowiska naturalnego

przestrzeganie istniejących
przepisów prawa

budowanie pozytywnego wizerunku

dbanie o interesy akcjonariuszy

dbanie o interesy wszystkich
interesariuszy (klientów, pracowników,

dostawców, partnerów biznesowych,
społeczności lokalnych)

prowadzenie firmy zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, tzn. z uwzględnieniem

potrzeb i interesów, środowiska
przyrodniczego oraz społeczności lokalnych

działania sponsoringowe

działania na rzecz pracowników
zachęcające do udziału

w wolontariacie

15%

51%

38%

24%

24%

31%

29%

20%

19%

13%

60%

70%

16%

27%

49%

wspieranie działań na rzecz ochrony
środowiska np. poprzez zachowania

proekologiczne w miejscu pracy

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2010 N=1732003 N=170
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Jedynie nieliczni badani rozumieją CSR jako wypełnianie podstawowych obowiązków firmy, czyli 
terminowe i adekwatne płacenie wynagrodzeń albo dbałość o interesy akcjonariuszy. Pozytywna 
w tym kontekście jest znacząca zmiana w postrzeganiu pierwszej z tych kwestii – w roku 2003 
ponad połowa przedstawicieli ówczesnych największych firm w Polsce była przekonana, że CSR 
polega właśnie na terminowości i adekwatności realizowanych świadczeń. Obecnie nadal częściej 
takiego zdania są przedstawiciele firm pozostających w ramach polskiego kapitału własnościowego 
(22 proc. w porównaniu z 14 proc. wskazań wśród firm zagranicznych). Badani deklarujący 
nieznajomość lub słabszą znajomość pojęcia CSR częściej kojarzą biznes odpowiedzialny 
społecznie z budowaniem pozytywnego wizerunku, dbałością o interesy akcjonariuszy lub 
przeciwdziałaniem korupcji w miejscu pracy i relacjach z kontrahentami.

Same definicje koncepcji biznesu 
odpowiedzialnego społecznie, 
nawet w literaturze przedmiotu 
bywają różne. Sprawdziliśmy zatem, 
z którą definicją w największym 
stopniu zgadzają się badani. 
Praktycznie połowa z nich wybrała 
definicję wprost łączącą CSR
z ideą prowadzenia firmy zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
przy uwzględnieniu interesów 
samej firmy oraz środowiska 
przyrodniczego i społeczności 

lokalnych (znacznie częściej wybierana przez osoby dobrze znające CSR). Ta definicja dominuje
w myśleniu o CSR w Polsce – kilka kolejnych możliwości wskazanych zostało bowiem jedynie 
przez kilkanaście procent badanych. Były to definicje wiążące CSR z prowadzeniem firmy w sposób 
zwiększający pozytywne efekty społeczne i jednocześnie minimalizujący negatywne oddziaływania 
firmy (dość często wskazywane przez deklarujących nieznajomość lub słabą znajomość CSR), 
odpowiedzialnym traktowaniem interesariuszy lub wspieraniem przez firmę działań społecznie 
użytecznych (jak np. wsparcie dla organizacji pozarządowych). Pozytywnym przejawem jest fakt, 
że tylko znikoma część badanych zdefiniowała CSR jako prowadzenie firmy zgodnie ze wszystkimi 
przepisami prawa lub z etycznym i odpowiedzialnym generowaniem zysku. Tak wąskie rozumienie 
CSR byłoby bowiem przejawem minimalizmu przedstawicieli największych firm, a wybór definicji 
szerszych, uwzględniających wiele aspektów funkcjonowania biznesu świadczy o, przynajmniej 
mentalnym, otwarciu się środowisk biznesowych na tę ideę.

Tego, że jest to wciąż jedynie mentalne otwarcie się na ideę CSR, dowodzą dylematy widoczne, 
gdy przychodzi do decydowania o rozwiązaniach praktycznych w kontekście korzyści firmy. 
Wyraźne jest napięcie pomiędzy doraźnością a wiarą w sens inwestycji społecznych. Wybór 
między dążeniem do wypracowania zysku w danym roku a gotowością do obniżenia bieżącego 
zysku poprzez inwestowanie w zadowolenie interesariuszy dzieli przedstawicieli największych 
firm w Polsce niemalże równo po połowie. Zwolenników wieloletnich programów wsparcia 
partnerów społecznych (np. organizacji pozarządowych), co siłą rzeczy wiąże się z podjęciem 
zobowiązań wykraczających poza horyzont jednego roku budżetowego, jest nieznacznie więcej 
niż tych gotowych planować wsparcie charytatywne w oparciu o corocznie ustalany budżet (co 
jest bezpieczniejsze doraźnie). Jednocześnie przekonanie o korzystnym efekcie wprowadzania 
programu wolontariatu pracowniczego rozumianego, jako poświęcenie części czasu pracy na 
działania społeczne, ustępuje opinii, że maksymalne wykorzystanie czasu pracy na rzecz firmy 
przynosi więcej korzyści. I znowu, co nie powinno dziwić, deklarujący dobrą znajomość materii 
CSR znacznie częściej rezygnują z doraźnych korzyści firmy na rzecz działań o charakterze trwałej 
inwestycji społecznej.

Bez odpowiedzialności społecznej grozi nam najgorszy 
wymiar globalizacji, najgorszy wymiar komercjalizacji, 
i najgorszy wymiar samotności. To jest to, że ludzie ze 
swoim profilem na Facebook’u czują się już społecznie 
zaangażowani. I w którymś momencie dochodzi się do 
strasznej prawdy: Boże, jestem kompletnie sam. A CSR 
temu zapobiega. I zapobiega w miejscu gdzie spędzamy 
najwięcej czasu. W pracy. 

Katarzyna Nowakowska, PEKAES SA
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Biznes odpowiedzialny społecznie (CSR) to biznes dbający o swoje otoczenie
Przeczytam Panu(i) kilka określeń dotyczących biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR). 

Proszę wskazać tę odpowiedź, która jest najbliższa Pana(i) rozumieniu tej idei. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu to:

Wyraźnie widać, przynajmniej w obszarze 
deklaratywnym, przekonanie o większej 
korzyści płynącej ze wspierania lokalnych 
organizacji pozarządowych niż tej płynącej 
ze wspierania prestiżowych wydarzeń 
sportowych lub kulturalnych. Wypada jednak 
pozostać nieco sceptycznym wobec tych 
deklaracji, znając siłę i skalę sponsoringu, 
zwłaszcza w dziedzinie sportu. Być może 
badani pozostają tutaj bardziej w sferze 
życzeń, a mniej w świecie realnym, w którym 
marketingowa siła rażenia sponsoringu dużych wydarzeń jest znacznie większa niż wsparcie dla, 
zwłaszcza lokalnych, organizacji pozarządowych. Za takim wnioskiem przemawia m.in. fakt, że 
niewiele ponad połowa badanych za korzystniejsze uważa powiązanie wsparcia dla NGO z własnymi 
celami sprzedażowymi niż inwestowanie w rozwój takiej organizacji na rzecz rozwiązywania przez 
nią problemów społecznych.

prowadzenie firmy zgodnie z zasadą zrówno-
ważonego rozwoju, tzn. z uwzględnieniem

potrzeb i interesów, środowiska
przyrodniczego oraz społeczności lokalnych

49%

włączanie się firmy w działania społecznie
użyteczne – wspieranie organizacji pozarządowych
(np. wspólne z organizacjami akcje marketingowe

lub kampanie społeczne), wolontariat pracowniczy,
rozwój społeczności lokalnych

13%

etyczne i odpowiedzialne generowanie zysku firmy 3%

odpowiedzialne traktowanie swoich interesariuszy
– klientów, pracowników, dostawców, partnerów

biznesowych, społeczności lokalne
13%

prowadzenie firmy zgodnie z wszystkimi
przepisami prawa 1%

umiejętność dzielenia się zyskiem firmy z grupami
społecznymi potrzebującymi wsparcia 6%

prowadzenie firmy w sposób zwiększający pozytywne
efekty dla społeczeństwa, a zarazem minimalizujący

negatywne skutki działania firmy
16%

2010 N=173  możliwa tylko jedna odpowiedź

0% 10%5% 20%15% 30%25% 40%35% 45% 50%

Wiele CSR-owych inicjatyw  zwieńczają 
publikacje, w których opisane są case’y.
W dużej mierze skupiają się one na 
działaniach  charytatywnych. Rzadko firmy 
mówią o swoich działaniach wprowadzonych 
we współpracy ze swoimi interesariuszami, 
które mają charakter biznesowy. 

Maria Magdalena Winconek, BRE Bank
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Inwestycja społeczna czy doraźne zyski – realny dylemat dla rozwoju CSR-u

 Z każdej pary proszę wybrać to stwierdzenie, które lepiej opisuje Pana(i) opinie
Wiedza na temat tego, czym jest CSR, idzie w parze z faktycznym rozumieniem, czym jest biznes 
odpowiedzialny społecznie. Osoby deklarujące wysoką znajomość CSR znacznie częściej rozumieją 
pod tym pojęciem działania z obszaru zrównoważonego rozwoju, jednocześnie dostrzegają większą 
korzyść w inwestycjach społecznych podejmowanych przez firmy, nawet kosztem doraźnych korzyści. 
Jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie upowszechniania idei CSR w Polsce jest zatem 
edukacja popularyzująca wiedzę na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie. Ewidentny jest 

39%

37%

63%

Inwestycje społeczne vs. wypracowanie zysku

wypracowanie zysku w danym
roku budżetowym

0% 40%20% 80%60%

dodatkowe inwestycje
w zwiększenie zadowolenia

interesariuszy nawet kosztem
obniżenia zysku w danym roku

51%

49%

Coroczne planowanie
a wieloletnie zaangażowanie

0% 40%20% 80%60%

tworzenie wieloletnich projektów
wsparcia partnerów społecznych

(organizacji pozarządowych,
instytucji publicznych, itp.)

61%

Wsparcie NGO vs wsparcie prestiżowych
wydarzeń sportowych

wspieranie prestiżowych
wydarzeń sportowych

0% 40%20% 80%60%

wsparcie dla lokalnych
organizacji pozarządowych 74%

26%

Wolontariat pracowniczy vs. maksymalizacja
efektywności czasu pracy

0% 40%20% 80%60%

CRM vs inwestycje w rozwiązywanie
lokalnych problemów społecznych

0% 40%20% 80%60%

inwestowanie w rozwój
organizacji pozarządowych, aby
mogły efektywniej rozwiązywać

problemy społeczne
46%

tworzenie wspólnych programów
marketingowych łączących
sprzedaż ze wsparciem dla
organizacji pozarządowych

(np. przekazywanie
części zysku ze sprzedaży na cel

wskazany przez organizację)

54%

Wsparcie dla NGO vs wsparcie
wydarzeń kulturalnych

wspieranie prestiżowych
wydarzeń kulturalnych 

0% 40%20% 80%60%

wsparcie dla lokalnych
organizacji pozarządowych 68%

32%

prowadzenie planowanej
corocznie działalności

charytatywnej w oparciu
o określony budżet 

wprowadzenie programu
wolontariatu pracowniczego
– poświęcenie części czasu

pracy pracowników firmy na
wsparcie partnerów społecznych 

uzyskanie maksymalnej
efektywności czasu pracy
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bowiem pozytywny związek między wiedzą na ten temat a postawami i działaniami podejmowanymi 
przez firmy. A skoro wśród największych firm w Polsce tylko w nieco ponad połowie z nich znajdujemy 
menedżerów i specjalistów deklarujących dobrą znajomość CSR, to skala wyzwań stojących przed 
propagatorami tej koncepcji biznesu jest poważna. 

Relatywnie największą niechęć budzi wolontariat pracowniczy – nawet wśród osób najlepiej znających 
CSR, tylko połowa badanych uznała wprowadzenie takiego programu za korzystniejsze dla firmy niż 
maksymalizacja efektywności czasu pracy.

CSR W FIRMACH

Połowa przebadanych firm posiada strategię działań dotyczącą wdrażania zasad biznesu 
odpowiedzialnego społecznie. Częściej posiadanie takiej strategii deklarują firmy zagraniczne, 
najrzadziej do jej posiadania przyznają się firmy o przeważającym udziale własnościowym skarbu 
państwa. 

Te wyniki wskazują na utrzymujący się wciąż pionierski charakter inwestycji opartych na kapitale 
zagranicznym – to te firmy ciągle wyznaczają standardy we wdrażaniu idei CSR w Polsce, choć warto 
zaznaczyć, że dystans między nimi a firmami polskimi uległ zmniejszeniu.

Interesujące jest w tym kontekście zestawienie odpowiedzi potwierdzających posiadanie strategii
z odpowiedzią na pytanie o plany wdrożenia zasad CSR w firmie. Otóż sam fakt posiadania strategii 
nie oznacza jeszcze, że jest ona w pełni wdrożona. Wprawdzie dwie piąte przedstawicieli firm 
przyznających się do posiadania takiej strategii na pytanie o to, czy firma planuje wdrożenie zasad 
biznesu odpowiedzialnego społecznie w kolejnych kilku latach, z pewnym zaskoczeniem, a czasem 
oburzeniem odpowiada „już to robimy/zrobiliśmy”, to jednak pozostałych pytanie takie wcale aż tak nie 
dziwi. Tym bardziej że jak się okazuje, jedna czwarta firm posiadających strategię zrównoważonego 
rozwoju mówi z pewnym wahaniem, że taka strategia zostanie wdrożona w życie, a 6 proc. albo nie 
wie, co będzie, albo wręcz uważa, że zasady CSR 
nie zostaną wdrożone. Dla dopełnienia obrazu
– 30 proc. firm mających strategię działań 
wdrażania CSR jest całkowicie przekonanych, 
że do takiego wdrożenia dojdzie.

Z kolei spośród firm, które nie mają przyjętej 
strategii CSR, przedstawiciel jedynie co 
dziesiątej jest mocno przekonany o zamiarze 
wdrożenia takich działań w ciągu najbliższych 
kilku lat. Wprawdzie kolejne dwie piąte mówią 
o takim wdrożeniu z pewnym wahaniem, jednak 
pozostaje faktem, że niemal połowa przedstawicieli firm niemających strategii CSR albo nie wie,
co będzie się dziać w tym obszarze, albo jest przekonana, że nic lub niewiele będzie wdrażane
w obszarze CSR w ich firmach.
 
Można zatem podsumować sytuację następująco: 20 proc. największych firm w Polsce ma strategię 
wdrażania biznesu odpowiedzialnego społecznie i wdraża ją w życie. Kolejne 20 proc. jest mocno 
przekonane, że do takiego wdrożenia dojdzie w przeciągu najbliższych kilku lat, niezależnie od tego, 
czy taką strategię firma obecnie ma, czy nie. Jedna trzecia firm sygnalizuje niepewność wdrożenia 
w życie zasad CSR, część z nich nawet pomimo posiadania przyjętej strategii. A wygląda na to, że 
przedstawiciele jednej czwartej największych firm w Polsce są przekonani, że taka strategia nie 
będzie wdrożona w najbliższych latach, lub nie wiedzą, co się będzie dziać w tym zakresie.

Coraz więcej firm podejmuje już tego typu 
działania, ale wiele z nich podejmuje je na 
zasadzie owczego pędu, bo inni to robią. Na 
zasadzie, jak to kiedyś opowiadał jeden z 
konsultantów CSRowych: „Panie, chciałbym 
kupić trochę tego CSR’a”.

Przemek Pohrybieniuk, Danone
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CSR jest lub będzie wdrażany w 40 proc. największych firm w Polsce

W tym kontekście zasadna wydaje się opinia dwóch piątych badanych, że zaangażowanie ich 
własnej firmy we wdrażanie zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie jest powyżej przeciętnej 
na tle 500 największych firm w Polsce, przy czym 14 proc. jest przekonane, że ich zaangażowanie 
jest zdecydowanie powyżej średniej, tym bardziej że obserwujemy wysoką zgodność opinii – dwie 
trzecie tych, co oceniają własne firmy powyżej przeciętnej, to właśnie firmy wdrażające lub mocno 
przekonane do wdrożenia zasad w najbliższych latach.

firma ma strategię CSR i wdraża zasady CSR

nie ma strategii CSR, wdraża zasady CSR

firma ma strategię CSR i zdecydowanie planuje
wdrażać zasady CSR

nie ma strategii CSR, ale planuje wdrożyć zasady CSR

firma ma strategię CSR i raczej planuje wdrażać zasady CSR

nie ma strategii CSR i raczej planuje wdrożyć zasady CSR

firma ma strategię CSR, ale nie planuje wdrażać zasad CSR
lub nie jest to jasne

nie ma strategii CSR/nie planuje wdrażać zasad CSR
lub nie jest to jasne

4%

20%

22%

15%

5%
13%

20%

1%

N=173
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Samoocena zaangażowania firm we wdrażanie zasad CSR jest adekwatna do 
działań podejmowanych w tym obszarze

 Jak ocenia Pan(i) swoją firmę na tle 500 największych firm w Polsce pod względem 
zaangażowania we wdrażanie zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)?

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU A STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA

Znaczenie, jakie firmy przywiązują do CSR, widać także w rozwiązaniach organizacyjnych – jedynie 
w co dziesiątej firmie istnieje stanowisko lub dział, których głównym zakresem odpowiedzialności 
jest wdrażanie zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie. Z kolei w jednej trzeciej firm 
odpowiedzialność ta jest przypisana konkretnej osobie, ale jako uzupełnienie innych obowiązków. 
W nieco ponad połowie firm nie wyznaczono żadnej osoby. Obecność osobnego stanowiska 
ds. biznesu odpowiedzialnego społecznie lub wyznaczonej osoby, której zakres obowiązków 

nasze zaangażowanie jest
zdecydowanie poniżej przeciętnej

nasze zaangażowanie jest nieco
poniżej przeciętnej

nasze zaangażowanie jest mniej więcej
takie, jak innych firm

dwie trzecie już wdraża
lub zdecydowanie będzie

wdrażać zasady CSR
w najbliższych latach

nasze zaangażowanie jest nieco
powyżej przeciętnej

nasze zaangażowanie jest
zdecydowanie powyżej przeciętnej

nie wiem/trudno powiedzieć

27%

38%

11%

9%
14%

1%N=173
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poszerzony jest o zadania związane z tą tematyką, jest ściśle związana ze stopniem zaawansowania 
we wdrażaniu strategii CSR w firmie. Takie rozwiązania organizacyjne w zdecydowanej większości 
istnieją w firmach, które już wdrażają CSR w życie lub są mocno do tego przekonane. W pozostałych 
firmach z reguły nie ma takich osób/stanowisk. Warto także podkreślić, że osobne stanowisko
z głównym zakresem odpowiedzialności obejmującym CSR znacznie częściej występuje w firmach 
zagranicznych niż polskich.

Tym niemniej to, czy stanowisko ds. CSR istnieje w danej firmie, czy też nie, nie przeszkadza 
badanym przypisywać odpowiedzialności za wdrażanie zasad biznesu odpowiedzialnego 
społecznie konkretnym jednostkom w strukturze – w prawie jednej trzeciej firm badani wskazywali 
zarząd, jako ośrodek kumulacji tej odpowiedzialności. W pozostałych firmach miejsce ulokowania 
odpowiedzialności jest bardzo różne, choć najczęściej jest to szeroko określony obszar komunikacji 
– marketing lub PR różnego szczebla.

Ponad połowa największych firm w Polsce nie ma osoby,
która zajmowałaby się wprowadzaniem strategii CSR

Czy w Pana(i) firmie jest osobne stanowisko lub wyznaczona osoba, która odpowiada
za wprowadzanie strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)?

54%

34%

11%

1%

tak, jest osobne stanowisko/osobna jednostka
organizacyjna tym się zajmująca
(główny zakres odpowiedzialności to CSR)

tak, jest wyznaczona osoba, która oprócz
swoich obowiązków zajmuje się CSR
nie, nie ma takiej osoby/stanowiska

inaczej

N=173

Jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z przygotowywaniem raportu, mój szef – trochę 
z przymrużeniem oka – zapytał: jak już napisałaś strategię i ona w spółce działa, a zajmujesz 
się tylko komitetami sterującymi, to kiedy wreszcie weźmiesz się za normalną pracę,
a przestaniesz mówić o CSR-ze? Wzięłam więc głęboki oddech i mówię: ale tak naprawdę,
to ja jeszcze CSR-em nie zaczęłam się zajmować... na razie robiłam porządki w firmie

Anna Zawadzka, Totalizator Sportowy
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Odpowiedzialność za CSR przypisana jest albo zarządowi albo działom
zajmującym się komunikacją

W którym miejscu struktury organizacyjnej Pana(i) firmy umieszczona jest 
odpowiedzialność za wprowadzanie strategii biznesu odpowiedzialnego

społecznie (CSR)?

Najpopularniejszą formą zaangażowania społecznego firm jest wsparcie finansowe oraz rzeczowe. 
W tym zakresie nic nie zmieniło się od 2003 roku – także wówczas te dwa rodzaje działań były 
najczęściej deklarowanymi (wsparcie finansowe: 75 proc. w 2003 roku, 72 proc. w 2010; wsparcie 
rzeczowe: 65 proc. w 2003 roku, 68 proc. w 2010). W stosunku do wyników poprzedniej edycji 
badania zwiększyła się natomiast liczba firm deklarujących przekazywanie wyrobów, bezpłatne 
świadczenie usług lub wsparcie w postaci udostępniania sprzętu lub lokalu. Tego rodzaju formę 
świadczonej pomocy deklaruje prawie trzy piąte firm, w porównaniu z dwoma piątymi w 2003 roku. 
Pozytywną zmianę dostrzec można także, jeżeli chodzi o rozwój współpracy międzysektorowej, 
bowiem blisko dwukrotnie wzrosła liczba firm deklarujących realizację projektów wspólnie

28%zarząd/dyrektor generalny

12%dyrektor marketingu

13%dyrektor PR

4%dyrektor innego działu

9%dział/pion marketingu
– średni lub niższy szczebel

6%dział/pion PR
– średni lub niższy szczebel

4%inny dział/pion
– średni lub niższy szczebel

2%obowiązki są rozproszone

2%osoba raportująca do zarządu

4%działy komunikacji
w różnej konfiguracji

2%HR

13%nie ma/nie wiem/
trudno powiedzieć

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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z organizacjami pozarządowymi (prawie jedna trzecia z nich jednocześnie wskazuje, że prowadzi 
program partnerski z NGO, polegający na przekazywaniu części wpływów ze sprzedaży na cele 
organizacji).

Połowa firm deklaruje także 
„podejmowanie inicjatyw na rzecz 
zrównoważonego rozwoju” i choć 
jest to określenie ogólne, to wydaje 
się, że badani wiedzą, co się za nim 
kryje – zdecydowanie częściej jest 
ono wybierane przez przedstawicieli 
firm mających strategię wdrażania 
CSR oraz firm zagranicznych.

Najprostsze formy zaangażowania społecznego są wciąż najpopularniejsze
Jakie formy zaangażowania społecznego są realizowane w Pana(i) firmie?

Proszę wskazać maksymalnie pięć odpowiedzi.

W ramach realizacji projektów zaangażowania społecznego firmy zajmują się przede wszystkim 
działaniami z obszaru ochrony środowiska, rozwoju społeczności lokalnej, wspierania nauki, 
oświaty, edukacji, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Działania te prowadzone są
w dominującym stopniu przez firmy deklarujące posiadanie strategii wdrażania zasad biznesu 
odpowiedzialnego społecznie.

12%
produkcja/usługi skierowane

do grup marginalizowanych

49%
podejmowanie inicjatyw na rzecz

zrównoważonego rozwoju

21%

program partnerski z organizacjami
pozarządowymi (część wpływów ze sprzedaży

jest przekazywana na cele organizacji)

33%

bezpłatne współpraca specjalistów firmy
z organizacjami pozarządowymi

– transfer wiedzy

59%

przekazywanie wyrobów, bezpłatne
świadczenie usług, udostępnianie

sprzętu, lokalu

68%
wsparcie rzeczowe

72%
wsparcie finansowe

28%
wolontariat pracowniczy

50%
wspólne projekty z organizacjami

pozarządowymi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 80%70%

2010 N=1732003 N=170 

Realizacja działań na rzecz lokalnych społeczności, 
pomoc potrzebującym i najsłabszym daje bardzo 
dużą satysfakcję wewnętrzną. I to nie jest satysfakcja 
stricte biznesowa, gdzie cieszą nas osiągnięcia 
założonych celów. 

Agnieszka Kubica-Radek, PeBeKa
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Najmniejsze zaangażowanie firm obserwuje się w obszarach takich jak wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości, działania profilaktyczne oraz sponsorowanie wydarzeń kulturalnych.

W porównaniu z badaniami z 2003 roku 
wzrosło deklarowane zaangażowanie 
firm w rozwój społeczności lokalnych, 
a zmalało w sponsorowanie wydarzeń 
kulturalnych. Wiąże się to zapewne 
ze wzrostem świadomości, czym 
jest CSR, i większym odróżnianiem 
go od sponsoringu, jednakże zmiana 
ta niekoniecznie musi oznaczać 
zmniejszenie aktywności w obszarze 
kultury.

Ochrona środowiska to najpowszechniejszy obszar zaangażowania
największych firm w Polsce

W jakim stopniu Pana(i) firma zaangażowana jest w następujące obszary?
Proszę ocenić każdy wymiar posługując się skalą od 0 do 4, gdzie 0 oznacza

„brak zaangażowania”, a 4 – „bardzo duży stopień zaangażowania”.
Wykres prezentuje odpowiedzi w formie top 2 boxes.

Osobiste zaangażowanie naszych rozmówców było zróżnicowane – nieco ponad połowa badanych deklaruje 
zaangażowanie w programy z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie na poziomie powyżej średniej 

wspieranie działalności
sportowej 35%

sponsorowanie
wydarzeń kulturalnych 32%

pomoc społeczna 50%

wspieranie nauki,
oświaty, edukacji 51%

rozwój społeczności
lokalnej 52%

ochrona środowiska 68%

działania profilaktyczne 29%

wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości 25%

ochrona zdrowia 46%

2010 N=173

0% 10% 20% 30% 40% 50% 70%60%

Ważne jest, by każdy z pracowników firmy lepiej 
poznał wszystkie priorytety zrównoważonego rozwoju 
obowiązujące w firmie i znalazł swój własny sposób, 
by je realizować zarówno w pracy, jak i w codziennym 
życiu

Katarzyna Radecka, Kompania Piwowarska
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na skali 11-stopniowej, przy czym jedna trzecia to osoby w bardzo dużym stopniu angażujące się osobiście
w CSR. Ocena stopnia zaangażowania w CSR ściśle wiąże się z samooceną znajomości samej koncepcji biznesu 
odpowiedzialnego społecznie oraz tym, czy firma posiada strategię wdrażania CSR. Dość powiedzieć, że średni 
poziom zaangażowania osób bardzo dobrze znających CSR oscyluje na poziomie 8,0 w porównaniu ze średnim 
zaangażowaniem pozostałych badanych na poziomie 5,3, a przedstawiciele firm mających strategię CSR deklarują 
średnie zaangażowanie na poziomie również 8,0 w porównaniu z 5,7 dla osób z firm niemających takiej strategii. 

Wpływ zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie na pracę badanych menedżerów największych firm
w Polsce jest zróżnicowany i zależy od tego, czy dane przedsiębiorstwo posiada strategię wdrażania CSR, czy nie. 
Osoby z firm, które taką strategię mają, częściej mówią o dwóch aspektach pozytywnego wpływu na jakość ich 
pracy: większej osobistej satysfakcji z wykonywania powierzonych zadań (16 proc. w porównaniu z 4 proc. wśród 
osób z firm bez takiej strategii) oraz o tym, że elementy funkcjonowania firmy, wynikające z tej strategii mają po 
prostu duży i, co ważne, pozytywny wpływ na pracę w ogóle (28 proc. w porównaniu z 10 proc.). Z kolei osoby
z firm, które nie mają strategii wdrażania CSR albo twierdzą, że zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie nie 
mają wcale wpływu na ich pracę, ewentualnie wpływ ten jest znikomy (28 proc. w tej grupie w porównaniu z 9 proc. 
wśród pracujących w firmie ze strategią CSR) albo najchętniej uciekają od odpowiedzi o wpływ na ich pracę i nie 
odpowiadają, proszą o pominięcie tego pytania lub zasłaniają się brakiem strategii (25 proc. w porównaniu z 8 proc.). 

Zarówno respondenci z firm posiadających strategię CSR, jak i z firm niemających tego rodzaju strategii, przyznają 
także (choć wspomina o tym mniej więcej co dziesiąta osoba), że zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie 
przyczyniają się do większego usystematyzowania i uporządkowania pracy dzięki temu, że stanowią jasne zasady, 
do których należy się stosować.

Jak już wiemy, część osób pracujących w firmach posiadających strategię wdrażania CSR, wyraża przekonanie, że 
mają one u siebie wdrożone zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie, stąd zapewne płynie dalsze przekonanie, 
że sam fakt posiadania takiej strategii zwalnia od odpowiedzi na pytanie o czynniki sprzyjające rzeczywistemu 
wdrażaniu CSR w ich firmach. Takich odpowiedzi udzieliła połowa badanych z firm mających strategię CSR. Spośród 
pozostałych powodów relatywnie często (przez jedną dziesiątą tej grupy) wskazywana jest potrzeba zobaczenia 
rzeczywistych korzyści, jakie CSR przynosi firmie, dowodów, że strategia taka naprawdę działa.

Z kolei osoby pracujące w firmach niemających strategii zrównoważonego rozwoju, jako główne bodźce, które 
mogą je skłonić do rzeczywistego wdrażania CSR, podają przede wszystkim wsparcie ze strony zarządu/właścicieli 
– generalnie decydentów (19 proc.) oraz dowody, że CSR 
działa i przynosi korzyści (16 proc.). Sporo osób z tej 
grupy (16 proc.) po prostu nie wie, co mogłoby je skłonić 
do zaangażowania się na rzecz CSR.

CSR – MOTYWY, KORZYŚCI, BARIERY

Głównym motywem, dla którego firmy zajmują się CSR, jest potrzeba budowania marki, wizerunku 
firmy. Ta opinia wyrażana jest przez około trzy czwarte przedstawicieli największych firm
w Polsce, i jej powszechność nie zmieniła się od 2003 roku. Wzrosło natomiast przekonanie, że 
firmy angażują się w CSR z uwagi na chęć lepszych stosunków ze społecznością lokalną (obecnie 
sądzi tak trzy czwarte badanych w porównaniu z dwoma piątymi w 2003 roku).

Inne motywy angażowania się firm w CSR to, zgodnie z kolejnością wskazań: przekonanie
o długofalowej opłacalności takich działań (ponad połowa badanych w porównaniu z jedną trzecią 
w 2003 roku), zwiększanie wartości firmy poprzez działania z obszaru biznesu odpowiedzialnego 
społecznie (dwie piąte). Jedna trzecia jako motywację wskazuje chęć uzyskania przewagi 
konkurencyjnej, poczucie obywatelskiego obowiązku oraz, po prostu, wymogi korporacyjne.

Warto zwrócić uwagę, że, o ile różnego typu wymogi zewnętrzne wobec firm bądź oczekiwania 
lub naciski różnych grup interesariuszy (klientów, kontrahentów w łańcuchu dostaw, opinii 
publicznej) wskazywane są jako powód angażowania się w biznes odpowiedzialny społecznie przez 

Ludzie nie lubią zmian i czasami 
wprowadzanie nowych rozwiązań 
przypomina walkę z wiatrakami.

Anna Zawadzka, Totalizator Sportowy
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od kilkunastu procent do nawet jednej czwartej badanych, o tyle nacisk ze strony pracowników
i inwestorów jest praktycznie niezauważalnym czynnikiem wzrostu zaangażowania w CSR (jedynie 
8 proc. wskazań).

Czynnikami zewnętrznymi, zwłaszcza przykładem innych firm oraz naciskiem ze strony opinii 
publicznej lub inwestorów, relatywnie częściej tłumaczą angażowanie się w CSR osoby z firm, 
które nie mają strategii CSR, a także deklarujące słabszą wiedzę na ten temat.

 Dbałość o wizerunek, potrzeba budowy marki najpowszechniejszym motywem 
zaangażowania w CSR

Proszę powiedzieć, dlaczego Pana(i) zdaniem firmy decydują się prowadzić biznes w 
sposób odpowiedzialny społecznie (CSR)?

Proszę wskazać maksymalnie pięć odpowiedzi.

8%
nacisk ze strony

inwestorów

20%oczekiwania konsumentów

13%
wymogi kontrahentów

w łańcuchu dostaw

42%zwiększanie wartości firmy

35%
chęć zdobycia

przewagi konkurencyjnej

34%wymogi korporacyjne

10%zdobycie nowego rynku

35%
poczucie obywatelskiego

obowiązku

25%
nacisk ze strony
opinii publicznej

8%
nacisk ze strony

pracowników

74%
lepsze relacje ze

społecznością lokalną

23%
lepsze relacje

z administracją państwową

56%
bo to się opłaca

długofalowo

76%
budowanie marki,

wizerunku firmy

18%bo inne firmy też to robią
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Główną korzyścią wewnętrzną, jaką w swoim mniemaniu odnoszą firmy, angażując się w działania 
z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie, jest podniesienie poziomu kultury organizacyjnej, 
i przekonanie to jest znacznie silniejsze, niż było w 2003 roku (wzrosło z 57 proc. w 2003 r. do 
75 proc. w roku 2010). Grupa korzyści wskazywanych przez około jedną trzecią badanych to 
także, z jednej strony możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a z drugiej kwestie ze 
sfery zarządzania i polityki personalnej – zwiększenie motywacji pracowników wszystkich 
szczebli, wyraźnie łatwiejszy dostęp do najlepszych pracowników, ogólna poprawa zarządzania. 
W porównaniu z rokiem 2003 zmalało przekonanie o tym, że CSR pozwala na pozyskanie
i zatrzymanie najlepszych pracowników (tak twierdzi obecnie 32 proc. w porównaniu z 42 proc.
w 2003 r.) oraz że przyczynia się do zwiększenia sprzedaży (tylko 13 proc. w porównaniu z 29 proc.
w 2003 roku). Można powiedzieć, że opinie w tym zakresie po prostu się urealniły, przy czym osoby 
deklarujące niewiedzę lub małą znajomość CSR relatywnie częściej wierzą w to, że korzyścią, 
jaką przynosi CSR firmom, jest zwiększenie sprzedaży.

CSR przyczynia się do podniesienia poziomu kultury organizacyjnej
Jakie korzyści wewnętrzne mogą odnosić Pana(i) zdaniem firmy działające

zgodnie z zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)?
Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi

75%
podniesienie poziomu
kultury organizacyjnej

13%
zwiększenie sprzedaży

28%
doskonalenie jakości

zarządzania

14%

łatwiejszy dostęp do kapitału
– większe zainteresowanie

inwestorów

6%
redukcja kosztów

18%
sumienne przestrzeganie

przepisów prawa

32%
pozyskanie i utrzymanie

najlepszych pracowników

32%
wzrost motywacji

menedżerów i pracowników

37%
osiągnięcie przewagi

konkurencyjnej

18%
wejście na nowe rynki /

nisze rynkowe
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CSR A KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE 

Z kolei główną korzyścią zewnętrzną jest oczywiście poprawa wizerunku i reputacji firmy – jest 
to wynik niezmienny od 2003 roku i praktycznie na tym samym co wtedy poziomie (79 proc.). 
Pozostałe korzyści zewnętrzne postrzegane przez badanych to przyczynianie się do długofalowego 
sukcesu firmy, uzyskanie większego zainteresowania mediów i zrównoważony rozwój kraju/regionu 
(wyraźny wzrost postrzegania tego obszaru: 40 proc. obecnie w porównaniu z 19 proc. w 2003 roku. 
Szczególnie ta ostatnia zmiana albo świadczy o wzroście świadomości przedstawicieli największych 
firm w Polsce, czym jest idea zrównoważonego rozwoju, albo też jest przejawem politycznej 
poprawności, nakazującej wskazywać ten efekt, jako dobrze widziany, gdy rozmawiamy o biznesie 
odpowiedzialnym społecznie.

Główna korzyść zewnętrzna lepszy wizerunek i reputacja firm działających
zgodnie z zasadami CSR-u 

Jakie korzyści zewnętrzne mogą odnosić Pana(i) zdaniem firmy działające zgodnie
z zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)? Proszę wskazać 

maksymalnie trzy odpowiedzi.

Głównych przeszkód w prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego społecznie badani upatrują
w słabej świadomości na temat korzyści płynących z CSR i narzędzi, które można stosować wśród 
pracowników wszystkich szczebli wewnątrz firm. Takiego zdania jest połowa przedstawicieli 
największych firm w Polsce. Niewiele mniej osób wskazuje na brak zaangażowania kadry 
kierowniczej w realizację CSR oraz brak wystarczających budżetów przeznaczanych na CSR 
(takiego zdania są jednak przede wszystkim badani słabo znający CSR). Istotnymi barierami, 
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wskazywanymi przez mniej więcej jedną trzecią badanych, są: skupienie się firm na sprawach 
doraźnych i realizowanie strategii krótkoterminowych, oraz przekonanie o braku związku między 
działaniami z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie a sukcesem rynkowym firmy.

Brak wiedzy i za małe wsparcie ze strony kadry kierowniczej
to główne przeszkody w rozwoju CSR-u

Jakie są, Pana(i) zdaniem, główne przeszkody w prowadzeniu w Polsce biznesu 
odpowiedzialnego społecznie (CSR)? Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi

CSR W POLSCE

Branże postrzegane jako liderzy we wdrażaniu strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie 
to przede wszystkim producenci żywności, branża energetyczna oraz branża farmaceutyczna
i banki. Te same branże są zarazem liderami w zestawieniu branż, które przede wszystkim 
powinny dążyć do wprowadzenia zasad CSR do swojej działalności. W największym stopniu dotyczy 
to banków i branży energetycznej, w dalszej kolejności branży farmaceutycznej oraz produkcji 
żywności. Zdaniem uczestników badania CSR powinien być ważnym elementem działalności także 
dla telekomuunikacji, branży motoryzacyjnej i budowlanej. W dalszej kolejności takie oczekiwanie 
wyrażane jest wobec mediów oraz handlu wielkopowierzchniowego.
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Branża energetyczna i banki powinny przodować we wdrażaniu zasad CSR-u
Które branże, Pana(i) zdaniem, są w Polsce liderami we wdrażaniu strategii biznesu 

odpowiedzialnego społecznie (CSR)? Proszę wskazać maksymalnie pięć branż.
Które branże, Pana(i) zdaniem, powinny przede wszystkim dążyć do wprowadzenia 
w swojej działalności strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR)? Proszę 

wskazać maksymalnie pięć branż.
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BRAK LIDERÓW CSR

W Polsce nie ma firmy, która w powszechnej percepcji byłaby wymieniana przez przedstawicieli 
największych firm jako lider, firma zasługująca na wyróżnienie ze względu na swoje zaangażowanie 
w działania z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie. Na pytanie o wskazanie firmy lidera 
najczęstszą padającą odpowiedzią jest: „żadna/nie wiem/nie powiem/nie”. Takiej odpowiedzi 
udzieliła praktycznie połowa badanych. Wśród firm, które jednak zostały wymienione, 
niekwestionowanym liderem jest Danone, który zebrał 12 proc. wskazań. Pozostałe firmy, 
wymienione przynajmniej przez kilku badanych, to PKN Orlen (5 proc.), Telekomunikacja Polska, 
Kompania Piwowarska, Lotos, IKEA, Vatenfall, PGE, Procter&Gamble (wszystkie po 2 proc.). 
Należy pamiętać, że odpowiedzi były podawane spontanicznie i mogły się wiązać z niechęcią do 
promowania innych firm. W tym kontekście należy podkreślić wynik Danone, który jako jedyny 
przebił się do świadomości największego biznesu w Polsce jako firma kojarzona z działania CSR.

Nie ma lidera – firmy powszechnie wyróżnianej jako wzoru działania
zgodnie z zasadami CSR-u

Czy może Pan(i) podać jedną konkretną firmę, która Pana(i) zdaniem zasługuje na 
wyróżnienie, jako firma działająca zgodnie z zasadami biznesu odpowiedzialnego 

społecznie (CSR)?

 
Wyniki badania wskazują, że choć duża część firm ma jeszcze długą drogę związaną z wdrażaniem 
w swojej działalności zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, to poziom świadomości 
pozwala mieć nadzieję, że proces ten będzie postępować. Jest to oczekiwanie tym bardziej realne, 
że przedstawiciele największych firm w Polsce zdają sobie sprawę z faktu, że stan obecny jest 
daleki od idealnego – praktycznie nikt nie uważa, że CSR jest w Polsce już powszechnie znany
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i stosowany. Blisko jedna czwarta ankietowanych jest przekonana, że coraz więcej firm wdraża 
zasady CSR, a ponad połowa wierzy, że przynajmniej znaczenie tej idei zaczyna być dostrzegane
w coraz większej liczbie firm. Ta otwartość intelektualna jest pierwszym krokiem do rzeczywistego 
zajęcia się zasadami biznesu odpowiedzialnego społecznie na tyle poważnie, by w konsekwencji 
mogło dojść do wdrożenia ich w życie. Pewną barierę może stanowić jedynie fakt, że przedstawiciele 
firm postrzegają stan CSR w Polsce przez pryzmat doświadczeń własnych firm – o tym, że coraz 
więcej firm wdraża CSR częściej są przekonani badani świetnie znający koncepcję CSR oraz z firm 
mających strategię wdrażania CSR, z kolei znacznie pesymistyczniej widzą ten stan ludzie słabo 
znający CSR oraz pracujący w firmach niemających strategii zrównoważonego rozwoju.

Ocena stanu rozwoju CSR jest adekwatna do stanu faktycznego
 Jak ocenia Pan(i) stan biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR) w Polsce?

tylko nieliczne firmy próbują
coś robić w tym zakresie

znaczenie tej idei zaczyna być
dostrzegane w coraz większej liczbie firm

coraz więcej firm wdraża zasady biznesu
odpowiedzialnego społecznie (CSR)

zasady biznesu odpowiedzialnego
społecznie (CSR) są już powszechnie
znane i stosowane w Polsce

nie wiem/trudno powiedzieć

praktycznie żadna firma
się tym nie zajmuje

54%
23%

20%

1%
1%
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ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN, KTÓRE ZASZŁY
W POSTRZEGANIU CSR W POLSCE MIĘDZY ROKIEM 2003 A 2010

Jak wynika z badania, na przestrzeni ostatnich siedmiu lat ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba 
przedstawicieli największych firm, twierdzących, że zdecydowanie wiedzą, czym jest biznes odpowiedzialny 
społecznie (CSR) – 24 proc. badanych w 2003 roku przerodziło się w 58 proc. świadomych przedstawicieli 
badanych firm w edycji 2010.

Osłabła tendencja do definiowania biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR) przez odwołania do 
wypełniania podstawowych obowiązków firmy, a zatem do adekwatnego i terminowego płacenia 
wynagrodzeń (55 proc. w 2003 vs 15 proc. w 2010) oraz przestrzegania istniejących przepisów prawa (33 
proc. w 2003 vs 20 proc. w 2010).

Bez zmian pozostają najpowszechniejsze formy zaangażowania społecznego największych firm
w Polsce – polegają one głównie na wsparciu finansowym (75 proc. w 2003 vs 72 proc. w 2010)
i rzeczowym (65 proc. w 2003 vs 68 proc. w 2010.

Znacząca zmiana zaszła w obszarze współpracy międzysektorowej biznesu z organizacjami pozarządowymi: 
niemal dwa razy częściej deklarowane jest obecnie prowadzenie wspólnych projektów z organizacjami 
pozarządowymi (27 proc. w 2003 vs 50 proc. w 2010), także ponad dwukrotnie częściej zaangażowanie 
społeczne firm polega na programie wolontariatu pracowniczego (11 proc. w 2003 vs 28 proc. w 2010).

Potrzeba budowania marki oraz wizerunku firmy wciąż pozostaje, niestety, głównym motywem 
angażowania się firm w CSR (72 proc. w 2003 vs 76 proc. w 2010), pocieszające jest jednak to, że 
równie ważnym motywatorem jest obecnie potrzeba budowania lepszych relacji ze społecznością 
lokalną – wzrost motywacji w tym obszarze wyniósł ponad jedną trzecią (z 42 proc. w 2003 do
74 proc. w 2010).

Wzmocniło się także przekonanie, że długofalowa opłacalność CSR jest jednym z głównych motywów 
angażowania się firm w działania na rzecz biznesu odpowiedzialnego społecznie (30 proc. w 2003 vs 56 
proc. w 2010).

Główną korzyścią wewnętrzną firm działających zgodnie z zasadami biznesu odpowiedzialnego 
społecznie pozostaje, zdaniem respondentów, podniesienie kultury organizacyjnej firm – pogląd 
ten jest nawet powszechniejszy, niż miało to miejsce w 2003 roku (57 proc. w 2003 vs 75 proc. w 
2010). Zmniejszyła się natomiast wiara w możliwość zatrzymania lub pozyskania dzięki praktykom 
CSR najlepszych pracowników (42 proc. w 2003 vs 32 proc. w 2010) oraz w zwiększenie sprzedaży
(29 proc. w 2003 vs 13 proc. w 2010).

Wśród przedsiębiorców pozostaje niezmienne przekonanie, że główną korzyścią zewnętrzną uzyskaną 
dzięki działaniom CSR jest poprawa wizerunku/reputacji firmy (78 proc. w 2003 vs 79 proc. w 2010). 
Zwiększyła się wiara w większą szansę osiągnięcia przez firmę długofalowego powodzenia dzięki CSR (31 
proc. w 2003 vs 47 proc. w 2010) oraz w osiągnięcie większego zainteresowania mediów (30 proc. w 2003 
vs 45 proc. w 2010).

NOTA BADANIA

Badanie „Menedżerowie 500” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na 
próbie N=173 przedstawicieli firm z listy 500 największych firm w Polsce (według listy tygodnika 
„Polityka”). Wywiady przeprowadziła firma Norstat Polska w okresie wrzesień – październik 2010.
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Raport z badania jakościowego „Lider CSR”

WPROWADZENIE

W oparciu o wyniki badania ilościowego „Menedżerowie 500” wytypowaliśmy kilkanaście osób, 
które wykazywały ponadprzeciętne zaangażowanie i wiedzę na temat CSR-u. Po uzyskaniu za 
pośrednictwem agencji badawczej zgody, na ponowny kontakt przeprowadziliśmy 13 wywiadów 
pogłębionych, aby lepiej zrozumieć motywacje i postawy tych osób.

Naszym podstawowym obszarem analizy była odpowiedź na pytanie, czy naszych rozmówców 
można nazwać liderami CSR w Polsce? Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od tego, 
jak szeroko zdefiniujemy lidera. Nasi rozmówcy nie zawsze pracują w firmach, które należą do 
najbardziej zaawansowanych we wdrażaniu zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, chociaż 
niektóre z tych firm właśnie zakończyły prace nad swoimi pierwszymi raportami społecznymi. Z 
drugiej jednakże strony wiemy też, że nawet w tych firmach, które lokują się na czele peletonu 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Tytuł „Lidera CSR” nie zależy wnosząc z tego, wprost od poziomu 
zaawansowania firmy w praktyki CSR, często też to oni sami nadają działalności firmy kierunek. 

Nasi rozmówcy w większości nie piastują funkcji na szczeblu zarządu – takie przypadki należą do 
wyjątków, nie są także pracownikami firm – liderów CSR-u, których w Polsce jeszcze co do zasady 
nie można jednoznacznie wskazać. Uczestnicy części drugiej badania nie są w związku z tym 
liderami firm – nie prowadzą ich i z reguły nie decydują o włączaniu CSR-u w bieżące zarządzanie 
firmą. Czasem posiadają już jednak na swoim koncie sukcesy w zmienianiu mentalności lub 
funkcjonowania swojej firmy, część z nich jest na drodze do osiągania takich sukcesów.

Pomimo tych wszystkich dodatkowych czynników, po rozmowach z osobami, które zakwalifikowały 
się do badania „Lider CSR” i wyraziły chęć w nim udziału, nie mamy wątpliwości, że do tego grona 
trafiła awangarda CSR-u w polskim biznesie, ludzie, którzy swoim zaangażowaniem, pracą i pasją 
zarażają swoich współpracowników i swoje firmy bakcylem odpowiedzialności społecznej.

To jeszcze nie liderzy CSR w pełnym tego określenia znaczeniu, ale z pewnością w gronie tym 
znajdziemy najlepszych agentów CSR-u w polskim biznesie. I dlatego warto pochylić się nad tym, 
co mają do powiedzenia.

WNIOSKI

•	 W awangardzie CSR-u są prawie wyłącznie kobiety.

•	 Droga do CSR-u nie była przypadkowa – wynikała z wyznawanych wartości i motywacji 
osobistych, świadomego wyboru. Czasami była długim procesem na drodze poznawania 
tematyki i przekonywania swoich firm, że warto prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny 
społecznie.

•	 Ludzie z awangardy CSR-u są pełni pasji, energii – są motorem napędowym działań społecznych 
swoich firm. Firmy nie kształtują pracowników do pełnienia funkcji związanych z CSR-em – to 
ludzie chcący zajmować się CSR-em wychowują i dostosowują do niego swoje firmy.

•	 Główne bariery/problemy związane z rozwojem CSR-u w polskim biznesie, to:

- Niezrozumienie, czym jest CSR i za małe wsparcie ze strony firm – kadry zarządzającej,  
ale i samych pracowników.
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- Traktowanie CSR-u jak kolejnego modnego narzędzia – czegoś, co można kupić.

- Brak poważnej debaty nad biznesem, sprawami społecznymi i stanem CSR-u w Polsce – 
brak liderów i brak innowacji w CSR-ze.

•	 CSR przyczynia się do rozwoju nie tylko firm, ale i ludzi, którzy go praktykują – jest źródłem 
wielu pozytywnych emocji.

•	 Ludzie z awangardy CSR-u nie spoczywają na laurach – wciąż chcą go rozwijać w swoich 
firmach, nieustannie dążą do tego, by robić więcej i lepiej. Można powiedzieć z dużym 
prawdopodobieństwem, że osoby te będą motorem rozwoju CSR-u w swoich firmach, a może 
i w Polsce.

MOTYWACJE 

Nasi rozmówcy z reguły trafili do CSR-u w sposób świadomy – był to ich świadomy wybór, 
ponieważ od zawsze zajmowali się różnymi działaniami społecznymi lub charytatywnymi,
a w trakcie pracy coraz głębiej i dokładniej poznawali tematykę, zmieniali swoje podejście z czysto 
charytatywnego na coraz bardziej kompleksowy CSR. Niektóre osoby z tego grona wręcz poszły na 
studia CSR. Osoby z dłuższym stażem pracy mówią, że zajmowały się CSR-em na długo przed tym, 
zanim pojęcie to zaczęło funkcjonować w polskim biznesie. Tylko kilka osób zaczęło się zajmować tą 
tematyką, bo po prostu tak potoczyły się ich losy – przydzielono im stanowisko lub zadania związane 
z CSR-em.

Wyraźnie widoczny jest wśród uczestników tej części badania namysł nad problematyką CSR-u i 
sposobem prowadzenia biznesu. Wynika to z faktu, że nasi rozmówcy nie traktują CSR-u idealistycznie 
– widzą go w ścisłym związku z biznesem. Pracując nad rozwijaniem społecznego zaangażowania 
swoich firm pozostają ludźmi biznesu, którzy myślą o CSR-rze w kategoriach korzyści biznesowych, 
nie zaś działalności charytatywnej. Łączą ten sukces z działalnością społeczną – ona jest środkiem 
do sukcesu firmy, ale też celem samym w sobie.

Ta dwoistość widoczna jest też w motywatorach pracy w obszarze CSR. Zaangażowanie
w CSR często jest przez naszych rozmówców łączone z motywacjami osobistymi – wartościami, 
przekonaniami, zainteresowaniami. Ważne są także motywy wiążące się z mocnymi przekonaniami, 
że jest to droga korzystna dla biznesu. Widoczna jest wiara, że droga CSR-u jest drogą do sukcesu 
– może jest to droga dłuższa, ale bardziej skuteczna.

Magdalena Szumna, BAT
Ja sama, wewnętrznie mam bardzo wysokie poczucie odpowiedzialności i też chciałabym, żeby firma 
była odpowiedzialnym pracodawcą, miała pozytywny wizerunek, jako partner handlowy czy jako 
firma, z którą warto prowadzić takie a nie inne działania, która daje różne możliwości pracownikom.

Przemek Pohrybieniuk, Danone
(…) to jest po pierwsze coś, co jest spójne z moimi wartościami i po drugie, to może być też 
ciekawy sposób na robienie biznesu. Dla mnie jest to połączenie tego, co jest potrzebne w życiu, 
czyli wykonywanie pracy z głębszym sensem jaki niesie robienie rzeczy, dzięki którym dokonuje 
się pewna zmiana społeczna. Dzięki temu mam poczucie bycia częścią tej zmiany, która się dzieje
w świecie.
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Maria Piłat, Hochtief
Na pewno nie przypadkowe, bo zawsze interesowały mnie inicjatywy łączące ludzi, inicjatywy, 
realizowane nie tylko z partnerami biznesowymi, ale też z organizacjami pozarządowymi. I tak 
zainteresowałam się ideą wolontariatu pracowniczego. Według mnie wolontariat pracowniczy jest 
najlepszym narzędziem integrującym i motywującym pracowników . (…) I od takiego przekonania 
wszystko się zaczęło: Doprowadziło mnie ono do spotkania z Centrum Wolontariatu na temat 
zasad organizacji wolontariatu pracowniczego w firmach. (…) później, w kolejnym kroku trafiłam 
na spotkania FOBu (…) FOB, zarówno podczas bezpośrednich rozmów, jak też na konferencjach 
i poprzez portal internetowy, był dla mnie pierwszym dobrym źródłem kompleksowej wiedzy na 
temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). (…) Mój apetyt na tę wiedzę rósł coraz bardziej 
i ostatecznie doprowadził mnie do studiów podyplomowych w zakresie CSR-u w Akademii Leona 
Koźmińskiego. Skończyłam je w tym roku. [Zajmuję się CSR-em] Ponieważ według mnie jest 
to sposób na udany biznes. Na udany biznes nie tylko pod względem ekonomicznym, bo sama 
ekonomia bez brania pod uwagę innych aspektów (ekologicznych, społecznych), a więc bez liczenia 
się z interesami naszego otoczenia może szybko zawieść. Udany biznes to taki, z którego korzyści 
czerpie nie tylko firma, ale też wszyscy interesariusze, z którymi, dla których i wśród których 
pracujemy.

Katarzyna Nowakowska, PEKAES SA
Biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze jako studentka miałam do czynienia z ludźmi, którzy przywieźli 
ze Stanów ideę wolontariatu, to tak naprawdę pojęcie CSR’u i odpowiedzialności społecznej chyba 
znałam wcześniej niż Harvard Business Journal napisał, że warto byłoby je uczynić elementem 
strategii biznesowej polskich spółek. (…) CSR to jest ta część, którą w związku, że nie było jej
w spółce, to ja ją świadomie dodałam i zbudowałam. (…) Ponieważ uważam, że elementem 
każdego biznesu jest odpowiedzialność za to, co robimy ze swoim otoczeniem, co robimy z ludźmi, 
z którymi pracujemy. Chodzi o to, by człowiek z którym pracujemy, to dotyczy zarówno mojego 
zespołu, jak i całej spółki, był dobrą częścią społeczeństwa. (…) Rozwój jest tam, gdzie ludzie 
się wiedzą potrafią dzielić. To jest odpowiedzialność społeczna firmy. Firma najczęściej posiada 
kapitał w postaci wiedzy. Jeśli się nim nie dzieli, no niestety jest nieodpowiedzialna. (…) I to jest 
moja najzupełniej wewnętrzna, głęboka motywacja przenoszona na firmę. Dzielenie się tym,
co posiadamy najlepsze. W przypadku akurat biznesu uważam, że jest to wiedza.

Anna Zawadzka, Totalizator Sportowy
W spółce zajmowałam się przede wszystkim działalnością charytatywną. Można powiedzieć, że 
realizowałam program stricte CSR-owy, bo zysk z jednej gry był przekazywany na konkretne 
cele charytatywne. Jednak za każdym razem zmienialiśmy beneficjentów, nie szliśmy – jak to 
się mówi – za ciosem, dlatego chciałam napisać program, który z jednej strony będzie budował 
pozytywny wizerunek Totalizatora Sportowego, a z drugiej będzie spójny z naszymi oczekiwaniami 
biznesowymi. Działania tego typu były prowadzone w spółce od 1978 roku, więc pomyślałam, że 
już najwyższy czas na zmiany, które dostosują prowadzone projekty do wymogów współczesności. 
Analizując różne programy społeczne, między innymi „Podziel się posiłkiem”, natrafiłam na termin 
CSR. To był magiczny skrót. Zaczęłam drążyć temat i znalazłam raport Telekomunikacji Polskiej. 
To była moja pierwsza lektura dotycząca tej problematyki. Później zaczęłam szukać podobnych 
dokumentów w firmach loteryjnych i okazało się, że one już znają pojęcie CSR-u (…). Od raportu 
do raportu i nawet nie zauważyłam kiedy ten temat stał się moją pasją. Wtedy wszystkie puzzle 
powoli ułożyły się w jedną całość. Później odkryłam FOB, uczestniczyłam w comiesięcznych 
spotkaniach Forum, zaczęłam drążyć temat CSR, poznawać ludzi znających tę trudną tematykę. 
Po pewnym czasie poprosiłam zarząd o wyrażenie zgody na przygotowanie strategii CSR-owej 



CSR W POLSCE - MENEDŻEROWIE/MENEDŻERKI 500 - LIDER/LIDERKA CSR32

dla spółki. To było w roku 2007. Kiedy ją otrzymałam, mogłam bez przeszkód przeprowadzić 
audyt wewnętrzny w firmie. Od tego właśnie rozpoczęła się moja podróż CSR-owa. Dodam, że 
teraz jesteśmy na etapie wydania pierwszego raportu CSR-owego.

Mimo, że w części ilościowej badania respondentami było 55 proc. kobiet i 45 proc. mężczyzn,
do tej fazy projektu wytypowanych zostało aż 12 kobiet i tylko 1 mężczyzna. Trudno na tej 
podstawie wyciągać daleko idące wnioski, ale trudno też oprzeć się wrażeniu, że świat osób 
mocno angażujących w CSR jest światem zdecydowanie sfeminizowanym – jak widać, nie ma tu 
mowy o jakichkolwiek parytetach.

SUKCES W CSR

Sukces naszych rozmówców w CSR-ze wiąże się z konkretnymi akcjami – udanym wprowadzeniem 
wolontariatu, opracowaniem strategii rozwoju uwzględniającej CSR w zarządzaniu firmą.
Dla niektórych sukcesem jest coś jeszcze innego – zmiana mentalności współpracowników, 
przekonanie zarządu do swoich pomysłów.

Te „twarde” i „miękkie” sukcesy są przez niektórych łączone z firmą – to nie ich lub nie tylko ich 
sukces, ale całej firmy, wielu osób zaangażowanych z realizowanie poszczególnych projektów.

Katarzyna Nowakowska, PEKAES SA
W firmie największym sukcesem CSR’u jest to. że ludzie się na to godzą. Proszę pamiętać, że my 
jesteśmy spółką akcyjną, my musimy pytać bardzo wielu interesariuszy o opinię.

Magdalena Winconek, BRE Bank
Pierwszym krokiem, jeśli chodzi o  działania CSR jest budowanie świadomości, że inicjatywy z 
tego zakresu  zwykle  są  już w firmie realizowane, lecz nikt ich nigdy wcześniej tak nie nazywał.  
(…) Poza tym to też budowanie świadomości wśród pracowników, że w firmie  jako uzupełnienie 
codziennych czynności pro sprzedażowych, jest miejsce na indywidualny pomysł, z którego może 
wyniknąć coś dobrego dla innych. Moim sukcesem jest działający od 2 lat program wolontariatu 
pracowniczego w BRE Banku, który zbudowałam od zera. A nie było to łatwe zadanie.

Anna Zawadzka, Totalizator Sportowy
(…) że byłam w stanie przekonać do swojego projektu najwyższą kadrę menadżerską

STAN CSR W POLSCE – BARIERY ROZWOJU 

Cienie CSR w Polsce dotyczą kilku obszarów:

· Niezrozumienia, czym jest CSR, częste mylenie CSR-u z PR-em. To niezrozumienie dotyczy 
różnych szczebli w firmie:

•	 zarządu – postrzegającego CSR, jako pewną fanaberię, działania, które nie wiążą się 
z sukcesem firmy,

•	 kadry menedżerskiej wyższego szczebla – postrzegającej CSR, jako dodatkowy obowiązek, 
który utrudnia wypełnianie podstawowych zadań. Szczególnie trudnym przypadkiem jest 
sytuacja, gdy zrozumienie uzyskane na szczeblu zarządu napotyka na niezrozumienie 
właśnie tego szczebla – skutkuje to biernym oporem

•	 pracowników – przejawiające się w małym zaangażowaniu np. w wolontariat
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Przedstawiciel firmy z branży energetycznej 
Brak świadomości w kadrze zarządzającej i traktowanie CSR’u po macoszemu. Niezrozumienie
i traktowanie CSR’u jako dodatkowego obowiązku.

Anna Zawadzka, Totalizator Sportowy
Negatywne nastawienie ludzi do zmian (…) ludzie nie lubią zmian i czasami wprowadzanie nowych 
rozwiązań przypomina walkę z wiatrakami.

Maria Piłat, Hochtief
Wciąż za małe zaangażowanie ogółu pracowników.

Magdalena Szumna, BAT
Nudne jest odpowiadanie po raz kolejny na pytanie, czy CSR to jest PR i tak dalej, i dlaczego to jest 
istotne. Tyle już o tym mówimy i za każdym razem to jest jedno z pytań, które się pojawia.

Traktowanie przez firmy CSR-u jako modnego narzędzia bez zagłębienia się w jego istotę. 
Oznacza to czasami przerost formy nad treścią – korzystanie z CSR-u, jak z kolejnej formy PR-u 
nastawionej na budowę wizerunku firmy, a niekiedy sposób na ukrywanie nieetycznych działań

Przemek Pohrybieniuk, Danone
W ostatnich dziesięciu latach udało nam się z jednej strony osiągnąć bardzo dużo, bo CSR stał 
się tematem, o którym się mówi, stał się ostatnio nawet tematem modnym, natomiast nie stał 
się tematem głębszej analizy i strategicznych działań liderów rynkowych. Coraz więcej firm 
podejmuje już tego typu działania, ale wiele z nich podejmuje je na zasadzie owczego pędu, bo inni 
to robią. Na zasadzie, jak to kiedyś opowiadał jeden z konsultantów CSRowych: „Panie, chciałbym 
kupić trochę tego CSR’a”.

Katarzyna Nowakowska, PEKAES SA
Ten CSR w naszej firmie, dla mnie fenomenem jego jest to, że my go robimy własnymi rękoma.
My go nie zlecamy. My sobie nie kupujemy CSR’u, a to się bardzo często zdarza.

Przedstawiciel firmy z branży spożywczej
Przerost formy nad treścią. Więcej jest informacji niż działań rzeczywistych. Coś robimy, ale 
chcemy, żeby wszyscy o tym wiedzieli. To jest działanie trochę na sprzedaż.

Katarzyna Radecka, Kompania Piwowarska
Dla Kompanii Piwowarskiej działania CSR są spójną koncepcją zarządzania, realizowaną przez 
wszystkich pracowników firmy, więc nie ma konieczności wprowadzania jakiś radykalnych zmian. 
Na obecnym etapie rozwoju zależy nam raczej na pozyskaniu partnerów, by móc te działania 
realizować w jeszcze szerszym zakresie niż obecnie.

· Z tym ostatnim ograniczeniem wiąże się pewna powierzchowność, czy płytkość CSR-u – brak 
liderów, brak poważnej dyskusji, brak innowacyjności.

Przemek Pohrybieniuk, Danone
Po pierwsze nie mamy prawdziwych liderów CSR’u wśród prezesów i członków zarządów firm, 
ani w administracji. (…) Nie mamy tam ludzi, którzy byliby przekonani, albo mieli wiedzę, albo 
wielką wiarę w sensowność tego typu działań. Tzn. żeby patrzyli dalej, niż swoje miesięczne czy 
kwartalne wyniki i patrzyli na swoją misję jak i na misję swojej firmy w perspektywie długofalowej, 
zmieniającego się świata (…) brak mi prawdziwych liderów w biznesie, ale i w życiu społecznym, 
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którzy by patrzyli na tego typu rzeczy, brali je pod uwagę i coś z tym robili Społeczeństwo się 
zienia, nowe megatrendy zastępują stare, a nasz biznes zatrzymał się na zwiększaniu efektywności 
operacyjnej, będąc niewystarczająco blisko społeczeństwa. A CSR nie stanowi (…) busoli dla firm, 
dla liderów jako pewnego rodzaju wskazania co cenią konsumenci, którzy są przede wszystkim 
obywatelami. A CSR , czy też patrząc szerzej – zrównoważony rozwój, mają w sobie taki element 
konieczności zmiany własnego sposobu robienia biznesu oraz dbania o dobro wspólne. A my tego 
dobra wspólnego albo nie mamy albo o niego nie dbamy. Między innymi dlatego, że mamy bardzo 
niski poziom zaufania wobec siebie a przez to mamy niski kapitał społeczny.

Magdalena Winconek, BRE Bank
Polskie organizacje, które zajmują się CSR’em zrzeszają duże i znane firmy, a dla ich przedstawicieli 
organizują różne cykliczne wydarzenia. (…)Nie mam poczucia, że dzięki tym wydarzeniom udaje się 
zaszczepić w małych i  średnich przedsiębiorstwach ideę tak zwanego społecznie odpowiedzialnego 
biznesu bądź społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Warto pamiętać, że to właśnie tych 
firm jest w Polsce najwięcej.(…) Wiele CSR-owych inicjatyw  zwieńczają publikacje, w których 
opisane są case’y. W dużej mierze skupiają się one na działaniach  charytatywnych. Rzadko firmy 
mówią o swoich działaniach wprowadzonych we współpracy ze swoimi interesariuszami, które mają 
charakter biznesowy. Do takich, które prowadzą takie działania zalicza się BRE Bank. 

Pojawiały się także pojedyncze głosy zwracające uwagę na aspekty rzadko podnoszone w myśleniu 
o CSR-ze:

· Skupianie się na modnych obszarach pomocy

Agnieszka Małajny, LG Display
Nasza firma stara się pomagać w takich obszarach CSR, które nieczęsto są uznawane za priorytetowe. 
Wszyscy kładą nacisk na dzieci i na domy dziecka. Jest to zdecydowanie najłatwiejsza pomoc i lepiej 
pomagać w ten sposób niż w ogóle, natomiast nasza firma skupia się na pomocy humanitarnej. 
Tak naprawdę nikt nie chce się włączać w akcje humanitarne, póki coś się nie dzieje, póki nie ma 
jakiegoś kataklizmu. Pokazuje to choćby przykład zapomnianego Haiti, które zawsze było biedne, 
w związku z czym nikt tam nie inwestował. Musiała stać się tragedia, żeby ktoś zauważył z jakimi 
problemami borykają się mieszkańcy tej wyspy. W LG Display staramy się to zmienić, udzielając 
pomocy w takich krajach jak Indie czy Bangladesz. Niekoniecznie pomagamy tym, którym po prostu 
łatwo jest pomóc.

· Potrzeba prawdziwych partnerów do realizacji CSR-u, a nie tylko nastawionych roszczeniowo 
organizacji pozarządowych

Katarzyna Pąk, Ericsson
Potrzeba biznesowi partnerów w sferze organizacji pozabiznesowych, którzy mieliby pomysły, rozumieli 
istotę CSR-u i potrzeby biznesu (…) każda, konkretna inicjatywa organizacji powinna być  dostosowana 
do natury branży jaką firma reprezentuje, jej wielkości, możliwości organizacyjnych. Najprościej jest 
ubiegać się o fundusze na wparcie własnego programu, a CSR to zaangażowanie przedsiębiorstwa 
w działania, wpisanie programów  w strategię firmy. (…) długotrwałe formy współpracy są możliwe
z organizacjami, które nie roszczą sobie prawa do jedynie pełnej wiedzy na temat tego, co powinniśmy 
robić, ale są partnerem i proponują, jak zrobić, aby jakieś przedsięwzięcie miało rzeczywiście sens.

· Niezrozumiałość samego pojęcia CSR



35
MENEDŻEROWIE

500

Magdalena Winconek, BRE Bank
Moim zdaniem skrót CSR jest tak różnie kojarzony, że nie zawsze działania z nim utożsamiane 
są pozytywnie odbierane. Przy okazji nowego przedsięwzięcia, na przykład wprowadzenia 
dodatkowych punktów sortowania papieru, warto komunikować językiem zarówno korzyści 
środowiskowych, dla firmy i jej pracowników zamiast podkreślać, że to jest właśnie CSR. Korzyści 
widoczne gołym okiem, ale te przemawiające do świadomości, łatwo rozumiane przez człowieka 
są zdecydowanie bardziej skuteczne, niż nadawanie im  wysokiego, CSR-owego tonu.. (…) tak 
bym definiowała CSR. Racjonalizatorskie działania niosące korzyści – dla firmy i jej otoczenia. (…) 
właśnie w takim typowym rozumieniu tego słowa, budowania trwałych relacji z pracownikami, 
klientami, dbania o środowisko (…) Niestety, nie do końca wiadomo jak powinien się kojarzyć 
odpowiedzialny biznes.

OSOBISTE SATYSFAKCJE

Praca w CSR-ze jest źródłem naprawdę wielu pozytywnych odczuć wszystkich zaangażowanych 
osób, z którymi mieliśmy możliwość rozmawiać na ten temat. Mają one różny charakter: od 
najprostszych emocji po głębokie zmiany w funkcjonowaniu w otoczeniu społecznym. CSR 
najwyraźniej przyczynia się do rozwoju nie tylko firm, ale i ludzi, którzy go praktykują. Korzyści 
odczuwane przez naszych rozmówców w wyniku pracy w CSR-ze wiążą się z:

•	 satysfakcją z pracy – rozumianą w prosty, najbardziej bezpośredni sposób

•	 poczuciem własnego rozwoju – nabywaniem nowych umiejętności, wiedzy, rozwojem bardzo 
osobistym, 

•	 wyzwaniem dla własnej osoby – przekraczaniem własnych ograniczeń, wchodzeniem w nowe 
role. 

Katarzyna Radecka, Kompania Piwowarska
Coś, czego się nie da przełożyć na żadne pieniądze, ta radość w oczach dzieci, czy w ogóle 
podopiecznych, którym się pomogło, jest najcenniejsza. Mam ogromną satysfakcję, że dzięki 
naszym inicjatywom społecznym możemy pomagać potrzebującym i przynosić radość osobom 
pokrzywdzonym przez los. Również poprzez działania promujące odpowiedzialne spożywanie 
alkoholu mamy szansę zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach edukując, by nigdy nie 
wsiadać do samochodu po spożyciu alkoholu.

Agnieszka Małajny, LG Display
Cieszy, kiedy widzi się chociażby uśmiech dziecka, czy jakiejkolwiek osoby, która podchodzi do 
mnie i mówi: „słuchaj, było świetne, musimy tego robić więcej”. Oczywiście, że każda tego typu 
akcja jest sama w sobie motywująca, by faktycznie robić ich więcej, dostarczając mi i uczestnikom-
wolontariuszom ogromnej satysfakcji.

Agnieszka Kubica-Radek, PeBeKa
Naprawdę realizacja działań na rzecz lokalnych społeczności, pomoc potrzebującym i najsłabszym 
daje bardzo dużą satysfakcję wewnętrzną. I to nie jest satysfakcja stricte biznesowa, gdzie 
cieszą nas osiągnięcia założonych celów, zysków czy dobrze przeprowadzonych negocjacji, ale 
satysfakcja bardziej ludzka, odwołująca się do sfery wartości i naszych pokładów współczucia. 
Tę satysfakcję odczuwam, gdy widzę efekty tych działań, obserwuję, jak przekładają się na ludzi, 
promieniują na innych, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz – zarażają innych i stają się 
zalążkiem kolejnych działań.
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Magdalena Szumna, BAT
Bardzo rozwinęłam od strony, powiedziałabym, dziennikarskiej. I poszerzyłam wiedzę ogólną, 
napisałam parę eksperckich artykułów (…) poznałam bardzo ciekawych ludzi i pozwoliło mi to spojrzeć 
na biznes z zupełnie innej strony (…) dojrzałość myślenia o biznesie i o powodach, dla których pewne 
rzeczy się robi w firmie a których się na przykład nie robi.

Katarzyna Nowakowska, PEKAES SA
Jestem człowiekiem, który jest postrzegany, i to dochodzi nawet do jakiś ocen psychologicznych, 
jako doskonały mediator. Ja nie jestem fighterem w biznesie. (…) natomiast w pracy społecznej 
jestem zupełnie inna. Odwrotnie. Potrafię idealnie łączyć cechy osoby walczącej z cechami 
mediatora. (…) to bardzo często widać w sytuacji, kiedy ludzie zwracają uwagę na to, że ja mówię 
„przecież nie proszę państwa o przysługę, bo chcę sobie kupić komplet mebli kuchennych.
Ja was proszę o pomoc, którą wy de facto będziecie świadczyć przeze mnie swojej społeczności.”
I proszę mi wierzyć – ja się nie wstydzę prosić o nic. Jestem kompletnie w stanie wyzbyć się jakiegoś 
wstydu w tej materii społecznej.

Maria Piłat, Hochtief
Naprawdę bardzo duża satysfakcja. Dla mnie jest to clou biznesu, bo dzięki CSR’owi dochodzimy m.in. 
do innowacyjnych rozwiązań, sondujemy rynek, lepiej identyfikujemy ryzyka na rynku, w konsekwencji 
stajemy się bardziej konkurencyjni. Ogromne znaczenie ma tutaj partnerska współpraca z różnymi 
grupami naszego otoczenia biznesowego, gdzie bardzo ważna rolę odgrywają dialog i otwarta 
komunikacja. To wyzwanie, ale także duża satysfakcja. Poza tym CSR daje możliwość uczenia się od 
siebie nawzajem i dojścia do sukcesu na drodze wzajemnego szacunku. A to ludzi motywuje.

Magdalena Winconek, BRE Bank
Prywatnie lubię się sprawdzać i lubię wyzwania. A CSR ewidentnie jako nowa dziedzina (…) jest 
wyzwaniem. By sprawić, by pewne rzeczy zadziałały, by przekonać, że warto się w to angażować, 
należy poświęcić dużo cierpliwości i zaangażowania. Lecz gdy się uda – to bardzo satysfakcjonujące 
uczucie.

OCZEKIWANIA/PLANY ZWIĄZANE Z CSR-EM

Gdy pytamy o spodziewany stan CSR-u za kilka lat lub marzenia z tym związane uzyskujemy odpowiedzi 
wiążące się przede wszystkim z pożądanym rozwojem tego obszaru we własnej firmie. Te marzenia 
mają różny zakres, tak jak i obecny stan CSR-u w firmach naszych rozmówców jest różny. Jedni zatem 
chcą po prostu rozwijać dalej działania, inni kreślą wizje CSR-u obejmującego cały obszar zarządzania 
firmą. Jedna cecha łączy te marzenia – wszyscy chcą więcej, a im więcej już mają, tym więcej chcą
w przyszłości. Te plany związane z rozwojem CSR-u dotyczą:

•	 kontynuacji dotychczasowych akcji – coraz intensywniejszych, mających większy zasięg oraz rozwoju – 
pojawieniem się nowych inicjatyw, pomysłów

•	 dokonania zmian w mentalności ludzi – przekonanie szerszej grupy pracowników do zaangażowania 
się i zrozumienia wartości działań CSR-u dla pracowników i powodzenia firmy

•	 konkretnych, szeroko zakrojonych koncepcji funkcjonowania firmy i miejsca CSR w zarządzaniu firmą

Przemek Pohrybieniuk, Danone
Oczekuję, że moja firma dalej będzie odważna, innowacyjna i będzie inwestowała w zmienianie 
siebie, aby być bardziej zrównoważoną. Z drugiej strony oczekuje też od siebie, że będzie mi się 
udawało inspirować działania prowadzące do pozytywnych zmian społecznych i biznesowych.
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Katarzyna Nowakowska, PEKAES SA
Chciałabym, żeby to był CSR taki wewnętrzny, pracowniczy. Czyli, żeby w firmie można było stworzyć 
taki prawdziwy program wolontariatu z bankiem kompetencji i bankiem czasu i żebyśmy mieli, 
biorąc pod uwagę, że nas jest 17 oddziałów, to bardzo bym chciała żebyśmy w każdym oddziale 
mieli 3 partnerów. To może być jedna fundacja, ale z ogólnopolskimi programami, która w danym 
mieście może ten program realizować. Plus lokalne partnerstwo, z lokalnymi stowarzyszeniami, 
fundacjami tak, żeby każdy z pracowników miał poczucie, że ma wybór. To byłoby super.

Maria Piłat, Hochtief
Bardzo bym chciała, aby w perspektywie 3–5 lat CSR stał się częścią zintegrowanego systemu 
zarządzania w większości firm na naszym rynku. Dzięki temu CSR przenikałby różne obszary 
zarządzania firmą, w ten sposób „zaraziłby” dobrymi praktykami coraz szersze grono firm.

Agnieszka Kubica-Radek, PeBeKa
Każdorazowo staramy się szukać partnerów i innych zarażać naszym pomysłem na pomaganie. 
Dlatego namówiliśmy już wiele firm do uczestnictwa w akcji Kartki życzliwości. Okazuje się, że 
też chętnie dokładają cegiełkę dla naszych podopiecznych. Widząc rozszerzanie się akcji, nasi 
pracownicy tym chętniej się w nią angażują. I to rozszerzanie oceniam jako najcenniejsze.

Anna Zawadzka, Totalizator Sportowy
Jestem osobą, która wdraża projekty, ale w pewnym momencie widzi, że spółka już sobie radzi
i może sprawnie funkcjonować. Projekty są bowiem tak zaimplementowane w korzeniach spółki
i w procedurach, że szef projektu nie jest już potrzebny (…) Pojawia się coraz więcej zaangażowanych 
osób. Takich rzeczników zmian.

Katarzyna Radecka, Kompania Piwowarska
Ważne jest, by każdy z pracowników firmy lepiej poznał wszystkie priorytety zrównoważonego 
rozwoju obowiązujące w firmie i znalazł swój własny sposób, by je realizować zarówno w pracy, jak 
i w codziennym życiu. Istotną sprawą jest również zaangażowanie naszych partnerów w działania 
CSR tak, by tematy związane np. z ochroną środowiska, czy włączeniem się w inicjatywy na rzecz 
społeczności lokalnych stały się naszym wspólnym celem.

Przedstawiciel firmy z branży energetycznej
stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju. Myślę, że to jest główny cel na te 3–5 lat. (…)
a także zwiększenie świadomości pracowników.

METAFORYCZNY CSR

Poprosiliśmy naszych rozmówców o podanie metafory określającej, czym jest CSR według 
formuły: „CSR jest jak …, ponieważ …”. Nie zawsze to były metafory, ale często wiele mówią, czym 
jest CSR dla tych, którzy są jego awangardą w polskim biznesie.

CSR jest zatem czymś, co robi różnicę w działalności biznesowej…:

Magdalena Szumna, BAT
Jak dobry przepis na chleb: żeby był dobry chleb, to musi być zakwas, więc myślę, że to jest właśnie 
taki element, który sprawia, że poczujemy różnicę pomiędzy np. pustym, białym pieczywem
a takim typowym domowym, zrobionym u babci na zakwasie.
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Przedstawiciel firmy spożywczej
Jak dobre wino ponieważ dodaje smaku temu, co się robi.

…CSR jest czymś pomocnym, pierwiastkiem ludzkim w biznesie…:

Agnieszka Kubica-Radek, PeBeKa
CSR jest jak człowiek (…) jak przyjaciel, który poda rękę, który wysłucha, co mamy do powiedzenia, 
porozmawia, by ukierunkować, pomóc (…) taka bliska, empatyczna dusza

Przedstawiciel firmy z branży retail
jak pomocna dłoń (…) ten dotyk musi być oczywisty, musi istnieć realny efekt naszej pracy

Katarzyna Radecka, Kompania Piwowarska
…jak szeroko otwarte oczy na to, co się dzieje dookoła, ponieważ musimy zwracać uwagę nie 
tylko na własne potrzeby, ale również na potrzeby społeczności wśród których żyjemy i dbać
o zapewnienie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw. Dzięki współpracy z różnymi 
parterami możemy znacznie rozszerzyć krąg naszego działania i promować ideę CSR wśród 
kolejnych firm i instytucji. 

…CSR jest pojemnym, różnorodnym działaniem łączącym wiele działań…:

Agnieszka Małajny, LG Display
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jak pizza Quattro Stagioni, każdy kawałek jest inny.

…CSR jest rozwojem, inwestycją w przyszłość, czymś, co rośnie z nami…:

Katarzyna Nowakowska, PEKAES SA
Jest jak rozwój, jak przyszłość. Ponieważ pozwala ludziom na pokazanie, jacy są naprawdę jako 
ludzie. Że nie jesteśmy jednowymiarowi. Nie jesteśmy tylko pracownikami, nie jesteśmy tylko 
rodzicami. Nie mamy bardzo określonych ról społecznych. Możemy być bardzo różni.

Przedstawiciej firmy z branży energetycznej
Jest jak kwiat. Gdzieś tam kiełkuje jakaś myśl, później się rozwija i dojrzewa.

Przemek Pohrybieniuk, Danone
Jak kiełkująca roślina, wciąż słaba, ale rosnąca w siłę

Magdalena Winconek, BRE Bank
CSR jest długoterminową inwestycją. Jest trochę jak oszczędzanie. Wprowadzanie kolejnych 
działań na polu CSR to tak, jak dodawanie kolejnej monety, która wraz z wcześniej zaoszczędzonymi 
prowadzi do zgromadzenia pokaźnej kwoty. Z odpowiednio pokaźną  można zrobić coś rozwojowego, 
ulepszającego. Tak indywidualnie - dla człowieka, jak  i dla firmy.
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…I wreszcie, CSR jest sposobem na osiągnięcie pełni życia, prawdziwego sukcesu:

Maria Piłat, Hochtief
CSR jest jak życie w toskańskiej wiosce – tylko ten w pełni korzysta z dobrodziejstw otoczenia,
kto nie odwraca się do sąsiadów plecami.

Czego Państwu i sobie życzymy
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