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Najnowsze badania dotycz¹ce idei CSR 
pokazuj¹, ¿e to w³aśnie piarowcy s¹ 
obecnie w Polsce jedn¹ z wa¿niejszych 
grup propaguj¹cych odpowiedzialnośæ 
w biznesie. Tylko 8 proc. agencji nie oferuje 
dzia³añ z tego zakresu w pakiecie swoich 
us³ug. Z kolei wbrew panuj¹cym opiniom 
o spo³eczn¹ odpowiedzialnośæ nie martwi¹ 
siê jedynie firmy z wieloletnim sta¿em.

Piarowcy nie tylko komunikuj¹ i buduj¹ 

świadomośæ, ale tak¿e inicjuj¹ dzia³ania 

CSR w swoich firmach b¹dź u klientów, 

czêsto spotykaj¹c siê przy tym z opo-

rem zarz¹du. W badaniach online, które 

przybli¿aj¹ percepcjê CSR w środowisku 

piarowców wziê³o udzia³ 150 osób. Prze-

prowadzi³y je w listopadzie 2006 roku 

wspólnie dwie organizacje reprezentuj¹ce środowisko CSR i PR: Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu i Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Bada-

niom patronowa³ magazyn „Piar.pl”.

CSR czyli...?
...prowadzenie dzia³alności firmy z uwzglêdnieniem interesów spo³eczeñ-

stwa. Tak has³o „firma odpowiedzialna spo³ecznie” rozumie ponad po³owa 

respondentów. Wśród nich tê odpowiedź wskazywali równie czêsto pra-

cownicy agencji PR, jak dzia³ów wewnêtrznych w firmach. Nie dziwi wiêc, 

¿e dla znacznej czêści respondentów CSR ma kluczowe znaczenie w zaan-

ga¿owaniu w spo³ecznośæ lokaln¹ (40 proc. wskazañ) i budowanie odpo-

wiednich relacji z interesariuszami (37 proc.).

Ciekaw¹ ró¿nicê mo¿na zauwa¿yæ pomiêdzy 

odpowiedziami udzielanymi przez pracowników 

agencji PR a odpowiedziami osób zatrudnionych 

wewn¹trz firmy. Te ostatnie nawet czterokrotnie 

czêściej od pozosta³ych wskazywa³y na dzia³ania 

CSR zwi¹zane bezpośrednio ze strategi¹ dzia³al-

ności firmy i dotycz¹ce szerokiego grona intere-

sariuszy. Wśród dzia³añ tych znalaz³o siê niwelo-

wanie negatywnych skutków w³asnej dzia³alności, 

dbanie o klientów firmy w kontekście podnosze-

nia jakości us³ug i produktów oraz prowadzenie 

uczciwej komunikacji z interesariuszami. Z kolei 

najwiêksze znaczenie dla piarowców pracuj¹cych 

w agencjach PR ma najbli¿sze otoczenie firmy. 

Rzadziej bior¹ oni pod uwagê akcjonariuszy czy 

klientów.

Dla zdecydowanej wiêkszości ankietowanych 

(83 proc.) spo³eczna odpowiedzialnośæ biznesu 

to d³ugotrwa³e dzia³anie, które powinno byæ 

zwi¹zane ze strategi¹ biznesow¹ firmy. Dla wiêk-

szości jest to równie¿ sposób prowadzenia firmy 

charakterystyczny dla podmiotów dojrza³ych. Z 

jednej strony potwierdza 

to obiegow¹ opiniê, wed³ug 

której firmy wdra¿aj¹ce 

strategie CSR lub prowa-

dz¹ce programy zaanga¿o-

wania spo³ecznego maj¹ ju¿ 

co najmniej dziesiêcioletnie 

doświadczenie na rynku i 

stabiln¹ sytuacjê. Z drugiej 

strony cieszy wynik blisko 47 ankiet, w których 

badani wskazywali, ¿e pracuj¹ w m³odej firmie 

dzia³aj¹cej mniej ni¿ piêæ lat na rynku. Tylko co 

czwarty ankietowany przyzna³, ¿e jego przed-

siêbiorstwo nie prowadzi dzia³añ zwi¹zanych z 

CSR. 

Uwaga! Dopiero na trzecim miejscu uplasowa³y 

siê wskazania traktuj¹ce CSR jako popularne 

ostatnio narzêdzie marketingu i budowania wize-

runku oparte o czynnik zaanga¿owania spo³ecz-

nego. Co ciekawe, podobnych odpowiedzi udzie-

lali ankietowani z dzia³ów wewn¹trz firm, jak i z 

agencji. Te dane zdaj¹ siê podwa¿aæ kolejny mit, 

¿e piarowcy nie rozumiej¹ specyfiki idei odpowie-

dzialnego biznesu i traktuj¹ je tylko narzêdziowo. 

Zestawiaj¹c je z dośæ powszechnym przekona-

niem, ¿e w praktyce kreowanie wizerunku przy 

wykorzystaniu dzia³añ CSR zastêpuje rzeczywi-

st¹ odpowiedzialnośæ, pozostaje mieæ nadziejê, 

¿e faktycznie jesteśmy coraz bli¿si w³aściwemu 

rozumieniu i realizowaniu idei CSR - najpierw 

prowadźmy dzia³ania, a dopiero potem próbujmy 

je nag³aśniaæ.

Wzmocnić pozycję marki
Ten trend zdaj¹ siê potwierdzaæ wnioski z poszu-

kiwania motywów i korzyści p³yn¹cych z dzia³al-

Piarowcu! To ty 

sięgasz po CSR!

Moim zdaniem CSR to: (maks. 2 odpowiedzi)

Zdecydowana większość 

ankietowanych upatruje 

w CSR korzyści 

wizerunkowych
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ności odpowiedzialnej spo³ecznie. Prowadze-

nie CSR, którego motywem jest chêæ poprawy 

wizerunku determinowa³o do dzia³ania jedynie 

niewiele ponad co czwartego ankietowanego 

(28 proc.). Blisko dwa razy wiêcej osób (51 proc.) 

uwa¿a³o, ¿e najwa¿niejszym czynnikiem zachêca-

j¹cym do bycia odpowiedzialnym jest mo¿liwośæ 

wzmocnienia pozycji rynkowej marki, produktu 

lub firmy poprzez zwiêkszenie zaufania spo³ecz-

nego. Warto wspomnieæ, ¿e freelancerzy patrz¹ 

na zagadnienie w inny sposób. Twierdz¹ oni, ¿e 

najistotniejsze s¹ jednak cele wizerunkowe pro-

wadzonych dzia³añ. CSR jest przez nich postrze-

gany przede wszystkim jako dzia³ania zgodne z 

etyk¹ biznesu.

Przedsiêbiorstwa widz¹ ju¿ korzyści p³yn¹ce z 

prowadzenia dzia³añ CSR nie tylko dla otoczenia, 

ale równie¿ dla samej firmy, choæ tylko 7 proc. 

badanych wskazuje na mo¿liwośæ zwiêkszenia 

rentowności przedsiêbiorstwa dziêki odpowie-

dzialnemu biznesowi. Zdecydowana wiêkszośæ, 

gdy¿ a¿ 80 proc. ankietowanych upatruje w³aśnie 

korzyści wizerunkowych. Wyniki te dziwi¹ o tyle, 

¿e coraz bardziej otwarcie mówi siê o wymier-

nych profitach finansowych, które maj¹ przynosiæ 

dzia³ania z zakresu CSR. Byæ mo¿e przeszkod¹ na 

drodze do ich osi¹gania jest równie¿ mentalnośæ 

osób, które takie dzia³ania prowadz¹.

Piarowiec w akcji
Jak s¹ realizowane dzia³ania z zakresu odpowie-

dzialności spo³ecznej? Blisko po³owa przedsta-

wicieli firm wskazywa³a anga¿owanie siê w ju¿ 

prowadzone akcje o charakterze spo³ecznym 

jako najbardziej popularne rozwi¹zanie. Jednak 

spora grupa badanych firm, bo a¿ 42,5 proc., 

realizuje tak¿e w³asne, pojedyncze programy 

CSR. Podobny odsetek wspó³pracuje z organiza-

cjami pozarz¹dowymi. Firmy wpisuj¹ spo³eczn¹ 

odpowiedzialnośæ biznesu tak¿e w misjê swojej 

dzia³alności. Na posiadanie kodeksów etycznych, 

polityki kadrowej, kodeksów marketingowych i 

innych samoregulacji wskazywa³o a¿ co czwarte 

reprezentowane przedsiêbiorstwo. 14 proc. firm 

wdra¿a koncepcjê odpowiedzialnego biznesu w 

wybranych sektorach swojej dzia³alności.

W jakim stopniu specjaliści od wizerunku anga¿uj¹ 

siê w dzia³ania CSR? Wielu ekspertów twierdzi, 

¿e ich rola powinna ograniczaæ siê do komuniko-

wania na temat zaanga¿owania spo³ecznego firmy. 

Uwa¿a siê wiêc, ¿e nie powinni oni anga¿owaæ 

siê w same dzia³ania. W wielu dyskusjach śro-

dowisko PR wyra¿a jednak odmienn¹ opiniê (co 

m.in. sta³o siê pretekstem do przeprowadzenia 

tego badania). I rzeczywiście – inicjowanie dzia³añ 

CSR okaza³o siê dla 71 proc. ankietowanych naj-

wa¿niejszym elementem odpowiedzialności dzia-

³ów PR. Wa¿na dla piarowca jest równie¿ jego 

rola jako komunikatora na temat strategii CSR. Podobnie du¿e znaczenie 

ma realizacja i rozwój idei spo³ecznej odpowiedzialności biznesu. Nie dziwi 

to, jeśli spojrzeæ na zagadnienie pod k¹tem organizacyjnym – Jedynie 12,5 

proc. przedstawicieli firmy posiada specjalne jednostki oddelegowane do 

tego rodzaju dzia³añ.

Komentarz: Mirella Panek-Owsiañska,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W badaniu ciekawa jest du¿a zadeklarowana świadomośæ osób zajmuj¹-

cych siê piarem, ¿e CSR powinien byæ czêści¹ strategii zarz¹dzania, a nie 

pozostawaæ jednym z narzêdzi PR. Takie umiejscowienie odpowiedzial-

ności spo³ecznej jest ju¿ dośæ oczywiste w krajach europejskich, gdzie 

dzia³ PR (komunikacji marketingowej) uczestniczy w tworzeniu strategii 

CSR na równi z innymi dzia³ami, które bior¹ udzia³ w tworzeniu ca³ej 

strategii firmy. Natomiast wiêkszy nacisk po³o¿ony jest na komunikowa-

nie o zaanga¿owaniu spo³ecznym. Byæ mo¿e za kilka lat równie¿ w Polsce 

prezesi i menad¿erowie bêd¹ podczas wyst¹pieñ publicznych odwo³y-

wali siê g³ównie do wartości, etyki i zaanga¿owania swoich firm.

Niepokoj¹cy jest odsetek agencji PR, które zadeklarowa³y, ¿e projektuj¹ 

i wdra¿aj¹ ca³ościow¹ strategiê CSR u swoich klientów. Wydaje siê to 

nawet niebezpieczne, gdy¿ agencje zwykle nie maj¹ odpowiedniej wie-

dzy, ¿eby na przyk³ad wdro¿yæ CSR w dziale transportu czy logistyki, 

co potwierdza odpowiedź na pytanie o bariery w rozwoju CSR. Poza 

tym pozostaje pytanie, w jakim stopniu klient uczestniczy w procesie 

projektowania dzia³añ CSR, na ile strategia spo³ecznej odpowiedzialności 

biznesu oparta jest na misji i wizji, na ile jest faktycznie zakorzeniona w 

strategii firmy, a na ile jest to jedynie chêæ pod¹¿ania za mod¹.

Jakie są najważniejsze korzyści z prowadzenia 
działań CSR? (na podstawie własnych 

doświadczeń, maks. 2 odpowiedzi)

Bariery do prowadzenia działań CSR: 
(maks. 2 odpowiedzi) 
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Jak dzia³aj¹ piarowcy na rzecz swoich klientów? Warto zacz¹æ od tego, ¿e 

jedynie 8 proc. zbadanych agencji nie oferuje im dzia³añ CSR. Pozosta³e firmy 

oferuj¹ ró¿norodne us³ugi rozumiane pod tym pojêciem. Ponad po³owa 

(57 proc.) pracowników agencji PR organizuje na zlecenie klientów poje-

dyncze akcje o charakterze charytatywnym. Z kolei co trzeci respondent 

przyzna³, ¿e wdra¿a ca³ościow¹ strategiê CSR u klientów (patrz komentarz 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Blisko jedna czwarta ankietowanych 

zaznaczy³a, ¿e reprezentowane przez nich agencje organizuj¹ w³asne pro-

gramy o charakterze spo³ecznym, w które anga-

¿uj¹ klientów. Podobnie czêsto wskazywano na 

projektowanie akcji antykryzysowych opartych o 

zaanga¿owanie spo³eczne.

Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e piarowcy zdaj¹ sobie 

sprawê, ¿e CSR jest funkcj¹ zarz¹dzania, a nie mar-

ketingu. Czuj¹ siê jednocześnie odpowiedzialni za 

wdra¿anie, realizowanie i komunikowanie dzia³añ 

zaanga¿owanych spo³ecznie. Du¿a rola piarowców 

w realizowaniu strategii odpowiedzialnego biznesu 

jeszcze kilkanaście lat temu zauwa¿alna by³a tak¿e 

w krajach zachodnich, które dziś rozdzielaj¹ tego 

rodzaju dzia³ania. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e i w Pol-

sce firmy bêd¹ pod¹¿aæ podobn¹ drog¹.

Teresa Wierzbowska 
inicjatorka i koordynatorka badania

t.wierzbowska@os.3.pl

Jak firma, w której pracujesz realizuje działania 
CSR? (możliwość wielokrotnego wyboru 

odpowiedzi)

W jakim zakresie dział PR odpowiedzialny jest 
za działania CSR w twojej firmie?

(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)

Jak działania CSR realizuje agencja PR, w której 
pracujesz? (możliwość wielokrotnego wyboru 

odpowiedzi)

W opracowaniu kwestionariusza uczestni-

czyli specjaliści – naukowcy i praktycy na co 

dzieñ zajmuj¹cy siê zagadnieniami z zakresu 

CSR i komunikacji. W badaniu wziê³y udzia³ 

osoby pracuj¹ce w agencjach public relations, 

wewn¹trz firm (w dzia³ach PR, komunikacji 

korporacyjnej, public affairs, marketingu, biu-

rze rzecznika prasowego, ds. spo³ecznej odpo-

wiedzialności biznesu) i jako freelancerzy.

Przedstawiciele agencji stanowili 28 proc. 

ankietowanych osób, freelancerzy - 12 proc., a 

poszczególnych wcześniej wymienionych dzia-

³ów w firmie ³¹cznie 60 proc. Z tego zaledwie 

2,67 proc. stanowi³y osoby z dzia³ów odde-

legowanych do spraw zwi¹zanych ze spo-

³eczn¹ odpowiedzialności¹ biznesu. Pozostali 

s¹ przedstawicielami komórek zajmuj¹cych siê 

komunikacj¹ i budowaniem wizerunku.

Poniewa¿ idea CSR jest inaczej realizowana 

w firmach miêdzynarodowych, które na 

poszczególnych rynkach wprowadzaj¹ glo-

baln¹ strategiê, a inaczej w rodzimych przed-

siêbiorstwach, w ankiecie nie zabrak³o pytania 

na temat wielkości reprezentowanego biznesu 

i jego struktury. Wiêkszośæ respondentów 

(42 proc.) reprezentowa³a firmê polsk¹, 

która posiada jedno biuro. Ponad 20 proc. 

ankietowanych pracuje w miêdzynarodowej 

korporacji, tyle samo wskaza³o, ¿e ich firma 

jest polskim przedsiêbiorstwem posiadaj¹cym 

kilka oddzia³ów na terenie kraju. Najrzadziej 

wskazywano, ¿e firma dzia³a w ramach miê-

dzynarodowej sieci firm.

Po pracownikach agencji PR i freelancerach 

najwiêksz¹ grup¹, wśród której badanie cie-

szy³o siê popularności¹ by³y du¿e firmy zatrud-

niaj¹ce powy¿ej 250 pracowników.

£¹cznie zebrano 150 ankiet.


