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Streszczenie: Celem niniejszego referatu jest przedstawienie koncepcji społecznej 7 

odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) w odniesieniu do 8 

projektów. Opracowanie zawiera krótki przegląd dostępnej literatury w zakresie definiowania 9 

projektów oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, z uwzględnieniem korzyści 10 

wynikających z jej wdrożenia. W dalszej części opracowania zostały przedstawione wyniki 11 

badań dotyczących projektów CSR realizowanych na terenie Polski w latach 2014-2016. 12 

Artykuł wieńczy zwięzłe podsumowanie, które ma charakter wniosków. 13 

Słowa kluczowe: projekty CSR, zarządzanie projektami, społeczna odpowiedzialność biznesu. 14 

OVERVIEW OF CSR PROJECTS PERFORMED IN POLAND  15 

IN THE YEARS 2014-2016 16 

Abstract: The article presents the general characteristics of social responsibility, the issues 17 

related to project and the benefits of implementation it into a company. Furthermore, article 18 

shows the results of the empirical studies in context of Corporate Social Responsibility projects 19 

in Poland in 2014-2016. The article was completed, that is the nature of the applications. 20 

Keywords: CSR projects, project management, corporate social responsibility. 21 

1. Wstęp 22 

Współcześnie przedsiębiorstwa muszą przystosować się do stale zmieniających się 23 

warunków otoczenia oraz wysokich oczekiwań społeczeństwa. Fundamentalną potrzebą jest 24 

opracowanie takiej strategii biznesu, która będzie odzwierciedlała wartości przedsiębiorstwa 25 

oraz dawała przewagę konkurencyjną (Penc, 2007). Obecnie w przedsiębiorstwach w Polsce 26 
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coraz częściej realizowane są projekty (Spałek, 2013) i są one traktowane jako metoda 1 

pozwalająca osiągnąć cele strategiczne i biznesowe organizacji (Janasz, Wiśniewska, 2014). 2 

Projekty „(…) są to niepowtarzalne przedsięwzięcia o wysokiej złożoności, określone co do 3 

okresu ich wykonania – z wyróżnionym początkiem i końcem – wymagające zaangażowania 4 

znacznych lecz limitowanych środków (rzeczowych, ludzkich, finansowych, informacyjnych), 5 

realizowane przez zespół wysoko wykwalifikowanych wykonawców z różnych dziedzin 6 

(interdyscyplinarne) w sposób względnie niezależny od powtarzalnej działalności, związane  7 

z wysokim poziomem ryzyka technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i w związku  8 

z tym wymagające zastosowania specjalnych metod ich przygotowania i wdrażania” (Trocki, 9 

2012, p. 19). 10 

W dzisiejszych czasach zjawiska takie jak bezrobocie, ubóstwo, pogłębiające się patologie 11 

społeczne oraz degradacja środowiska naturalnego stały się impulsem do stworzenia koncepcji 12 

zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta opiera się na rozwoju społeczno-gospodarczym, który 13 

uwzględnia aspekty ekonomiczne, socjalne, ekologiczne (Mazur-Wierzbicka, 2005) oraz 14 

zaspokaja obecne potrzeby, tym samym nie odbierając przyszłym pokoleniom szansy 15 

zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Definicja zrównoważonego rozwoju wskazuje,  16 

że rozwój gospodarczy i cywilizacyjny dzisiejszego pokolenia nie powinien wyczerpywać 17 

zasobów nieodnawialnych i niszczyć środowiska, a wszystko to dla dobra następnych pokoleń 18 

(World Commission on Environment and Development, 1987). Ważną rolę we wdrażaniu tej 19 

idei odgrywa środowisko biznesowe, które poprzez swój wpływ na otoczenie powinno 20 

przeciwdziałać zagrożeniem cywilizacyjnym oraz zmniejszać negatywne rezultaty swojej 21 

działalności. Na tej podstawie powstała koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, która 22 

wyklucza tradycyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, w którym liczy się tylko 23 

zysk oraz wartość dla akcjonariuszy.  24 

Koncepcja CSR cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców i osób 25 

zarządzających. Wzrost zainteresowania związany jest z rosnącą świadomością wpływu 26 

organizacji na otoczenie. Również społeczeństwo ma coraz większą wiedzę na temat idei 27 

społecznej odpowiedzialności biznesu, a co z tym związane – zwiększają się jego wymagania 28 

wobec przedsiębiorstw. Z tego względu działania zorientowane na podejmowanie odpowie-29 

dzialności społecznej stały się również jednym z czynników pozwalających na konkurowanie 30 

pomiędzy przedsiębiorstwami. To powoduje coraz większe zainteresowanie tematem samej 31 

CSR i jej wpływu na prowadzenie działalności. 32 

W niniejszym artykule została przedstawiona koncepcja CSR z punktu widzenia projektów 33 

organizacji. Część empiryczna artykułu zawiera przegląd wybranych projektów w zakresie 34 

CSR realizowanych na terenie Polski w latach 2014-2016.  35 

 36 
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2. Wprowadzenie do raportów 1 

Raporty dotyczące dobrych praktyk projektów CSR realizowanych na terenie Polski są 2 

prowadzone od 2002 roku (Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017). Rysunek 1 przedstawia liczbę 3 

projektów CSR zrealizowanych w latach 2002-2016. W 2002 roku w raporcie zostało 4 

wykazanych 6 projektów, w roku 2016 już 460 projektów. Stały wzrost liczby realizowanych 5 

przedsięwzięć może świadczyć o zwiększającej się świadomości firm, dotyczącej korzyści 6 

płynących z realizowania projektów społecznie odpowiedzialnych. Najwięcej projektów 7 

wykonano w latach 2013-2016 i można przypuszczać, że w przyszłych latach ich liczba będzie 8 

stale rosła lub przynajmniej utrzymywała się na niezmiennym poziomie. Prognozuje się 9 

również wzrost liczby raportów, ponieważ od 2017 obowiązują nowe zasady sprawo-10 

zdawczości dostosowane do unijnych dyrektyw. W związku z tym część przedsiębiorstw  11 

na polskim rynku zostanie objęta obowiązkiem ujawniania informacji niefinansowych, 12 

dotyczących swojej działalności związanej między innymi z projektami CSR (Anam, 13 

Kacprzak, 2017). 14 

 15 

Rysunek 1. Liczba projektów CSR zrealizowanych w latach 2002-2016 Źródło: opracowanie własne 16 
na podstawie (Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017). 17 

Firmy zdają sobie sprawę, że projekty realizowane w ramach CSR poprawiają ich 18 

wizerunek wśród klientów, partnerów i pracowników. Według raportu przeprowadzonego  19 

w 2017 roku – „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” 20 

(Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017) firmy realizują projekty, aby: wzmocnić wizerunek 21 

organizacji (64%), pozyskać lojalnych pracowników i nowe talenty (44%), świadomie tworzyć 22 

przyjazne otoczenie biznesowe (42%).  23 

Od roku 2010 projekty przedstawiane w zestawieniach są podzielone według obszarów 24 

tematycznych takich jak: prawa człowieka, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia 25 

konsumenckie, ład organizacyjny, środowisko, praktyki z zakresu pracy, zaangażowanie 26 
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społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Każdy obszar tematyczny zawiera kategorie  1 

w których są realizowane projekty w przedsiębiorstwach w ramach CSR. W poniższej tabeli 2 

(Tabela 1) przedstawiono obszary i kategorie tematyczne projektów realizowanych w ramach 3 

społecznej odpowiedzialności biznesu. 4 

Tabela 1. 5 
Obszary i kategorie realizowanych projektów CSR 6 

Lp. Obszary Kategorie 

1. Prawa człowieka Edukacja, kobiety w biznesie, polityki i procedury, równo-

uprawnienie, różnorodność. 

2. Uczciwe praktyki operacyjne Dialogi z dostawcami, edukacja rynku, przeciwdziałanie 

nadużyciom, relacje z dostawcami, relacje z interesariuszami. 

3. Zagadnienia konsumenckie Dostępność produktów i usług, edukacja konsumentów, 

ekoznakowanie, odpowiedzialna konsumpcja, odpowiedzialny 

marketing, partycypacja konsumentów, ułatwienia dla klientów, 

zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. 

4. Ład organizacyjny Compliance, dialog z interesariuszami, etyka, raportowanie, 

zarządzanie. 

5. Środowisko Bioróżnorodność, certyfikacja, edukacja ekologiczna, edukacja 

konsumentów, ekobiuro, ekobudownictwo, ekoefektywość, 

ekoprodukty, odnawialne źródła energii, programy 

prośrodowiskowe, recykling, zrównoważone miasto, 

zrównoważone wydarzenia, zrównoważony transport. 

6. Praktyki z zakresu pracy Bezpieczeństwo w miejscu pracy, dialog z pracownikami, 

elastyczne formy pracy, firma przyjazna rodzicom, integracja 

pracowników, partycypacja pracownicza, przeciwdziałanie 

nadużyciom, rekrutacja i adaptacja, szkolenia i rozwój, wolontariat 

pracowniczy, work-life balance, wsparcie pracowników, 

zaangażowanie pracowników, zdrowie pracowników. 

7. Zaangażowanie społeczne i 

rozwój społeczności lokalnej 

Aktywność fizyczna, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 

bezpieczeństwo na drodze, dobry sąsiad, działania charytatywno-

filantropijne, edukacja dorosłych, edukacja dzieci i młodzieży, 

innowacje społeczne, inwestycje społeczne, kampania społeczna, 

kultura i sztuka, marketing zaangażowany społecznie, profilaktyka 

prozdrowotna, rozwój CSR, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie 

miejsc pracy i rozwój kompetencji, wsparcie organizacji 

pozarządowych, wspieranie nauki, współpraca z partnerem 

społecznym, współpraca z uczelniami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017). 7 

3. Wyniki raportu dotyczącego projektów CSR realizowanych na terenie 8 

Polski w latach 2014-2016 9 

Szczegółowej analizie poddano lata 2014-2016 gdzie zrealizowano 1334 projekty  10 

w 24 branżach. Branże w ramach których realizowano najwięcej projektów to: finanse, 11 

energetyka oraz handel. Firmy działające w tych branżach sprzedają swoje usługi i utrzymują 12 

się z lojalności klientów oraz podejmowanych przez nich decyzji dotyczących zakupów.  13 

W takich firmach projekty społecznie odpowiedzialne są szczególnie istotne. Przedsiębiorstwa 14 

należące do tych branż, by utrzymywać się na rynku muszą wzbudzać zaufanie wśród swoich 15 
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odbiorców, być obecne w ich życiu oraz kojarzyć się z pozytywnym przekazem. Firmy należące 1 

do wiodących branż to przedsiębiorstwa, posiadające duży udział w rynku oraz osiągające 2 

wysokie zyski.  3 

Firmy z branży finansowej mają istotny wkład w realizacji idei CSR w Polsce, wywierają 4 

one duży wpływ na zachowania konsumentów i ich decyzje z zakresu sfery materialnej. 5 

Skupiają się na kategoriach bezpiecznych dla wizerunku firmy, przez co są coraz częściej 6 

postrzegane jako odpowiedzialne i mające wpływ na rozwiązywanie światowych problemów. 7 

Świadczy o tym fakt, że w badanym okresie najwięcej projektów realizowano z zakresu 8 

zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej (43%), praktyk z zakresu pracy 9 

(21%) oraz zagadnień konsumenckich (14%). Mniej projektów realizowanych było  10 

w kategoriach takich jak: ład organizacyjny (9%), środowisko (9%), uczciwe praktyki 11 

operacyjne (3%) i prawa człowieka (1%). Klienci, którzy korzystają z ich usług są coraz 12 

bardziej świadomi i wyedukowani oraz oczekują od nich etycznej postawy w prowadzeniu 13 

działalności, stąd firmy z branży finansowej zabiegają o zaufanie konsumentów, stosując 14 

między innymi praktyki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. 15 

Firmy z branży energetycznej mają znaczny wpływ na środowisko, gospodarkę  16 

i społeczeństwo. Należą do nich duże korporacje oraz firmy propagujące odnawialne źródła 17 

energii. Wdrożenie koncepcji CSR pomaga im w polepszeniu swojego wizerunku, tworzeniu 18 

przewagi konkurencyjnej oraz popularyzacji korzyści wynikających z użytkowania wybranych 19 

źródeł energii (Jacyno at al., 2013). Sektor energetyczny w badanym okresie prowadził 20 

najwięcej projektów z zakresu zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej 21 

(41%), praktyk z zakresu pracy (20%) oraz środowiska (17%). Mniej projektów realizowanych 22 

było w kategoriach: uczciwe praktyki operacyjne (8%), zagadnienia konsumenckie (7%),  23 

ład organizacyjny (3%), prawa człowieka (3%). Firmy zajmujące się odnawialnymi źródłami 24 

energii mają problem, aby przebić się i utrzymać na rynku, dlatego ważne jest, aby uświadamiać 25 

społeczeństwo o korzyściach płynących ze stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku. 26 

Przewagę na rynku dalej utrzymują duże korporacje, które przez uwarunkowania prawne  27 

i społeczne muszą stale poprawiać efektywność energetyczną oraz ograniczać negatywne 28 

skutki swojej działalności (Słupik, 2013).  29 

Handel jest podstawowym aspektem codziennej egzystencji człowieka i wpływa na 30 

otocznie gospodarcze, społeczne oraz na środowisko naturalne. Firmy z branży handlowej 31 

najczęściej angażują się w projekty CSR na rzecz pracowników, lokalnych społeczności oraz 32 

środowiska naturalnego (Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, 2010). Sektor ten  33 

w badanym okresie prowadził najwięcej projektów z zakresu zaangażowania społecznego  34 

i rozwoju społeczności lokalnej (43%), praktyk z zakresu pracy (18%) oraz środowiska (18%). 35 

Mniej projektów realizowanych było w kategoriach: uczciwe praktyki operacyjne (9%), 36 

zagadnienia konsumenckie (9%), ład organizacyjny (3%). W badanych firmach z branży 37 

handlowej nie wykonano ani jednego projektu z kategorii prawa człowieka.  38 
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W branżach handlowej, finansowej oraz energetycznej przodują duże firmy, często  1 

o międzynarodowym kapitale, które mają większe możliwości inwestowania w projekty 2 

społecznie odpowiedzialne. W małych i średnich przedsiębiorstwach często barierami 3 

wdrażania w firmie projektów CSR są wysokie koszty wprowadzenia zmian w przedsię-4 

biorstwie, nieznajomość przepisów dotyczących wdrażania projektów społecznie odpowie-5 

dzialnych, brak wsparcia ze strony zewnętrznych instytucji oraz długi okres zwrotu inwestycji 6 

(Bojar, Kwietniewska-Sobstyl, 2013).  7 

Rysunek 2 przedstawia liczbę zrealizowanych projektów w latach 2014-2016 w poszcze-8 

gólnych branżach. 9 

 10 

Rysunek 2. Liczba zrealizowanych projektów w latach 2014-2016 w poszczególnych branżach. Źródło: 11 
Opracowanie własne na podstawie (Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017). 12 

265 firm zostało wyszczególnionych w raporcie w tym 63% z nich realizowało więcej niż 13 

jeden projekt w swoim przedsiębiorstwie. Na Rysunek 3 przedstawiony został procentowy 14 

rozkład ilości projektów przypadających na jedną firmę w latach 2014-2016. Najwięcej 15 

projektów zrealizowała firma Orange Polska z branży telekomunikacji (38 projektów) oraz 16 

PKN Orlen działający w branżach: surowce i paliwa oraz energetyka (38 projektów). ING Bank 17 

Śląski oraz Bank Zachodni WBK z branży finansowej zrealizowali kolejno 33 i 30 projektów, 18 

Grupa Pelion z branży farmaceutycznej 26 projektów, Carrefour z branży handlowej  19 

25 projektów, BASF Polska z przemysłu chemicznego 24 projekty, a IKEA Retail z branży 20 

handlowej 21. Z danych o firmach, które zrealizowały najwięcej projektów w swojej branży 21 

(powyżej 20 projektów), można wywnioskować, że są to duże firmy o wysokim kapitale  22 

i udziale w rynku. Potwierdza to tezę, że takie firmy przodują w realizacji projektów społecznie 23 

odpowiedzialnych w Polsce. Można również zauważyć, że 3 branże, które zrealizowały 24 

najwięcej projektów znajdują się w czołówce tego zestawienia. 25 
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 1 

Rysunek 3. Liczba projektów przypadająca na jedną firmę w latach 2014-2016 Źródło: opracowanie 2 
własne na podstawie (Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017). 3 

W latach 2014-2016 największa liczba zrealizowanych projektów dotyczyła obszarów: 4 

zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej (42%), praktyki z zakresu pracy 5 

(22%), środowisko (13%), ład organizacyjny (7%), zagadnienia konsumenckie (7%), uczciwe 6 

praktyki operacyjne (6%), prawa człowieka (3%). Rysunek 4 przedstawia liczbę projektów 7 

zrealizowanych w latach 2014-2016 w wyżej wymienionych obszarach. 8 

 9 

Rysunek 4. Liczba zrealizowanych projektów w latach 2014-2016 w konkretnych obszarach.  10 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017). 11 
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W obszarze zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej w latach 2014-2016 1 

zrealizowano najwięcej projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu  2 

(aż 563 projekty). Najpopularniejsze kategorie w tym obszarze to: działania charytatywno-3 

filantropijne (161 projektów), edukacja dzieci i młodzieży (89 projektów), tworzenie miejsc 4 

pracy i rozwój kompetencji (39 projektów), edukacja dorosłych (24 projektów), profilaktyka 5 

prozdrowotna (20 projektów), kultura i sztuka (14 projektów), rozwój przedsiębiorczości  6 

(13 projektów), kampania społeczna (12 projektów), wsparcie organizacji pozarządowych  7 

(12 projektów), bezpieczeństwo na drodze (10 projektów), dobry sąsiad (8 projektów), 8 

aktywność fizyczna (7 projektów), współpraca z uczelniami (5 projektów), marketing 9 

zaangażowany społecznie (5 projektów), bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (2 projekty), 10 

innowacje społeczne (2 projekty). 140 projektów nie zostało przypisanych do żadnej z wyżej 11 

wymienionych kategorii. Projektów z zakresu inwestycji społecznych, współpracy z partnerem 12 

społecznym, rozwoju CSR oraz wspierania nauki nie zrealizowano w 2014-2016 roku.  13 

W obszarze praktyki z zakresu pracy w latach 2014-2016 zrealizowano 297 projektów. 14 

Najpopularniejsze dotyczyły: wolontariatu pracowniczego (38 projektów), bezpieczeństwa  15 

w miejscu pracy (33 projekty) oraz szkoleń i rozwoju (32 projekty). 90 projektów nie zostało 16 

przypisanych do żadnej z kategorii. W tym obszarze nie zrealizowano ani jednego projektu  17 

w kategorii elastyczne formy pracy. W obszarze środowisko w latach 2014-2016 zrealizowano 18 

179 projektów, w tym najwięcej dotyczących edukacji ekologicznej (25 projektów), 19 

programów prośrodowiskowych (21 projektów) i ekoefektywności (20 projektów).  20 

Nie zrealizowano projektów w trzech kategoriach: odnawialne źródła energii, zrównoważone 21 

miasto, zrównoważone wydarzenia, a 49 przedsięwzięć nie zostało przydzielone do żadnej 22 

kategorii. Rysunek 5 przedstawia liczbę zrealizowanych projektów w latach 2014-2016  23 

w trzech obszarach: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki  24 

z zakresu pracy oraz środowisko, z podziałem na poszczególne kategorie. 25 
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 1 

Rysunek 5. Liczba zrealizowanych projektów w latach 2014-2016 w obszarach: zaangażowanie 2 
społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko z podziałem na 3 
kategorie. Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017). 4 

W pozostałych obszarach: ład organizacyjny, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki 5 

operacyjne oraz prawa człowieka zrealizowano odpowiednio: 90, 89, 79, 38 projektów,  6 

a 74 nie miały przydzielonej kategorii. Projekty najczęściej dotyczyły działań związanych  7 

z edukacją rynku (32 projekty), etyką pracy (26 projektów), dostarczeniem ułatwień dla 8 

klientów (20 projektów) i polityką różnorodności (18 projektów). Rysunek 6 przedstawia liczbę 9 

zrealizowanych projektów w latach 2014-2016 w wyżej wymienionych obszarach z podziałem 10 

na poszczególne kategorie. 11 
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 1 

Rysunek 6. Liczba zrealizowanych projektów w latach 2014-2016 w obszarach: ład organizacyjny, 2 
zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne, prawa człowieka z podziałem na kategorie. 3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017). 4 

W siedmiu obszarach wyróżniono łącznie 78 kategorii, w ramach których projekty 5 

społecznie odpowiedzialne mogły być realizowane. W latach 2014-2016 zrealizowano  6 

co najmniej jeden projekt w 67 kategoriach (85%). W 11 kategoriach (15%) nie zrealizowano 7 

ani jednego projektu. Kategorie do których nie przydzielono żadnego projektu to: inwestycje 8 

społeczne, współpraca z partnerem społecznym, rozwój CSR, wspieranie nauki, elastyczne 9 

formy pracy, odnawialne źródła energii, zrównoważone miasto, zrównoważone wydarzenia, 10 

ekoznakowanie, edukacja, równouprawnienie. Analizując raport można zauważyć, że aż 353 11 

projektów (26%) nie zostało zaklasyfikowanych do żadnej z 78 kategorii. Może świadczyć to 12 

o potrzebie rozszerzenia kategorii realizowanych projektów lub o zmieniających się trendach 13 

w tematyce podejmowanych działań związanych z CSR. Rysunek 7 przedstawia procent 14 

projektów realizowanych w ramach kategorii oraz tych, które nigdzie nie zostały 15 

zakwalifikowane. 16 

 17 

Rysunek 7. Klasyfikacja projektów według przyporządkowania ich do kategorii w latach 2014-2016. 18 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Odpowiedzialny Biznes, 07.12.2017). 19 
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4. Podsumowanie 1 

Z każdym kolejnym rokiem przybywa informacji i danych na temat projektów 2 

realizowanych na terenie Polski w ramach koncepcji CSR. Coraz więcej firm udostępnia 3 

raporty dotyczące swojej działalności, co sprawia, że możemy obserwować rozwój koncepcji 4 

społecznie odpowiedzialnego biznesu na przykładzie działań polskich przedsiębiorstw. Firmy 5 

dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu CSR, ponieważ zauważają wymierne korzyści, 6 

które z tego płyną. Coraz więcej przedsiębiorstw ma świadomość, że istnieje potrzeba 7 

tworzenia przyjaznego środowiska biznesowego. Zauważa się, że firmy realizujące projekty 8 

CSR to głównie duże przedsiębiorstwa, posiadające wysoki kapitał i pozycję na rynku, które 9 

dzięki projektom społecznie odpowiedzialnym kreują swój wizerunek. Małe lub średnie 10 

przedsiębiorstwa mają mniejszą możliwość realizowania projektów społecznie odpowie-11 

dzialnych co jest spowodowane przez posiadanie niewystarczającego kapitału na inwestycje 12 

długoterminowe związane z CSR oraz przez nieznajomość przepisów dotyczących 13 

wprowadzania w swoim przedsiębiorstwie działań związanych z CSR. 14 

Na podstawie szczegółowej analizy projektów CSR realizowanych w Polsce w latach  15 

2014-2016 zauważa się, że najwięcej takich projektów występuje w branży finansowej, 16 

energetyce oraz handlu. 65% badanych firm w tym okresie zrealizowało więcej niż 1 projekt  17 

w swoim przedsiębiorstwie. Najczęściej realizowano projekty w obszarze zaangażowanie 18 

społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Projekty realizowane w tym obszarze dotyczyły  19 

w większości działań charytatywno-filantropijnych, edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenia 20 

miejsc pracy i rozwoju kompetencji. Prognozuje się, że z roku na rok będzie przybywać 21 

raportów, z których można czerpać wiedzę na temat realizowanych projektów CSR w Polsce.  22 

W raportach wyróżniono 7 obszarów i 78 kategorii tematycznych dla realizowanych 23 

projektów. W przeciągu 3 lat w 11 kategoriach nie zrealizowano ani jednego projektu. Z drugiej 24 

strony aż 26% projektów nie zostało przyporządkowanych do żadnej z 78 dostępnych kategorii. 25 

Może to świadczyć o zmieniających się trendach w realizowanych projektach i konieczności 26 

zweryfikowania i poszerzenia zakresu kategorii tematycznych do których można w przyszłości 27 

przypisać wykonywane projekty. Aspekt ten wydaje się być dobrym punktem wyjścia do 28 

przyszłych badań dotyczących kategoryzacji projektów społecznie odpowiedzialnych. 29 

  30 
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