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Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu prezesom, prezeskom oraz osobom zasiadającym 
w zarządach następujących firm:

Firmy partnerskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Szanowni Państwo, 

zapraszam do lektury raportu „Obowiązki 
biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzają-
cych firmami działającymi w Polsce”.
To pierwsza publikacja Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu przedstawiająca 
perspektywę osób zajmujących najwyższe 
stanowiska kierownicze w  firmach, istotne 
uzupełnienie ubiegłorocznego, i  wcześniej-
szych, badań menedżerów i  menedżerek 
CSR. Ciekawie wypada porównanie opinii 
obu grup respondentów. Ich  perspektywy nie 
zawsze są jednakowe. To co ważne i warte 
podkreślenia, to jednak spójność w  rozu-
mienia wpływu zaangażowania zarządu na 
transformację biznesu w kierunku zrównowa-
żonego rozwoju oraz,  jak wynika z naszego 
badania, gotowość przedstawicieli i  przed-
stawicielek Zarządów do podejmowania ta-
kiej aktywności.
Dzisiaj pokazujemy, że są firmy, których naj-
wyższe kierownictwo nie tylko rozumie na 
czym polega odpowiedzialne prowadzenie 
biznesu, ale jest też liderem w jego wdrażaniu. 
I choć publikowany  właśnie raport  obejmuje 
kilkudziesięciu respondentów, nie jest to ba-
danie reprezentatywne, to jest to głos ważny 

i wart zauważenia. Pokazuje, że są w Polsce 
firmy, których liderzy uznają, że zrównowa-
żony rozwój jest szansą na nowe możliwości 
rozwoju ich organizacji. Badani nie mają też 
wątpliwości, że zrównoważony rozwój bę-
dzie nabierał coraz większego znaczenia, są 
świadomi, że nadążanie za oczekiwaniami 
konsumentów, pracowników i prawodawców 
będzie coraz większym wyzwaniem. Choć wi-
dzą krótkoterminowe bariery, to motywują ich 
one do większego zaangażowania.
Publikacja, którą przedstawiamy, jest szcze-
gólnym domknięciem roku „20 lat partner-
stwa na rzecz zrównoważonego rozwoju 
w  Polsce” i  dobrym prognostykiem na przy-
szłość. Zarządzający firmami w Polsce niemal  
jednogłośnie uznają, że odpowiedzialność 
społeczna i środowiskowa jest równie ważna 
jak generowanie zysku przez firmę. To waż-
na i potrzebna deklaracja, pozwalająca wie-
rzyć, że biznes będzie przewodził zmianom, 
których tak bardzo potrzebujemy już dziś, dla 
nas, naszych dzieci i wnuków.

 

Marzena Strzelczak 
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Siedem ważnych wniosków z badania

Wniosek I
Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony 
rozwój są jednym z najważniejszych elementów przy 
podejmowaniu decyzji w firmie. 

71%*

Wniosek III
Zrównoważony rozwój nie utrudnia działalności 
biznesowej

92%*

Wniosek VI
Rozwiązywanie problemów środowiskowych jest 
odpowiedzialnością biznesu.

89%*

Wniosek II
Kwestie zrównoważonego rozwoju zmieniły znacząco 
sposób realizacji działań biznesowych

68%*

Wniosek V
Przeciwdziałanie dyskryminacji jest ważnym zadaniem 
dla biznesu

95%*

Wniosek IV
Kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu (CSR) i zrównoważonym rozwojem stanowią 
coraz większe wyzwanie dla firm

73%*

Wniosek VII
Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest 
równie ważna jak generowanie zysku przez firmę

97%*

* odsetek uczestników badania wyrażający bądź 
zgadzający się z danym poglądem, n=38
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Prezeski, prezesi i  osoby zasiadające w  za-
rządach firm działających w Polsce nie mają 
wątpliwości, że tematyka społecznej odpo-
wiedzialności biznesu i zrównoważonego roz-
woju pełni ważną rolę w bieżącej działalno-
ści firm. Zapytani o znaczenie tych tematów 
w  procesie podejmowania decyzji w  firmie, 
w  zdecydowanej większości odpowiadali, 

że jest jednym z najważniejszych elementów 
(71%). Zdarzały się pojedyncze oceny, że 
ma wręcz decydujące znaczenie (5%). Jedna 
czwarta oceniła, że tematy te są brane pod 
uwagę, ale nie mają znaczenia decydujące-
go. Żadna z osób nie wyraziła opinii, że kwe-
stie te w ogóle nie są uwzględniane.    

Wykres 1: Znaczenie tematów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 
i zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji w firmie*

Zrównoważony  
rozwój  
a zarząd1

24%

71%

5%

0%

Jest brane pod uwagę ale nie ma znaczenia 
decydującego

Jest jednym z najważniejszych elementów

Ma decydujące znaczenie

Nie ma znaczenia/ nie jest brane pod uwagę

* wszystkie odpowiedzi uzyskane zostały na próbie 38 osób - prezesów, prezesek lub osób zasiadających 
w zarządach firm działających w Polsce.
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Zrównoważony  
rozwój  
a zarząd

Aby ocenić jak wygląda to w praktyce podej-
mowania decyzji w  firmach zapytaliśmy jak 
często na spotkaniach zarządu są omawiane 
tematy z zakresu zrównoważonego rozwoju? 
Prawie 70% odpowiedziało, że „często” (53%) 
lub „bardzo często” (16%). 26% oceniło, że 
są omawiane „czasem”, a pojedyncze osoby 
oceniały, że „sporadycznie” (5%).

Przy pytaniu o konkretny zakres czasowy oodpo-
wiedzi rozłożyły się po jednej trzeciej pomię-
dzy ocenę, że tematy te omawiane były na 
ostatnim spotkaniu, w ciągu ostatnich 3 tygo-
dni i w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 

Wykres 2:  Kiedy ostatnio temat zrównoważonego rozwoju był omawiany na spotkaniu 
zarządu?

29%

34%

34%

3%

Na ostatnim spotkaniu

W ciągu ostatnich 3 tygodni

W ciągu ostatnich 3 miesięcy

W ostatnim roku

Nie ma wątpliwości, że rola CEO i całego za-
rządu w procesie wdrażania zrównoważonych 
rozwiązań jest ogromna. Podkreślają to także 
menedżerowie CSR w badaniu realizowanym 
w połowie 2020 r.* Ocenili oni zaangażowa-
nie zarządów jako kluczowe w popularyzacji 
CSR w firmach, a brak zrozumienia idei przez 
kadry zarządzające firmami było najczęściej 
wskazywaną przeszkodą we wdrażaniu CSR. 
Badani prezesi i prezeski oraz przedstawiciele 
zarządów nie mają wątpliwości co do tego, 
że pełnią ważną rolę w  procesie wdrażania 
zrównoważonych rozwiązań w  swoich fir-
mach. Poza ocenami, że zarząd musi pełnić 
rolę lidera, nakierowywać, a niekiedy nakazy-
wać pewne rozwiązania, ankietowani zwra-
cali uwagę na konieczność umiejętnego wią-
zania celów biznesowych z CSR-owymi oraz 
wprowadzanie tematyki zrównoważonego 
rozwoju w strategię i misję firmy, pamiętając 
jednocześnie, aby cele związane ze zrówno-
ważonym rozwojem były uwzględniane na 
każdym etapie realizacji tej strategii, a także 
aby były konkretne i mierzalne. W innym przy-
padku istnieje zagrożenie, że deklarowane 
zaangażowanie firmy w kwestie środowisko-
we stanie się greenwashingiem. 

Podkreślali też, że powinni sami dawać przy-
kład i inspirować pracowników, bo wtedy po-
dejście to łatwiej  przekazywać do wszystkich 
szczebli organizacji i  wdrażanie jest wtedy 
dużo łatwiejsze. Dotyczy to także w  dużej 
mierze relacji z pracownikami i kształtowania 
przyjaznych im rozwiązań takich jak przej-
rzyste zasady zatrudniania i wynagradzania 
oraz regulaminu pracy, wysokiej kultury pracy 
i  jej egzekwowania od wszystkich pracowni-
ków firmy.
Wsparcie dla wdrażania rozwiązań pro-śro-
dowiskowych czy społecznych może też, 
w  bardziej praktycznym znaczeniu, ozna-
czać nagradzanie za propozycje innowacji, 
zwłaszcza w obszarze CSR.
W nawiązaniu do tych ocen bardzo optymi-
styczne były także odpowiedzi na pytanie czy 
w firmie są opracowane konkretne cele zwią-
zane ze zrównoważonym rozwojem. Niemal 
w połowie firm reprezentowanych przez od-
powiadających (45%) są opracowane takie 
cele, w  37% są przygotowane dla pewnych 
obszarów, a w 16% są opracowywane dla ko-
lejnych. Przypadki, w których takich celów nie 
ma, są marginalne. 

* Badanie Menedżerowie CSR 2020; https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/menedzerowie-csr-2020/
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Wykres 3:  Czy w firmie są opracowane konkretne cele związane ze zrównoważonym 
rozwojem? 

Członkowie kadry kierowniczej firm pytani 
o  Cele Zrównoważonego Rozwoju w  więk-
szości odpowiedzieli, że są użyteczne i wdra-
żane w firmie (63%). Pozostali ocenili, że Cele 
są słuszne, ale mało praktyczne dla bizne-
su (16%), są im znane, ale nie na tyle dobrze 
aby je wdrażać (11%) lub nie słyszeli o Celach 
Zrównoważonego Rozwoju (11%). 

Wśród Celów za najistotniejsze dla ich organi-
zacji uznano Cel 5: Równość płci oraz Cel 13: 
Działania w dziedzinie klimatu, a duże znacze-
nie miały również Cel 3: Dobre zdrowie i jakość 
życia oraz Cel 9: Innowacyjność, przemysł, 
infrastruktura.

Wykres 4: Jakie 3 Cele Zrównoważonego Rozwoju są szczególnie istotne dla Państwa 
organizacji?

Tak

Są przygotowane dla pewnych obszarów 
 i w opracowaniu są kolejne obszary

Są opracowane dla pewnych obszarów

Są w opracowaniu

45%

16%

37%

3%

1
2

16

7

20

4

12
11

16

11

5

10

20

1 2
4 4
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Jeśli chodzi o wpływ tematyki zrównoważo-
nego rozwoju na firmę, to według zdecydo-
wanej większości badanych (prawie 70%) 
kwestia społecznej odpowiedzialności biz-
nesu już znacząco zmieniła sposób realizacji 
działań biznesowych. Jedna piąta oceniła, że 

wprowadziła jedynie kilka mało znaczących 
zmian. Skrajne opinie były w  mniejszości. 
Pojedyncze osoby deklarowały, że kwestie 
zrównoważonego rozwoju zasadniczo zmie-
niły profil działalności – czyli wszystko, a inne 
- że nie zmieniły nic. 

Wykres 5:  Czy w ciągu ostatnich 5 lat kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR) i zrównoważonego rozwoju wpłynęły na biznes/ firmę? Proszę wybrać 
najbardziej pasującą odpowiedź

Zrównoważony  
rozwój  
w firmie2

 Zasadniczo zmieniły profil działalności

Zmieniły znacząco sposób realizacji działań 
biznesowych

Wprowadziły kilka mało znaczących zmian

Nie wpłynęły na działanie firmy

8%

68%

18%

5%
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Największy wpływ na przejście firmy w stronę 
zrównoważonego rozwoju ma oczywiście za-
rząd, ale warto zwrócić uwagę, że na drugim 
miejscu są, zdaniem kierownictwa, pracowni-
cy. Wskazało tak 79% badanych. Ten wynik 
ciekawie koresponduje z rezultatami badania 
menedżerów CSR. Tam, oprócz wskazania 
kluczowej roli zarządów we wdrażaniu zrów-
noważonego rozwoju, ważnym elementem 
było podkreślenie głównej korzyści dla firmy 

w  postaci zwiększenia zaangażowania pra-
cowników. Widać więc, że proces ten działa 
w  dwie strony – z  jednej działania CSR an-
gażują pracowników, a z drugiej pracownicy 
mają duży wpływ na działania firmy nakiero-
wane na zrównoważony rozwój. 
Uwagę zwraca za to relatywnie mały wpływ 
wymogów prawnych, których znaczenie 
zostało ocenione niżej niż wpływ klientów 
i inwestorów.  

Wykres 6: Która grupa interesariuszy ma największy wpływ na zmiany w firmie 
w kierunku zrównoważonego rozwoju? - odpowiedzi duży i bardzo duży

Klienci

Inwestorzy

Pracownicy

Prawodawca / regulator

Zarząd

Organizacje pozarządowe

Administracja publiczna

Ankietowani zapytani o  główne korzyści 
z wdrażania rozwiązań z zakresu CSR i zrów-
noważonego rozwoju w  firmie wskazywali 
przede wszystkim podniesienie poziomu za-
angażowania pracowników oraz zwiększenie 
rozpoznawalności marki jako odpowiedzial-
nej / zrównoważonej. Obie te odpowiedzi 
wybrało po 61% badanych. Pierwszą trójkę 
odpowiedzi zamyka korzyść w postaci pod-
niesienia poziomu zaufania klientów (58%).  
Warto porównać te wyniki z  realizo-
wanym w  połowie 2020 r. przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu badaniem 

Menedżerów CSR. Przede wszystkim zwraca 
uwagę, że zarówno menedżerowie CSR, jak 
i  prezesi i  członkowie zarządów najczęściej 
wybierali te same odpowiedzi. W obu przy-
padkach było to zwiększanie zaangażowania 
pracowników i  zwiększenie rozpoznawal-
ności marki jako odpowiedzialnej. Różnice 
pojawiają się na dalszych miejscach i  o  ile 
menedżerowie CSR doceniają w  większym 
stopniu podniesienie poziomu świadomości 
pracowników w zakresie etyki oraz poprawę 
relacji ze społecznościami lokalnymi, to pre-
zesi częściej wybierali podniesienie poziomu 
zaufania klientów. 

68%

66%

79%

53%

97%

32%

24%
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Wykres 7: Główne korzyści z wdrażania rozwiązań z zakresu CSR i zrównoważonego 
rozwoju w firmie (badani mogli zaznaczyć 3 odpowiedzi)

Obniżenie kosztów działalności

Podniesienie poziomu zaangażowania 
pracowników

Zmniejszenie poziomu rotacji pracowników

Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy

Podniesienie poziomu świadomości pracowników 
w zakresie etyki

Poprawa reputacji

Zwiększenie rozpoznawalności marki jako 
odpowiedzialnej/ zrównoważonej

Podniesienie poziomu zaufania klientów

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

Poprawa relacji ze społecznościami lokalnymi

Nie widzę żadnych korzyści

Trudno powiedzieć

Inne

0%

61%

11%

8%

26%

34%

61%

58%

47%

21%

3%

3%

3%
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Jako najważniejsze czynniki wspierające 
wdrażanie zrównoważonego rozwoju w  fir-
mie dostrzegane było przede wszystkim za-
angażowanie zarządu – ta opinia spotkała 
się z  poparciem 87% badanych, na drugim 
miejscu znalazło się zainteresowanie pra-
cowników – 67% wskazań. Kolejne miejsca, 

wybrane przez około jedną trzecią ankieto-
wanych, zajęły zapisy prawne zachęcające 
(39%) i  zobowiązujące (34%) do wdrażania 
rozwiązań z  zakresu zrównoważonego roz-
woju oraz presja ze strony klientów (32%). 
Mniejszą liczbę wskazań zanotowała presja 
ze strony partnerów biznesowych (16%). 

Wykres 8: Jakie są 3 najważniejsze czynniki wspierające wdrażanie zrównoważonego 
rozwoju w firmie? (badani mogli zaznaczyć 3 odpowiedzi)

Jeśli chodzi o bariery jakie blokują czy utrud-
niają wdrażanie zrównoważonego rozwoju 
w firmie, to na pierwszym miejscu znalazły się 
dodatkowe koszty – ta odpowiedź została 
wskazana przez 45% badanych. Jako drugie 
miejsce zostało wskazane skupienie na innych 
obszarach (42%), natomiast trzecie związane 
było z brakiem wiedzy na temat zrównowa-
żonego rozwoju (37%). Co ciekawe – jedna 
czwarta badanych wskazała, że problemem 
jest brak nacisku ze strony konsumentów, któ-
ry mógłby bardziej zmotywować do działa-
nia. Na kolejnych miejscach znalazły się brak 
powiazania z profilem biznesowym firmy oraz 
bariery prawne. 
Wśród innych barier uczestnicy badania wy-
mieniali także problemy związane z koordy-
nacją działań w  firmie oraz to, że wdraża-
nie rozwiązań prośrodowiskowych wymaga 
współpracy i  zrozumienia pomiędzy firmą 

a  klientami, zleceniodawcami czy kontra-
hentami. Brak zgody na realizacje działania 
przez jedno z ogniw łańcucha dostaw może 
zablokować zrównoważony projekt. Dotyczy 
to zwłaszcza sytuacji, gdy „zielone” rozwią-
zania wiążą się z dodatkowymi kosztami. 
Badani zwracali też uwagę na ważną rolę 
administracji publicznej, rozumianej szero-
ko jako prawodawca, instytucje kontrolne, 
ale też wspierające zrównoważone inwesty-
cje. Dla biznesu ważna jest stabilność prawa 
i  jego przewidywalność, a  także jasne okre-
ślenie jakie działania są dozwolone, a  jakie 
będą kwestionowane przez instytucje kon-
trolne. Ważna jest koordynacja obydwu tych 
obszarów. Do tego warto dodać dużą rolę 
administracji w  rozdzielaniu funduszy na in-
westycje oraz budowaniu atmosfery i wdra-
żaniu rozwiązań prawnych wspierających ba-
dania i rozwój. 

Zaangażowanie zarządu

Zainteresowanie pracowników

Zapisy prawne zachęcające do wdrażania 
rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju

Zapisy prawne zobowiązujące do wdrażania 
rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju

Presja ze strony klientów

Presja ze strony partnerów biznesowych

Inne

87%

68%

39%

34%

32%

16%

0%
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Wykres 9: Jakie są 3 główne bariery dla wdrażania zrównoważonego rozwoju w firmie? 
(badani mogli zaznaczyć 3 odpowiedzi)

Konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów

Skupienie na innych obszarach

Brak wiedzy o zrównoważonym rozwoju

Brak presji ze strony konsumentów

Brak powiązania wartości zrównoważonego 
rozwoju z profilem biznesowym firmy

Utrudnienia prawne

Brak możliwości finansowych firmy

Niepewność co do kierunku rozwoju w kolejnych 
latach

Ne ma żadnych problemów

Brak takiej potrzeby

Niechęć pracowników

Inne

Niechęć konsumentów

Nie wiem/trudno powiedzieć

45%

42%

37%

24%

18%

18%

16%

13%

13%

11%

5%

5%

0%

0%
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Zrównoważony rozwój od kilku lat znajdu-
je coraz ważniejsze miejsce w  debacie pu-
blicznej oraz w  praktyce funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Pytani o  związek tej tema-
tyki z przyszłością swoich firm przedstawicie-
le zarządów widzą w  nim dużą szansę, ale 
i wyzwanie. 

Przede wszystkim przedstawiciele zarządów 
widzą w  tematach związanych z  CSR moż-
liwość rozwoju swoich firm. Tak ocenia 84% 
badanych, z czego niemal połowa zdecydo-
wanie zgadza się z tą opinią. 

Wykres 10: Kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) 
i zrównoważonym rozwojem  przyczyniają się do rozwoju firmy

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie 

Zdecydowanie nie

47%

37%

5%

8%

3%

Spojrzenie  
w przyszłość 3
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Bardzo podobne są odpowiedzi na pytanie 
o  nowe możliwości biznesowe jakie poja-
wiają się przed firmami w związku z wdraża-
niem nowych, „odpowiedzialnych” rozwiązań. 
Z  oceną, że zrównoważony rozwój otwiera 

takie możliwości zgadza się 79% badanych, 
co ciekawe – ponad połowa wszystkich ba-
danych zgadza się z tym stwierdzeniem zde-
cydowanie. W  obydwu omawianych pyta-
niach odsetek sceptyków to jedynie 11%.  

Wykres 11: Kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) 
i zrównoważonym rozwojem otwierają nowe możliwości biznesowe

Ciekawie prezentują się także odpowiedzi na 
pytanie czy kwestie związane ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu (CSR) i zrówno-
ważonym rozwojem utrudniają działalność 
biznesową? Tutaj również nie ma wątpliwo-
ści – aż 92% badanych ocenia, że kwestie 

te nie utrudniają działalności biznesowej. 
Warto dodać, że aż 58% badanych zdecydo-
wanie odrzuca taką opinię. Przekonanie, że 
prowadzenie działalności będzie z  powodu 
rozwoju CSR utrudnione wyraziło jedynie 8% 
badanych. 

Wykres 12:  Kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) 
i zrównoważonym rozwojem utrudniają działalność biznesową

Ważna jest też odpowiedź na pytanie o  to 
czy kwestie związane ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu (CSR) i zrównoważonym 
rozwojem stanowią coraz większe wyzwanie 
dla firm. Wprawdzie 24% odpowiadających 

oceniło, że nie jest to wyzwanie, jednak pra-
wie 3/4 stwierdziło inaczej, z  czego 34% 
zdecydowanie zgadza z  opinią, że jest to 
wyzwanie.  

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie 

Zdecydowanie nie

Zdecydowanie nie 

Raczej nie

Raczej tak

53%

26%

8%

8%

5%

58%

34%

8%
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Wykres 13: Kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) 
i zrównoważonym rozwojem stanowią coraz większe wyzwanie dla firm

Przy całym entuzjazmie dla tematyki zrówno-
ważonego rozwoju, jaki w  naszym badaniu 
wybrzmiewa dla wdrażania w  firmach roz-
wiązań z  zakresu zrównoważonego rozwo-
ju, widać tutaj ogromną świadomość przed-
stawicieli i  przedstawicielek zarządów za 
to, w  jaki sposób te kwestie będą włączane 
w funkcjonowanie firm. 
Patrząc na rolę biznesu we wdrażaniu zrów-
noważonego rozwoju szefowie i  przywód-
czynie firm zwracali uwagę na to, że kwestie 
CSR będą w coraz większym stopniu określać 
przedsiębiorstwa niezależnie od ich specyfi-
ki i branży. Nowoczesny biznes, poprzez po-
szukiwanie i wdrażanie nowych, przyjaznych 
środowisku rozwiązań powinien być w awan-
gardzie zmiany świata, jednak nie może dzia-
łać sam i potrzebna jest współpraca ze strony 
innych interesariuszy. 
Podkreślali też, że ważnym problemem jest 
wykorzystywanie CSR jedynie do budowy wi-
zerunku firm i sytuacje gdy pod płaszczykiem 

pięknych słów i  ładnych obrazków nadal ła-
mane są prawa człowieka, a środowisko jest 
niszczone. 
Z drugiej strony zwracali uwagę, że tematy-
ka zrównoważonego rozwoju jest promowa-
na przez regulatorów oraz w coraz większym 
stopniu staje się wymogiem konsumentów. 
Dlatego firmy będą musiały się do nich do-
stosować. Szczególnie podkreślona została 
rola firm-liderów, które powinny promować 
najlepsze wzorce i „narzucać” zrównoważony 
rozwój w swoich branżach.  
Pytani o to czy zmiany klimatu są dużym za-
grożeniem dla funkcjonowania firmy, w więk-
szości wyrazili sprzeciw. Odpowiedzi „raczej 
nie” i „zdecydowanie nie” przeważały i wynio-
sły łącznie 42%. Zwraca jednak uwagę spora 
grupa badanych, którzy nie potrafili jeszcze 
tego ocenić. Obawę przed wpływem zmian 
klimatu na ich firmę wyraziło 26% badanych. 

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie 

Zdecydowanie nie

34%

39%

3%

13%

11%
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Wykres 14:  Konsekwencje zmian klimatycznych dla firm

Konsekwencje zmiany klimatu są dużym 
zagrożeniem dla funkcjonowania mojej firmy

Zmiany klimatu są dla mojej organizacji 
szansą dla wdrażania nowych produktów

24% 18% 32% 8% 18%

8% 16% 13% 29% 34%

Potwierdzeniem tego, że zmiany zachodzą-
ce na rynku mogą być szansą dla firm jest 
odpowiedz na pytanie czy zmiany klima-
tu są dla organizacji szansą dla wdrażania 

nowych produktów. Tutaj 63 % odpowiedziało 
twierdząco, przeciwnego zdania była jedna 
czwarta, a 13% nie miało zdania. 

Zdecydowanie nie 
zgadzam się

Raczej nie 
zgadzam się

Ani zgadzam się, 
ani nie zgadzam się

Raczej zgadzam 
się

Zdecydowanie 
zgadzam się
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Badani prezesi i  prezeski przedstawili też 
własne opinie na temat ważnych kwestii spo-
łecznych związanych z głównymi wyzwania-
mi społecznymi i  środowiskowymi w  Polsce. 
Między innymi, w  nawiązaniu do debaty 
jaka miała miejsce w  Polsce wokół angażo-
wania się biznesu w  kwestie społeczne, za-
pytaliśmy badanych czy zgadzają się z opi-
nią, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest 
ważnym zadaniem  dla biznesu. Nasi badani 
nie mają wątpliwości.  Z  tą opinią zgadza 
się 95% badanych, z czego 84% zgadza się 
zdecydowanie. 

W obszarze środowiskowym, pytaliśmy mię-
dzy innymi jak badani widzą odpowiedzial-
ność swoich firm w obszarze środowiskowym. 
89%  badanych jest zdania, że rozwiązywanie 
problemów środowiskowych jest odpowie-
dzialnością biznesu. Nie jest oczywiście po-
wiedziane, że to biznes jest w pełni i wyłącz-
nie odpowiedzialny za ich rozwiązywanie, ale 
badani dają wyraźny sygnał, że przedstawi-
ciele biznesu od takiej odpowiedzialności nie 
uciekają. 

Biznes a kwestie społeczne4
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Wykres 15:  Postrzeganie roli biznesu względem ważnych kwestii społecznych 
i środowiskowych

Rozwiązywanie problemów środowiskowych 
jest odpowiedzialnością biznesu

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa 
jest równie ważna jak generowanie zysku 

przez firmę

3% 37% 53%8%

3% 39% 58%

Zdecydowanie nie 
zgadzam się

Raczej nie 
zgadzam się

Ani zgadzam się, 
ani nie zgadzam się

Raczej zgadzam 
się

Zdecydowanie 
zgadzam się

Przeciwdziałanie dyskryminacji  
jest ważnym zadaniem dla biznesu

5% 11% 84%

I  na koniec pytanie, które wydaje się być 
jednym z  najważniejszych, a  przedstawione 
przez naszych badanych deklaracje napawa-
ją optymizmem. 97% zgadza się ze stwier-
dzeniem, że odpowiedzialność społeczna 
i środowiskowa jest równie ważna jak gene-
rowanie zysku przez firmę. Ta ocena wpisuje 
się w trend aby odejść od rozumienia biznesu 

jako służącego przynoszeniu zysku wyłącznie 
akcjonariuszom i kieruje polski biznes w stro-
nę podejścia przyjaznego dla wszystkich in-
teresariuszy. To co jest niezwykle pozytywne 
to masowa deklaracja, że kwestie społeczne 
i  środowiskowe nie powinny być odsuwane 
w kąt dla zysku. 
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Podczas badania prezesi, prezeski i  osoby 
zasiadające w zarządach odnieśli i odniosły 
się także do zmian związanych z  trwającą 
pandemią Covid-19. Najbardziej precyzyjne 
i spójne były odpowiedzi dotyczące biznesu. 
W zdecydowanej większości badani zgodzili 

się, że pandemia doprowadzi do przyspie-
szenia zmian technologicznych. Z tym stwier-
dzeniem zdecydowanie zgodziło się aż 71% 
badanych, a  łącznie osób zgadzających się 
jest 97%. Nikt z badanych nie był przeciwne-
go zdania. 

 Wykres 16: Znaczenie pandemii w postrzeganiu zmian technologicznych i wyzwań 
środowiskowych

Zdecydowanie nie 
zgadzam się

Raczej nie 
zgadzam się

Ani zgadzam się, 
ani nie zgadzam się

Raczej zgadzam 
się

Zdecydowanie 
zgadzam się

Pandemia doprowadzi do przyspieszenia 
zmian technologicznych

Pandemia zwiększy świadomość 
istniejących obecnie wyzwań społecznych 

i środowiskowych

3% 26% 71%

8% 3% 16% 29% 45%

Koronawirus w firmie 
i społeczeństwie5
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Większość badanych zgadzała się też z opi-
niami, że pandemia zwiększy świadomość 
istniejących obecnie wyzwań społecznych 
i  środowiskowych. Nowa sytuacja pokazuje, 
że biznes powinien być bardziej zaangażo-
wany w  działania na rzecz społeczeństwa, 
a  także że pandemia pokazała konieczność 
skrócenia łańcucha dostaw. Z każdym z tych 
twierdzeń zgadzało się po ok. 75% badanych. 
Bardziej zróżnicowane były odpowiedzi na 
pytanie, które wiele osób stawiało sobie na 

początku pandemii – czy postawieni w nowej 
sytuacji, która przewartościowała nasze wy-
bory i pokazała co jest w życiu najważniejsze 
będziemy umieli odejść od dotychczasowych 
nawyków konsumpcyjnych. Tutaj uczestnicy 
badania wyrażali się ze zdecydowanie więk-
szym sceptycyzmem, a oceny były bardzo po-
dzielone. Większość nie miała na ten temat 
zdania (37%), jedna piąta (21%) zgodziła się 
z tym stwierdzeniem, ale nie było nikogo, kto 
zgodził się zdecydowanie. Pozostałe osoby 
się z tą oceną nie zgadzały (22%). 

Wykres 17: Wpływ pandemii na zachowania społeczne

Zdecydowanie nie 
zgadzam się

Raczej nie 
zgadzam się

Ani zgadzam się, 
ani nie zgadzam się

Raczej zgadzam 
się

Zdecydowanie 
zgadzam się

Pandemia zmieni styl naszego życia 
w kierunku ograniczenia konsumpcji

Pandemia zwiększy wrażliwość na kwestie 
wykluczenia społecznego / ekonomicznego 

etc.

11% 11% 37% 21%

5% 18% 32% 26% 18%

Podobnie było z  odpowiedziami na pytanie 
czy pandemia zwiększy wrażliwość na kwe-
stie wykluczenia społecznego lub ekonomicz-
nego. Zgodziło się z  tym twierdzeniem 45% 
badanych, a  25% miało przeciwną opinię.  
Jedna trzecia nie miała zdania. Podobnie 
równomiernie rozłożyły się głosy w odpowie-
dzi na pytanie czy pandemia pokazuje, że od-
powiedzialność za zapewnienie wspólnego 
bezpieczeństwa spoczywa na państwie – po-
łowa badanych zgodziła się z tym twierdze-
niem, jedna trzecia nie miała zdania, a 18% 
wyraziło przeciwną opinię. 
Pytani czy pandemia pokazała, że w sytuacji 
kryzysu każdy myśli przede wszystkim o sobie 

wyrazili ostrożny optymizm. Połowa bada-
nych nie zgodziła się z tą opinią, jedna piąta 
nie miała zdania, a  zgodziła się z  tą oceną 
niecała jedna trzecia badanych. 
Badani wyrażali też pogląd, że pandemia 
koronawirusa utrudniła w  pewnym stopniu 
wdrażanie rozwiązań CSR, ale wszystkie fir-
my muszą się jakoś dostosować do sytuacji 
i szukać przyszłości w nowych, bardziej zrów-
noważonych rozwiązań. W  czasach kryzysu 
łatwo zlekceważyć długofalowe potrzeby, 
ale tym bardziej trzeba zwracać uwagę na 
wyzwania, które zostaną z nami po przejściu 
pandemii. 
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W badaniu ankietowym udział wzięło 38 osób - prezesów, prezesek i osób zasiadających w zarzą-
dach firm działających w Polsce.
Badanie zrealizowane zostało w dniach 10-21 grudnia 2020 r.

O badaniu

W badaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki następujących branż: 

Budownictwo i nieruchomości

Energetyka

Finanse

FMCG

Handel

Konsulting

Media

Motoryzacja

Nowe technologie i IT

Przemysł chemiczny

Przemysł ciężki

Przemysł drzewny papierniczy i meblowy

Przemysł odzieżowy

Rozrywka

Usługi

Inne

Wielkość firmy:

26 
osób reprezentowało 
firmy zatrudniające 

250 i więcej 
pracowników

7 
osób reprezentowało 
firmy zatrudniające 

50 do 249
pracowników

5 
osób reprezentowało 
firmy zatrudniające 

poniżej 50 
pracowników
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Staż pracy:

Płeć: 

20 
mężczyzn

17 
kobiet

1
inne

poniżej

10 lat

powyżej

25 lat10-15 lat 15-20 lat 20-25 lat
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