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4Badanie alumnów 
2015Informacje o projekcie – komponent ilościowy

metodologia
CATI (Computer-Assisted Telephone Interview)
wspomagane CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

próba n=107

termin realizacji 18.05 – 20.06. 2015

respondent Alumni Programu Ambasadorów CSR

czas wywiadu 18 minut

cel badania
ocena Programu Ambasadorów CSR, korzyści z udziału 
w Programie, wykorzystanie wiedzy z Programu

wykonawca PBS  sp. z o.o.

2015
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2015Informacje o projekcie – komponent jakościowy

metodologia IDI, diady

próba n=15

termin realizacji 20.07– 21.08 2015 r.

respondent Alumni Programu Ambasadorów CSR

czas wywiadu 40min – 1,5h

cel badania
ocena Programu Ambasadorów CSR , korzyści z udziału 
w Programie, wykorzystanie wiedzy z Programu

wykonawca PBS  sp. z o.o.

2015
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O respondentach.

Do badania Alumnów zaproszono absolwentów wszystkich edycji programu Ambasadorów

CSR od 2004 do 2014 roku. Z uwagi na trudną dostępność starszych roczników, blisko połowę

badanych stanowią absolwenci ostatnich trzech edycji programu. Choć uczestnicząc

w programie byli jeszcze studentami – obecnie większość z nich pracuje (83%), a blisko połowa

wiedzę wyniesioną z programu Ambasadorów wykorzystuje w swojej pracy na co dzień.

Ocena programu.

Aż 92% alumnów pozytywnie ocenia program Ambasadorów CSR. Niemal wszyscy (97%) są też

zdania, że jego funkcjonowanie jest nadal niezbędne, w głównej mierze z uwagi na

konieczność dalszego edukowania i zwiększania świadomości w zakresie CSR (86%). Zdaniem

badanych Program uzupełnia również istotne luki kształcenia w trybie wyższym – oferuje

praktyczne umiejętności budowane na solidnej podstawie teoretycznej, pozwalając na

łagodniejsze przejście i dostosowanie się do wymagań rynku pracy.

Zainteresowanie Odpowiedzialnym Biznesem.

Alumni zapytani o to, kto zainspirował ich do zajęcia się tematyką CSR wskazywali na

absolwentów poprzednich edycji lub znajomych i wykładowców z uczelni. Często jednak

przyznawali, że zainteresowanie to wyszło od nich samych (21%). Pasjonowanie się tematyką

CSR oraz chęć rozwoju i zdobycia wiedzy w zakresie Odpowiedzialnego Biznesu stanowiły

główną motywację do przystąpienia do programu Ambasadorów CSR (odpowiednio 45%

i 42%).

Opis wyników
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Rozwój wiedzy i umiejętności to największe atuty programu Ambasadorów CSR.

Stan swojej wiedzy dot. Odpowiedzialnego Biznesu przed przystąpieniem do programu alumni

oceniają bardzo krytycznie – ponad 2/3 z nich przyznało sobie co najwyżej ocenę dostateczną.

Niemal wszyscy są zdania, że udział w programie Ambasadorów CSR znacznie tę wiedzę

poszerzył (97%, w tym aż 61% w bardzo dużym stopniu). Kwalifikacje, na których wzrost

w głównej mierze wskazywali alumni, to praca w grupie (79%), komunikacja (79%)

i koordynowanie projektów (78%).

Udział w programie to nie tylko wzrost kompetencji – to także zmiany postaw.

Alumni przyznają, że udział w programie Ambasadorów CSR zmienił ich sposób postrzegania roli

biznesu, szczególnie w kwestiach społeczno-ekonomicznych (82%, w tym 48% zdecydowanie

tak). Dzięki niemu dostrzegają potrzebę większego zaangażowania przedsiębiorstw w pomoc

społeczeństwu (42%) oraz ochronę środowiska (21%). Absolwenci programu Ambasadorów

zasady CSR wdrażają także w swoje codzienne życie (85%). Uczestnictwo w projekcie

zainspirowało alumnów do dalszego działania w ramach Odpowiedzialnego Biznesu (78%)

i zgłębiania idei w ramach szeregu dodatkowych aktywności – czytania prasy branżowej (86%),

uczestnictwa w konferencjach (60%), warsztatach i szkoleniach (59%).

Opis wyników
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CSR to ważny element na mapie zawodowej alumnów.

Aktywny udział w programie Ambasadorów to także możliwość nawiązania nowych kontaktów,

które zaowocować mogą rozwojem kariery zawodowej (dostrzega to jednak mniej niż połowa

alumnów – 44%). Sam CSR wydaje się jednak w perspektywie kariery zawodowej alumnów dość

istotny – 2/3 tych, którzy szukali pracy przyznaje, że szukając zatrudnienia zwracali uwagę na to,

czy potencjalny pracodawca kieruje się w swych działaniach zasadami CSR. Zaangażowanie

to dostrzegają także sami pracodawcy – niemal połowa alumnów przyznaje, że uczestnictwo

w programie Ambasadorów CSR było elementem CV na które rekruterzy zwrócili szczególną

uwagę podczas rozmowy. Większość pracujących alumnów pracuje obecnie w firmach, które

stosują zasady Odpowiedzialnego Biznesu. Jeden na trzech pracujących alumnów CSR zajmuje

się w ramach swoich obowiązków zawodowych.

Opis wyników
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Michał Kuczmierowski
Dyrektor 

Santander Universidades

Raport ukazuje, że problematyka Społecznej

Odpowiedzialności Biznesu ma coraz większe znaczenie

nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla młodych

Polaków, którzy także swoją karierę coraz częściej

postrzegają w perspektywie odpowiedzialności i rozwoju

społecznego. Jednocześnie jednak badanie ilustruje, że

choć dostrzega się wagę CSR, to wiedza na ten temat

jest wciąż niska i konieczne są dalsze działania w celu

podnoszenia świadomości w tym zakresie. Ważne jest

również dobre zdefiniowanie tego czym jest ta

odpowiedzialność biznesu i za co – ta perspektywa

pozwoli na lepsze określenie strategicznych celów

rozwoju społecznego i rozwoju polskiej gospodarki.

Polska jest krajem, w którym odpowiedzialność

społeczna ma długie tradycje. U źródeł tej postawy

znajduje się republikańska dbałość o dobro wspólne.

Olbrzymi wpływ na wychowanie kolejnych pokoleń

Polaków miała literatura wysławiająca wysiłek osób

zaangażowanych w pracę organiczną – budowanie

silnej Polski po odzyskaniu niepodległości. Doskonały

przykład takiej postawy stanowią działania poznańskich

ludzi interesu i przemysłowców, którzy potrafili doskonale

łączyć swój osobisty sukces ekonomiczny z troską o rozwój

i dobrą kondycję finansową społeczności, w której żyli

i działali.

Niestety te piękne tradycje zostały drastycznie przerwane

przez władzę komunistyczną, która siłą wzięła na siebie

odpowiedzialność zarówno za gospodarkę, jak i za

społeczeństwo.

Bank Zachodni WBK w swoich działaniach stara się

nawiązywać do najlepszych polskich tradycji, łącząc swój

sukces na polskim rynku finansowym z licznymi

działaniami na rzecz społeczeństwa. Na szczególną

uwagę zasługują w tym kontekście działania Santander

Universidades, których celem jest wspieranie rozwoju

polskich uczelni wyższych, a w szczególności współpracy

pomiędzy światem nauki i biznesu. Oczywiście wyższa

świadomość polskich przedsiębiorców, ale również

pracowników w zakresie Społecznej Odpowiedzialności

Biznesu ma kluczowe znaczenie dla tej współpracy,

dlatego przyjmuję wyniki raportu z dużą nadzieją.
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Leszek Kurnicki
Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu

PKN ORLEN

PKN ORLEN w swoich działaniach społecznych wiele uwagi

poświęca edukacji, która jak wiadomo jest kluczem do kariery

zawodowej, choć współcześnie pracodawcy oczekują

czegoś więcej. Dlatego też ORLEN zachęca pracowników do

wolontariatu, a tym samym realizacji idei wrażliwości

społecznej oraz otwartości na innych ludzi. Działamy według

„Wartości i zasad PKN ORLEN”, których przestrzegania

oczekujemy od każdego z nas bez względu na zajmowane

stanowisko w strukturze firmy. Wartości promujemy także

w naszym otoczeniu. Jednym z przykładów jest wybór

stypendystów korporacyjnej Fundacji ORLEN – Dar Serca,

która ocenia ich nie tylko za sukcesy naukowe, ale także za

zaangażowanie społeczne.

Dlatego tak bardzo cenimy inicjatywy, które pokazują

młodym ludziom, przyszłym pracownikom, inną stronę

biznesu.

Program Ambasadorów CSR prowadzony przez Forum

Odpowiedzialnego Biznesu postawił sobie za cel

„edukowanie i budowanie nowych kadr menadżerów,

przedsiębiorców, animatorów społecznych i liderów

zmian”. To cenne doświadczenie dla jego

uczestników, ale też duża wartość dla przyszłych

pracodawców, ponieważ dla tych ludzi rzeczą

oczywistą jest stosowanie najwyższych standardów.

Badanie alumnów przynosi bardzo interesujące

wnioski. Za jego istotną wartość uważamy to, iż

uczestnictwo w nim uświadamia młodym ludziom jak

liczne i skomplikowane są powiązania biznesu

z otoczeniem wewnętrznym i dlaczego tak ważne jest

prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny. Dzięki

temu pracownik już na początku swojej kariery

zawodowej rozumie, że zysk nie może być jednym

kryterium oceny działalności firmy. Że na jej wartość

i postrzeganie ma wpływ także to w jaki sposób jest

wytwarzany i dzielony.

Tym większą satysfakcją napawa nas fakt, że

respondenci umieścili PKN ORLEN w gronie firm

funkcjonujących na polskim rynku, które są wzorem we

wdrażaniu zasad CSR.



PROGRAM AMBASADORÓW CSR
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Próba: wszyscy badani, n=107.

Wzorce w CSR

Gdyby miał/a Pan/Pani wskazać jedną osobę, która zainteresowała Pana/Panią CSR-em 

lub zainspirowała do zajęcia się tą tematyką, to kto by to był?

Nie było takiej osoby

– samodzielnie 

zainteresowałem/am

się CSR

21%
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zainteresowanie tematyką CSR

chęć samorozwoju, zdobycia 
nowej wiedzy i umiejętności

przyszłe plany zawodowe

chęć nawiązania nowych 
kontaktów

fakt, że Program prowadzony 
jest przez Forum

Odpowiedzialnego Biznesu

45%

42%

7%

6%

1%

Co w największym stopniu zadecydowało o tym, 

że przystąpił/a Pan/Pani do Programu?

Program Ambasadorów CSR

1%1%

7%

38%

53%

zdecydowanie dobrze

raczej dobrze

ani dobrze ani źle

raczej źle

zdecydowanie źle

* top2box
– suma odpowiedzi 

„zdecydowanie 
dobrze” i „raczej 

dobrze”

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani Program 

Ambasadorów CSR (Liderów CSR)? 

92% *

Próba: wszyscy badani, n=107.
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o Wnioski z badania jakościowego potwierdzają wyniki badania ilościowego

o Badani dobrze oceniają Program Ambasadorów, w tym również jako „doświadczenie

idealne”, które wpłynęło na obecny sposób postrzegania biznesu i własnej roli w świecie.

o Główną motywacją do udziału w Programie było zainteresowanie tematyką CSR, najczęściej

wzbudzone podczas zajęć na studiach. W planach studiów nie ma jednak miejsca na jej

szczegółowe omówienie, stąd uzyskana wiedza była niewystarczająca i badani samodzielnie

poszukiwali dodatkowych źródeł informacji. Część dowiedziała się o Programie z internetu,

część podczas konferencji organizowanej przez FOB (poleconej przez wykładowcę lub

wyszukanej w tygodnikach), część bezpośrednio od wykładowców.

o Pochodną zainteresowania tematyką CSR była chęć zdobycia w tym obszarze dodatkowych

umiejętności i kwalifikacji – Program FOB oferował również ich formalne potwierdzenie, które

jest postrzegane jako dodatkowy atut studenta na konkurencyjnym rynku pracy.

o Tylko pojedynczy badani, przed udziałem w Programie, wiązali swoją przyszłość zawodową

z CSR – w dużej mierze ze względu na brak wiedzy o tym, że może to być główny nurt

profesjonalnej aktywności. Motywację do poszukiwania pracy w tym kierunku wyzwalał

dopiero udział w Programie.
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3%

18%

79%
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

Kontynuacja projektu Program Ambasadorów

Czy realizacja Programu Ambasadorów 

jest nadal potrzebna?

Dlaczego realizacja Programu Ambasadorów 

jest nadal potrzebna?

Próba: osoby, które uważają, że realizacja Programu jest nadal potrzebna, n=100.

zwiększenie świadomości, 

wiedzy nt. CSR

nauka społecznej 

odpowiedzialności

stworzenie kontaktów 

biznesowych

pozwala wziąć pod uwagę 

aspekty ekologiczne

inne

nie wiem

86%

12%

10%

7%

2%

1%

Próba: wszyscy badani, n=107.

97% *

Brak odpowiedzi 

negatywnych

* top2box
– suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” 
i „raczej tak”
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o Wnioski z badania jakościowego potwierdzają wyniki badania ilościowego

o Badani uważają, że kontynuacja Programu Ambasadorów jest potrzebna, a nawet

niezbędna:

o w Polsce zdecydowanie brakuje wiedzy nt. CSR, ale również podstawowych

umiejętności, które pomagają tworzyć lepsze środowiska pracy: kooperacji,

komunikacji, zarządzania projektami – Program, jako jeden z nielicznych, wypełnia tę

lukę, również wśród studentów;

o Program ma unikalną formułę – w pełni dostosowaną do grupy docelowej, zarówno

pod względem treści, spotykanych osób, jak i form przekazywania wiedzy (dyskusja,

ćwiczenia, samodzielnie prowadzone projekty); w ten sposób stanowi przykład „dobrej

praktyki” w co najmniej kilku dziedzinach, z której inspiracje pomagają – przez wiele lat

– w różnych aspektach przyszłej pracy zawodowej, nawet jeśli nie jest bezpośrednio

związana z CSR (jak samemu prowadzić warsztaty, jak się komunikować ze

współpracownikami, jak zaproponować projekt i doprowadzić do jego efektywnej

realizacji);
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o Program „uwrażliwia” – zmienia sposób myślenia o etyce, biznesie i własnej roli

w dokonywaniu pozytywnych przemian. W konsekwencji pomaga dokonywać bardziej

świadomych i odpowiedzialnych wyborów na różnych płaszczyznach (zawodowej,

konsumenckiej);

o Program pozwala zbudować trwałą i użyteczną sieć kontaktów towarzyskich

i biznesowych – jest to efekt zarówno jego formuły (roczny program, który pozwala

spędzić wiele wspólnego czasu w sytuacjach mniej i bardziej formalnych, jak i doboru

uczestników – osoby zainteresowane CSR, zmotywowane do działania i zdobywania

wiedzy).

o Program, zdaniem badanych, powinien być kontynuowany:

o w obecnej formie, ale na większą skalę;

o powinien sukcesywnie obejmować kolejne grupy (dzieci, młodzież, a także studentów,

którzy nigdy nie spotkali się z tematem CSR, w tym studentów z mniejszych miast);

o powinien umożliwiać praktyki z zakresu CSR większej liczbie osób niż pojedynczy

zwycięzcy kolejnych edycji.



20Badanie alumnów 
2015

10%

32%

26%

28%

4%

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

1%
4%

35%

61%

w bardzo dużym stopniu

w dużym stopniu

w małym stopniu

w bardzo małym stopniu

* top2box
– suma odpowiedzi „w 
bardzo dużym stopniu” 

i „w dużym stopniu”

95% *

* low2box
– suma odpowiedzi 

„dopuszczający” 
i „niedostateczny”

42% *

Jak Pan/Pani ocenia, jaki był poziom Pana/Pani 

wiedzy na temat idei CSR przed przystąpieniem 

do Programu Ambasadorów CSR?

W  jakim stopniu udział w Programie 

Ambasadorów CSR poszerzył Pana/Pani 

wiedzę na temat idei CSR?

Wiedza na temat CSR

Próba: wszyscy badani, n=107.
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o Wszyscy respondenci w badaniu jakościowym deklarowali, że Program w znacznym stopniu

poszerzył ich wiedzę i umiejętności w zakresie CSR.

o Uzyskane podczas Programu podstawy teoretyczne i praktyczne, pozwalają:

o dokonywać odróżniania działań CSR od działań promocyjnych/typowo

charytatywnych lub fasadowych;

o oceniać działania danej firmy w kategoriach CSR (w tym rozpoznawać przejawy

społecznej odpowiedzialności w obszarach niedostrzeganych przez laików lub

w działaniach, które nie są tak definiowane);

o dokonywać bardziej świadomych wyborów konsumenckich – nieopartych tylko

o kryterium ceny;

o samodzielnie organizować działania wpisujące się w ideę CSR, np. wolontariat

pracowniczy, programy pomocowe dla grup wykluczonych, podejmować/facylitować

dialog społeczny pomiędzy firmą a lokalna społecznością;
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o profesjonalnie raportować działania CSR;

o wdrażać i zarządzać CSR w różnych typach przedsiębiorstw (dużych, małych,

jednoosobowej działalności gospodarczej) i organizacji (fundacje, stowarzyszenia).

CZYNNIKI SUKCESU W PRZEKAZYWANIU WIEDZY O CSR:

o spotkania z praktykami – kontakt z menedżerami różnych firm, którzy dzielili się przykładami 

sukcesów i porażek (uczysz się nie popełniać tych samych błędów)

o warsztatowa forma zajęć – pozostawiająca miejsce na dyskusję, wyjaśnienie wątpliwości, 

dopytanie o najbardziej interesujące/niejasne kwestie

o czas trwania Programu – roczny Program pozwala na pełne rozbudzenie ciekawości i 

zaangażowania, a także odpowiednie utrwalenie i zrozumienie zdobywanej wiedzy 
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A

B

C

D

E

F

G

H

W jakim stopniu udział w Programie Ambasadorów CSR rozwinął Pana/Pani 

umiejętności w zakresie:

Rozwój umiejętności w Programie Ambasadorów CSR

3%

4%

4%

6%

11%

5%

11%

13%

17%

17%

19%

24%

21%

30%

26%

48%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

45%

50%

43%

45%

40%

33%

42%

28%

35%

29%

35%

24%

26%

32%

20%

11%

79%

79%

78%

69%

66%

64%

62%

39%

w bardzo małym

stopniu

w małym stopniu

trudno powiedzieć

w dużym stopniu

w bardzo dużym

stopniu

A. pracy w grupie

B. komunikacji

C. koordynowania projektów

D. budowania koalicji 

top2boxes – suma odpowiedzi:

„w bardzo dużym stopniu”

i „w dużym stopniu”

Próba: wszyscy badani, n=107.

E. wystąpień publicznych i autoprezentacji

F. budowania własnej sieci networkingowej

G. zarządzania czasem

H. negocjacji
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o Rozwój uniwersalnych umiejętności, przydatnych do pracy w różnych środowiskach, był

zdaniem respondentów badania jakościowego podstawową korzyścią z udziału

w Programie.

o Część respondentów podkreślała, że chociaż w trakcie realizacji Programu, niektóre

aktywności wydawały się zbędne – z perspektywy czasu dostrzegają ich uzasadnienie oraz

cel, gdyż niektóre aspekty Programu przydały się dopiero po latach, wraz z nadejściem

większej dojrzałości zawodowej i samoświadomości.

o Jedną z umiejętności, która była najczęściej wykorzystywana bezpośrednio po Programie

była autoprezentacja – przydatna już na pierwszych rozmowach kwalifikacyjnych o pracę.

o Umiejętności komunikacji, budowania koalicji i zarządzania projektami czy produktami

najczęściej – z pełniejszym zrozumieniem i w większym wymiarze – ćwiczy się i wykorzystuje

dopiero w pracy, ponieważ jest to środowisko, które w największym stopniu eksponuje

niedostatki w tym zakresie u siebie i współpracowników.
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4%

13%
1%

35%

48%

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

Postrzeganie roli biznesu a Program Ambasadorów CSR

Czy udział w Programie zmienił Pana/Pani 

sposób postrzegania roli biznesu w kwestiach 

społeczno-ekonomicznych? Co zmieniło się w sposobie postrzegania 

przez Pana/Panią roli biznesu?

Próba: osoby, które zmieniły swoje postrzeganie biznesu dzięki Programowi, n=85.

biznes powinien dbać o ludzi, 

społeczeństwo

biznes powinien dbać o środowisko, 

otoczenie

zysk nie jest najważniejszy

zwrócenie uwagi na etykę biznesu

poszerzono wiedzę

inne

nie wiem

42%

21%

19%

18%

19%

13%

4%

Próba: wszyscy badani, n=107.

* top2box
– suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” 
i „raczej tak”

82% *
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o Wnioski z badania jakościowego potwierdzają wyniki badania ilościowego. Program

Ambasadorów zmienił stosunek badanych do roli biznesu.

o W pierwszej kolejności pomógł dostrzec skomplikowane powiązania łączące społeczeństwo,

gospodarkę i ekosystem i zrozumieć wynikającą z nich potrzebę odpowiedzialności biznesu za

bliższe i dalsze otoczenie przyrodnicze i społeczne, ze względu na wspólnie z nim podzielane

interesy.

o Z tym zagadnieniem badani wiążą również kwestie etyki w biznesie, której podstawową

zasadą jest przekonanie, że zysk nie może być jednym kryterium oceny działalności danej

firmy. Nowe sposoby rozumienia zysku, dzielenia się zyskiem i jego etycznego pomnażania są

jednym z kluczowych elementów, które Program wniósł do zmiany dotychczasowej

perspektywy na to, czym jest i powinien być biznes.
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A

B

C

D

Czy wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach Programu Ambasadorów CSR 

wykorzystuje Pan/Pani w praktyce?

85%

58%

45%

5%

12%

41%

52%

79%

3%

1%

3%

17%

tak

nie

trudno

powiedzieć

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

A. w życiu codziennym (np. świadomość konsumencka)

B. aktywności społecznej (pozazawodowo)

C. pracy zawodowej

D. w inny sposób

Próba: wszyscy badani, n=107.

wystąpienia publiczne
przekazywanie wiedzy innym

konsultacja projektów

W inny sposób, jaki?
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2% 2% 2%

19%

6%

30%
2%

2%

42%

35%

46%

36%

56%

20%

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

Program jako inspiracja

Czy uczestnictwo w Programie Ambasadorów CSR zainspirowało Pana/Panią do dalszego działania 

w ramach CSR? 

78% * 92% * 66% *

tak
(n=48)

nie
(n=56)

W jaki sposób uczestnictwo 

w Programie zainspirowało 

Pana/Panią do dalszego 

działania w ramach CSR?

40%

37%

22%

9%

4%

4%

chęć rozwoju 

naukowego, 

pogłębiania wiedzy

rozwój zawodowy, 

doświadczenie

zastosowanie CSR 

w firmie

prowadzenie szkoleń, 

eventów itp.

inne

nie wiem

Próba: osoby, które Program zainspirował 
do dalszych działań, n=81.

Próba: wszyscy badani, n=107.

Wykorzystanie w pracy wiedzy 

zdobytej w ramach Programu

* top2box
– suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” 
i „raczej tak”
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A

B

C

D

E

F

G

Czy po zakończeniu Programu Ambasadorów CSR dokształcał/a się Pan/Pani w z zakresie CSR 

w ramach:

86%

60%

59%

49%

43%

9%

7%

14%

40%

40%

50%

55%

91%

88%

1%

2%

2%

5%

tak

nie

trudno

powiedzieć

Dokształcanie w ramach CSR

Próba: wszyscy badani, n=107.

A. czytania publikacji/prasy

B. konferencji

C. warsztatów lub szkoleń

D. spotkań branżowych

E. zajęć/wykładów na studiach

F. studiów podyplomowych

G. innych form kształcenia

działalność w organizacjach 
studenckich

udział w konkursach

Inne formy kształcenia, jakie?
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o Zdaniem respondentów badania jakościowego wiedza i umiejętności wyniesione z Programu

przydają się zarówno w życiu osobistym i zawodowym:

o w życiu codziennym – pomaga dokonywać świadomych wyborów zakupowych;

o w pracy zawodowej – daje podstawy do angażowania się w wolontariat pracowniczy,

jak również jego organizacji i wciągania w CSR innych; pomaga prowadzić skutecznie

szkolenia i konsulting (np. z zakresu negocjacji społecznych); pomaga świadomie

planować swoją ścieżkę zawodową, w tym tak aby rozwijać się w kierunku

menedżerskim.

o Podejmowanie wyżej wymienionych działań zdaniem respondentów świadczy jednocześnie

o tym, że Program inspiruje do działania w obszarze CSR, nawet jeśli droga zawodowa nie jest

z nim bezpośrednio powiązana.
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o Pozostawia również trwałe zainteresowanie rozwojem CSR w Polsce i na świecie – badani

deklarowali przeglądanie raportów FOB i prasy pod kątem poszukiwania najnowszych

osiągnięć w tej dziedzinie; zdecydowana większość badanych wykształciła również w sobie

nawyk poszukiwania przejawów CSR (zwracania uwagi na partnerów kampanii społecznych,

dostrzeganie w miejscach publicznych tablic informujących o źródłach finansowania różnych

inicjatyw, np. z zakresu ochrony środowiska lub modernizacji infrastruktury).



PRACA ZAWODOWA
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8%

48%

1%

21%

23%

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

Czy uczestnictwo w Programie Ambasadorów CSR 

pozwoliło Panu/Pani nawiązać kontakty, które ułatwiły 

dalszą drogę zawodową?

Próba: wszyscy badani, n=107.

Nawiązanie kontaktów a praca zawodowa

44% *

* top2box
– suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” 
i „raczej tak”

14%

38%

55%

21%

21%42%

9%

Wykorzystanie w pracy wiedzy 

zdobytej ramach Programu

tak 
(n=48)

nie
(n=56)

63% * 30% *
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11%

20%

3%

34%

31%
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

2%

6%

45%

47%

tak

nie

nie pamiętam

nie byłem/am na takiej

rozmowie

* low2box
– suma odpowiedzi 

„dopuszczający” 
i „niedostateczny”

Czy poszukując pracy zwracał/a Pan/Pani 

uwagę na to, czy potencjalny pracodawca 

kieruje się zasadami CSR?

Czy podczas rozmowy rekrutacyjnej 

firma zwróciła uwagę na Pana/Pani 

uczestnictwo w Programie?

Poszukiwanie pracy

Próba: osoby pracujące, n=89.

65% *
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o Wyniki badania jakościowego pokazują, że część respondentów dostała pracę bezpośrednio

dzięki kontaktom nawiązanym podczas Programu, a część – pomimo, że poznane osoby nie

wpłynęły na ułatwienie im drogi zawodowej, skorzystała z kontaktów w sposób pośredni, np.

w formie dodatkowego wsparcia przy samodzielnie podejmowanych inicjatywach z zakresu

CSR w swoim miejscu pracy.

o Dla kliku osób Program odegrał natomiast znaczącą rolę przy wyborze miejsca pracy – nie

zdecydowały się na podjęcie zatrudnienia u pracodawców, których sposób działalności

ocenili jako nieodpowiedzialny społecznie oraz u pracodawców związanych z branżą

alkoholową i tytoniową.

o Część osób, pozostając pod wpływem Programu, poszukiwała pracy w obszarze CSR, jednak

w opinii respondentów jest ją albo bardzo trudno otrzymać ze względu na wciąż małą podaż

stanowisk, albo jest ona nieatrakcyjna (firmy proponują wielomiesięczny staż bez umowy

o pracę lub bez szans na umowę o pracę). Tylko kilku badanych znalazło pracę bezpośrednio

związaną z CSR.
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o Zdecydowana większość osób – bez względu na kryterium wyboru pracodawcy – interesuje

się prowadzonymi w firmie działaniami CSR i bardziej lub mniej świadomie ocenia firmę,

w której pracuje, przez pryzmat szeroko rozumianego CSR. Zwraca uwagę na:

o stosunek pracodawcy do pracowników (przestrzeganie kodeksu pracy, rodzaj

dodatkowych świadczeń, traktowanie kobiet w ciąży i matek małych dzieci, sposób

przyznawania premii etc.);

o podejmowanie w miejscu pracy działań proekologicznych (oszczędzanie wody,

papieru);

o zasady, którymi kierują się firmy, z którymi współpracuje pracodawca;

o stosunek do Klientów (np. jeśli firma jest pośrednikiem czy oferuje sprawdzone usługi).
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10%

22%

67%

tak

nie

trudno powiedzieć

Moja firma a zasady CSR

Czy firma/instytucja, w której obecnie 

Pan/Pani pracuje stosuje zasady CSR?

Jakiego rodzaju są to działania?

Próba: osoby, w których firmie stosuje się zasady CSR, n=67.

36%

25%

22%

22%

15%

15%

10%

9%

9%

6%

3%

1%

1%

3%

1%

Próba: osoby pracujące, n=89.

programy prośrodowiskowe

programy etyczne dla pracowników

inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI)

marketing zaangażowany społecznie (CRM)

kampanie społeczne

wolontariat pracowniczy

działania charytatywne, filantropijne

raporty społeczne

dialog z interesariuszami

współpraca międzysektorowa

zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw

zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

systemy zarządzania (np. ISO 9000 itp.)

inne, jakie?

trudno powiedzieć
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o Zdecydowana większość respondentów badania jakościowego pracuje w firmach, w których

stosuje się – w różnym zakresie – zasady CSR.

o W większości CSR w firmach jest oceniany jako działalność nieuporządkowana, incydentalna,

niedojrzała, ale rozwijająca się i zyskująca na znaczeniu.

o Warto podkreślić, że respondenci w próbach oceny realizacji idei CSR we własnej firmie

większą wagę przykładali do wewnętrznych uregulowań niż działań ukierunkowanych na

poprawę wizerunku zewnętrznego.

o Wymieniane przez badanych działania CSR to:

o stworzenie kodeksu dobrych praktyk – deklaracja uwzględniania potrzeb wszystkich

interesariuszy; dokument, który chociaż nie ma mocy sprawczej, świadczy o tym, że

firma rozwija się w kierunku społecznej odpowiedzialności;

o udostępnianie drobnych środków na realizację inicjatyw pracowników, np. opłacanie

wpisowego na bieg charytatywny, dofinansowanie wolontariatu pracowniczego

(zakup środków na odnowienie przedszkola, umożliwienie realizacji projektu pomocy

powrotu do społeczeństwa bezdomnym kobietom w godzinach pracy);
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o realizacja inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego (montaż fotokomórek

w przestrzeniach wspólnych, segregacja śmieci, uzyskiwanie certyfikatów ISO, zakup

roweru do użytku pracowników a służącego do przemieszczania się pomiędzy

siedzibami);

o podejmowanie działań mających na celu edukację konsumentów i rzetelne

odpowiedzi na ich pytania (np. w firmie kosmetycznej uruchomienie infolinii oraz

konsultacji z dermatologiem);

o powołanie korespondenta ds. etyki, któremu można zgłaszać przejawy

nieprawidłowości w firmie (np. brak premii dla kobiet odchodzących na urlop

macierzyński).

o Część respondentów za przejawy działań CSR uznawało również postępowanie pracodawcy

zgodnie z kodeksem pracy (niewymuszanie pracy na zwolnieniu lekarskim, niezakłócanie

urlopu, nieunikanie podatków i składek ZUS). Respondenci podkreślali, że w Polsce jest jeszcze

tyle zaniedbań w stosunkach pracy, że chociaż niektóre działania są obligatoryjne lub

wydają się oczywiste, to w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej wpisują się w CSR.
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Próba: wszyscy badani, n=107.

Wzorce w CSR

Która z firm funkcjonujących na polskim rynku jest wzorem we wdrażaniu zasad CSR?



CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW
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68%

32%
kobieta

mężczyzna

Płeć

1%

7%
9%

9%

13%

12%
15%

17%

16%

2004/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Edycja

Sytuacja zawodowa

62% 81%83%

45%
52%

3%

tak

nie

trudno

powiedzieć

Wykorzystanie wiedzy 

w pracy zawodowej

21% 11% 2%

praca
(najemna)

studia
własna
firma

inne

Próba: wszyscy badani, n=107.
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