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Założenia badań dotyczących diagnozy stanu i perspektyw wdrażania koncepcji 

społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w sektorze MŚP na Dolnym Śląsku 

prowadzonych w ramach projektu  
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1.Wprowadzenie 

 

Coraz większa liczba firm europejskich wdraża strategie dotyczące społecznej 

odpowiedzialności nie tylko z przyczyn etycznych i prawnych, ale także z powodu korzyści 

biznesowych, jakie można przez to uzyskać. Do najważniejszych należy zaliczyć poprawę 

wizerunku, dostęp do szerszego kręgu wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz 

większą innowacyjność oraz lepsze możliwości sprzedaży. Takie wnioski sformułowane 

zostały w wielu badaniach związanych z wdrażaniem koncepcji CSR zarówno w wymiarze 

europejskim, jak i krajowym. Mimo narastającej popularności w ostatnich czasach, idea CSR 

nie jest jeszcze powszechnie stosowanym narzędziem zarządzania wykorzystywanym  

w praktyce biznesowej. Powyższa teza w sposób szczególny dotyczy małych i średnich 

przedsiębiorstw, których działanie i funkcjonowanie ma istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego i regionalnego.  

Problematyka wdrażania koncepcji CSR na Dolnym Śląsku – mimo kilku akcyjnych  

i pionierskich inicjatyw prowadzonych przez różne podmioty – jest nadal tematem nowym  

i wymagającym zarówno upowszechniania, jak i wskazywania konkretnych możliwości do 

wdrożenia w praktykę biznesową. Jednak, aby te dwa kluczowe działania okazały się 

efektywne, niezbędne jest przeprowadzenie badań, które zdiagnozują sytuację, a także wskażą 

na potencjalne trendy rozwojowe uwzględniające specyfikę Dolnego Śląska. Taki jest cel 

główny badań planowanych w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na 

rzecz odpowiedzialnego biznesu”. 
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2. Podstawowe założenia i harmonogram badań 

 

Planowane dla celów projektu badanie składać się będzie z dwóch etapów i opierać na dwóch 

ogólnych metodologiach ankietowych. Najpierw zostanie przeprowadzone badanie polegające 

na kwerendzie danych zastanych w kontekście regionu Dolnego Śląska i MŚP (styczeń – luty 

2011), które następnie zostanie pogłębione dzięki badaniom ankietowym (część A: badanie 

rzeczywistych potrzeb MŚP w kontekście prowadzenia działań CSR: luty-marzec 2011 oraz 

część B: badania fokusowe na grupie 50 przedstawicieli MŚP i organizacji pozarządowych w 

kontekście identyfikacji obszarów wdrażania i upowszechniania inicjatyw CSR: marzec-

kwiecień 2011). Takie postępowanie umożliwi – po opracowaniu wniosków i sformułowaniu 

rekomendacji – na opracowanie innowacyjnego narzędzia oraz opracowanie strategii 

wdrażania koncepcji CSR uwzględniających zarówno stan i potrzeby kluczowych 

interesariuszy projektu, jak i specyfikę rozwoju regionalnego Dolnego Śląska. 

 

3. Założenia merytoryczne i narzędzia planowanych badań 

 

Pierwszy etap badań (kwerenda danych zastanych) będzie polegał na dotarciu i twórczej 

refleksji dotyczącej wiedzy związanej z przedmiotem badań. W tym celu weryfikacji poddane 

zostaną informacje udostępniane publicznie, uwzględniające zarówno tradycyjne źródła 

wiedzy (publikacje), jak i nowe (Internet), odnoszące się do treści teoretyczno-modelowych 

(wiedza naukowa), jak i pragmatycznych (wiedza empiryczna). 

Drugi etap postępowania – badania ankietowe – prowadzone będą z udziałem przedstawicieli 

sektora MŚP na Dolnym Śląsku. W tym celu opracowane zostanie narzędzie, które – za 

pośrednictwem organizacji pracodawców w regionie (m.in. Dolnośląska Izba Gospodarcza, 

Zachodniej Izby Gospodarczej, Związków Pracodawców RP) – zostanie przekazane grupie 

badawczej (ok. 100 podmiotów). Kwestionariusz uwzględniał będzie kluczowe z punktu 

widzenia istoty CSR obszary badania i będzie miał na celu: 

 ocenę poglądów i świadomości dotyczącej koncepcji CSR w miejscu pracy; 
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 stwierdzenie stopnia powszechności CSR oraz praktyk w sektorze biznesowym, jak 

również długości czasu ich stosowania; 

 poznanie poglądów firm na temat faktycznych i postrzeganych korzyści dla ich 

działalności, płynących z realizacji podejścia ukierunkowanego na CSR; 

 rozpoznanie głównych przeszkód i barier, które uniemożliwiają firmom 

podejmowanie działań na rzecz wdrażania koncepcji CSR.  

 

W związku z tym w ramach badania zostaną zadane pytania dotyczące głównych 

trudności, jakich firmy mogą doświadczać w tym zakresie oraz poproszone o 

zaproponowanie praktycznych sposobów pokonania tych problemów. 

 

Drugie badanie pogłębione – panel fokusowy - zostanie przeprowadzone z udziałem firm 

reprezentujących MŚP oraz organizacji pozarządowych działających na Dolnym Śląsku 

(grupa 50 osób) i będzie miało na celu stwierdzenie, skodyfikowanie i przeanalizowanie 

przykładów „dobrych praktyk” we wdrażaniu CSR na Dolnym Śląsku. Szczegółowe 

rozmowy panelowe zostaną przeprowadzone w kwietniu 2011. Przed przeprowadzeniem 

panelu fokusowego do potencjalnych uczestników (ok. 150 podmiotów) zostanie rozesłany 

wstępny kwestionariusz kwalifikujący, zapraszający do uczestnictwa w badaniu i 

przedłożenia swoich inicjatyw w zakresie CSR. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi 

dokonana zostania kwalifikacja osób do 50 osobowej grupy, z którą przeprowadzone zostaną 

wywiady, aby zgromadzić dodatkowe informacje na temat praktyk w zakresie CSR w celu 

uzupełnienia danych i określenia jakości i wpływu konkretnej inicjatywy. W tym celu 

również – jeśli okaże się to niezbędne - planuje się przeprowadzenie dodatkowych konsultacji 

zarówno z kierownictwem, jak i przedstawicielami pracowników w sprawie sposobu 

postrzegania, realizacji oraz wpływu inicjatyw w zakresie CSR w ich instytucjach (firmach i 

organizacjach pozarządowych). W ten sposób, dla dalszego przebiegu projektu, 

skodyfikowane zostaną takie przykłady dobrych praktyk, które stanowić będą źródło cennych 

doświadczeń oraz analiz do podzielenia się z innymi firmami przy realizacji koncepcji CSR. 
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Stosowane kryteria wyboru zasadniczo dotyczyć będą inicjatyw w zakresie CSR firm pod 

względem ich: 

 kontekstu (siła napędowa, oryginalność/innowacyjność, wymierność i powtarzalność); 

 realizacji (zaangażowanie/kierowanie, strategia/plan działania, komunikacja, trwałość 

i dalsze działania, inwestycja w środki); 

 wpływu (wyniki i korzyści, wpływ na działalność biznesową, środowisko pracy oraz 

społeczeństwo). 

 

Wyniki uzyskane dzięki przeprowadzeniu opisanego postępowania badawczego przyczynią 

się do opracowania narzędzia innowacyjnego oraz staną podstawą sformułowania założeń 

innowacyjnej strategii wdrażania CSR na Dolnym Śląsku.  


