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CSR-owiec, czyli kto?
W ostatnich latach na rynku zaczęły pojawiać się oferty
pracy skierowane do osób zajmujących się społeczną
odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Jest
to jedna z pozytywnych zmian, jakie zachodzą w polskim CSR.
Od osoby zatrudnianej na stanowisku związanym z CSR
oczekuje się szeregu kompetencji, które pozwolą osiągać cele
społeczne, środowiskowe i rzecz jasna finansowe organizacji.
Trudno wskazać jeden uniwersalny zestaw cech bądź
kompetencji przypisanych do tej funkcji, ponieważ CSR-owiec
podejmuje się wielu różnorodnych zadań. Warto przyjrzeć
się temu, czym są kompetencje zawodowe w przypadku
specjalistów zajmujących się społeczną odpowiedzialnością
biznesu i zrównoważonym rozwojem oraz na co należy
zwrócić szczególną uwagę, pragnąc te kompetencje
doskonalić. Materiał zaprezentowany w niniejszej analizie
tematycznej jest efektem dyskusji z przedstawicielami firm –
Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W opracowaniu
wykorzystano również wyniki badania „Menedżerowie CSR”
z 2015r. oraz dane z badania na temat zawodu CSR-owca,
przeprowadzonego w 2017 r.1 wśród użytkowników portalu
Odpowiedzialnybiznes.pl oraz innych materiałów.

CSR-owiec, czyli idealista na etacie i prezes aktywista?
Marzena Strzelczak
– Dyrektorka Generalna Forum
Odpowiedzialnego Biznesu

Szanowni Państwo,
osiemnastolecie Forum
Odpowiedzialnego Biznesu to dobry
czas, aby podjąć próbę wpisania
zawodu CSR-owca do Klasyfikacji
zawodów i specjalności. Analiza,
którą przygotowaliśmy, podsumowuje
wyniki ankiet, spotkań i rozmów prowadzonych w tym właśnie
celu. Niezależnie od tego, kiedy uda się ten pomysł sfinalizować,
liczymy, że nasza praca pomoże z jednej strony organizacjom
w zatrudnieniu pracowników o takim profilu, z drugiej,
osobom poszukującym szans w tym zawodzie, wzmacniając
znaczenie CSR-owca w biznesie i nie tylko. Obserwując
od lat odpowiedzialny biznes w Polsce widzimy rosnące
grono specjalistów, także z kompleksowym, akademickim
przygotowaniem w zakresie CSR. To efekt zarówno
zainteresowania firm tematem zrównoważonego rozwoju
i społecznej odpowiedzialności, jak i zasługa działających
od kilku lat studiów podyplomowych, na czele z pierwszymi,
w Akademii Leona Koźmińskiego.

Również Liga Odpowiedzialnego Biznesu, program
realizowany przez Forum od kilkunastu lat, wprowadził
w tajniki tematu spore grono studentów i absolwentów
z najróżniejszych uczelni, z całej Polski. Są wśród nich,
między innymi, także dobrze Państwu znani eksperci.
Dziś prowadzący własne firmy, pracujący w korporacjach
czy wreszcie w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Nasza analiza pokazuje, co składa się na zawód CSRowca i jak najlepiej się do niego przygotować. Znajdą tu
też Państwo ciekawy, jak zawsze, komentarz profesora
Bolesława Roka, założyciela FOB, ojca polskiego CSR.
To refleksja, jak często u profesora, przekorna, z rodzaju
ulubionego przez niego „kija w mrowisku”. Profesor uznaje,
ze termin CSR jest już tak szeroki, że będzie używany coraz
rzadziej. Z drugiej strony pytanie, czy rosnąca potrzeba
specjalizacji ludzi „od społecznej odpowiedzialności
biznesu” to nie mocny argument za tym, żeby firmy
stawały się otwarte już nie tylko na analizę i zarządzanie
swoim wpływem społecznym, ale też bardziej dojrzałym
podejściem do zarządzania: łańcuchem dostaw, zakupami,
kwestiami etyki czy budowaniem inkluzywnych organizacji?
Jedno nie wyklucza drugiego. Tak czy inaczej, pokazuje, że
CSR-owcy mają w biznesie przyszłość.
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Potwierdzają to także badania, jak choćby to przeprowadzone
ostatnio przez firmę Deloitte o znamiennym tytule „Czas
odpowiedzialnych firm” czy doroczny Edelman Trust Barometer,
który jasno wskazuje, że społeczne oczekiwania wyznaczają
biznesowi wiodącą rolę w budowaniu zaufania społecznego
i sprawiania, by świat, w którym żyjemy, był choć trochę
lepszy. Ale nadchodzi też czas aktywnych prezesów, CSRowców nr 1 w swoich firmach. CEO Unilevera Paul Polman
to oczywiście sztandarowy przykład, jednak takie podejście
ma szansę, by stać się trendem przyszłości. Ciekawe wyniki
w tym zakresie przynosi badanie dotyczące opinii/dyskusji
nt. zrównoważonego rozwoju na bazie big data z mediów
społecznościowych (m.in. Twitter, Instagram, Facebook,
w języku angielskim i hiszpańskim) na rynku amerykańskim
firmy Alto Data Analitycs, przeprowadzone w ostatnim
kwartale 2017 roku. Wynika z niego, że konsumenci
oczekują od biznesu podejmowania tematów istotnych
dla zrównoważonego rozwoju, a od szefów firm wspierania
debaty publicznej, wręcz roli, jak formułują to autorzy badania,
„aktywisty zrównoważonego rozwoju”. W tym właśnie
kierunku zmierza też pomysł Dominiki Bettman, prezeski
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dotyczący powołania
Rady Odpowiedzialnego Przywództwa, skupiającej Prezesów
firm działających w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Pierwsze spotkanie Rady, które odbyło się w kwietniu,
pokazało, że również w Polsce jest zainteresowanie osobistym
zaangażowaniem Prezesów.
Dobrych parę lat temu, redaktor Anita Błaszczak,
dziennikarka ekonomiczna Rzeczpospolitej, wierna idei CSR
do dziś, przygotowała tekst poświęcony pracy CSR-owca
zatytułowany pięknie „Idealista na etacie w korporacji”.
Wydaje się, że dziś nadchodzi czas, by ten tytuł trochę zmienić.
Czy to nie dobra wiadomość?

Czym są kompetencje w pracy zawodowej?

Kompetencje CSR

Istnieje wiele definicji kompetencji zawodowych. J. M.
Moczydłowska2 przytacza w swojej publikacji objaśnienie
M. Montmollina3: kompetencje to ustalone zbiory wiedzy,
umiejętności, typowych zachowań, standardowych procedur,
sposobów rozumowania, które można zastosować bez
nowego uczenia się. Jednak w tej samej publikacji
autorka powołuje się też na szerszą definicję kompetencji
R.E. Boyatzis 4: kompetencja to zespół cech danej osoby,
na którą składają się charakterystyczne dla tej osoby
elementy, takie jak motywacja, cechy osobowości,
umiejętności, samoocena związana z funkcjonowaniem
w grupie oraz wiedza, którą ta osoba sobie przyswoiła
i którą się posługuje5.

Kompetencje CSR nie zastępują kompetencji zawodowych,
lecz raczej je rozwijają i poszerzają. Połączone, powodują
zmianę w myśleniu o organizacji jako o pojedynczym
podmiocie, na myślenie o organizacji jako części sieci
podmiotów, dla których istotne są wartości w większym
ekonomicznym ekosystemie. Sprzyjają modyfikacji
perspektywy: z orientacji na akcjonariusza na orientację na
cele społeczne, środowiskowe i interesariusza. Zachęcają
również profesjonalistów do połączenia swojej pracy z ich
wartościami etycznymi i humanitarnymi. Menedżerowie ds.
HR i zrównoważonego rozwoju uważają, że kompetencje CSR
wypełniają luki w obecnych modelach kompetencyjnych7.
O tym, że ustalenie jednego zestawu cech bądź kompetencji
pożądanych w pracy na stanowisku związanym ze społeczną
odpowiedzialnością nie jest łatwe, świadczy między innymi
fakt, że różne źródła i rozmaici autorzy przedstawiają
odmienne ujęcie tzw. kluczowych kompetencji.

Tak jak istnieje wiele definicji kompetencji, tak też wiele
jest jej rodzajów i klasyfikuje się je według różnych kryteriów.
Jedna z możliwości to podział kompetencji na bazowe
i wykonawcze. Te pierwsze są podstawą dla innych, a drugie –
są związane z bardziej konkretnymi działaniami
podejmowanymi w miejscu pracy. Dodatkowo kompetencje
bazowe dzieli się na: poznawcze, społeczne i osobiste,
natomiast kompetencje wykonawcze na: biznesowe,
menedżerskie i firmowe6.

Jolanta Bosca, dyrektor
wykonawcza w Fundacji WSPÓLNIE
LafargeHolcim: Kompetencje są to
takie umiejętności i zachowania, które
pozwalają nam dobrze wykonywać
swoją pracę. Kompetencje zawodowe
nabywamy podczas naszych
doświadczeń, w odróżnieniu od tzw.
kompetencji miękkich, które często
odzwierciedlają nasze indywidualne
predyspozycje, cechy charakteru
oraz wartości. Moim zdaniem kompetencje niezbędne na
stanowiskach CSR są uniwersalne, przydają się w wielu obszarach
i warto je rozwijać.

Zestaw obowiązkowy
kompetencji CSR-owca:
• rozumienie potrzeb społecznych
• budowanie potencjału organizacyjnego
• wychodzenie poza status quo
• budowanie relacji z interesariuszami
• orientacja strategiczna
• korzystanie z możliwości, jakie daje różnorodność
Źródło: https://valuesdrivenjourney.com/2012/07/15/keycompetencies-for-corporate-social-responsibility-csr-roles/
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5 KLUCZOWYCH kompetencji CSR8
1. Myślenie systemowe
Jest to połączone, holistyczne myślenie.
Osoby posługujące się takim sposobem
rozumowania pojmują kontekst problemu
i jego relacje z poszczególnymi elementami stanowiącymi szeroki horyzont zagadnienia. Na przykład lider ds. zrównoważonego rozwoju rozumie system relacji,
w jakich biznes funkcjonuje: łańcuch
dostaw, branża, miasta, regiony i cały
ekosystem.
Osoby te mają często wszechstronne
przygotowanie, łączące techniczne
i kreatywne sfery. Mogą być również
ekspertami w takich obszarach zarządzania jak elastyczność i zarządzanie
transparentnością.

Jolanta Bosca, dyrektor wykonawcza
w Fundacji WSPÓLNIE LafargeHolcim:
Tylko holistyczne spojrzenie na całą organizację, umiejętność wdrażania rozwiązań
systemowych, w połączeniu z umiejętnościami miękkimi, sprawią, że działania osób
odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój
przyniosą wymierny rezultat biznesowy.

2. Współpraca zewnętrzna
Współpraca jest kluczowa dla społecznie
odpowiedzialnych firm, nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz organizacji. Kooperacja z dostawcami, klientami, a nawet
konkurencją, jest koniecznością. Pomaga
ona firmom budować kapitał społeczny,

odkrywać nowe możliwości rynkowe i nakreślać kontekst, w którym działają. Nową
wartość przynosi współpraca międzysektorowa, z podmiotami spoza biznesu.

Małgorzata
Zdzienicka-Grabarz,
dyrektor Biura
Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu w BGŻ
BNP Paribas:
Podkreśliłabym,
że potrzebny jest
ktoś, kto będzie
koordynował zadania, ale jednocześnie musi
mieć zespół interdyscyplinarny. Takie połączenie jest nieodzowne, żeby wdrażanie i realizowanie projektów CSR mogło zadziałać.
Zarządzanie CSR obejmuje trzy wymiary
związane z poszczególnymi wpływami:
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W każdej firmie, bez względu na jej
wielkość, osoba zajmująca się społeczną
odpowiedzialnością musi posiadać kompetencje, które umożliwią odniesienie się do
tych trzech wpływów.
Należy rozumieć, jak działa biznes – to tzw.
empatia biznesu, trzeba również wiedzieć,
jak ważne jest to, jaki wpływ wywiera podmiot na otoczenie – w najszerszym rozumieniu – na człowieka, pracownika, lokalną
społeczność i środowisko. Zarówno eksper-

tyza, jak i efektywna współpraca wewnątrz
organizacji, ale także z partnerami zewnętrznymi, jest kluczowa w pracy zespołu CSR.

3. Innowacje społeczne
Skala wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem wymaga fundamentalnej
zmiany w podejściu do biznesu. Liderzy
posiadający kompetencje do tworzenia
innowacji społecznych postrzegają to
wyzwanie jako szansę na rozwój.
Innowacje społeczne potrafią zmieniać
produkty i procesy, które tworzą biznes
i wartość społeczną. Podają w wątpliwość
status quo, a ograniczenia postrzegają
jako możliwe do zmiany. W organizacjach
liderzy innowacji zachęcają do działania
przedsiębiorców społecznych wśród pracowników i wyróżniają zespoły interdyscyplinarne.

4. śledzenie trendów
Liderzy rozumiejący dobrze CSR są świadomi pojawiających się środowiskowych
i społecznych trendów oraz wyzwań
i szans, jakie te niosą ze sobą dla biznesu.

5. Wartości wdrożone
w działania
Lider, który działa w oparciu o wartości,
jest świadomy emocji i motywacji nie tylko
swoich, ale także innych ludzi. Świadomy
lider postrzega siebie i swoją pracę jako
część większego celu, stanowiącego dla
niego motywację do ciężkiej pracy, aby
w ostateczności wpłynąć na dobrostan
społeczeństwa.

Katarzyna Teter,
menedżer ds.
społecznej
odpowiedzialności biznesu
w BZ WBK: CSR-owcem nie może
być każdy, trzeba
mieć pewne
predyspozycje,
poczucie misji, być
wrażliwym społecznie, mieć otwartą głowę.
Dobry i skuteczny CSR-owiec to musi być
team player, a nie osoba, która gra tylko na
siebie i na swój sukces.

Rozumieją zmieniającą się rolę biznesu
w społeczeństwie, dostrzegają, jak
podobne organizacje na nie odpowiadają
i udostępniają metody do przeglądu
modeli biznesowych.
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CSR-owiec, człowiek z pasją
W rozmowach z osobami zajmującymi się społeczną
odpowiedzialnością w firmach często pojawia się
stwierdzenie, że CSR-owiec to człowiek z pasją, który wierzy,
że to, co robi, ma sens. Nie byłoby to możliwe bez kompetencji
miękkich, które pozwalają zrozumieć otaczający świat.
Tu potrzebne są takie cechy jak otwartość i empatia,
a z drugiej strony konkretne umiejętności i kompetencje
dotyczące budowania relacji z różnymi grupami interesariuszy
i umiejętność myślenia analitycznego.
Wyciąganie wniosków na podstawie analizy danych
i wyznaczanie realnych celów jest niezbędne. CSR-owiec
to ktoś, kto będzie potrafił znaleźć konkretne argumenty
i pokazać biznesowi, że warto inwestować w działania
społeczne i środowiskowe.

Wynikiem podjętych działań ma być większa świadomość
tego, czym jest społeczna odpowiedzialność oraz bardziej
dojrzałe podejście do strategii. Do istotnych rezultatów
aktywności specjalistów CSR należą:

Oczekiwane rezultaty pracy CSR-owca dotyczą również
obszarów, gdzie wyznaczyć można różne wskaźniki
ilościowe i jakościowe. Do zadań osoby zajmującej się
społeczną odpowiedzialnością należą:

• budowanie i rozwój świadomości poprzez inicjatywy,
spotkania, konferencje, osobiste zaangażowanie członkiń
i członków zespołu zarówno w wymiarze organizacji,
jak i w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi,

• opracowywanie dokumentów związanych ze
społeczną odpowiedzialnością, takich jak strategia CSR
zintegrowana ze strategią biznesową organizacji, polityka
CSR, roczny program działania, raport CSR, sprawozdania
z działalności, procedury powiązane z obszarem
społecznym i środowiskowym,

• silna sieć pracowników i współpracowników w organizacji
zaangażowanych w rozwój CSR/sieć ambasadorów CSR
w firmie,
• zmiana myślenia w wymiarze wewnętrznym
i zewnętrznym o tym, czym jest społeczna
odpowiedzialność,

Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, dyrektor Biura
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w BGŻ BNP Paribas

• kultura CSR w firmie,

Kilka lat temu obszarem CSR zaczęli zajmować się pasjonaci
łączący różne funkcje biznesowe z wyzwaniami związanymi
ze zrównoważonym rozwojem. CSR to niesamowicie
interdyscyplinarny obszar, CSR-owiec powinien być bardzo
blisko zarówno komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ale
również i sprawozdawczości. To niezwykle ważne. Przede
wszystkim trzeba jednak rozumieć, jak działa biznes, i wiedzieć
jak bardzo jest to istotne, jaki ma on wpływ na otoczenie –
w najszerszym rozumieniu – na człowieka, czy to na pracownika,
klienta, przedstawiciela lokalnej społeczności oraz na środowisko
naturalne.

• CSR rozumiany jako podstawa działania biznesu, co
widoczne jest zarówno na poziomie strategii, produktów,
jak i długofalowego podejścia do planowania biznesu.

Przed CSR-owcem stoi trudne zadanie osiągnięcia mierzalnych
rezultatów, a także zmiany na poziomie świadomości oraz
przekonań, zarówno osób związanych z przedsiębiorstwem,
jak i otoczenia zewnętrznego.

• inicjowanie i realizacja projektów dostosowanych
do potrzeb różnych grup interesariuszy,
• wyznaczanie mierzalnych celów CSR,
• wypracowywanie standardów współpracy dla różnych
grup interesariuszy, w tym w szczególności dla
dostawców (np. kryteria wyboru dostawców
uwzględniające CSR),
• projektowanie infrastruktury społecznej dla
pracowników dającej przestrzeń i możliwość do
angażowania się w działania CSR,
• projektowanie narzędzi ewaluacyjnych,
• projektowanie i wdrażanie narzędzi do zarządzania CSR,
• inicjowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami,
• planowanie budżetu na działania związane z CSR,
• zarządzanie ryzykiem CSR,
• planowanie i monitorowanie osiąganych korzyści
biznesowych.
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Jolanta Bosca, dyrektor wykonawcza
w Fundacji WSPÓLNIE LafargeHolcim:

Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej
odpowiedzialności biznesu w BZ WBK:

Do działań CSR-owca należy podejść strategicznie, ponieważ
efekty jego pracy widoczne są dopiero w długiej perspektywie.
CSR-owiec musi być osobą, która patrzy w przyszłość, doskonale
rozumie swoją misję i nie zważa na trudności. Największym
wyzwaniem na takim stanowisku jest wpłynięcie na zmianę
postaw wszystkich pracowników w organizacji. Społeczna
odpowiedzialność biznesu, która jest w DNA wszystkich działań
pracowników, to największy sukces danej organizacji.
To następnie przekłada się na konkretne efekty, liczby,
choć trzeba na nie trochę poczekać.

Ważne, aby osoba odpowiedzialna za CSR w firmie
sprawozdawała bezpośrednio do zarządu, miała z nim bieżący
kontakt. Znała oczekiwania zarządzających firmą, ale też
inspirowała ich czy ostrzegała przed możliwymi ryzykami,
wynikającymi z niepodejmowania pewnych tematów. Taka osoba
powinna być ekspertem, umiejącym jedocześnie pokazać szerszą
perspektywę działań CSR i korzyści z przełożenia ich na strategię
biznesową. Daje to szanse na to, że jej głos będzie nie tylko
słyszany, ale i usłyszany w organizacji. Idealnie, jeśli w firmie
istnieje funkcja pełnomocnika zarządu ds. CSR.

Kompetencje CSR-owca są zbliżone do umiejętności osób
odpowiadających za budowanie strategii w organizacji.
Posiadają tę samą umiejętność długofalowego spojrzenia
i dodatkowo doskonale poruszają się w działaniach
operacyjnych.

Określenie kompetencji kluczowych dla zawodu związanego
z wykonywaniem obowiązków z obszaru społecznej
odpowiedzialności jest istotne dla planowania kariery
w tym obszarze. Pozwoli to również w bardziej profesjonalny
sposób poszukiwać idealnych kandydatów.
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Przykładowe oferty pracy
dla stanowiska związanego z CSR /
Specjalista ds. CSR

Wymagania
• Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze
komunikacji w międzynarodowej firmie
z branży FMCG lub w pracy w agencji PR
• Solidna wiedza i praktyka z zakresu PR, szczególnie
w obszarze komunikacji zewnętrznej, w tym
doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu planów
komunikacyjnych
• Znajomość rynku mediów i ugruntowane relacje
z dziennikarzami
• Umiejętność tworzenia tekstów, lekkie pióro oraz
bardzo dobra znajomość zasad polskiej pisowni
• Rozumienie kontekstu i konsekwencji biznesowych
swoich działań
• Doskonałe umiejętności komunikacyjne
oraz wysoka kultura osobista
• Energia, samodzielność w działaniu
• Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania
strategicznych wniosków i szukania kreatywnych
rozwiązań
• Biegła znajomość języka angielskiego

Wymagania
Od Kandydatów oczekujemy około trzech lat
doświadczenia na podobnym stanowisku,
wykształcenia wyższego, preferowane kierunki
społeczne, doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu
projektów CSR, przygotowywaniu materiałów i raportów
w obszarze CSR, doświadczenie w kontaktach z mediami,
fundacjami
Na podstawie: https://gazetapraca.pl/ogl/2756225/
specjalista+ds.+csr?utm_source=forum&utm_medium=JOOBLE&utm_
content=test_cpc&utm_campaign=Jooble_TEST

Wymagania i kwalifikacje:
• Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym
stanowisku
• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki społeczne
• Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu
projektów CSR, przygotowywaniu materiałów
i raportów w obszarze CSR (m.in. Global Reporting
Initiative, ISO 26000),
• Doświadczenie w kontaktach z mediami, fundacjami
• Znajomość mediów społecznościowych
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
• Znajomość języka angielskiego i rosyjskiego
będzie dodatkowym atutem
• Odpowiedzialność i wysokie umiejętności
komunikacyjne w mowie i piśmie, w tym umiejętność
pisania notatek prasowych
• Samodzielność i zaangażowanie
• Kreatywne podejście do powierzonych zadań
Na podstawie: https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-csr-

Na podstawie: https://www.pracuj.pl/praca/pr-csr-manager-

krakow,oferta,5064643

warszawa,oferta,4363928
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CSR-owiec, czyli kto?
Jak pokazuje praktyka, praca na stanowisku związanym
z CSR wymaga interdyscyplinarnego podejścia i różnorodnych
umiejętności związanych zarówno z zarządzaniem zespołem,
koordynacją projektów, jak i organizacją bieżącej pracy.
Ta różnorodność, między innymi, jest przyczyną wielu
wątpliwości związanych z kwestią nomenklatury, nazywaniem
stanowiska pracy. W badaniach przeprowadzonych
przez FOB w 2017 r. wśród osób odwiedzających portal
Odpowiedzialnybiznes.pl9 najczęściej wskazywano na
3 określenia dla tego samego zawodu:

Zakres zadań zawodowych
realizowanych przez osobę
zajmującą się CSR10:

82%

planowanie i realizacja projektów CSR

77%

tworzenie/współtworzenie strategii/wytycznych
planu CSR dla firmy/organizacji

64%

monitorowanie rynku i śledzenie trendów
związanych z CSR
specjalista/ka ds. CSR

koordynator/ka ds. CSR

menedżer/ka ds. CSR

Potwierdza to tylko panującą w środowisku biznesowym
różnorodność w interpretacji wagi stanowiska oraz podejścia
do samej koncepcji. Wydaje się, że w ujęciu strategicznym
oraz ze względu na rolę, jaką CSR powinien pełnić
w organizacjach, najbardziej zasadne jest określenie
menedżer/ka CSR. Związane jest to również z oczekiwaniem,
że osoba zajmująca to stanowisko jest samodzielnym
pracownikiem raportującym bezpośrednio do zarządu.

Jolanta Bosca, dyrektor wykonawcza w Fundacji
WSPÓLNIE LafargeHolcim: Kompetencje to jedna rzecz,
ale istotniejsze wydaje się to, jak pozycjonowany jest
sam CSR w organizacji. To jest dużo ważniejsze, bo jeżeli
społeczna odpowiedzialność nie będzie w odpowiedni sposób
pozycjonowana (raportowanie koniecznie do członka zarządu,
idealnie do prezesa), ma zdecydowanie mniejszą moc sprawczą.
Dlaczego raportowanie bezpośrednio do prezesa? Wtedy
pozostali członkowie zarządu rozumieją, że to temat istotny,
a osoba zajmująca się CSR jest traktowana na równi z zarządem,
co dodaje jej jeszcze rangi. CSR strategiczny ma największą
wartość, ponieważ stanowi element biznesu.

59%

nadzorowanie i koordynowanie prac
związanych z wdrażaniem strategii CSR

50%

wyznaczanie mierzalnych celów związanych z CSR

50%

raportowanie pozafinansowe do wewnętrznych
struktur organizacyjnych

50%

współpraca z różnymi działami nad rozwojem CSR
w przedsiębiorstwie

50%

ocenianie skuteczności podjętych działań

45%

monitorowanie i ewaluacja działań CSR
zgodnie z przyjętym harmonogramem

Według respondentek i respondentów11 osoba zajmująca się
CSR powinna być:
• kreatywna,
• odpowiedzialna,
• komunikatywna,
• odznaczać się wysokimi standardami etycznymi,
• konsekwentna.

Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej
odpowiedzialności biznesu w BZ WBK: Ważną kompetencją
osoby zajmującej się CSR w korporacji jest umiejętność
poruszania się po dużej, często sformalizowanej organizacji.
Bardzo ważne są także kompetencje komunikacyjne, umiejętność
argumentacji, nawiązywania relacji, zjednywania sobie
ludzi. Skutecznym CSR-owcem nie będzie osoba konfliktowa,
wchodząca w spory.
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Trudno nakreślić spójny profil osób zajmujących się CSR.
W badaniu Menedżerowie CSR cechą wyróżniającą była
płeć – 79% to kobiety; 65% z nich pracuje w dużych firmach.
Analiza struktury wieku oraz zatrudnienia nie jest już tak
jednoznaczna (wykresy poniżej).

Zawód strategiczny

Jolanta Bosca, dyrektor wykonawcza w Fundacji WSPÓLNIE LafargeHolcim: Eksperci zajmujący się CSR będą poszukiwani na
rynku pracy. Jest to zawód z dużym potencjałem do rozwoju. Można wręcz określić go mianem strategicznego. Stanie się to jednak
możliwe, kiedy sama koncepcja społecznej odpowiedzialności będzie traktowana jako wartość strategiczna dla biznesu. Modele
biznesowe nastawione tylko na wyniki finansowe, trafiają do lamusa. Rola CSR-owca buduje wartość dodaną danej organizacji.
Rozumienie biznesu, połączone z umiejętnością pracy na konkretnych KPIs, a także poczucie misji w tym zawodzie są gwarantem jego
istnienia.

Charakterystyka respondentów
Płeć

Wielkość firmy

wiek

4%
Kobieta
Mężczyzna

21%

Do 34 lat

Mikro (0-9 osób)

35−39 lat

Mała (10- 49)

40 lat i więcej
Odmowa

33%

Staż pracy

4%

11−15 lat

5−9 lat

16 lat i więcej

8 lat i więcej

35%

42%
19%

15%

23%

Branża

2%

Do 4 lat

Odmowa

Duża (250 i więcej)

65%

Staż w CSR

Do 10 lat

14%

Średnia (50-249)

41%

79%

5%

Odmowa

38%

33%

28/%

finanse/bankowość
3%
budownictwo
9% 17%
4%
edukacja
energetyka
6%
8%
handel
5%
5%
marketing
5%
transport/spedycja
11%
6%
HR
5% 17%
IT
przemysł
usługi
media i komunikacja
inna

Próba: wszyscy badani, n=133.
Próba badawcza była próbą celową, skonstruowaną na podstawie wyodrębnienia ponad 300 firm, które spełniły jedno z następujących kryteriów: jest Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu; zgłosiła swoją dobrą
praktykę do raportu FOB „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”; jest sygnatariuszem Wizji 2050; brała udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm; uczestniczyła w Respect Indexie; podpisała Kartę Różnorodności. Z tej grupy firm wyodrębniono jedną osobę, której obowiązki i działania wskazują na możliwość zakwalifikowania do kategorii menedżer CSR.
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CSR i ciągłe podnoszenie swoich
kompetencji
Osoba zajmująca się społeczną odpowiedzialnością
powinna mieć interdyscyplinarne podejście do zarządzania
i koordynowania podejmowanymi przez siebie działaniami.
Trudno jednak o jednoznaczne określenie specjalizacji
czy kierunku studiów, jakie powinna ukończyć.
Z przeprowadzonych badań wynika bardzo duża
różnorodność. Pojawiały się zarówno kierunki humanistyczne,
społeczne, jak i ścisłe. Również w ogłoszeniach o pracę
w obszarze związanym z CSR nie wskazuje się na konkretny
kierunek studiów, a jedynie na preferowane wykształcenie
zwykle związane z naukami społecznymi. Pokazuje to,
że ważniejsze od bazowego wykształcenia są otwartość
i gotowość do rozwijania własnych kompetencji. Sprzyja
temu coraz bogatsza oferta kursów, szkoleń i studiów
podyplomowych, które wspierają w procesie zdobywania
czy ugruntowywania wiedzy w obszarze społecznej
odpowiedzialności. Ważne jest również to, że CSR-owiec
to osoba, która nieustannie powinna doskonalić swój
warsztat pracy. Wynika to z samej koncepcji, która jest bardzo
elastyczna i rozwija się wraz ze zmieniającymi się warunkami
społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi. Społeczna
odpowiedzialność wiąże się z ciągłym poszukiwaniem nowych
rozwiązań, badaniem potrzeb, współpracą z różnorodnymi
grupami interesariuszy, inicjowaniem działań, śledzeniem
trendów, itp. Taka też musi być osoba odpowiedzialna za
realizację CSR w organizacji.

Dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK,
Akademia Leona Koźmińskiego:
Nadal nie ma w języku polskim
dobrej nazwy stanowiska dla osoby,
która zajmuje się w danej organizacji
społeczną odpowiedzialnością
biznesu. Myślę, że sam termin CSR
będzie coraz rzadziej stosowany,
bo stał się tak szeroki, że jeżeli dziś
ktoś pisze o sobie, że jest ekspertem
ds. społecznej odpowiedzialności
biznesu, to nie wiem, czym ta osoba się zajmuje, dopóki nie
poproszę o kilka zdań wyjaśnienia. Ci, którzy w dużych firmach
koordynują zarządzanie obszarem tradycyjnie określanym
jako CSR, zajmują się przede wszystkim wpływem społecznym
firmy – zmniejszaniem wpływu negatywnego, a zwiększaniem
pozytywnego. Zaś stanowisko może nazywać się – w zależności
od kategorii zaszeregowania - specjalista, kierownik, menedżer.
W rezultacie otrzymujemy taki tytuł jak np. kierownik ds. wpływu
społecznego (social impact manager).
Takich specjalistów ds. wpływu społecznego kształcimy –
wspólnie z Deloitte – na studiach podyplomowych w Akademii
Leona Koźmińskiego. Właśnie zaczynamy 10. edycję! To oznacza,
że na polskim rynku jest już ponad 250 naszych absolwentów.
Jest też ponad 50 osób, które prowadziły dla nich zajęcia,
a wśród nich wielu najlepszych praktyków. Ci praktycy są przede
wszystkim „wzorem do naśladowania” – jak to się ładnie określa.
Po wielu rozmowach ze słuchaczami kolejnych edycji okazało się,
że taka właśnie jest potrzeba. Największym bowiem wyzwaniem
dla menedżerów ds. wpływu społecznego jest umiejętność
przekonywania kadry kierowniczej w swojej firmie do wizji
wynikającej z filozofii biznesu społecznie odpowiedzialnego.
A tego można nauczyć się tylko od tych, którzy już mają duże
doświadczenie w tym zakresie.

tego, by ciągle się uczyć lepiej rozumieć przyszłość. Oczywiście,
różni słuchacze formułują te oczekiwania w rozmaity sposób.
A w dodatku oczekiwania zmieniają się w trakcie studiowania,
no i zależą od tego, na jakim etapie kariery zawodowej
dana osoba do nas trafia. Na te studia przychodzą przecież
ci, którzy już są menedżerami i potrzebują specjalistycznego
poprowadzenia na jeszcze wyższy poziom, ale także ci, przed
którymi dopiero otwiera się taka praca, a nawet tacy, którzy
po prostu chcą odkryć CSR i spróbować poszukać czegoś dla
siebie, bo ich dotychczasowe zajęcie nie daje im satysfakcji.
A wiadomo, że do CSR trafiają ci, którzy mają olbrzymią
potrzebę zmieniania świata na lepsze – tu są emocje, marzenia
i potencjalnie rzeczywisty wpływ.
Ale te cztery typy oczekiwań pojawiają się najczęściej.
Bo absolwenci tych studiów chcą: 1. umieć przekonywać innych,
czyli móc realnie zmieniać firmę, 2. obejmować wszystko
z tego zakresu, czyli rozumieć obszary potencjalnych zmian,
3. koncentrować się na tym, do czego mogą wnieść najwięcej,
czyli zaczynać od zmian w tych obszarach, w których czują się
najmocniej, i wreszcie 4. znać instrumenty analizy przyszłych
wyzwań stojących przed firmą, czyli umieć uczyć się o przyszłości.
Warto może dodać, że nie wszyscy, którzy kończą nasze studia,
znajdują sobie miejsce na rynku w tej właśnie branży. Wtedy
nabyte umiejętności, kompetencje i wiedzę wykorzystują
w całkiem innym obszarze, ale zawsze z pożytkiem dla świata
i siebie.

Oprócz kontaktu z najlepszymi menedżerami na rynku, ważne
są trzy inne oczekiwania, o których wielokrotnie słyszałem od
uczestników naszych studiów: zrozumienie szerokiego zakresu
i poszczególnych elementów wpływu biznesu na społeczeństwo,
odkrycie „własnego” obszaru kompetencji oraz nauczenie się
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Przyszłość zawodu CSR-owca

Język CSR-owca

Według autorów raportu Deloitte Human Capital Trends
201812 wszystko wskazuje na to, że nadchodzą dobre,
pracowite czasy dla CSR-owców. Biorąc pod uwagę fakt, że
firmy ocenia się obecnie na podstawie relacji z pracownikami,
klientami oraz lokalną społecznością, a także ich ogólnego
wpływu na środowisko i społeczeństwo, CSR-owcy będą mieli
pełne ręce roboty. Rośnie znaczenie kapitału społecznego.
Idea firm odpowiedzialnych społecznie, przyczyniających
się do zmiany społecznej staje się wyznacznikiem sukcesu
rynkowego tych organizacji. Stają się one świadome
konieczności transformacji kultury organizacyjnej. Oznacza
to, że przedsiębiorstwa, być może bardziej niż kiedykolwiek,
będą potrzebowały pracowników świadomych wspomnianych
zagadnień, chętnych do nauki oraz gotowych do wypełniania
misji społecznej. Skoro od firm oczekuje się wypełniania misji
społecznej, najważniejsi jej ambasadorowie – pracownicy –
powinni również utożsamiać się z jej realizacją. 77% badanych
uważa, że odpowiedzialność społeczna biznesu i postawa
obywatelska są ważne. Według raportu Edelman Trust
Barometer 201813 na całym świecie 52% ludzi twierdzi,
że wierzy we właściwe postępowanie przedsiębiorstw.

Eksperci zwracają uwagę na to, jakim językiem opowiadamy
o działaniach CSR. Czy wszyscy wiedzą, o czym mówią
CSR-owcy?

Działania z zakresu CSR traktowane są jako ważne dla 33%
przedsiębiorstw w Polsce. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła
rola programów z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu w polskich firmach. Jest jeszcze wiele do zrobienia,
ale świadomość biznesu zwiększa się i wzmacnianiem
tego trendu mogą się zająć właśnie CSR-owcy, jakkolwiek
nazwiemy stanowisko ich pracy.

Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej
odpowiedzialności biznesu w BZ WBK: Moim zdaniem
nie ma złotej recepty w sensie jednego sposobu, tylko
trzeba edukować, oswajać z działaniami CSR. Stosujmy język
przykładów, odnoszenia się do konkretów, język pokazywania.
Wszyscy dziś używają słowa interesariusz, które kilka lat temu
było niejasne i nikt nie wiedział, o co chodzi, natomiast w tej
chwili jest to pojęcie, które weszło do słownika i ludzie się
z nim oswoili. Trzeba zaczynać od edukacji. Powinniśmy uważać,
w jaki sposób mówimy, odnosić się do tematów, które są w danej
organizacji czy danym osobom bliskie i w ten sposób mówić
o CSR.
Środowisko CSR jest niewielkie i chyba często jest tak, że
na tyle dobrze się ze sobą czujemy, że w naszym kręgu
wiemy, o czym mówimy. Może trzeba się poczuć trochę mniej
wygodnie i zacząć mówić do ludzi tak, żeby mogli i chcieli nas
zrozumieć.

Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, dyrektor Biura
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w BGŻ BNP Paribas
CSR to sposób zarządzania, który w dużej mierze przekłada się
na strategię działania organizacji. Niezależnie od umiejscowienia
jednostki odpowiedzialnej za działania w ramach społecznej
odpowiedzialności biznesu w strukturach organizacji, szczególnie
ważna jest współpraca ze wszystkimi obszarami biznesowymi.
W perspektywie budowania świadomości, rozumienia i promocji
CSR-u kluczowa jest ścisła współpraca z działem komunikacji
zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
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Analiza przygotowana na podstawie:
Źródła

Strony internetowe:

— Infografika „CSR-owiec, czyli kto?”; http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografikacsrowiec-czyli-kto/ [dostęp: 28 maja 2018].

— https://www.pracuj.pl/praca/specjalista-ds-csr-krakow,oferta,5064643 [dostęp: 28 maja 2018].

— J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników,
Difin Sp. z o.o., Warszawa 2008.
— Weinreb E., “5 core competencies of sustainability leadership”; www.greenbiz.com/article/5core-competencies-sustainability-leadership [dostęp: 28 maja 2018].
— Wyniki badania „Menedżerowie CSR”; http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wynikibadania-menedzerowie-csr/; [dostęp: 29 maja 2018].
— „Raport: Trendy HR 2018/Polska. Czas odpowiedzialnych firm”; www2.deloitte.com/pl/pl/
pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2018.html [dostęp: 29 maja 2018].
— „2018 Edelman Barometer Global Report”; http://cms.edelman.com/sites/
defaultfiles/2018-02/2018_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report_FEB.pdf
[dostęp: 29 maja 2018].
— “Why CEOs need to become activists in sustainability”; World Economic Forum;
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/why-ceos-need-to-become-activists-in-sustainability/
[dostęp: 12 czerwca 2018].
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Analizy tematyczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu
to cyklicznie wydawane dokumenty, których celem jest dostarczenie
podstawowych informacji na wybrany temat w zwięzłej i przystępnej
formie oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, które pojawiają się
w dyskursie publicznym. Analiza wskazuje również, dlaczego dany temat
może być istotny dla przedsiębiorstw oraz na jakie aspekty powinny one
zwrócić uwagę w kontekście realizacji ich strategii CSR.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad
18 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się
koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.
Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca inicjatorem i partnerem
przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który
zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

Kontakt:
Forum Odpowiedzialnego
Biznesu,
e-mail: biuro@fob.org.pl,
tel. 22 627 18 71
www.odpowiedzialnybiznes.pl
#CSRwPL
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