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Społeczna odpowiedzialność biznesu 
oczami dużych i średnich firm w Polsce
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Najważniejsze wyzwania, w których 
rozwiązywanie powinny angażować się firmy

Najważniejsze wyzwania

Według firm usługowych

Ochrona środowiska

Poprawa wizerunku na rynku

Recykling, gospodarowanie odpadami

Wzrost akceptacji przez otoczenie

Rozwój społeczności lokalnych

Wzrost zainteresowania  
ze strony kontrahentów

Korzyści, jakie odnoszą firmy 
działające zgodnie z koncepcją CSR

Przyczyny nierealizowania projektów  
z zakresu CSR przez niektóre firmy

Udział firm w Polsce realizujących 
działania z zakresu CSR

Źródło: badanie KPMG w Polsce

Dojrzałość dużych i średnich firm pod 
względem społecznej odpowiedzialności

Na podstawie raportu KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty 
a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce”. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych CATI, na próbie 
101 przedstawicieli firm we wrześniu 2014 roku.

Nieaktywni
Firma nie prowadzi  
działań CSR

Początkujący
Firma prowadzi 
działania CSR,  ale 
nie uwzględnia ich 
w strategii  i nie 
publikuje raportów

Dojrzali
Firma prowadzi 
działania CSR, 
uwzględnia je  
 w strategii  
 i publikuje raporty

Doświadczeni
Firma prowadzi 
działania CSR, 
uwzględnia  
je  w strategii lub 
publikuje raporty

Recykling, odpowiednie 
gospodarowanie 

odpadami

Ochrona 
środowiska 
naturalnego

Rozwój 
społeczności 

lokalnych

Nauka, 
 edukacja

52% 24%

36% 23%

36% 26%

Według firm przemysłowych

Ochrona środowiska

Wzrost zainteresowania wśród
potencjalnych pracowników

Rozwój społeczności lokalnych

Obniżenie kosztów

Nauka, edukacja

Wzrost sprzedaży

47%

45%

44%

41%

?

Brak wystarczających 
zasobów 
lub środków 
finansowych

Brak widocznych 
korzyści dla 
biznesu

Brak wiedzy lub 
pracowników 

o odpowiednich 
kwalifikacjach

Nieznajomość koncepcji

46% 15%

43% 51%

dużych i średnich firm 
w Polsce prowadzi 

obecnie działania 
z zakresu CSR

dużych i średnich firm 
prowadzących działania 

CSR uwzględnia go 
w strategii

rozważa jego 
włączenie do strategii

Usługi Przemysł

rozważa
ich wprowadzenie

firm prowadzących 
działania CSR w Polsce 
przygotowuje raporty 
społeczne/raporty 
zrównoważonego 
rozwoju

ma takie plany

63% 48%

7% 4%

przedstawicieli dużych
i średnich firm w Polsce uważa,
że powinnością biznesu jest
odpowiadanie na wyzwania
społeczne i ekologiczne

respondentów uważa,
że prowadzenie działalności
biznesowej zgodnie
z koncepcją CSR wpływa
korzystnie na wyniki
finansowe firmy


