
 

 
 

 
„Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych  

i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa 

opinii na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także uzyskanie 

informacji odnośnie znanych Państwu przykładów wdrażania tej koncepcji do praktyki 

biznesowej przez dolnośląskie firmy. Ankieta skierowana jest do przedstawicieli kadry 

zarządzającej. 

Celem badania jest zidentyfikowanie Państwa potrzeb, ale i możliwości oraz barier  

w zastosowaniu strategii zarządzania z wykorzystaniem zagadnień strategii CSR.  

Ankieta jest anonimowa, a wszelkie informacje uzyskane dzięki niej będą traktowane jako 

poufne. Dziękujemy za poświęcony czas! 

 

 

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 

 

10-49 osób ....................................................................  

50-249 osób ..................................................................  

 

R2. Jakie stanowisko zajmuje Pan(i) w firmie?  

Prosz ę wybra ć tylko jedn ą odpowied ź.   

Właściciel/współwłaściciel .............................................  

Dyrektor generalny/prezes ............................................  

Specjalista ds. rozwoju..................................................  

Dyrektor działu rozwoju strategicznego ........................  

Inne stanowisko, jakie? .................................................  

Odmawiam odpowiedzi .................................................  
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BLOK A – Ogólna znajomo ść koncepcji CSR 

 

A1. Czy w swojej pracy biznesowej spotkał(a) się Pan(i) kiedyś z koncepcją społecznej 

odpowiedzialności biznesu? 

Tak, wielokrotnie ...........................................................  

Tak, okazjonalnie ..........................................................  

Chyba tak ......................................................................  

Chyba nie ......................................................................  

Nie .................................................................................  

Trudno powiedzieć ........................................................  

 

A2. Z czym kojarzy się Panu(i) pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu?  

Można wybra ć kilka odpowiedzi. 

Działania na rzecz pracowników ...................................  

Dbanie o etykę działań w firmie ....................................  

Z przełożeniem na zysk w firmie ...................................  

Z dbaniem o wizerunek i promocję firmy ......................  

Z działaniami na rzecz społeczności lokalnej ...............  

Z działaniami na rzecz środowiska naturalnego ...........  

Działania na rzecz rynku ...............................................  

Działania zorientowane na raportowanie ......................  

Działania na rzecz ogółu interesariuszy ........................  

Inne (jakie?) ..................................................................  

Trudno powiedzieć ........................................................  
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A3. Czy zna Pana(i) przykłady firm, które wdrażają do swojej praktyki biznesowej koncepcję 

społecznej odpowiedzialności biznesu? 

tak ..................................................................................       

(jeśli tak, prosz ę przejść do pytania A4)  

nie ..................................................................................       

(jeśli nie, prosz ę przejść od razu do pytania A5)  

 odmawiam odpowiedzi ..................................................          

(prosz ę przejść od razu do pytania A5) 

 
A4. Proszę wymienić znane Panu(i) przykłady firm, które wdrażają do swojej praktyki 

biznesowej koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........ . 

 

A5. Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że firmy mają wpływ na rozwój lokalny  

i regionalny? 

Zdecydowanie tak .........................................................  

Tak  ...............................................................................  

Przeciętnie ....................................................................  

Nie  ................................................................................  

Zdecydowanie nie .........................................................  

Trudno powiedzieć ........................................................  
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A6. Czy Pana(i) zdaniem firma powinna wyłącznie koncentrować się na osiąganiu zysków tu  

i teraz? 

Zdecydowanie nie .........................................................  

Nie .................................................................................  

Ani tak, ani nie ...............................................................  

Tak ................................................................................  

Zdecydowanie tak .........................................................  

Trudno powiedzieć ........................................................  

 

 

A7. Czy widzi Pan(i) w swojej branży uzasadnienie dla wdrożenia koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu? 

Zdecydowanie nie .........................................................  

Raczej nie .....................................................................  

Ani tak, ani nie ...............................................................  

Raczej tak .....................................................................  

Zdecydowanie tak .........................................................  

Trudno powiedzieć ........................................................  

 

A8. Czy Pana(i) firma wdraża do praktyki biznesowej firmy koncepcję społecznej 

odpowiedzialności biznesu? 

tak ..................................................................................           

(jeśli tak, prosz ę przejść do pytania A9)   

nie ..................................................................................           

(jeśli nie, prosz ę przejść od razu do pytania A10)  

Odmawiam odpowiedzi .................................................           

(prosz ę przejść od razu do pytania A10) 
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A9. W jakim stopniu w Pana(i) firmie jest wdrażana do praktyki biznesowej koncepcja 

społecznej odpowiedzialności biznesu? Proszę określić stopień zaangażowania w tym zakresie 

na skali od 0 do 100% 

 
 

Odmawiam odpowiedzi .................................................  

 

A10. Czy Pana(i) firma planuje wdrażać do praktyki biznesowej firmy koncepcję społecznej 

odpowiedzialności biznesu w 2012 roku? 

tak ..................................................................................           

(jeśli tak, prosz ę przejść do pytania A11)  

nie ..................................................................................           

(jeśli nie, prosz ę przejść od razu do pytania A12)  

Odmawiam odpowiedzi .................................................           

(prosz ę przejść od razu do pytania A12)  

 

A11. A w jakim stopniu planowane jest wdrożenie do praktyki biznesowej koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu w 2012 roku? Proszę określić stopień zaangażowania w tym 

zakresie na skali od 0 do 100% 

 
 

Odmawiam odpowiedzi .................................................  

 

A12. Jakie korzyści może przynieść firmom wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności 

biznesu? Proszę wymienić wszystkie, jakie tylko przychodzą Panu(i) na myśl. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

% 

% 
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 BLOK B – Pogł ębiona znajomo ść koncepcji CSR  

B1. Oto przykłady kilku potencjalnych korzyści związanych z wdrażaniem do praktyki 

biznesowej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Odnośnie każdej z nich proszę 

zaznaczyć, na ile jest Pan(i) przekonany(a), że byłaby to korzyść w przypadku Pana(i) firmy. 

kategoria 

N
a 

pe
w

no
 n

ie
 je

st
 

to
 k

or
zy

st
ne

 

R
ac

ze
j  

ni
e 

je
st

 to
 

ko
rz

ys
tn

e 

A
ni

 ta
k,

 a
ni

 n
ie

 

R
ac

ze
j j

es
t t

o 
ko

rz
ys

tn
e 

N
a 

pe
w

no
 je

st
 to

 
ko

rz
ys

tn
e 

T
ru

dn
o 

po
w

ie
dz

ie
ć
 

Zwiększenie zysków firmy       
Wzmocnienie marki firmy i jej reputacji       
Wzrost lojalności klientów       
Poszerzenie działalności firmy       
Wzrost lojalności pracowników       
Pozytywny wkład w środowisko        

 

B2. (prosz ę o udzielenie odpowiedzi, je śli w pytaniu A8 zaznaczył(a) Pan(i) odpowied ź 

„tak”) 

Z jakich powodów włącza Pan(i) do praktyki biznesowej koncepcję społecznej 

odpowiedzialności biznesu? Proszę wskazać wszystkie powody, z którymi Pan(i) się utożsamia: 

Można wybra ć kilka odpowiedzi. 

CSR pozytywnie wpływa na wizerunek firmy ................  

Zwiększa dochody firmy ................................................  

Buduje dobry klimat w otoczeniu firmy ..........................  

Zwiększa poczucie satysfakcji pracowników ................  

Zwiększa konkurencyjność ...........................................  

Bo jestem aktywny(a) społecznie ..................................  

Bo tego oczekują klienci................................................  

Bo tego oczekują dostawcy ..........................................  

Bo tak robią inne firmy z mojej branży ..........................  
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Inne (jakie?) ..................................................................  

Odmawiam odpowiedzi .................................................  

 

B3. (prosz ę o udzielenie odpowiedzi, je śli w pytaniu A8 zaznaczył(a) Pan(i) odpowied ź 

„tak”) 

Kto w Pana(i) firmie jest odpowiedzialny za wdrażanie działań z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu?  

Prosz ę wybra ć tylko jedn ą odpowied ź. 

Wszyscy pracownicy .....................................................  

Kadra zarządzająca (prezes, zarząd, właściciel) ..........  

Dział marketingu ...........................................................  

Dział strategii .................................................................  

Specjalista CSR ............................................................  

Inne (jakie?) ..................................................................  

Odmawiam odpowiedzi .................................................  

 

B4. Czy Pana(i) firma posiada długofalową strategię wspierania społeczności lokalnej? 

tak ..................................................................................  

nie ..................................................................................  

Trudno powiedzieć ........................................................  

 

B5. (prosz ę o udzielenie odpowiedzi, je śli w pytaniu A8 zaznaczył(a) Pan(i) odpowied ź 

„nie”)  

Z jakich powodów nie włącza Pan(i) do praktyki biznesowej koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu? Proszę wskazać wszystkie powody, z którymi Pan(i) się utożsamia: 

Można wybra ć kilka odpowiedzi. 

CSR jest zbyt obciążający dla firmy ..............................  

Koncepcja nie jest mi znana .........................................  
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Brakuje konkretnych narzędzi jej wdrażania .................  

Nie mam osób, które się na tym znają ..........................  

Mam inne priorytety .......................................................  

Nie uważam jej za potrzebną ........................................  

Nie ma obligatoryjnego wymogu w tym zakresie ..........  

Ewentualna korzyść jest zbyt odroczona w czasie .......  

Bo tak robią inne firmy z mojej branży ..........................  

Inne (jakie?) ..................................................................  

Odmawiam odpowiedzi .................................................  

 

B6. (prosz ę o udzielenie odpowiedzi, je śli w pytaniu A8 zaznaczył(a) Pan(i) odpowied ź 

„nie”) 

Co pomogłoby Panu(i) zaangażować się społecznie? Proszę wskazać wszystkie powody,  

z którymi Pan(i) się utożsamia: 

Można wybra ć kilka odpowiedzi. 

Przykłady działań w tym zakresie ................................. ……………................ 

Dodatkowe środki finansowe ........................................ ……………................ 

Informacje o istniejących narzędziach prawnych .......... ……………................ 

Informacja o dostępnych narzędziach zarządczych z zakresu CSR………...… 

Odpowiednie przygotowanie specjalistów CSR ............ ……………................ 

Przynależność do organizacji, która podnosi kompetencje w tym zakresie….. 

Inne (jakie?)……………………………………………………………………......... 

Odmawiam odpowiedzi ................................................. ……………................ 
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METRYCZKA 

 

 

M1. Pana(i) firma działa na rynku od  _ _ _ _ r. 

 

 

M2. Czy kapitał Pana(i) firmy jest: 

W całości krajowy ..........................................................  

Częściowo zagraniczny.................................................  

W całości zagraniczny ...................................................  

Odmawiam odpowiedzi .................................................  

 

 

M3. Jaka jest forma prawna Pana(i) przedsiębiorstwa? 

spółka jawna .................................................................  

spółka z o.o. ..................................................................  

spółka cywilna ...............................................................  

spółka akcyjna ...............................................................  

inna forma prawna (jaka?) ............................................  

Odmawiam odpowiedzi .................................................  

 

 

M4. Jaką branżę reprezentuje Pana(i) firma? 

 

……………………………………………………………….. 
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M5. Proszę zaznaczyć główną działalność Pana(i) firmy według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD 2004): 

 

 

 Sekcja działalności 

GDY DZIAŁALNO ŚĆ FIRMY OBEJMUJE 
WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ SEKCJĘ, PROSZĘ 

ZAZNACZYĆ TYLKO DZIAŁALNO ŚĆ 
GŁÓWNĄ. 

□ rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 

□ rybactwo 

□ górnictwo 

□ przetwórstwo przemysłowe 

□ wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę  

□ budownictwo 

□ handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz 

artykułów użytku osobistego i domowego 

□ hotele i restauracje 

□ transport, gospodarka magazynowa i łączność 

□ pośrednictwo finansowe 

□ obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalność 

gospodarczej 

□ administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  

i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 

□ edukacja 

□ ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

□ działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 


