
–  oczekiwania ze strony Pracowników / 

Dostawców / Klientów

CSR w praktyce - 
barometr Francusko 
Polskiej Izby Gospodarczej

Czynniki wspierające rozwój CSR w Polsce

Czemu firmy angażują się w działania CSR?

z uwagi na wewnętrzną potrzebę 

i świadomość odpowiedzialności biznesu.

* wyniki badań Havas Media Group 

Strategia CSR

Wybrane działania CSR realizowane 
przez francuskie firmy

Partnerzy:

Jakie korzyści odnoszą firmy z działań CSR?

Najczęściej stosowane narzędzia 
do komunikowania działań CSR

Czynniki hamujące rozwój CSR w Polsce

12%

2 na 10 respondentów przy wyborze produktu / usługi 

bierze pod uwagę czy firma jest społecznie odpo-

wiedzialna.* 20%

Odpowiedzi konsumentów:

Odpowiedzi firm:

Czy CSR jest ważny dla konsumentów?

63%

72%

62%

42%

37%

62%

52%

71%
firm uważa, 

że konsumenci 

nie wiedzą czym jest CSR

firm twierdzi, że konsumenci 

przy wyborze produktów / 

usług nie biorą pod uwagę 

czy firma jest odpowiedzialna 

społecznie.

75%
firm decyduje się na prowadzenie 

działań CSR ze względu na wzmocnienie 

wizerunku

22%tylko

–  szerzenie wiedzy na temat CSR przez 

organizacje i media

– dzielenie się dobrymi praktykami 

– brak wiedzy na temat CSR

–  brak zrozumienia i zaangażowania w CSR ze 

strony Klientów / Pracowników / Dostawców

–  niechęć i brak zaufania dyrekcji i zarządu 

do działań CSR

72%

63%

54%

48%

17%

65%

60%

34%

– ochrona środowiska

– kodeks etyczny

– zaangażowanie w rozwój regionu

– wolontariat pracowniczy

– W ogóle nie komunikuje

– Spotkania / konferencje

– Intranet

– Firmowa strona internetowa

38%

firm odnosi korzyści 

finansowe

firm posiada długofalową strategię CSR firm nie posiada strategii, ale prowadzi działania 

w zależności od potrzeb

firm nie mierzy wyników lub trudno im je oszacowaćfirm odnosi korzyści pozafinansowe 

(zaufanie, lojalność interesariuszy)

7 na 10 respondentów nie wie 

czym jest społecznie odpo-

wiedzialna firma.* 70%

firm przeznacza rocznie 

100 tys. PLN i więcej 

na działania CSR 
8% 15%Tylko firm ma dedykowane działy      CSR

47%

11% 35% 54%


