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CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw: korzyści i bariery

Streszczenie

Celem artykułu jest określenie czynników pozytywnie i negatywnie wpływają-
cych na decyzje małych i średnich przedsiębiorstw o tym, czy angażować się w ini-
cjatywy CSR. Identyfikacja spodziewanych korzyści z tego rodzaju przedsięwzięć 
została zrównoważona analizą przeszkód, na jakie natrafiają organizacje starając 
się działać z zachowaniem zasad CSR. Powody, dla których firmy podejmują ini-
cjatywy z zakresu CSR, mogą być pochodną poziomu ich dojrzałości w przyję-
tym podejściu do CSR, ale mogą również wiązać się ze zmiennymi zewnętrznymi 
w stosunku do firm – trendami konsumenckimi lub technologicznymi, które mają 
potencjał, by dokonać radykalnych zmian w otoczeniu i wymusić (lub zainicjować) 
stosowne reakcje po stronie organizacji. W artykule zaprezentowano wybrane wy-
niki badań empirycznych. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: zarządzanie, małe i średnie przedsiębiorstwa, sektor MSP, CSR.

Kody JEL: M31

Wstęp 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility – CSR) jako na-
rzędzie wspierające realizację strategii przedsiębiorstw budzi obecnie wiele kontrowersji. 
Z jednej strony, pojawiają się badania międzynarodowe wskazujące na to, że zaangażo-
wanie na polu CSR ma charakter głównie PR lub nie przynosi spodziewanych efektów. 
W tym pierwszym przypadku CSR staje się narzędziem poprawy wizerunku przedsię-
biorstwa (Eberle, Berens, Li 2013, s. 731-746; Famiyeh, Kwarteng, Ato Dadzie 2016,  
s. 258-274; Fernández Sánchez, Sotorrio, Diez 2015, s. 563-575), w tym drugim – nieudaną 
inwestycją. Z drugiej, część badaczy nadal podkreśla konieczność umocowania przedsię-
biorstw w społecznościach lokalnych i powiązania ich działalności z celami społecznymi 
i środowiskowymi (Hejduk 2014; Grudzewski i in. 2010; Płoszajski 2013; Rok 2004; 2013; 
Wilburn, Wilburn 2014, s. 11-20). Wskazuje się na znaczenie CSR w kontekście poszuki-
wania przewagi konkurencyjnej, generowania innowacji, budowania długofalowych relacji 
z interesariuszami (Gomez-Bezares i in. 2017, s. 1-17). Obok teorii wyjaśniających zasad-
ność generowania wartości dodanej o charakterze społeczno-ekonomicznym, w rozumieniu 
M. Portera i M. Kramera (2011, s. 1-17), pojawiają się przykłady praktycznych aplikacji tej 
idei (Orr, Sarni 2015, s. 18-29; Pavlovich, Doyle Corner 2014, s, 341-351). Tym niemniej, 
dotyczą one przede wszystkim dużych przedsiębiorstw. Zważywszy, że polską gospodarkę 
budują w dominującej większości podmioty z sektora MSP, istotne wydało się poznanie opi-
nii polskich małych i średnich przedsiębiorstw na temat koncepcji CSR, określenie stopnia 
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jej wdrażania w tej grupie przedsiębiorstw oraz korzyści, których spodziewają się po wdra-
żaniu konkretnych narzędzi.

Celem artykułu jest określenie czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na 
decyzje małych i średnich przedsiębiorstw o tym, czy angażować się w inicjatywy CSR. 
Identyfikacja spodziewanych korzyści z tego rodzaju przedsięwzięć będzie równoważona 
z analizą przeszkód, na które natrafiają organizacje starając się działać z zachowaniem za-
sad efektywności, ekonomiczności i etyczności, a które to wartości powinny przyświecać 
podejmowanym decyzjom biznesowym i obieranym kierunkom rozwoju działalności go-
spodarczej (Dietl, Gasparski 1997). Powody, dla których firmy podejmują inicjatywy z za-
kresu CSR, mogą być pochodną poziomu ich dojrzałości w przyjętym podejściu do CSR, 
ale mogą również wiązać się ze zmiennymi zewnętrznymi w stosunku do firm – trendami 
konsumenckimi lub technologicznymi, które mają potencjał by dokonać radykalnych zmian 
w otoczeniu i wymusić (lub zainicjować) stosowne reakcje po stronie organizacji. Dlatego 
w artykule podjęto następujące problemy:
1. Jakie korzyści odniosło (lub zamierza osiągnąć) Pana/Pani przedsiębiorstwo w następ-

stwie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju i realizowania inicjatyw z zakresu 
CSR?

2. Jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają Pana/Pani przedsiębiorstwu zaangażowanie 
w idee zrównoważonego rozwoju? 

3. W kontekście formułowania i implementacji strategii, jak reaguje Pani/Pana przedsię-
biorstwo na następujące zjawiska/trendy w otoczeniu?

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań empirycznych przeprowadzonych 
przez Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2016 roku na próbie 
153 przedsiębiorstw z sektora MSP. W badaniach zrealizowanych metodą CATI, zdefinio-
wano CSR przez pryzmat potrójnej linii wyników, nawiązując do koncepcji J. Elkingtona 
(Elkington 2004; Elkington, Zeitz 2014; Savitz, Weber 2014). 

Dojrzałość sektora MSP w kontekście aplikacji biznesowej idei CSR

Określenie, jak małe i średnie przedsiębiorstwa rozumieją ideę zrównoważonego rozwo-
ju oraz jaki jest faktyczny poziom realizowanej lub zamierzonej aktywności sektora MSP 
w sferze CSR stanowiło punkt wyjścia bardziej pogłębionych analiz. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że jedna trzecia badanych firm 
uwzględnia kwestie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne w procesach decyzyjnych, 
deklarując podejmowanie działań w celu realizacji swojej strategii przez pryzmat pro-
wadzonego w całej organizacji postępowania etycznego. Zdecydowana większość (85%) 
koncentruje się na wymiarze ekonomicznym, co wynika ze specyfiki sektora MSP, który 
jest mocniej narażony na zawirowania w makrootoczeniu. Tym niemniej, faktyczne pro-
jekty i przedsięwzięcia, które sektor MSP realizuje, wskazują na ich defensywny charakter. 
Przedsiębiorstwa podejmują np. interwencje służące łagodzeniu negatywnych skutków dzia-
łania lub unikaniu kar administracyjnych (44%). Zaledwie 8% z nich odpowiada na wyzwa-
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nia CSR w sposób systemowy, modyfikując swój model biznesowy i/lub gruntownie prze-
budowując ofertę produktową (lub usługową). Co ciekawe, analiza stosowanych narzędzi 
pokazuje, że sektor MSP w praktyce przywiązuje dużą wagę do komponentu społecznego. 
Na pierwszym miejscu działań z zakresu CSR, które stosują przedsiębiorstwa są inwesty-
cje w rozwój pracowników przez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (45%), 
na drugim − wprowadzanie przejrzystych i skutecznych systemów zarządzania (36%) i na 
trzecim − prowadzenie marketingu społecznie odpowiedzialnego (34%). To pokazuje, że 
sektor MSP zdaje się mniejszą wagę przykładać do kwestii środowiskowych lub też może 
nie wiązać realizowania posunięć ekologicznych i nakierowanych na ochronę środowiska 
naturalnego z koncepcją CSR.

Znając ogólne podejście sektora MSP do CSR, warto zastanowić się z czego ono wynika, 
tj. co motywuje organizacje do angażowania się na polu CSR i jakie zmienne mogą decy-
dować o tym, by firmy przyjmowały bardziej dojrzałe podejście, wiążąc inicjatywy CSR ze 
swoją strategią i kierunkiem rozwoju w długim okresie. 

Odnoszone lub spodziewane korzyści

Część zmiennych ma charakter wewnętrzny. Jedną z nich jest kwestia odniesionych lub 
spodziewanych korzyści w wyniku stosowania zasad zrównoważonego rozwoju i realizo-
wania inicjatyw z zakresu CSR. Uzyskiwanie pożądanych efektów ponoszonych inicjatyw 
uzasadnia ich realizowania i/lub kontynuowanie. W zależności od tego, jak szeroki i zróż-
nicowany jest wachlarz oczekiwanych korzyści z projektów CSR, inny może być charakter 
i rodzaj narzędzi stosowanych przez organizacje do osiągania obranych celów.

Z badania wynika (por. wykres 1), że poprawa wizerunku organizacji jest korzyścią 
wskazaną przez największy odsetek respondentów (54%)1. To oznacza, że co drugi respon-
dent angażuje się w inicjatywy CSR traktując to zaangażowanie jako inwestycję o charak-
terze PR i tym samym zniekształcając całą ideę CSR. Ta obserwacja jest niestety zbieżna ze 
wspomnianym powyżej defensywnym nastawieniem sektora MSP. Na kolejnych miejscach 
znajduje się wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów (40%) oraz wzrost poten-
cjału innowacyjnego i kreatywnego przedsiębiorstwa (37%), które to korzyści wskazują na 
pewien potencjał w zakresie rozwijania prowadzonej działalności. Podobnie należy interpre-
tować wskazania 31% respondentów, którzy na skutek zaangażowania w CSR spodziewają 
się pozyskać większą liczbę klientów lub utrzymać efektywne relacje z dotychczasową bazą 
klientów, przez wzmacnianie ich lojalności wobec firmy. Niemal co trzeci respondent za 
zasadną uważa kontrybucję na rzecz CSR w momencie, gdy zależy mu na podniesieniu po-
ziomu kultury organizacyjnej (29%). Dostrzeganie takiego związku może wynikać z tego, 
że skuteczność CSR w długiej perspektywie gwarantuje zaszczepienie u pracowników pew-
nych wartości i norm behawioralnych, które powinny być zaszczepione w kulturze organi-
zacyjnej, lub wręcz z niej wypływać (Bachnik 2013).

1  Respondenci mogli wybierać więcej niż jedną odpowiedź.
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Wśród korzyści, które uzyskały znikome poparcie respondentów, na uwagę zasługują 
zwłaszcza dwie: racjonalniejsze gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami zostało 
wskazane przez 7% respondentów, a na zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach 
łańcucha odpowiedzialności środowiskowej oraz inicjowanie wspólnych działań proeko-
logicznych wskazało ich jeszcze mniej, bo tylko 5%. Kolejną niespodzianką, a na pewno 
brakiem konsekwencji, jest uzyskanie tylko 24% głosów respondentów przez korzyść wy-
rażoną jako uzyskanie wzrostu satysfakcji i zadowolenia pracowników (np. przez godziwe 
wynagrodzenia lub zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego), wobec faktu zadeklaro-
wania aż przez 45% przedsiębiorców działań z zakresu CSR w postaci inwestycji w rozwój 
pracowników przez programy podnoszące ich kwalifikacje. Tę rozbieżność można interpre-
tować jako brak przekonania dla skuteczności podjętych lub zamierzonych działań w tym 
zakresie.

Wykres 1
Jakie korzyści odniosło (lub zamierza osiągnąć) Pana/Pani przedsiębiorstwo 
w następstwie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju i realizowania inicjatyw 
z zakresu CSR? (N=153; % odpowiedzi)

Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania SGH 2016.

W kwestii korzyści, które przedsiębiorstwo odniosło (lub zamierza osiągnąć) w następ-
stwie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju i realizowania inicjatyw z zakresu CSR, 
poszczególne kategorie danych metryczkowych badanych przedsiębiorstw, tj. 1. branża,  
2. forma własności, 3. kapitał właścicielski, 4. zasięg i 5. liczba zatrudnionych, nie wykazują 
większych odstępstw od rozkładu ogólnego zilustrowanego na wykresie 1. Wzrost zainte-
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resowania potencjalnych inwestorów oraz wzrost satysfakcji i zadowolenia pracowników 
wydaje się najmniej motywować firmy usługowe do angażowania się w inicjatywy CSR, 
w ich przypadku znacznie lepiej oddziałuje widmo poprawy wizerunku. Do trzech głównych 
motywów dla firm produkcyjnych zalicza się: poprawa wizerunku, wzrost potencjału inno-
wacyjnego i kreatywnego oraz wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów. Poprawa 
wizerunku i możliwość pozyskania potencjalnych inwestorów stanowi istotną korzyść dla, 
odpowiednio, 49% i 51% firm handlowych. Korzyści w postaci większego zainteresowania 
inwestorów i poprawy poziomu satysfakcji i zadowolenia pracowników częściej oczekują 
firmy z przewagą kapitału międzynarodowego, podczas gdy na firmy z przewagą kapitału 
polskiego bardziej motywująco działa perspektywa poprawy wizerunku i skuteczniejsze-
go pozyskiwania nowych klientów (lub utrzymywania lojalności klientów). Największe 
zróżnicowanie w odczuwanych korzyściach w przypadku firm małych i średnich dotyczy: 
poprawy wizerunku (odpowiednio 43% i 62%) i wzrostu zainteresowania potencjalnych 
inwestorów (31% i 49%).

Czynniki ryzyka towarzyszące CSR

Analizie korzyści powinna towarzyszyć analiza potencjalnych czynników ryzyka, które 
mogą zniechęcać sektor MSP do angażowania się na polu CSR lub uniemożliwiać mu roz-
poznanie wartości, jakie tego rodzaju zaangażowanie mogłoby im przynieść. Wykres 2 ilu-
struje bariery, które utrudniają małym i średnim przedsiębiorstwom zaangażowanie w idee 
zrównoważonego rozwoju2. Najwięcej odpowiedzi uzyskało stwierdzenie, że CSR wymaga 
dużych inwestycji i dlatego powinien być lub jest domeną dużych korporacji – aż 29% 
respondentów uważa, iż CSR nie powinien dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw. 
Stanowisko takie potwierdza wprost kolejnych 16% respondentów twierdzących, że główną 
odpowiedzialnością małych i średnich firm jest zachowanie jak najlepszej kondycji ekono-
micznej, pozwalającej utrzymać się na rynku i/lub rozwijać, a nie angażowanie w dodat-
kowe aktywności, jak CSR. Pozostałe opcje wskazują na bariery występujące wewnątrz 
przedsiębiorstw i należą do nich: brak działu lub osób dedykowanych CSR w firmie (24%), 
brak wiedzy, jak powiązać CSR ze strategią działania (23%) oraz brak świadomości, czym 
jest CSR i utożsamianie go raczej z filantropią i działalnością charytatywną (21%). 

Pytanie o bariery wskazuje na duże zróżnicowanie odpowiedzi (poza oczywistą kwe-
stią finansowo-inwestycyjną, którą wskazuje najwięcej przedsiębiorców), co uniemożliwia 
identyfikację jednego czynnika, którego poprawa lub modyfikacja mogłaby znacząco zmie-
nić nastawienie sektora MSP do idei CSR. Z dużego rozstrzału odpowiedzi można wniosko-
wać o odmiennych uwarunkowaniach typowych dla konkretnych podmiotów, co sprawia, że 
znalezienie rozwiązania istniejących problemów będzie musiało mieć charakter jednostko-
wy, a nie systemowy. Tym niemniej, próbując uogólnić uzyskane obserwacje, można wska-
zywać na deprecjonowanie problematyki CSR pośród innych zagadnień, które są przedmio-
tem ustaleń organizacyjnych i planów strategicznych, lub na niewłaściwe lokalizowanie tej 

2  Respondenci mogli wybierać więcej niż jedną odpowiedź.
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problematyki w strukturach i kulturach organizacyjnych. Być może trudno wymagać od ma-
łych i średnich przedsiębiorstw dedykowania stanowisk strategii CSR z uwagi na liczebność 
personelu, ale powiązanie idei CSR z kulturą firmy i zaszczepianie pożądanych zachowań 
u pracowników nie powinno stanowić tak dużego wyzwania jak wynika z badania. Główną 
przyczyną takiego stanu rzeczy może być np. brak wzorca w postaci liderów, którzy być 
może nie promują odpowiednich zachowań i nie propagują odpowiednich wartości poprzez 
podejmowane działania. 

Wykres 2
Jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają Pana/Pani przedsiębiorstwu 
zaangażowanie w idee zrównoważonego rozwoju? (N=153; % odpowiedzi)

Źródło: jak w wykresie 1.

W kwestii określającej bariery, które utrudniają lub uniemożliwiają przedsiębiorstwu za-
angażowanie w idee zrównoważonego rozwoju (wykres 2), poszczególne kategorie danych 
metryczkowych badanych przedsiębiorstw również nie wykazują większych odstępstw od 
rozkładu ogólnego. Firmy produkcyjne najczęściej wskazują na konieczność ponoszenia du-
żych inwestycji i brak wyznaczania osób do zajmowania się CSR w ich strukturach, firmy 
handlowe – na brak wiedzy, jak powiązać CSR ze strategią działania i brak świadomości, 
czym jest CSR, a firmy usługowe – na konieczność ponoszenia dużych inwestycji i brak 
świadomości, czym jest CSR. Firmy z przewagą kapitału polskiego częściej wskazują na 
brak wiedzy, jak powiązać CSR ze strategią działania, brak wyznaczania osób do zajmo-
wania się CSR w ich strukturach oraz brak świadomości, czym jest CSR, a firmy z prze-
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wagą kapitału międzynarodowego – na konieczność ponoszenia dużych inwestycji, fakt, 
że CSR nie stanowi wartości dla partnerów biznesowych i klientów oraz przekonanie, że 
główną odpowiedzialnością małych i średnich firm jest zachowanie jak najlepszej kondy-
cji ekonomicznej, pozwalającej utrzymać się na rynku i/lub rozwijać, a nie angażowanie 
w dodatkowe aktywności, jak CSR. Największe zróżnicowanie w postrzeganych barierach 
w przypadku firm małych i średnich dotyczy: braku osób dedykowanych do zajmowania się 
CSR (odpowiednio 16% i 32%) i konieczności ponoszenia dużych inwestycji (39% i 20%).

Trendy w otoczeniu

Na zdolność lub chęć do przyjęcia idei CSR przez sektor MSP może wpływać to, w jak 
dużym stopniu widzą zasadność wprowadzania nowych rozwiązań w kontekście umacnia-
nia swojej pozycji rynkowej, szukania nisz i wprowadzania innowacji, albo to jak dużą 
elastyczność i adaptacyjność przejawia ten sektor w obliczu zachodzących zmian w ich oto-
czeniu. Niektórzy badacze mówią wręcz o turbulentności otoczenia, wskazując na to, jak 
dynamicznie pojawiają się szanse i zagrożenia dla biznesu, co z kolei rodzi pytanie, jakie 
podmioty są w stanie wykorzystywać te pierwsze i minimalizować te drugie. 

Na wykresie 3 zestawiono wybrane elementy otoczenia, które przedsiębiorcy mogą po-
strzegać jako szanse lub zagrożenia i które mogą skłaniać ich do podejmowania stosownych 
działań dostosowawczych. Podejmowane działania z zakresu CSR realizowane są przez 
średnio 44% przedsiębiorców, którzy widzą szanse w pojawiających się trendach i decydują 
się je wykorzystać. Średnio 31% respondentów widzi w tych trendach zagrożenie i stara się 
im przeciwdziałać lub ograniczać jego skutki. Obie te postawy są postawami proaktywny-
mi tych przedsiębiorców, którzy analizują wymogi zrównoważonego rozwoju i podejmują 
określoną aktywność. W sumie stanowią grupę skupiającą, w zależności od analizowane-
go trendu, od 69% do 80% respondentów. Pozostała część przedsiębiorców (średnio 26%) 
niezależnie od tego, czy postrzegają dany trend jako szansę, czy zagrożenie, nie podejmuje 
w związku z nim żadnych dodatkowych działań.

Na uwagę zasługują zwłaszcza dwa zjawiska: fakt wykorzystywania mediów społeczno-
ściowych jako kanałów komunikacji z klientami oraz wymóg wysokiej personalizacji oferty 
rynkowej, gdyż wskazało na nie odpowiednio 58% i 52% respondentów. Takie wskazania 
mogą świadczyć o tym, że przedsiębiorcy posiadają zdolności lub zasoby, które pozwalają 
im z powodzeniem stosować najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne i reago-
wać odpowiednio na oczekiwania konsumentów. Aż 48% respondentów jest przekonanych, 
że wymóg coraz większej kreatywności po stronie producentów i dostawców usług może 
przemawiać na ich korzyść i być wykorzystany na potrzeby ich strategii. Ta przewaga sek-
tora MSP może wynikać z jego relatywnej elastyczności. Z kolei dla największego odset-
ka respondentów ekonomia wspólnego użytkowania lub konsumpcja oparta na współpracy 
pozwalająca na użytkowanie produktów bez ich kupowania, oraz procesy tzw. współtwo-
rzenia, polegające na włączaniu klientów do procesów wcześniej zastrzeżonych tylko dla 
pracowników, stanowią istotne zagrożenie (odpowiednio 45% i 42%). Wśród firm, które 
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decydują się na wykorzystywanie strategii współtworzenia wartości produktów (lub usług) 
wraz z klientami, niemal co druga umożliwia konsumentom budowanie osobowości marki 
(46%) i negocjowanie cen (45%). To odważne decyzje, bowiem procesy, w których uczest-
niczą konsumenci, mają bezpośrednie przełożenie na sytuację ekonomiczną organizacji i jej 
tożsamość. 

Wykres 3
W kontekście formułowania i implementacji strategii, jak reaguje Pani/Pana 
przedsiębiorstwo na następujące zjawiska/trendy w otoczeniu (N=153; % odpowiedzi)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Media społecznościowe wykorzystywane coraz częściej jako kanały 
komunikacji firm z klientami 

Media społecznościowe wykorzystywane przez klientów na co dzień we 
wszystkich aspektach życia  

Wymóg coraz większej kreatywności po stronie producentów  
i dostawców usług  

Ekonomia wspólnego użytkowania lub konsumpcja oparta na współpracy 
pozwalająca na użytkowanie produktów bez ich kupowania  

Procesy tzw. współtworzenia, polegające na włączaniu klientów do 
procesów wcześniej zastrzeżonych tylko dla pracowników  

Wymóg wysokiej personalizacji oferty rynkowej 
 

Wzrost zaangażowania konkurentów w CSR 
 

Wzrost zainteresowania konsumentów społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw i wrażliwość na kwestie ochrony środowiska   

Wartość średnia 
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Jest to szansa i  staramy się wykorzystać to zjawisko na potrzeby naszej strategii 

Jest to zagrożenie i staramy się mu przeciwdziałać lub ograniczać jego negatywne skutki 

To element rzeczywistości biznesowej, niezależnie czy to szansa, czy zagrożenia, nie podejmujemy w związku 
z nim żadnych dodatkowych działań  

Źródło: jak w wykresie 1.

Warto dodać, że rozpatrując korzyści, które osiągnięto w przedsiębiorstwie w związ-
ku z korzystaniem z nowych technologii zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, 
w pierwszej kolejności wskazywano na wzrost zysków przedsiębiorstwa, lepszy wizerunek 
przedsiębiorstwa i lepsze relacje z interesariuszami (przez pozostawanie z nimi w ciągłym 
kontakcie). Stanowi to potwierdzenie tezy o tym, że wymiar ekonomiczny i wymiar spo-
łeczny wydają się mieć większe znaczenie dla sektora MSP niż wymiar środowiskowy, przy 
czym komponent społeczny odnosi się do kwestii relacyjnych. Potwierdzona jest także teza 
o tym, że powiązanie idei CSR z wymiernymi korzyściami zwiększa stopień aplikacji biz-
nesowej tych idei.

Z badań wynika również, że więcej małych i średnich przedsiębiorstw postrzega wzrost 
zainteresowania konsumentów społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, a nie wzrost 
zaangażowania konkurentów w CSR jako szansę biznesową (42% wobec 38%). Wzrost za-
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angażowania konkurentów w CSR jest postrzegany jako szansa przez 44% firm małych 
i 32% firm średnich oraz dla 36% firm produkcyjnych, 41% firm handlowych i 38% firm 
usługowych, natomiast jako zagrożenie dla 23% firm małych i 42% firm średnich oraz dla 
39% firm produkcyjnych, 32% firm handlowych i 22% firm usługowych. Wzrost zainte-
resowania konsumentów społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw i wrażliwość na 
kwestie ochrony środowiska jest postrzegany jako szansa dla 40% firm małych i 45% firm 
średnich oraz dla 45% firm produkcyjnych, 44% firm handlowych i 35% firm usługowych, 
natomiast jako zagrożenie dla 26% firm małych i 36% firm średnich oraz dla 28% firm 
produkcyjnych, 29% firm handlowych i 38% firm usługowych. Te obserwacje mogą dowo-
dzić istotnych współzależności między funkcjonowaniem sektora MSP a trendami konsu-
menckimi wyrażającymi się w preferencjach i percepcjach prowadzących do konkretnych 
decyzji zakupowych. Zmiana nastawienia konsumentów, zwłaszcza jeśli jest zbieżna z ce-
lami i wartościami przedsiębiorstw (np. zwrot w kierunku idei CSR i większa gotowość do 
kupowania produktów ekologicznych lub towarów wytwarzanych z poszanowaniem praw 
pracowniczych), może być przez nie wykorzystana. 

Podsumowanie

Zdecydowana większość małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w bada-
niach koncentruje się na wymiarze ekonomicznym CSR, co prawdopodobnie wynika ze 
specyfiki sektora MSP, który jest mocniej narażony na zawirowania w makrootoczeniu. 
Faktyczne projekty i przedsięwzięcia, które realizuje sektor MSP, wskazują na ich defen-
sywny charakter, przejawiający się interwencjami służącymi łagodzeniu negatywnych skut-
ków działania lub unikaniu kar administracyjnych raczej niż planowaniem rozwiązań sys-
temowych, uwzględniających zmiany w modelach biznesowych i ofertach produktowych 
(lub usługowych). Analiza stosowanych narzędzi pokazuje, że sektor MSP w praktyce przy-
wiązuje dużą wagę do komponentu społecznego (czego dowodzą np. inwestycje w rozwój 
pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników). 

Uzyskiwanie pożądanych efektów ponoszonych inicjatyw z zakresu CSR z pewnością 
uzasadnia realizację tych projektów a nawet ich kontynuowanie. W zależności od tego, jak 
szeroki i zróżnicowany jest wachlarz oczekiwanych korzyści z projektów CSR, inny może 
być charakter i rodzaj narzędzi stosowanych przez organizacje do osiągania obranych celów. 
Z badań wynika, że poprawa wizerunku organizacji jest korzyścią wskazaną przez ponad po-
łowę respondentów. To oznacza, że co drugi respondent angażuje się w inicjatywy CSR trak-
tując to zaangażowanie jako inwestycję o charakterze PR i tym samym zniekształcając całą 
ideę CSR. Ta obserwacja jest niestety zbieżna z deklarowanym defensywnym nastawieniem 
sektora MSP. Na kolejnych miejscach znajduje się wzrost zainteresowania potencjalnych 
inwestorów oraz wzrost potencjału innowacyjnego i kreatywnego przedsiębiorstwa, które 
to korzyści wskazują na pewien potencjał w zakresie rozwijania prowadzonej działalności. 

O niezadowalającym stopniu aplikacji biznesowej idei CSR w sektorze MSP decyduje 
występowanie wielu barier. Przekonanie o tym, że CSR wymaga dużych inwestycji, brak 
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działu lub osób dedykowanych CSR w firmie, brak wiedzy, jak powiązać CSR ze strategią 
działania (23%) oraz brak świadomości, czym jest CSR, skutecznie utrudniają organizacjom 
stosowanie rozwiązań z zakresu CSR w praktyce. Nie brakuje głosów, że główną odpowie-
dzialnością małych i średnich firm jest zachowanie jak najlepszej kondycji ekonomicznej, 
pozwalającej utrzymać się na rynku i/lub rozwijać, a nie angażowanie w dodatkowe ak-
tywności, jak CSR. Tym bardziej zatem powiązanie idei CSR z wymiernymi korzyściami 
powinno pozytywnie wpłynąć na stopień aplikacji biznesowej tych idei.
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CSR in the Practice of Polish Enterprises: Benefits and Barriers

Summary

An aim of the article is to determine the factors positively and negatively af-
fecting decisions of small and medium enterprises on whether to be involved in 
CSR initiatives. The identification of expected benefits from such measures was 
offset by an analysis of obstacles faced by organisations trying to act pursuant to 
the CSR rules. The reasons, for which enterprises undertake initiatives within CSR, 
may be a derivative of the level of their maturity in the adopted approach to CSR, 
though they may also be connected with variables external to firms – the consumer 
technological trends, which have the potential to carry out radical changes in the 
environment and to extort (or to initiate) relevant reactions on the organisation’s 
side. In her article, the author presented the selected empirical research findings. 
The article is of the research nature.

Key words: management, small and medium enterprises, SME sector, CSR.

JEL codes: M31

КСО в практике польских предприятий: выгоды и барьеры

Резюме

Цель статьи – определить факторы, положительно и отрицательно влияю-
щие на решения малых и средних предприятий о том, включаться ли в ини-
циативы по КСО. Выявление ожидаемых выгод от этого рода мер уравнове-
шено анализом препятствий, с которыми сталкиваются организации, стараясь 
действовать с соблюдением принципов КСО. Поводы, по которым фирмы 
предпринимают инициативы в области КСО, могут быть производной уров-
ня их зрелости в принятом подходе к КСО, но они могут тоже быть связаны  
с переменными, внешними по отношению к фирмам – потребительскими или 
технологическими трендами, которые обладают потенциалом, чтобы прове-
сти коренные изменения в окружающей среде и вынудить (или инициировать) 
соответствующие реакции на стороне организации. В статье представили 
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избранные результаты эмпирических исследований. Статья имеет исследова-
тельский характер.

Ключевые слова: управление, малые и средние предприятия, сектор МСП, 
КСО.

Коды JEL: M31
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