
Po co, 
jak 

i o czym 
edukować 

pracowników 
o cSr?

Wiele firm zadaje sobie pytanie, 
jak dotrzeć z tematem 

odpowiedzialnego biznesu  
do najważniejszej grupy 

ambasadorów Csr,  
Czyli praCowników. 

przygotoWana przez  
forum odpoWiedzialnego 
biznesu infografika krok  

po kroku pokazuje, o których 
elementach Warto pamiętać. 

materiały zostały wypracowane przez  
magdalenę andrejczuk i ewę Wojciechowicz,  
i są efektem spotkania Pracownicy i CSR –  
jak angażować i edukować pracowników?,  

zorganizowanego w ramach programu partnerstwa  
forum odpowiedzialnego biznesu, w którym wzięli 

udział przedstawiciele firm - partnerów fob: 
antalis poland, arcelormittal Warszawa,  

bank zachodni Wbk, deloitte, grupa adamed, 
grupa sanofi, kompania piwowarska, pge polska 
grupa energetyczna, provident, tchibo Warszawa, 

t-mobile, stena recycling. 

Wybrane metody, narzędzia i kanały 
edukacji i zaangażoWania:
1. działania edukacyjne:
• Wykład, pogadanka, prelekcja, 

prezentacja, konferencja
• Warsztaty, szkolenia
• d-learning: e-learning, m-learing
• case study, eksperyment, metoda 

projektowa (np. działania lokalne, 
wdrożenie), webquest = projekt + 
elearning

2. zaangażowanie pracowników:
• dialog, panel z interesariuszami
• grupy robocze, zespół, społeczność
• Wolontariat pracowniczy
• programy rozwojowe: mentoringowe, 

coachingowe i treningowe
• raportowanie - przygotowanie danych

3. wdrażanie standardów i norm, zasad
4. kampanie wewnętrzne
• grywalizacja, konkurs, gra on-line, quiz
• pokaz filmów, ekspozycja, wystawa, 

plakaty
• dedykowane eventy: dzień csr, tydzień, 

cykl działań tematycznych, imprezy, 
festyny, zawody, dzień otwarty

• ankieta, badanie, badanie satysfakcji
• czat, e-mailing, sms, intranet,  

newsletter, aplikacja mobilna, portal  
dla pracowników, videokonferencje

• filmik, social media
• artykuły merytoryczne, wywiady, gazetki 

(magazyn), blog, publikacje, broszury
• dekoracje, gadżety, wystrój wnętrz, biur, 

fabryk, tablice ogłoszeń
5. kodeks etyczny

chcemy, aby pracoWnicy:
• wiedzieli o działaniach csr w firmie 
• rozumieli, dlaczego firma realizuje csr 
• wierzyli w wartości firmy i słuszność celów 
• chcieli działać w myśl idei csr

• zespoły csr/menedżerowie csr
• dział komunikacji/komunikacji 

wewnętrznej
• dział hr
• dział pr/marketingu
• dział corporate affairs 
• fundacje korporacyjne
• menedżerowie zarządzania wiedzą
• zarząd

W zależności od przyjętych celóW, np. do:
• nowych pracowników
• wolontariuszy
• osób włączonych w proces raportowania/ 

/tworzenia strategii
• kadry zarządzającej
• do wszystkich pracowników 

• korzystaj z doświadczeń innych firm
• zaangażuj pracowników wyższego szczebla
• znajdź ambasadorów csr wśród pracowników 

i zarządu, zachęć ich  
do zaangażowania 

• Włącz csr w tematykę szkoleń adaptacyjnych 
dla nowych pracowników

• skutecznie komunikuj (smsy/maile/ekrany 
powitalne w intranecie itp.)

• Wyróżnij się wśród komunikatów trafiających 
do pracowników

• zapytaj pracowników o potrzeby i pomysły
• Wykorzystaj zewnętrznych ekspertów 

(pracownicy uczą pracowników)

monitoruj efekty, mierz Wyniki:
• zrób ankietę ewaluacyjną
• sprawdź statystyki
• zapytaj o feedback
• wprowadź zmiany, usprawnienia

Warto zastanoWić się, które 
tematy są spójne ze strategią 
firmy i/lub strategią csr i Wiążą 
się z celami firmy. 
przykładowo:
• podstawowe informacje o csr
• Wolontariat
• raportowanie
• różnorodność
• etyka i compliance

kto w Firmie 
jest odpowiedzialny 

za edukaCjĘ 
praCowników 

o Csr?

 
jakie 

tematy  
warto 

poruszyć?

jakie sĄ  
eFekty?

do kogo  
kierować 
dziaŁania 

edukaCyjne?
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