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S³owo wstêpne

Mazowieckie Centrum Polityki Spo³ecznej oddaje do r¹k Czytelników
kolejn¹ publikacjê wydan¹ w ramach projektu systemowego Razem dla
Mazowsza  Edukacja w dzia³aniu Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Poddzia³anie 7.1.3.
Dotyczy ona jednej z coraz popularniejszych form wolontariatu, czyli wolontariatu pracowniczego bêd¹cego elementem strategii spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu, zwanej w skrócie CSR (ang. Corporate Social Responsibility).
Wolontariat pracowniczy ma ju¿ swoje tradycje w sektorze pomocy spo³ecznej, na przyk³ad w domach pomocy spo³ecznej i placówkach opiekuñczowychowawczych. Doceniany przez mieszkañców tych domów, podopiecznych
placówek i ich kierownictwo, stanowi wielkie wyzwanie dla zaanga¿owanych
w nim wolontariuszy i instytucji, w których s¹ zatrudnieni. wiadczenie bezinteresownej pracy na rzecz innych, potrzebuj¹cych niesie ze sob¹ nie tylko radoæ i spe³nienie, pozwala te¿ poprawiæ wizerunek firmy. Biznes, w którym jest
czas na wolontariat ma bardziej ludzk¹ twarz, nie opiera siê wy³¹cznie na dochodzie i zysku.
Spo³eczna odpowiedzialnoæ to jedna z cech charakterystycznych biznesu
XXI wieku. Dziêki rodkom Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki mo¿emy j¹
Pañstwu przybli¿yæ wydaj¹c niniejsz¹ publikacjê, a tym samym przyczyniæ siê
do rozwoju tej formy wspó³pracy pomocy spo³ecznej i biznesu.
Dyrekcja
Mazowieckiego Centrum Polityki Spo³ecznej
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Wprowadzenie

Prezentowane przemylenia i obserwacje powsta³y na bazie dowiadczeñ
z realizacji strategii odpowiedzialnoci spo³ecznej biznesu Microsoft Sp. z o.o.
Jedn¹ z inicjatyw, podjêtych w tym okresie w spó³ce, by³o usystematyzowanie
spontanicznych inicjatyw prospo³ecznych animowanych przez personel firmy,
poprzez opracowanie, wdro¿enie, i koordynowanie programu wolontariatu pracowniczego, jako integralnego elementu strategii CSR firmy (corporate social
responsibility, tj. strategii spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu). Poni¿szy
materia³, oparty jest na wiedzy empirycznej, oraz na analizie badañ i publikacji
naukowych, polskich i zagranicznych. Ujmuje fenomen zaanga¿owania kadr
na poziomie osobistym w kontekcie wielorakich korzyci oraz wzajemnych
wp³ywów na kreowanie, i umacnianie zjawiska spo³ecznego zaanga¿owania
zasobów ludzkich firm.
Podczas gdy g³ównym celem podmiotów gospodarczych jest generowanie
zysków, zmiana podejcia do zarz¹dzania i skierowanie siê ku idei CSR, i wolontariatowi pracowniczemu, stanowi dla firm konkretn¹ inwestycjê. W przypadku
firm prywatnych MP, gdzie na mocy decyzji w³aciciela organizacja podejmuje
inicjatywy nakierowane na dobro spo³eczne, filantropiê b¹d wolontariat, podstaw¹ takich dzia³añ mo¿e byæ zarówno tak zwana potrzeba serca w³aciciela
firmy, jak równie¿ chêæ poprawienia relacji i wizerunku w najbli¿szym otoczeniu
spo³ecznym i publicznym przedsiêbiorstwa, zyskanie presti¿u na arenie lokalnej
lub akceptacji rodowiska. Czêsto podejmowane przez MP inicjatywy spo³eczne
nie wi¹¿¹ siê z formaln¹ strategi¹ spo³ecznej odpowiedzialnoci, co mo¿e wynikaæ z niskiej wiadomoci odnonie korzyci zwrotnych, b¹d niedostatku informacji na temat samej ideologii CSR. Wart jest jednak odnotowania fakt, ¿e sytuacja ta dynamicznie siê rozwija, a wartoci etycznego prowadzenia biznesu, CSR,
wra¿liwoci spo³ecznej i dobroczynnoci promowane s¹ od kilkunastu lat w tym
rodowisku przez program Przedsiêbiorstwo Fair Play.
W sytuacji du¿ych firm, reprezentuj¹cych akcjonariuszy, inwestycje w dobro spo³eczne nale¿y uzasadniæ, a zatem wykazaæ ich korzyci. Jak pisze na
swoim blogu internetowym Jacek Murawski, Dyrektor Generalny Microsoft
Sp. z o.o. Badania pokazuj¹, ¿e akcjonariusze zdecydowanie nie lubi¹ jednak
sytuacji, kiedy spó³ka przekazuje tylko rodki finansowe w formie sponsoringu
do ró¿nego rodzaju fundacji, a prezes w wietle reflektorów wystêpuje jako do-
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broczyñca za cudze pieni¹dze. Tak¹ filantropiê akcjonariusze mog¹ przecie¿
uprawiaæ sami ju¿ po otrzymaniu dywidendy1). Dzia³ania dobroczynne korpo-

racji najczêciej przyjmuj¹ zatem formê d³ugofalowych strategii odpowiedzialnoci spo³ecznej, anga¿uj¹cych potencja³ administracyjny, organizacyjny, technologiczny, ekosystem partnerski oraz zasoby ludzkie firm. Pomimo i¿ biznes
chêtniej podkrela p³yn¹ce z anga¿owania kadr w wolontariat korzyci spo³eczne, warto akcentowaæ fakt, ¿e zaadaptowanie idei CSR wraz z wolontariatem
pracowniczym przynosi korzyci tak¿e samej organizacji i jej interesariuszom
wewnêtrznym. Presti¿, widocznoæ na rynku, relacje miêdzysektorowe, motywacja personelu i jego rozwój, innowacje, przewaga konkurencyjna, to tylko
niektóre z plusów ze wzmacniania kultury organizacyjnej o wartoci prospo³eczne i anga¿owanie kadr. Rozpatruj¹c zyski spo³eczne z CSR nie powinnimy
pomijaæ szerszej perspektywy tego zagadnienia. Takie holistyczne podejcie do
po¿ytku ze spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu dla wszystkich grup interesariuszy mo¿e stymulowaæ proces adaptowania wolontariatu pracowniczego przez
coraz szersze krêgi przedsiêbiorstw, a tak¿e prowadziæ do nawi¹zywania szerszych partnerstw miêdzysektorowych w kontekcie teorii i praktyki CSR.
Dowiadczenie pokazuje jednak, ¿e czêsto organizacjom, instytucjom lub
innym podmiotom ¿ycia spo³ecznego, mog¹cym skorzystaæ z partnerstwa
z wolontariatem pracowniczym, brakuje wiedzy na temat jego specyfiki, b¹d
wiary w sens spo³ecznej wspó³pracy z sektorem biznesu. Wolontariat, czyli bezp³atne i dobrowolne dzia³anie obywateli na rzecz innych, jako zjawisko uregulowane w polskim prawie, sprzyja korzystaniu z tej formy wsparcia przez organizacje i instytucje wiadcz¹ce pomoc spo³eczn¹ obywatelom. Wolontariat pracowniczy, jako zjawisko stosunkowo nowe i niepodlegaj¹ce zapisom Ustawy
o wolontariacie, posiada nieco inn¹ specyfikê dzia³ania i formy organizacyjne,
oferuje jednak trzeciemu sektorowi i instytucjom spo³ecznym szeroki zakres mo¿liwoci wykorzystania potencja³u lokalnego sojusznika w realizacji misji spo³ecznych. wiadomoæ tych zagadnieñ mo¿e sprzyjaæ budowaniu partnerstw
miêdzysektorowych i u³atwiæ lokalnym spo³ecznociom, oraz reprezentuj¹cym
je organizacjom, zwiêkszenie skali dzia³añ, wnosz¹c now¹ jakoæ w realizacjê
podejmowanych inicjatyw dobroczynnych.
Wolontariat pracowniczy to przede wszystkim ludzie, z ich pasj¹ i entuzjazmem wobec postaw, i dzia³añ prospo³ecznych. Jego zinstytucjonalizowana
forma, specyficzna dla danego podmiotu gospodarczego, formalizuje zasady
funkcjonowania programu, jako ca³oci, oraz kanalizuje energiê spo³eczn¹ pracowników stosownie do nakrelonego regulaminu, zasad programu i spo³ecznej
1)
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misji firmy. Rol¹ przedsiêbiorstw jest wspieranie wiadczenia pracy spo³ecznej
pracowników w ramach realizacji, okrelonych regulaminami, zadañ programów wolontariatu pracowniczego. Atutem s¹ indywidualne dla firm mechanizmy wsparcia m.in. granty finansowe na autorskie projekty dobroczynne pracowników, matching time, ubezpieczenie, wprowadzenie funkcji koordynatora programu. Niemniej wolontariat pracowniczy opiera siê przede wszystkim
na dobrowolnym osobistym zaanga¿owaniu pracowników, poprzez wk³ad pracy w³asnej, lub transfer umiejêtnoci i kompetencji.
Wolontariat pracowniczy, w zale¿noci od firm, adresuje swoje dzia³ania
pod k¹tem zró¿nicowanych grup beneficjentów i problemów spo³ecznych.
Oparty na strategii wspó³pracy interesariuszy i aktywizuj¹cych metodach dzielenia siê wiedz¹ oraz pasj¹ wolontariuszy, sprzyja zwiêkszeniu aktywnoci obywateli, i podnoszeniu wiadomoci wspólnot lokalnych. Wydaje siê stanowiæ
dodatkowy instrument wsparcia polityki spo³ecznej pañstwa, w zakresie wiadczenia pomocy spo³ecznej potrzebuj¹cym. I choæ dzisiaj najczêstszym partnerem spo³ecznym wolontariuszy biznesu s¹ organizacje pozarz¹dowe, porednicz¹ce pomiêdzy spo³ecznikami firm a swoimi podopiecznymi, to naturalnymi
interesariuszami programów wolontariatu s¹ tak¿e inne instytucje oraz podmioty ¿ycia spo³ecznego, pracuj¹ce z, i na rzecz grup wymagaj¹cych wsparcia
w usamodzielnieniu ¿yciowym oraz integracji spo³ecznej. Ustawa o pomocy
spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 roku, definiuje j¹, jako instytucjê polityki
spo³ecznej pañstwa, której celem jest umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enia trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie pokonaæ,
wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwoci. Zadaniem orodków

wykonawczych pomocy spo³ecznej jest nie tylko wiadczenie us³ug na rzecz
zaspokajania podstawowych potrzeb ¿yciowych grup docelowych, lecz tak¿e
w du¿ej mierze rozbudzanie potencja³u podopiecznych na drodze ku niwelowaniu skutków negatywnych zjawisk spo³ecznych. Organizacje pozarz¹dowe
i inne instytucje spo³eczne, bêd¹ce zazwyczaj ekspertami w konkretnej dziedzinie rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, borykaj¹ siê jednak niejednokrotnie z brakiem zasobów, lub rodków potrzebnych do realizacji ich misji. Wolontariat pracowniczy, jako aktywna forma wsparcia sektora spo³ecznego przez
biznes, stanowi wartoæ dodan¹, pomagaj¹c¹ pe³niej wykorzystaæ energiê spo³eczn¹. W ramach zidentyfikowanych potrzeb, i we wspó³pracy z interesariuszami wolontariatu pracowniczego, dostarcza organizacjom wsparcia merytorycznego, logistycznego, b¹d dodatkowych zasobów ludzkich w postaci wolontariuszy. Akcyjne formy pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego
i ogólnospo³ecznego, mog¹ stymulowaæ inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji ¿yciowej, b¹d wspieraæ pomoc spo³eczn¹
pañstwa w sytuacjach kryzysowych. Wk³ad firm i ich wolontariuszy w niwelo-
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wanie negatywnych skutków powodzi z 2010 roku, uwidoczni³ siê w powstaniu
licznych inicjatyw spo³ecznych realizowanych partnersko przez organizacje trzeciego sektora, we wspó³pracy z biznesem i administracj¹ lokaln¹. Kapita³ wolontariuszy firm, wynikaj¹cy z ich specjalistycznej wiedzy i specyfiki bran¿owej
pracodawcy, uwidacznia siê poprzez przekazywanie wiedzy i umiejêtnoci zawodowych podopiecznym organizacji trzeciego sektora. Transfer wiedzy i kompetencji potrzebnych na rynku pracy, stymuluje nie tylko aktywizacjê spo³eczn¹
bezporednich beneficjentów pomocy wolontariuszy. Pozytywnie oddzia³uje te¿
na motywacjê pracowników socjalnych i organizacji non-profit, przek³adaj¹c
siê w praktyce na rozwój potencja³u sektora instytucji i organizacji spo³ecznych.
Czêstymi beneficjentami wolontariuszy biznesu s¹ dzieci i m³odzie¿, znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji losowej, b¹d zdrowotnej. Wspó³dzia³aj¹c z organizacjami trzeciego sektora, wolontariat pracowniczy animuje dzia³alnoæ orodków u¿ytecznoci publicznej, wspieraj¹cych wychowanie, edukacjê i rozwój
m³odych podopiecznych poza rodzin¹. Dynamizacja wspó³pracy interesariuszy, zaanga¿owanie i trwa³e relacje miêdzysektorowe, pomagaj¹ pe³niej i skuteczniej korzystaæ z lokalnego potencja³u spo³ecznego. Dobrze ukierunkowana
pomoc i inwestycja w kapita³ ludzki sprzyjaj¹ bowiem realizacji zadañ, wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb i wiadczenia pomocy spo³ecznej.
Jednak¿e, aby nawi¹zywane relacje pomiêdzy sektorem spo³ecznym, publicznym i prywatnym by³y trwa³e, i przede wszystkim skuteczne, nale¿y zidentyfikowaæ zbie¿ne dla wspó³pracuj¹cych ze sob¹ rodowisk potrzeby spo³eczne, zrozumieæ sposób funkcjonowania partnera, jego cele, potrzeby i mo¿liwoci, a tak¿e  w odniesieniu do sektora biznesowego  misjê i wartoci firmy,
oraz strategiê spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu, w któr¹ zazwyczaj wpisany jest wolontariat pracowniczy.
Obywatel szukaj¹cy dzi definicji spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu
napotka wiele opisów tego zjawiska, uszczegó³awianych na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci. Andrew Carnegie (18351919), jeden z najbogatszych przedsiêbiorców amerykañskich swoich czasów, niekiedy uznawany za prekursora
CSR, uwa¿a³, ¿e ludzie bogaci powinni przeznaczaæ nadwy¿ki swoich fortun na
cele spo³eczne. Przeciwstawia³ siê jednak jednostronnej formie dobroczynnoci, jak¹ jest filantropia, twierdz¹c, ¿e podstawowym elementem pomocy innym
jest u³atwianie im dostêpu do wiedzy. By³ fundatorem licznych orodków nauki
i kultury, stawiaj¹c na rozwój spo³eczeñstwa poprzez uczenie siê. Jednak nawet
taka strategiczna forma filantropii, ukierunkowanej na zwiêkszenie dostêpu spo³eczeñstwa do wiedzy stanowi znacz¹ce zawê¿enie pojêcia spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu, uwzglêdniaj¹cej nie tylko jednorazowe czy cykliczne
gesty dobroczynne, lecz pe³en cykl funkcjonowania firmy wraz z kontekstem jej
oddzia³ywañ na zrównowa¿ony rozwój otoczenia.
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Amerykañskie rodowisko naukowe, a tak¿e praktycy, od pocz¹tku lat 60.
podejmowali próby okrelenia, czym jest istota CSR. W 1960 roku Keith Davis
sformu³owa³ odpowiedzialnoæ spo³eczn¹ biznesu, jako decyzje oraz dzia³ania
biznesowe podejmowane wiadomie poza obszarem bezporednich korzyci
ekonomicznych i technicznych firm. Rok póniej pojawi³a siê koncepcja Eellsa
i Waltona odnosz¹ca siê do CSR, jako zwi¹zku pomiêdzy korporacj¹ a spo³eczeñstwem w kontekcie zasad etycznych i problemów, wynikaj¹cych dla spo³eczeñstwa z dzia³alnoci gospodarczej firm. Kolejn¹, wart¹ wspomnienia definicj¹, by³o opracowane w Stanach Zjednoczonych w 1971 roku, pojêcie trzech
koncentrycznych kó³. Teoria wysuniêta przez Komitet ds. Rozwoju Gospodarczego, ujmowa³a wzajemne relacje trzech podstawowych funkcji gospodarczych
(wzrost, produkty, zatrudnienie), prowokuj¹c dyskusjê nad ca³ociowym spojrzeniem na spektrum obowi¹zków korporacji wobec spo³eczeñstwa i formê
pogodzenia orientacji gospodarczej, i spo³ecznej firm. Efektem debaty by³o wy³onienie, poza obowi¹zkami prawnymi i ekonomicznymi, tak¿e etycznych i filantropijnych zobowi¹zañ korporacji wobec spo³eczeñstwa. W 1979 roku
A. Caroll zaproponowa³ model piramidy CSR podzielonej na 4 wymienione wy¿ej obszary . Podjêta zosta³a tak¿e próba okrelenia zakresu interesariuszy (w³aciciele, klienci, pracownicy, spo³ecznoæ, konkurenci, dostawcy, grupy dzia³aczy spo³ecznych, ogó³ spo³eczeñstwa, inni).
Pojawi³o siê tak¿e nowe pojêcie: CSP (corporate social performance). Terminologia ta wskazuje na spo³eczn¹ wydajnoæ biznesu jako globaln¹ koncepcjê spo³ecznej odpowiedzialnoci korporacji, skupiaj¹c¹ siê na rezultatach (iloæ,
jakoæ, skutecznoæ, wydajnoæ), formu³owaniu celów spo³ecznych, postaw integruj¹cych zagadnienia wra¿liwoci etycznej w podejmowaniu decyzji biznesowych i tworzeniu regulacji wewnêtrznych.
Kolejne koncepcje, tworzone na przestrzeni lat 90., koncentrowa³y siê na
równowadze pomiêdzy wymiarem ekonomicznym, ekologicznym i spo³ecznym
dzia³alnoci gospodarczej (John Ellington, tripple bottom line). W roku 2003
model spo³ecznej odpowiedzialnoci przedsiêbiorstw zosta³ ustrukturyzowany
wed³ug najwa¿niejszych aspektów, za jakie uznano odpowiedzialnoæ wobec
ludzi, rodowiska, wk³ad w rozwój, ³ad korporacyjny oraz etykê. Nie tylko wp³yw
powi¹zañ biznes-otoczenie by³ poprzez dziesiêciolecia ¿ywo dyskutowany.
Zmienia³o siê tak¿e ujêcie grup interesariuszy. Wed³ug K. Basu i G. Palazzo
2)

3)

2)

The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of
Organizational Stakeholders, Business Horizons, 1991. http://www.cbe.wwu.edu/dunn/rprnts.pyramiCarroll Archie B.,

dofcsr.pdf
3)

Palazzo G., Basu K.,

Corporate Social Responsibility: A Process Model of Sensemaking. AMR 04 - 0329.1,

Second Revision. http://zonecours.hec.ca/documents/A2010-1-2410459.CSRAprocessmodelofsensemaking.pdf
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spo³eczna odpowiedzialnoæ biznesu odpowiada³a na potrzeby rz¹du, organizacji pozarz¹dowych, lobby konsumenckich, mia³a te¿ byæ reakcj¹ na istotne
potrzeby spo³eczne (wskazano na AIDS i globalne ocieplenie). CSR ponownie
odniós³ siê tutaj do pojêcia CSP poprzez zwi¹zek efektywnoci dzia³añ ze strategi¹ biznesow¹.
Istnieje szereg norm i standardów odnosz¹cych siê do definicji CSR, metod
implementacji, ewaluacji, raportowania czy komunikowania, maj¹cych na celu
u³atwienie firmom wdra¿ania strategii spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu.
Opracowania te s¹ wynikiem prac przedstawicieli wielu sektorów, biznesu, NGO,
rodowiska akademickiego, administracji publicznej, konsultantów miêdzynarodowych. Przybli¿aj¹ nas do coraz dok³adniejszego okrelenia zjawiska CSR,
z biegiem czasu poddaj¹c je ponownym analizom i uaktualnieniom. Firmy za,
które adaptuj¹ wybrane normy czy standardy, anga¿uj¹ siê w proces rozwoju
spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu oraz w praktyce poddaj¹ weryfikacji.
W roku 2000 z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana podpisana
zosta³a inicjatywa Global Compact koncentruj¹ca spo³ecznie odpowiedzialn¹
dzia³alnoæ firm wokó³ przestrzegania praw cz³owieka, standardów pracy, ochrony rodowiska naturalnego i przeciwdzia³ania korupcji. Blisko 50 korporacji
przyst¹pi³o do Global Compact podpisuj¹c zarazem zobowi¹zanie do przestrzegania jego zasad w zakresie wdra¿ania i raportowania.
Przyczyny problemu z ustaleniem jednej wspólnej definicji CSR mo¿na upatrywaæ w zjawisku globalizacji miêdzynarodowych koncernów. Podczas gdy
akcjonariusze i zarz¹dy korporacji wywodz¹ siê z miêdzynarodowych rodowisk i kultur, lokalne oddzia³y firm dzia³aj¹ w oparciu o zasoby ludzkie lokalnych rynków. Wp³ywy miêdzynarodowe kszta³tuj¹ opiniê publiczn¹ i regionalne praktyki biznesowe, jednak z uwagi na zró¿nicowanie kulturowe, spo³eczne
i gospodarcze na wiecie, jest to proces d³ugotrwa³y. Definicja CSR poddawana
jest zatem rozlicznym wp³ywom nie tylko grup spo³ecznych, biznesowych, akademickich, rz¹dowych czy NGO, ale tak¿e organizacji o zasiêgu miêdzynarodowym. Wynikiem globalizacji s¹ wytyczne OECD, ustanowione dla przedsiêbiorstw wielonarodowych, precyzuj¹ce standardy zgodnoci dzia³añ z za³o¿eniami polityki rz¹dów, wzmocnienie podstaw wzajemnego zaufania pomiêdzy
przedsiêbiorstwami a spo³ecznociami lokalnych rynków, pomoc w poprawie
klimatu dla inwestycji zagranicznych oraz zwiêkszenie wk³adu przedsiêbiorstw
wielonarodowych w zrównowa¿ony rozwój .
4)

4)

Normy i standardy spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu oraz relacjach i wspó³zale¿nociach pomiêdzy nimi zachodz¹cych. Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011 r.
Makuch £.,

http://spolecznieodpowiedzialni.pl/247/NORMY_I_STANDARDY_CSR,1lid,673,36n.html
z dn. 2011-04-15
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W samej sferze nazewnictwa fenomenu spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu funkcjonuje wiele nazw pochodnych, takich jak na przyk³ad: odpowiedzialnoæ korporacyjna, korporacyjny zrównowa¿ony rozwój (corporate sustainability), obywatelskie zaanga¿owanie przedsiêbiorstw (corporate citizenship), etyczna korporacja, czy dobry ³ad korporacyjny (good corporate governance). Kolejne normy ISO odnosz¹ce siê do filozofii CSR, porz¹dkuj¹ nie
tylko chaos terminologiczny, lecz równie¿ procesy adaptacji, ewaluacji i raportowania. Po 6 latach pracy miêdzynarodowych ekspertów, przedstawicieli wielu rodowisk interesariuszy z 99 krajów, Miêdzynarodowa Komisja Normalizacyjna zaprezentowa³a w roku 2010 wypracowan¹ normê ISO 26000. Nowoci¹
jest zmiana w nazewnictwie CSR na SR (social responsibility), ujmuj¹ca spo³eczn¹ odpowiedzialnoæ, jako uniwersalne pojêcie odnosz¹ce siê zarówno do
wiata biznesu, jak i administracji publicznej i NGO w krajach rozwijaj¹cych
siê i rozwiniêtych. Norma okrela SR jako odpowiedzialnoæ organizacji za wp³yw
decyzji i dzia³añ na spo³eczeñstwo, i rodowisko. Jest to bezporednie szerokie
rozwiniêcie podstawowej definicji Keitha Davisa, o elementy wp³ywu spo³ecznego i ekologicznego. Norma ujmuje zagadnienia zwi¹zane z popraw¹ zdrowia
i dobrobytu spo³eczeñstwa, zrównowa¿onym rozwojem, przestrzeganiem prawa i miêdzynarodowych norm postêpowania, oczekiwaniami interesariuszy,
przejrzystoci¹ i etyk¹ dzia³añ prowadzonych w obrêbie ca³ej organizacji i jej
zasiêgu oddzia³ywania. Uwzglêdnia ³ad korporacyjny, prawa cz³owieka, miejsce pracy, rodowisko, sprawiedliwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie, rozwój spo³eczny i zaanga¿owanie spo³eczne. Obecnie jako najnowsza norma ISO, przynosi zarazem praktyczne wskazówki odnonie implementacji SR
przez szerokie grono organizacji. Jest wyrazem transformacji filozofii CSR, przez
dziesiêciolecia poddawanej weryfikacji praktycznej, zataczaj¹cej coraz szersze
krêgi i wykraczaj¹cej dzi jedynie poza aspekt odpowiedzialnoci spo³ecznej
sektora biznesu.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e implementacja SR przez rodowisko NGO i administracjê publiczn¹ pomo¿e ustrukturyzowaæ dialog spo³eczny i usprawni przejrzystoæ wzajemnych relacji. Mo¿e te¿ znacz¹co wzmocniæ i skonsolidowaæ
polski sektor non-profit. Kwestie odpowiedzialnoci sektora pozarz¹dowego
podnoszone by³y w Stanach Zjednoczonych w 2002 roku, poprzez zainicjowany wówczas i kontynuowany do dzi dialog liderów krajowego sektora nonprofit i przywódców fundacji, na temat przysz³oci infrastruktury non-profit. Sojusz BBB Wise Giving Alliance opracowa³ standardy ubiegania siê organizacji
spo³ecznych o wsparcie, promuj¹c odpowiedzialnoæ i przejrzystoæ dzia³alnoci charytatywnej, dostarczaj¹c materia³ów informacyjnych inwestorom prywatnym, instytucjonalnym i darczyñcom z sektora biznesu. Wdro¿ono informatyczne
narzêdzia raportowania i certyfikat charity seal, udostêpniony krajowym orga15
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nizacjom dobroczynnym przestrzegaj¹cym kompleksowych standardów w zakresie odpowiedzialnoci dzia³añ charytatywnych. Przyjêcie SR przez polski
sektor non-profit mog³oby w konsekwencji podnieæ rangê dzia³añ organizacji
pozarz¹dowych i poziom zaufania do nich, stymuluj¹c rozwój trzeciego sektora
w Polsce. Definicja SR pojawiaj¹ca siê w nowej normie ISO 26000 w ciekawy
sposób formu³uje powinnoci nie tylko, jak dotychczas sektora korporacyjnego,
lecz tak¿e mniejszych lub wiêkszych organizacji, wobec aspektów ekonomicznych, spo³ecznych i ekologicznych zwi¹zanych z ich dzia³alnoci¹.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, od ponad 10 lat zrzeszaj¹ce polskie firmy dzia³aj¹ce zgodnie ze strategi¹ spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu, prezentuje ich dokonania w dorocznym Raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki w ujêciu wp³ywu biznesu na miejsce pracy, rynek, spo³eczeñstwo i rodowisko. Wprowadzenie takiego rozró¿nienia pomaga lepiej zrozumieæ dzisiejsze oddzia³ywanie CSR w Polsce na wspó³czesne grupy interesariuszy. B. Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Komiñskiego, definiuj¹c spo³eczn¹ odpowiedzialnoæ biznesu okreli³ j¹, jako podejcie strategiczne i d³ugofalowe, oparte na zasadach dialogu spo³ecznego i poszukiwaniu rozwi¹zañ korzystnych dla wszystkich . W 2011 roku Komisja Europejska opublikowa³a now¹ strategiê realizacji i upowszechniania koncepcji spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu. Znajduje siê w niej nowa definicja CSR, która okrela
CSR jako odpowiedzialnoæ przedsiêbiorstw za ich wp³yw na spo³eczeñstwo .
Nowa strategia ma na celu stworzenie przyjaznych warunków do zrównowa¿onego wzrostu i zatrudnienia w rednim, i d³ugim okresie. Dziêki nowoczesnym
mediom spo³ecznociowym i narzêdziom internetowym, dialog interesariuszy,
i dostêp do informacji s¹ w obecnych czasach na wyci¹gniêcie rêki. Wa¿ne jest
tak¿e funkcjonowanie instytucji typu think tank, stymuluj¹cych debatê publiczn¹ na temat definicji i roli spo³ecznej odpowiedzialnoci, tak, aby spójna
i powszechnie zrozumia³a komunikacja na ten temat dociera³a do przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy i rodowisk teoretyków oraz praktyków CSR.
Istotna jest równie¿ rola szkolnictwa redniego i wy¿szego w kszta³towaniu prospo³ecznych postaw przysz³ych pokoleñ pracowników, a co za tym idzie dialog
z organami administracji publicznej odpowiadaj¹cymi za edukacjê, oraz naukowym rodowiskiem akademickim. Sektor prywatny, który pierwszy dowiadcza³ CSR w praktyce, z pewnoci¹ bêdzie mia³ wa¿ny g³os w dyskusji. Korpora5)

6)

5)

Corporate Social Responsiblity  definicja dr. Boles³awa Roka, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona
Komiñskiego. Definicja zamieszczona na:
http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje,2449,corporate_social_responsiblity_definicja_dr_boleslawa_roka

6)
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cje, w zwi¹zku ze struktur¹ organizacyjn¹ i nowoczesnym sposobem zarz¹dzania, maj¹ w dzisiejszych czasach du¿y potencja³ bycia nonikiem zmian spo³ecznych. Adaptuj¹c CSR jako d³ugofalow¹ strategiê, wychodz¹ one poza aspekt
filantropijny, dog³êbniej anga¿uj¹c swoje zasoby w stymulowanie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dzi realizowana koncepcja spo³ecznej odpowiedzialnoci firm umacnia pañstwo demokratyczne tworz¹c wiat jutra przysz³ych
pokoleñ. Rola dialogu spo³ecznego w kontekcie normy ISO 26000 i pojêcia SR
odnosz¹cego siê do organizacji, potrzeba dzielenia siê wiedz¹ teoretyczn¹, dowiadczeniami praktycznymi i wzajemnymi oczekiwaniami interesariuszy, nabieraj¹ dzi coraz wiêkszego znaczenia.
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I. Charakterystyka wolontariatu
pracowniczego w kontekcie otoczenia
zewnêtrznego

Trwaj¹cy w³anie (w 2011) Europejski Rok Wolontariatu sk³ania do chwili
zadumy nad pojêciem wolontariatu pracowniczego i perspektywami jego rozwoju. Nie da siê ukryæ, ¿e wed³ug statystyk mierz¹cych poziom zaanga¿owania
obywateli Unii Europejskiej w wolontariat, Polska jawi siê na koñcu listy krajów, których mieszkañcy chêtniej podejmuj¹ dzia³ania spo³eczne . Tymczasem
popularnoæ wolontariatu pracowniczego wród firm stale ronie. W tym kontekcie wolontariat pracowniczy mo¿e byæ swojego rodzaju trampolin¹, która
wybije nasz kraj na wy¿sze pozycje w europejskich rankingach daj¹c wyraz
potencja³u obywatelskiego.
7)

1. Wolontariat a wolontariat pracowniczy

Definicja wolontariatu, opracowana przez Centrum Wolontariatu brzmi:
Wolontariat to bezp³atne, dobrowolne, wiadome dzia³anie na rzecz innych,
wykraczaj¹ce poza wiêzi rodzinno-kole¿eñsko-przyjacielskie. Wed³ug ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje wiadczenia na zasadach okrelonych w tej¿e ustawie .
Wolontariusz anga¿uje siê w dzia³ania na rzecz dobra wspólnego w ramach
m.in. wspó³pracy z instytucjami pozarz¹dowymi, stowarzyszeniami, jednostkami
samorz¹du terytorialnego, organizacjami kocielnymi, organami administracji publicznej i jednostkami im podleg³ymi, na zasadach okrelonych w ustawie. Uprawnione organizacje, np. orodki pomocy spo³ecznej, mog¹ delegowaæ wolontariuszy
do udzielania pomocy wolontarystycznej tak¿e osobom prywatnym. Wspó³dzia³anie z organizacjami stymuluj¹cymi zaanga¿owanie osoby prywatnej w wolontariat,
okrela ramy instytucjonalne takiego dzia³ania, pozostawiaj¹c wolontariuszowi swo8)

7)

Civicpedia, Stowarzyszenie Klon/Jawor: http://civicpedia.ngo.pl/x/322484

8)

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Art. 2 ust.3
http://dms.msport.gov.pl/app/document/file/1804/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie.pdf?field=file1

19

Katarzyna Lorecka
bodê odnonie wyboru aktywnoci i rodzaju beneficjenta pomocy. Jako obywatel
i spo³ecznik zobowi¹zany jest on przestrzegaæ zasad dotycz¹cych wolontariatu uregulowanych w ustawie i sam odpowiada za swoje czyny.

Rys. 1. Wolontariat  oddzia³ywanie dwustronne
ród³o: opracowanie w³asne.

Oba pojêcia: wolontariat i wolontariat pracowniczy wywodz¹ siê z tego
samego ród³a  bezinteresownej pomocy na rzecz dobra wspólnego. Niemniej
wolontariat pracowniczy jest zjawiskiem szczególnym, gdy¿ poza dobroczynnoci¹ z tzw. potrzeby serca, ujmuje w sobie wielorakie aspekty oddzia³ywania
w obszarze nie tylko wolontariusz-beneficjent (spo³eczeñstwo), lecz tak¿e wolontariusz-pracodawca oraz firma-spo³eczeñstwo.

Rys. 2. Wolontariat pracowniczy  oddzia³ywanie trzystronne
ród³o: opracowanie w³asne.
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Podczas gdy wolontariat okrelaj¹ regulacje prawne , pojêcie wolontariatu
pracowniczego nie zosta³o jeszcze formalnie ujête, jako odrêbne zjawisko,
w obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisach prawa. Stanowi powi¹zanie trójstronne, gdzie przedsiêbiorstwo jest kluczowym elementem wyznaczaj¹cym regulacje i kanalizuj¹cym dzia³ania pracowników. Wolontariat pracowniczy, poza
aspektem spo³ecznym (wolontariusz-beneficjent, spontaniczna potrzeba serca
pracowników), opiera siê na planowym dzia³aniu i wypracowaniu wzajemnego
zaufania, i pewnego rodzaju synergii pomiêdzy potrzebami kadr i organizacji.
Pracownicy w roli wolontariuszy korporacyjnych reprezentuj¹ pracodawcê pozostaj¹c z nim w stosunku s³u¿bowym. Ten za odpowiada za ich czyny i postawy. Odpowiedzialnoæ przeniesiona w du¿ej mierze na pracodawcê, stanowi¹ca potencjalne ryzyko reputacyjne, b¹d korzyci wizerunkowe, sprawia, ¿e wolontariat pracowniczy w firmie powinien opieraæ siê na konkretnych, znanych
wszystkim zasadach. Pozwala to tak¿e regulowaæ i ³¹czyæ dzia³ania dobroczynne z obowi¹zkami zawodowymi pracowników, bez szkody dla tych drugich.
Wolontariat pracowniczy, wroniêty w strukturê firmy i obwarowany konkretnymi ramami organizacyjnymi, wydaje siê byæ mniej elastyczny ni¿ wolontariat
spo³eczny. Daje jednak wolontariuszom korporacyjnym wsparcie (np. finansowe, logistyczne, czas wolny na wolontariat etc.), którego zazwyczaj nie maj¹
osoby prywatne, dzia³aj¹ce jako wolontariusze.
9)

2. Pojêcia wolontariatu pracowniczego

Zjawisko spo³ecznego anga¿owania kadr najczêciej powi¹zane jest ze spo³ecznym zaanga¿owaniem biznesu, choæ nie we wszystkich firmach w³¹czaj¹cych pracowników w pracê spo³eczn¹ jest wdro¿ona strategia CSR. Mo¿na przyj¹æ, ¿e w firmie o dojrza³ej kulturze organizacyjnej dzia³ania dobroczynne personelu wyrastaj¹ ze strategii zarz¹dzania, opieraj¹c siê na potencjale firmy
i umiejêtnociach zawodowych oraz osobistych pracowników. I tu nastêpuje
pewien chaos terminologiczny, widoczny w ostatnim czasie w rodowisku zwi¹zanym z wolontariatem pracowniczym. Polega on na przypisywaniu ró¿nych
znaczeñ terminologiom okrelaj¹cym formy spo³ecznego zaanga¿owania pracowników, zarówno indywidualnego jak i grupowego.
Niejednokrotnie przeciwstawia siê wolontariat akcyjny wolontariatowi kompetencyjnemu, ³¹cz¹c oba modele odpowiednio z krótko- lub d³ugoterminowo9)

Zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie, opublikowana w Dz. U. Nr 96 poz. 873. Wesz³a ona w ¿ycie 29 czerwca 2003 r.
W Dz. U. Nr 96 poz. 874, ukaza³y siê przepisy wprowadzaj¹ce ustawê. Dokument ten by³ nowelizowany 12 marca 2010 r.
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Tabela 1. Nazewnictwo form wolontariatu pracowniczego

ród³o: opracowanie w³asne.

ci¹. W kontekcie wolontariatu pracowniczego akcyjnoæ jest najpopularniejsz¹
form¹ zaanga¿owania. Polega na jednorazowych lub krótkoterminowych akcjach udzielania pomocy beneficjentom. Jedn¹ z g³ównych barier spo³ecznego
zaanga¿owania personelu jest bowiem brak czasu na dzia³alnoæ spo³eczn¹,
choæ niejednokrotnie jednorazowe akcje przeradzaj¹ siê w d³ugofalow¹ pomoc.
St¹d  ze wzglêdu na czas trwania  najbardziej trafne by³oby rozró¿nienie obu
rodzajów wsparcia na wolontariat akcyjny (krótkotrwa³y, jednorazowy) i d³ugofalowy (d³ugoterminowy lub cykliczny).
Co jednak z kompetencyjnoci¹? Przypisanie takiej nazwy wolontariatowi d³ugofalowemu wydaje siê niew³aciwe w kontekcie wolontariatu pracowniczego. Firma, wdra¿aj¹c wolontariat nie dzia³a altruistycznie. Przeznaczaj¹c
nañ swoje zasoby ludzkie, a czêsto tak¿e rodki materialne, inwestuje strategicznie. Wsparcie ze strony firmy, wykorzystanie jej potencja³u, a tak¿e gromadzone przez lata dowiadczenia zawodowe pracowników to cenny dar, jakim
wolontariusz korporacyjny mo¿e podzieliæ siê z innymi. Dlatego pojêcie wolontariatu kompetencyjnego powinno byæ pojmowane w odniesieniu do dzia³añ dobroczynnych pracowników, opartych na ich specjalistycznej wiedzy i umiejêtnociach, lub powi¹zanych ze specyfik¹ bran¿ow¹ pracodawcy. Dla przyk³a22
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du wolontariatem kompetencyjnym pracowników firmy z rynku IT mo¿e byæ
prowadzenie szkoleñ technologicznych dla beneficjentów, lub  w przypadku
wydarzeñ losowych (klêski ¿ywio³owe)  odbudowa pracowni komputerowej
w szkole dotkniêtej kataklizmem. Pracownicy marketingu wspieraj¹cy organizacje pozarz¹dowe przy kampaniach spo³ecznych, czy pracownik administracji pomagaj¹cy spo³ecznym beneficjentom w prowadzeniu biura, to tak¿e wolontariusze kompetencyjni, poniewa¿ ich praca wolontarystyczna polega na dzieleniu siê wiedz¹ i dowiadczeniem zawodowym. Wolontariat kompetencyjny
mo¿e byæ zarówno akcyjny, jak i d³ugofalowy. To ju¿ zale¿y jedynie od dobrej
woli wolontariuszy i ich umiejêtnej wspó³pracy z organizacj¹, której podopieczni
objêci zostali wsparciem.
Pracownik, jako spo³eczny ambasador firmy, przez wolontariat kompetencyjny wzmacnia jej pozytywny wizerunek. Niew¹tpliwie stanowi to poredni
bonus dla pracodawcy, czêsto anga¿uj¹cego w program wolontariatu pracowniczego niebagatelne rodki. Wolontariat kompetencyjny wydaje siê te¿ tak wa¿ny
z perspektywy pracodawcy, dlatego, ¿e udostêpniaj¹c swoje zasoby (kadrowe,
finansowe) kroi program szyty na miarê i dopasowany do w³asnego potencja³u i mo¿liwoci. Wydaje siê, ¿e im wiêcej pracodawca inwestuje w program,
choæby poprzez udostêpnienie dodatkowych dni wolnych na wolontariat, tym
bardziej oczekuje od swoich pracowników wolontariatu opartego na wiedzy
i umiejêtnociach.
Pracodawca myl¹cy perspektywicznie, daje równie¿ pracownikom mo¿liwoæ udzielania siê w ramach tzw. wolontariatu ogólnospo³ecznego. Nie wszyscy bowiem chc¹ lub posiadaj¹ umiejêtnoci dzielenia siê wiedz¹. Dla tych,
którzy wol¹ budowaæ karmniki dla ptaków czy sprz¹taæ miejskie tereny zielone
wa¿ne jest, by tak¹ mo¿liwoæ dla siebie znaleli w ramach korporacyjnego
programu. Firmy dopuszczaj¹ wiêc takie mo¿liwoci, chêtnie zreszt¹ przez pracowników podchwytywane. Jak pokazuj¹ badania takie ogólnospo³eczne inicjatywy, czêsto zwi¹zane z wra¿liwym spo³ecznie tematem, najbardziej chwytaj¹ za serce i mobilizuj¹ do dzia³ania . Firma za zatrzymuje wolontariuszy
w obrêbie prowadzonego przez siebie programu, wp³ywaj¹c na poprawê integracji i zwiêkszenie motywacji do pracy kadr spo³eczników. Pojawia siê zatem
kolejny termin charakteryzuj¹cy wolontariat pracowniczy.
Umiejêtnoci zawodowe i osobiste pracownika okrelaj¹ w jakiej roli najlepiej siê sprawdzi i skieruj¹ go jednoczenie ku odpowiedniemu dla niego modelowi wolontariatu pracowniczego: kompetencyjnemu lub ogólnospo³ecznemu.
10)

10)

Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego  Raport, s. 16, 17. Realizator badania:
Kinoulty Research. Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 2008. http://wolontariatpracowniczy.pl/var/resources/publications/BADANIA_www.pdf
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Wydaje siê wiêc, ¿e rozró¿nienie form zaanga¿owania pracowników na poziomie osobistym, poprzez spójne nazewnictwo wolontariatu pracowniczego: indywidualny, grupowy, akcyjny, d³ugofalowy, kompetencyjny czy ogólnospo³eczny, pomaga efektywnie planowaæ jego strukturê i rozwój, a tak¿e porównywaæ go z innymi, by czerpaæ z najlepszych praktyk. Usprawnia te¿ proces nawi¹zywania partnerstw z interesariuszami zewnêtrznymi.
3. Partnerstwa miêdzysektorowe wolontariatu pracowniczego

Wspó³praca miêdzysektorowa w ramach wolontariatu pracowniczego opiera
siê na budowaniu partnerstw z zewnêtrznymi interesariuszami firm, w ró¿nym
stopniu zaanga¿owanymi w tematykê pomocy spo³ecznej i dzia³añ charytatywnych. Ze wzglêdu na ich rolê i wp³yw mo¿na rozró¿niæ kilka podstawowych
grup interesariuszy zewnêtrznych.
Tabela 2. Grupy interesariuszy zewnêtrznych wolontariatu pracowniczego
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ród³o: opracowanie w³asne.

Instytucje administracji publicznej, organizacje pozarz¹dowe i non-profit,
sektor akademicki, firmy prowadz¹ce programy wolontariatu pracowniczego,
think-tanki zwi¹zane z tematyka spo³eczn¹ oraz media, mog¹ wnieæ znacz¹cy
wk³ad merytoryczny w proces wypracowywania standardów organizacyjno-funkcjonalnych dotycz¹cych wolontariatu pracowniczego i propagowania tej formy
aktywnoci obywateli. Przyk³adem miêdzysektorowej inicjatywy promuj¹cej
wolontariat pracowniczy by³ Dzieñ Wolontariatu Pracowniczego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. Podczas dwutygodniowego pobytu Pawilonu Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce, jeden dzieñ powiêcony zosta³
wy³¹cznie tematyce wolontariatu pracowniczego, stanowi¹c wyj¹tkow¹ platformê dialogu przedstawicieli ró¿nych rodowisk, miejsce spotkañ i debat publicznych. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, jako Krajowy Organ Koordynuj¹cy ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, opar³o swoje dzia³ania na wspó³pracy z Miêdzysektorowym Zespo³em Roboczym z³o¿onym z przedstawicieli
instytucji administracji publicznej i organizacji pozarz¹dowych . Zarówno Dzieñ
Wolontariatu Pracowniczego, jak i pozosta³e dni tematyczne wspiera³a kampania komunikacyjna w mediach. Zaanga¿owanie mediów w propagowanie idei
wolontariatu ma istotny charakter edukacyjny.
W kontekcie maksymalizowania efektywnoci wolontariatu pracowniczego, wspó³praca interesariuszy sprzyja ³¹czeniu kompetencji i zwiêkszeniu skali
11)

12)

W maju 2010 r. stworzony zosta³ Miêdzysektorowy Zespó³ Roboczy ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, w sk³ad którego wchodz¹ przedstawiciele instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarz¹dowych aktywnych
w obszarze wolontariatu, zarówno w wymiarze ogólnym, jak równie¿ sektorowym (np. wolontariat
studencki, hospicyjny, seniorów, pracowniczy, sportowy). Aktywnymi partnerami Zespo³u s¹ tak¿e Rada
Dzia³alnoci Po¿ytku Publicznego oraz Parlamentarny Zespó³ ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.

11)

Departament Po¿ytku Publicznego www.pozytek.gov.pl: 

12)

Wolontariat ratowniczy, Dzieñ profilaktyki, Wolontariat pracowniczy, Wolontariat seniorów, Wolontariat s³u¿ba bliniemu, Wolontariat medyczny, Wolontariat miêdzynarodowy, E-wolontariat, Wolontariat sportowy.
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dzia³añ wolontarystycznych. Organizacje trzeciego sektora, samopomocowe,
kocielne, orodki pomocy spo³ecznej, dzia³aj¹ce na konkretnym obszarze rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, bêd¹ce zazwyczaj ekspertami w swojej
dziedzinie, s¹ cennym partnerem dla firm i ich pracowników, w dotarciu do
beneficjentów pomocy, oraz w lepszym zrozumieniu rodowiska objêtego wsparciem. Instytucje samopomocowe (np. Kluby Seniora), studenckie (wolontariat
studencki), kocielne, orodki pomocy spo³ecznej, organizacje m³odzie¿owe (np.
ZHP), firmy partnerskie oraz przedsiêbiorstwa prowadz¹ce programy wolontariatu pracowniczego, mog¹ stanowiæ tak¿e dodatkowe zasoby ludzkie, zwiêkszaj¹ce potencja³ dzia³añ wolontariuszy firm. Istotne znaczenie ma tak¿e wspó³praca wolontariatu biznesu z uczelniami wy¿szymi, jako element buduj¹cy wra¿liwoæ spo³eczn¹ i przygotowanie przysz³ych kadr pracowniczych poprzez dzia³ania spo³eczne i transfer kompetencji.
Partnerami wolontariuszy biznesu mog¹ byæ tak¿e sami beneficjenci. Przyk³adem tego mo¿e byæ akcja spo³eczna wolontariuszy Microsoft, skierowana na
renowacjê zaniedbanego skweru przed siedzib¹ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.
Podopieczni stowarzyszenia (m³odzie¿ z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹)
w ramach terapii zajêciowej przy³¹czyli siê do prac wolontariuszy, anga¿uj¹c
siê we wspóln¹ realizacjê dzia³añ wolontarystycznych. W przypadku wolontariatu kompetencyjnego za, partnerzy wolontariuszy mog¹ byæ zarazem beneficjentami, np. szkolenia informatyczne dla seniorów, organizowane przy pomocy organizacji pozarz¹dowych, samopomocowych lub Klubów Seniora, których
przedstawiciele i dzia³acze tak¿e w szkoleniach uczestnicz¹. Mog¹ zdobyt¹
wiedzê przekazywaæ dalej beneficjentom porednim, tj. innym osobom potrzebuj¹cym.
Budowanie przez firmy i ich wolontariuszy partnerstw z podmiotami trzecimi, pomaga przedsiêbiorstwom w³¹czaæ siê w ¿ycie lokalnych spo³ecznoci,
anga¿owaæ siê w problemy bliskiego i dalszego otoczenia spo³ecznego firm.
Postrzegaj¹c wolontariat pracowniczy, jako nieodp³atn¹ pracê na rzecz dobra
wspólnego, beneficjentem koñcowym wolontariatu biznesu jest spo³eczeñstwo.
Poprzez inwestycjê w kapita³ ludzki przez transfer kompetencji, przeciwdzia³anie wykluczeniom spo³ecznym, ³¹czenie spo³ecznoci lokalnych, wolontariat
pracowniczy jest katalizatorem pozytywnych zmian spo³ecznych. W obszarze
wspó³pracy z trzecim sektorem, wolontariat kompetencyjny poprawia jakoæ
pracy organizacji pozarz¹dowych, pozwala te¿ poszerzyæ zakres wiadczonych
przez nie us³ug. Firmy prowadz¹ce programy spo³ecznego zaanga¿owania kadr
s¹ naturalnym partnerem biznesowym sektora non-profit, mog¹cym aktywnie
odpowiedzieæ na niektóre problemy spo³eczne.
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Tabela 3. Wybrane przyk³ady adresowanych kwestii spo³ecznych i grup beneficjentów

ród³o: opracowanie w³asne.

4. Perspektywy rozwoju wolontariatu pracowniczego

Ostatnie lata pokaza³y, ¿e model spo³ecznego anga¿owania kadr znakomicie siê sprawdza. Pojawia siê pytanie jak wolontariat pracowniczy, zareaguje na
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zmiany dokonuj¹ce siê we wspó³czesnym wiecie wraz z postêpem cywilizacyjnym i zmianami ekonomicznymi.
Wydaje siê, ¿e przysz³oci¹ powinien byæ wolontariat kompetencyjny, jako
wartoæ, któr¹ wolontariusze (i pracodawca) wnosz¹, i która - w postaci wiedzy,
i przekazania konkretnych umiejêtnoci - pozostaje beneficjentom na resztê ¿ycia.
Pracowniczy wolontariat kompetencyjny jest tak¿e form¹ aktywnoci spo³ecznej wspieranej przez firmy, która mo¿e pomóc osi¹gaæ milenijne cele rozwoju
wytyczone na okres do 2015 roku. Osiem Milenijnych Celów Rozwoju, przyjêtych w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 pañstw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku, stanowi zobowi¹zanie spo³ecznoci miêdzynarodowej do redukcji ubóstwa i g³odu, zapewnienia równego statusu kobiet i mê¿czyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki
z AIDS, ochrony rodowiska naturalnego oraz zbudowania globalnego partnerstwa miêdzy narodami na rzecz rozwoju.
Osi¹gniêcie wyznaczonych celów rozwojowych wytyczonych przez miêdzynarodow¹ spo³ecznoæ mo¿e i powinno byæ stymulowane w myl idei zrównowa¿onego rozwoju i odpowiedzialnoci spo³ecznej biznesu, przez programy
kompetencyjnego wolontariatu pracowniczego, i w³¹czanie pracowników
w proces zmiany spo³ecznej. Wolontariusze korporacyjni, wykorzystuj¹c swoje
zaawansowane kompetencje zawodowe nabyte w firmie, mog¹ np. wspieraæ
osoby bezrobotne poprzez transfer wiedzy przydatnej na rynku pracy, b¹d prowadziæ zajêcia doszkalaj¹ce z uczniami ze rodowisk wykluczonych spo³ecznie itp. Do tej formy zaanga¿owania spo³ecznego kadr powinny d¹¿yæ firmy,
niemniej pamiêtaæ nale¿y, ¿e wolontariat powinien wychodziæ naprzeciw tak¿e
potrzebom pracowników, a zatem tworzyæ przestrzeñ dialogu i warunki sprzyjaj¹ce ewentualnej adaptacji ich sugestii stosownie do sygnalizowanych potrzeb.
Rozwój nowoczesnych technologii kieruje wolontariat ku innowacyjnym
formom anga¿owania interesariuszy, np. e-wolontariat. E-wolontariat wyrós³ wraz
z fenomenem Web2.0, zak³ada on wspó³pracê internautów podejmuj¹cych siê
realizacji okrelonych zadañ na rzecz dobra wspólnego w ca³oci, lub czêciowo, za porednictwem komputera pod³¹czonego do Sieci. Fakt, ¿e wolontariat
interpersonalny (osobisty kontakt z beneficjentem) przeniós³ siê tak¿e do sfery
online, poniek¹d wymog³a specyfika wspó³czesnego drugiego ¿ycia w Sieci,
ale te¿ i brak czasu na wolontariat tradycyjny, który skonfrontowa³ siê z licznymi mo¿liwociami zdalnego zaanga¿owania, nawet w niewielkiej skali czasowej i bez koniecznoci przemieszczania siê. To bardziej ambitna forma dawania wiadectwa naszym postawom spo³ecznym, ni¿ jedynie klikanie Lubiê to
na serwisach spo³ecznociowych. E-wolontariat anga¿uje bardziej, przynosi te¿
konkretne efekty, zbudowane z cegie³ek wnoszonych przez cz³onków wirtualnych zespo³ów projektowych. Wydaje siê, ¿e rozwój technologii informacyj28
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nych i popularnoæ serwisów spo³ecznociowych mog¹ znacznie podnieæ skalê spo³ecznego zaanga¿owania m³odych Polaków. W kontekcie wolontariatu
pracowniczego za, zak³ada pracê w sferze online grupy osób, czêsto znaj¹cych
siê tylko z Internetu. Zachodzi zatem pytanie czy, skoro wolontariat przybiera
wspó³czenie now¹ wirtualn¹ formê, wolontariat pracowniczy nad¹¿y za tymi
zmianami? Firmy zainteresowane wdro¿eniem e-wolontariatu w ramy prowadzonych przez siebie programów zaanga¿owania personelu mog¹ skonfrontowaæ siê z koniecznoci¹ okrelenia nowych form organizacyjnych, warunkuj¹cych umo¿liwienie tej formy aktywnoci swoim pracownikom. Warto jednak
rozwa¿yæ ten nowy trend w wolontariacie spo³ecznym. Wykorzystanie Internetu do dzia³añ wolontarystycznych tworzy now¹ przestrzeñ do dzielenia siê wiedz¹
i otwiera nowe kana³y wspó³pracy.
Wraz z rozwojem wolontariatu pracowniczego i jego adaptacj¹ przez coraz
wiêcej firm, przysz³oci¹ mo¿e byæ tak¿e maksymalizowanie efektów dzia³añ,
poprzez ³¹czenie si³ i kompetencji wolontariuszy wielu podmiotów, tak¿e biznesowych (np. firmy partnerskie podejmuj¹ce wspólne akcje w obrêbie kompetencyjnego wolontariatu pracowniczego). Tego typu dzia³ania ju¿ mia³y miejsce, np. wspólna akcja wolontariuszy Microsoft Sp. z o.o. i Grupy TP na rzecz
bezpieczeñstwa dzieci w Internecie, po³¹czona z wymian¹ praw do korzystania
z wypracowanych przez oba podmioty materia³ów edukacyjnych w tym zakresie na potrzeby wolontariatu pracowniczego. Wspólny wolontariat kompetencyjny to nie tylko zwiêkszenie skali przekazywania wiedzy beneficjentom, lecz
tak¿e wzajemne dzielenie siê umiejêtnociami i dowiadczeniami wolontariuszy ró¿nych organizacji. Popularyzacja wiedzy na temat wolontariatu pracowniczego i CSR, oraz anga¿owanie interesariuszy we wspólne inicjatywy, to kluczowe elementy stymulowania dalszego rozwoju tego zjawiska.
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II. Metodologia tworzenia ram programu
wolontariatu pracowniczego z perspektywy
biznesu na przyk³adzie Microsoft Sp. z o.o.
1. Wstêp

Podczas debaty towarzysz¹cej og³oszeniu Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2010 uczestnicy
dyskusji panelowej  przedstawiciele sektora pozarz¹dowego oraz think-tanków,
podkrelali rolê biznesu w ekosystemie interesariuszy zrównowa¿onego rozwoju.
Idea zrównowa¿onego rozwoju zak³ada m.in. spójnoæ pomiêdzy wzrostem gospodarczym, a wyrównywaniem szans spo³ecznych, przeciwdzia³aniem wykluczeniu, podejmowaniem dzia³añ proekologicznych, niwelowaniem negatywnych
skutków produkcji i konsumpcji na rodowisko. Dla firm oznacza to wdra¿anie
innowacyjnych i d³ugofalowych strategii zarz¹dzania, znanych pod pojêciem spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu, uwzglêdniaj¹cych miêdzy innymi interesy
spo³eczne, etyczne relacje z interesariuszami, ochronê rodowiska, ustanawianie
kodeksów postêpowania, oraz inwestycje w zasoby ludzkie. Wszystkie te czynniki znacz¹co wp³ywaj¹ na podniesienie konkurencyjnoci przedsiêbiorstw, ich efektywnoæ i widocznoæ na rynku. S¹ zatem traktowane jako inwestycja przynosz¹ca wymierne korzyci dla biznesu, lecz tak¿e dla interesariuszy zewnêtrznych
i wewnêtrznych. Coraz czêciej dla firm, narzêdziem dotarcia z ide¹ CSR do pracowników i otoczenia zewnêtrznego, jest wdra¿anie programów spo³ecznego anga¿owania personelu. Spo³ecznie wiadomy i zaanga¿owany kapita³ ludzki organizacji stanowi efektywne zasoby wspieraj¹ce realizacjê spo³ecznej misji firmy.
Kapita³ ludzki staje siê zatem fundamentem firmy odpowiedzialnej spo³ecznie ,
cechuj¹cej siê wysok¹ kultur¹ organizacyjn¹.
We wspomnianym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sporód
165 przyk³adów akcji spo³ecznie odpowiedzialnych zg³oszonych przez 108
przedsiêbiorstw, zamieszczono opis 117 dobrych praktyk CSR zrealizowanych
13)

13)

Kapita³ ludzki fundamentem firmy odpowiedzialnej spo³ecznie, w: W. Gasparski, B. Rok,
Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, POLTEXT, Warszawa 2010 r., s. 132.
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w 2010 roku. Ponadto z 48 najciekawszych praktyk opracowano zbiorcze opisy
dotycz¹ce m.in. wolontariatu pracowniczego (17 firm), oraz pomocy powodzianom udzielanej w zró¿nicowanej formie (18). Powód, jaka w 2010 roku nawiedzi³a Polskê niszcz¹c wiele regionów kraju, zmobilizowa³a do udzielenia
pomocy poszkodowanym zarówno osoby prywatne i instytucje, jak i biznes.
Firmy podejmowa³y akcje pracownicze na rzecz zbierania funduszy przeznaczonych na rodki najpilniejszej potrzeby i ¿ywnoæ, anga¿uj¹c zasoby ludzkie
poprzez miêdzy innymi corporate matching. Cenn¹ form¹ wsparcia poszkodowanych by³a praca wolontariuszy firm udzielana w ramach zorganizowanych
akcji grupowych. Powód by³a realn¹ prób¹ dla firm, któr¹ biznes wykorzysta³
w myl zasady odpowiedzialnoci spo³ecznej zak³adaj¹cej, ¿e podmiot gospodarczy nie mo¿e istnieæ w oderwaniu od rodowiska spo³ecznego, w którym
prowadzi dzia³alnoæ. Inwestycje w pomoc i organizacjê akcji wolontariatu, poza
korzyci¹ dla poszkodowanych obywateli i regionów, przynios³y firmom wartoæ zwrotn¹ w postaci bardziej zmotywowanego i lojalnego personelu. Synergia postaw moralnych pracodawców i ich zasobów ludzkich zarówno wobec
niesienia wsparcia powodzianom, jak i w przypadku innych inicjatyw wolontarystycznych na rzecz ogólnie pojêtego dobra spo³ecznego, to kwintesencja wysokiej kultury organizacyjnej firm, nasyconej treciami odpowiedzialnoci spo³ecznej biznesu.
2. Zmiana w organizacji

Prawie ka¿de przedsiêbiorstwo chcia³oby opieraæ swoj¹ dzia³alnoæ na dobrze zmotywowanych i lojalnych grupach pracowników bêd¹cych ambasadorami spo³ecznymi firm. Osi¹gniêciu tego celu sprzyja zastosowanie narzêdzia
spo³ecznego zaanga¿owania pracowników na poziomie osobistym. Chêci, pozostan¹ w sferze ¿yczeniowej, b¹d nabior¹ wymiaru jedynie akcji wizerunkowych, je¿eli nie zostan¹ zdefiniowane, zapisane w formie d³ugofalowych planów i sukcesywnie realizowane w oparciu o realn¹ strategiê CSR.
Modyfikacja modelu zarz¹dzania zasobami ludzkimi poprzez wprowadzenie komponentu spo³ecznego zaanga¿owania kadr na poziomie osobistym stanowi w organizacji zmianê. Odnosz¹c siê do modelu zmian proponowanego
przez niemieckiego psychologa i teoretyka zmian w organizacji, Kurta Lewina,
zmianê powinien poprzedzaæ etap rozmro¿enia, czyli w kontekcie wdra¿ania
programu wolontariatu pracowniczego  przygotowania zasobów ludzkich,
uwiadomienia potrzeby modyfikacji i planowanych korzyci. Kolejny etap stanowi wprowadzenie zmiany, opartej na dok³adnie zaplanowanym procesie
uwzglêdniaj¹cym specyfikê przedsiêbiorstwa, kapita³u ludzkiego i kultury organizacyjnej. Aby zmiana zakorzeni³a siê w strukturze firmy potrzebny jest etap
32

Wolontariat pracowniczy w praktyce
koñcowy, tak zwane zamra¿anie, czyli utrwalanie wypracowanego poprzez
wprowadzenie zmiany istniej¹cego stanu rzeczy. Model Lewina k³adzie zatem
nacisk na potrzebê uwiadamiania personelu w zakresie koniecznoci i znaczenia wprowadzania zmiany, co w kontekcie wolontariatu pracowniczego przek³ada siê na dialog z interesariuszami wewnêtrznymi i szeroko zakrojon¹ edukacjê zasobów ludzkich organizacji stanowi¹cych ca³oæ grupy, której proponowana zmiana dotyczy. Bardziej rozbudowany model zmian wed³ug Griffina
zak³ada, ¿e wprowadzenie ka¿dej zmiany w organizacji powinno wspieraæ jasne sprecyzowanie pod³o¿a optymalizacji istniej¹cego modelu postêpowania
(potrzeby), zdefiniowanie celów, analiza czynników zmiennych, wybór techniki, planowanie, wdra¿anie, ocena i kontynuacja.

Rys. 3. Metodologia tworzenia, wdra¿ania i prowadzenia programu wolontariatu pracowniczego
ród³o: opracowanie w³asne.

Oba modele pojmuj¹ zmianê jako proces koreluj¹cych ze sob¹ zewnêtrznych i wewnêtrznych czynników sprawczych, wskazuj¹c na obszary krytyczne,
jakimi s¹ potencjalne opory i sposoby reagowania (edukacja, komunikacja, wsparcie). W dalszym rozumieniu pojawia siê koniecznoæ przypisania w³aciwej roli
liderom zmian. Przyjmuj¹c, ¿e inicjatorem wprowadzenia wolontariatu pracowniczego jest zarz¹d przedsiêbiorstwa, automatycznie odgrywa on tak¿e rolê lidera wspieraj¹cego proces. Koordynator programu wolontariatu pracownicze33
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go wspó³pracuj¹cy z nieformalnymi ambasadorami wolontariatu w firmie powinien mieæ wsparcie managerów, rozumiej¹cych potrzebê i istotê danej zmiany.
Zarówno Koordynator, jak i managerowie, s¹ zatem liderami zmian zwi¹zanych
z wdro¿eniem w organizacji nowego narzêdzia zarz¹dzania. Analiza techniki
wprowadzenia zmiany oraz wyznaczenie liderów s¹ wa¿ne w przypadku zmiany miêkkiej, opartej na kulturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa, zarówno
w fazie budowania, jak i rozwoju programu wolontariatu pracowniczego.
W zwi¹zku z inwestycj¹ w zmianê, potrzebna bêdzie ewaluacja, by oceniæ koszty
zmiany w stosunku do otrzymanych korzyci. Istotne jest wiêc tak¿e zdefiniowanie przez pracodawcê spodziewanych zysków oraz sposobów ich pomiaru.
Proponowany model wprowadzenia zmiany w postaci programu wolontariatu pracowniczego, jako nowoczesnego narzêdzia zarz¹dzania organizacj¹
(CSR) i jej zasobami ludzkimi, obrazuje poni¿szy schemat.
3. Etap przedwdro¿eniowy faza budowania
3.1. Cele programowe

Rys. 4. Etap 1  przedwdro¿eniowy  punkty krytyczne tworzenia programu wolontariatu pracowniczego
ród³o: opracowanie w³asne.

Wolontariat pracowniczy przynosi korzyci w trzech wa¿nych obszarach 
spo³ecznym, osobistym i korporacyjnym. ¯eby by³ efektywny, wa¿ne jest zdefiniowanie obszarów, w których spo³eczna aktywnoæ pracowników mog³oby
przynieæ najistotniejszy po¿ytek wszystkim zaanga¿owanym grupom interesariuszy. Podstaw¹ do okrelenia zakresu mo¿liwych dzia³añ jest m.in. oszacowanie potencja³u spo³ecznego przedsiêbiorstwa oraz dialog z interesariuszami,
prowadzony przez przedsiêbiorstwa w ramach realizowanej strategii odpowiedzialnoci spo³ecznej biznesu. Badanie pracownicze jest równie¿ narzêdziem
wspieraj¹cym proces zdefiniowania potrzeb spo³ecznych i korporacyjnych wolontariatu pracowniczego. Dodatkowo, pomo¿e ono zdefiniowaæ cele osobiste
kapita³u ludzkiego przedsiêbiorstwa, zwi¹zane z prac¹ spo³eczn¹ w ramach
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usystematyzowanych aktywnoci woluntarystycznych, oszacowaæ spodziewan¹
frekwencjê i dostosowaæ regulamin programu do oczekiwañ pracowników. Bêd¹c elementem interakcji pomiêdzy firm¹ i jej zasobami ludzkimi, jest zarazem
form¹ bezporedniego udostêpnienia pracownikom mo¿liwoci wp³ywu na
wewnêtrzne procesy zwi¹zane z kszta³towaniem przysz³ych dzia³añ prospo³ecznych kapita³u ludzkiego. Jest to istotne z punktu widzenia wewnêtrznej etyki
zarz¹dzania przebiegiem formowania programu, którego si³ê napêdow¹ stanowi personel przedsiêbiorstwa. Wolontariat pracowniczy, nios¹c odpowied na
istotne problemy spo³eczne otoczenia, w jakim funkcjonuje firma, w podstawowym wymiarze operacyjnym opiera siê na d¹¿eniu pracowników do rozwoju
poprzez zaanga¿owanie w rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych. Poprzez
dialog wewnêtrzny pracodawca uwiadamia kadrom potrzebê zmian przygotowuj¹c zasoby ludzkie na ich przyjêcie.
Badanie pracownicze nie musi byæ imperatywem w organizacjach, w których wystêpuje spontaniczny oddolny ruch prospo³eczny pracowników. W wielu firmach kapita³ ludzki podejmuje okazjonalne inicjatywy na rzecz szeroko
rozumianego dobra spo³ecznego, bêd¹ce dla pracodawcy wytyczn¹ odnonie
chêci zaanga¿owania personelu w ustrukturyzowane pod parasolem spójnego
programu akcje dobroczynne. Niemniej nawet wówczas zainicjowanie pomiaru indywidualnych oczekiwañ pracowników wyra¿onych poprzez badanie pracownicze stanowi cenne wytyczne zarówno na etapie budowania programu,
jak i w kolejnych fazach jego rozwoju. Uwzglêdnia te¿ specyfikê danej organizacji i jej zasobów ludzkich, pozwalaj¹c zindywidualizowaæ konstrukcjê programu wolontariatu relatywnie do swoistych cech organizacji. Stanowi zatem
skuteczny instrument definiowania konstrukcji programu spo³ecznego zaanga¿owania kadr na poziomie osobistym.
Cennym ród³em informacji i inspiracj¹ dla twórców ram programu wolontariatu s¹ te¿ wyniki Pierwszego Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego bêd¹ce syntez¹ opinii wolontariuszy firm, decydentów i sektora NGO.
Istniej¹ te¿ organizacje wspomagaj¹ce przedsiêbiorstwa w planowaniu przysz³ego kszta³tu programu, lub takie, które wspieraj¹ koordynatora programu wolontariatu pracowniczego (pracownik delegowany do kierowania programem w firmie)
w dialogu wolontariat biznesu  trzeci sektor. Warto siêgaæ tak¿e po pomoc ekspertów dowiadczonych na polu spo³ecznego anga¿owania kadr, by móc szybciej i efektywniej przejæ od fazy budowania po fazê rozwoju programu.
Programowe cele osobiste powinny, miêdzy innymi, uwzglêdniaæ preferencje pracowników w odniesieniu do grup beneficjentów, form i czasu zaanga14)

14)

Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego

. op. cit.
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¿owania, mo¿liwoci rozwoju, doboru aktywnoci do potencja³u zawodowego
i osobistego pracowników, udzia³u stron trzecich (rodzina, partnerzy, klienci).
Cele spo³eczne z regu³y znajduj¹ odniesienie w charakterze dzia³alnoci
organizacji, jej specyfice produkcyjnej, us³ugowej b¹d handlowej. £¹cz¹ siê
z istniej¹c¹ w firmie strategi¹ odpowiedzialnoci spo³ecznej precyzuj¹c¹ obszary interakcji z trzecim sektorem. Stanowi¹ tak¿e odpowied na poprzedzaj¹c¹
wprowadzenie programu wolontariatu aktywnoæ prospo³eczn¹ niektórych pracowników w obszarach, których w³¹czenie mo¿e zwiêkszyæ frekwencjê, jednoczenie nie stoj¹c w sprzecznoci z misj¹ przedsiêbiorstwa. Korzyci spo³eczne
z wolontariatu pracowniczego, jasno okrelone i ustrukturyzowane, pomog¹
organizacji okreliæ wyjciow¹ bazê partnerskich instytucji non-profit.
Cele korporacyjne uwzglêdniaj¹ korzyci z zaanga¿owania personelu, których pozytywne efekty uwidoczniaj¹ siê w poziomie wzrostu lojalnoci do firmy, wzmocnienia polityki personalnej i wzbogacenia kultury organizacyjnej.
Wolontariat pracowniczy stanowi tak¿e wsparcie zasobów ludzkich firmy
w procesie realizacji kampanii i programów spo³ecznych, wynikaj¹cych ze strategii CSR firmy. Wolontariusze niew¹tpliwie stymuluj¹ tak¿e poprawê reputacji
i wzrost widocznoci firmy na rynku, nie stanowi to jednak elementu celów
korporacyjnych zwi¹zanych z konstruowaniem programu, ale ogóln¹ korzyæ
wpisan¹ w charakter takich dzia³añ.
W³aciwe zdefiniowanie tych trzech podstawowych celów programowych
stanowi pierwszy krok w procesie budowania ram programu wolontariatu pracowniczego. Na ich podstawie bowiem organizacja mo¿e wy³oniæ g³ówne, adekwatne do wyznaczonych celów filary programowe.

Rys. 5. Narzêdzia wspomagaj¹ce zdefiniowanie celów programowych wolontariatu pracowniczego
ród³o: opracowanie w³asne.

3.2. Struktura programu

Struktura programu powinna definiowaæ obszary celowe wolontariatu i formy zaanga¿owania pracowników. Bêd¹ to bloki tematyczne zwi¹zane z kon-
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kretnymi dzia³aniami na rzecz grup beneficjentów, odpowiednio kumuluj¹ce
energiê i potencja³ pracowników w ramach danego obszaru celowego. Takie
filary programu usprawniaj¹ wolontariuszom realizacjê zadañ, porz¹dkuj¹ bloki tematyczne, stymuluj¹ inwencjê i pracê zespo³ow¹ oraz indywidualn¹. Struktura programu jest kumulacj¹ profilu, wartoci i misji firmy, zgodnych z mo¿liwociami sprawczymi i przekonaniami pracowników. Opiera siê na zdefiniowanych uprzednio kryteriach programowych. Powinna odnosiæ siê tak¿e do strategii odpowiedzialnoci spo³ecznej i kultury organizacyjnej w firmie.
Struktura wolontariatu w firmie warunkuje te¿ wymiar prospo³ecznego zaanga¿owania kadr. Wolontariat kompetencyjny opiera siê w g³ównej mierze na
potencjale zawodowym przedsiêbiorstwa i jego zasobach ludzkich (umiejêtnociach wolontariuszy zdobytych w ramach ich kariery zawodowej). Wymiar
ogólnospo³eczny osi¹gany jest poprzez inicjatywy wykorzystuj¹ce kompetencje
osobiste pracowników, ich pasje i dowiadczenia pozazawodowe. Te dwa podstawowe nurty zaanga¿owania ³¹czy wk³ad pracy w³asnej wolontariuszy na rzecz
dobra spo³ecznego.
B³êdem, jaki mo¿e pope³niæ firma, jest tak zwany wolontariat rekreacyjny
lub efemeryczny. Ten pierwszy odnosi siê do grupowych prac spo³ecznych,
wykonywanych bez odpowiedniego przygotowania personelu, podczas imprez
firmowych. Mo¿e byæ to na przyk³ad sadzenie lasu w ramach wyjazdów integracyjnych. W³aciwe uspo³ecznienie kadr pracowniczych poprzez umiejêtne
zarz¹dzanie ich zaanga¿owania przez pracodawcê, powinno kszta³towaæ normy i wzorce kultury organizacyjnej organizacji. Je¿eli wspomniane sadzenie
lasu jest wolontarystyczn¹ inicjatyw¹ firmy, której profil zwi¹zany jest z przetwórstwem drewna, a akcjê poprzedzi wewnêtrzna akcja edukacyjna wzmacniaj¹ca poczucie odpowiedzialnoci ekologicznej, wówczas takie dzia³anie zyska wymiar wolontariatu kompetencyjnego. Je¿eli za bêdzie jednorazowym
zrywem w przedsiêbiorstwie niezwi¹zanym z zarz¹dzaniem obszarami lenymi, a dla pracowników stanowiæ bêdzie jedynie jedn¹ z form spêdzenia czasu
podczas wyjazdu integracyjnego, wymiar spo³eczny takiego czynu bêdzie niewielki i bez szczególnego wp³ywu na morale i wiadomoæ prospo³eczn¹ kadr.
Dodatkowo koniecznoæ uczestniczenia w takim czynie stoi w sprzecznoci
z dobrowolnoci¹, jako jedn¹ z podstawowych zasad spo³ecznego anga¿owania siê wolontariuszy. Umiejêtne kierowanie ruchem spo³ecznym przedsiêbiorstwa kreuje odbiór spo³eczny fenomenu, jakim jest wolontariat pracowniczy.
W³aciwe ukierunkowanie potencja³u pracowników oraz edukacja prospo³eczna personelu to kapita³ nie tylko efektywnie prowadzonego programu wolontariatu, ale tak¿e jego pozytywnego odbioru zewnêtrznego.
Pracownicze akcje grupowe podczas wyjazdów integracyjnych s¹ wskazane w przedsiêbiorstwach prowadz¹cych spójny i formalny program wolontaria37
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tu. Oparte na solidnych podstawach kultury organizacyjnej, zwi¹zanych z kultur¹ pomagania i generowania dobra spo³ecznego, ugruntowuj¹ wówczas poparcie dla inicjatyw dobroczynnych kadr ze strony zarz¹du. S¹ wa¿nym elementem wzmocnienia motywacji personelu odnonie zaanga¿owania spo³ecznego i promocji wewnêtrznej programu.
Wolontariat efemeryczny zwi¹zany jest z jednorazowymi akcjami prospo³ecznymi, maj¹cymi na celu g³ównie dzia³ania wizerunkowe. Niezaprzeczalnie przynosz¹c korzyci rodowisku zewnêtrznemu, nie wnosz¹ jednak
wk³adu w budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu do pracodawcy i poczuciu wspólnych celów. Tego typu akcje, organizowane na przyk³ad
przy okazji klêsk ¿ywio³owych, gdzie granice wsparcia ograniczaj¹ siê do celowych darowizn finansowych obudowanych komunikacj¹ zewnêtrzn¹ PR, ograniczaj¹cych wk³ad pracy w³asnej zasobów ludzkich firmy, w kontekcie wolontariatu pracowniczego i CSR, stanowi¹ jedynie dzia³ania filantropijne. Podstawow¹ wartoci¹ dla kadr z udzia³u w wolontariacie pracowniczym powinno
byæ odczuwanie dumy z bycia wolontariuszem firmy, powsta³e na bazie realnych efektów swojej pracy w³asnej i wspólnych z firm¹ dzia³añ na rzecz dobra
spo³ecznego. Mobilizacja si³ biznesu w obliczu nieprzewidywalnych kataklizmów rodowiskowych przynosi realn¹ wartoæ wewnêtrzn¹ firmie tylko wówczas, gdy umocowana jest na przejrzystych zasadach i spo³ecznych celach takiego dzia³ania. Zaanga¿owanie na rzecz beneficjentów przyczynia siê wtedy
tak¿e do budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego i wzmacniania pozytywnej
percepcji spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu i wolontariatu pracowniczego,
jako jej integralnej czêci i d³ugofalowego przedsiêwziêcia.

Rys. 6. Wewnêtrzny wymiar efektywnoci wolontariatu pracowniczego w czterech p³aszczyznach
ród³o: opracowanie w³asne.
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3.3. Narzêdzia wsparcia

Po zdefiniowaniu celów programowych i nadaniu wolontariatowi pracowniczemu odpowiedniej struktury, w celu zwiêkszenia efektywnoci wolontariatu istotne jest okrelenie i wdro¿enie narzêdzi wsparcia programu przez firmê.
Wed³ug ustawy o wolontariacie, imperatywem dla pracodawców jest ubezpieczenie wolontariuszy od nastêpstw nieszczêliwych wypadków. Dodatkowo
pracodawca mo¿e zdecydowaæ siê na ustanowienie puli dodatkowych dni urlopu z przeznaczeniem na wolontariat, wprowadzenie funkcji koordynatora (ewentualnie wspieranego przez wyspecjalizowane instytucje trzeciego sektora, takie
jak fundacje korporacyjne lub Centrum Wolontariatu Wolontariat biznesu),
usprawnienie kana³ów komunikacji wewnêtrznej, zastosowanie instrumentów
motywuj¹cych.
Szczególnie warte podkrelenia jest znaczenie wdro¿onych narzêdzi motywuj¹cych. Wolontariat pracowniczy jest coraz bardziej docenianym instrumentem zwiêkszania motywacji personelu firm, bezporednio oddzia³uj¹c na produktywnoæ i generowane zyski finansowe oraz spo³eczne. Kapita³ spo³eczny
przedsiêbiorstwa, spe³niaj¹cy w ramach wolontarystycznych inicjatyw dobroczynnych w³asne potrzeby spo³eczne zwi¹zane z prac¹ na rzecz potrzebuj¹cych, w efekcie wykazuje wzrost lojalnoci i identyfikacji z firm¹ oraz zaanga¿owania . Wolontariat pracowniczy staje siê zatem nowoczesnym narzêdziem
zarz¹dzania motywacj¹ pracowników.
Aby efekt ten uzyskaæ, program wymaga stymulacji ze strony organizacji
w formie odpowiednio dobranych i wdro¿onych narzêdzi wsparcia i motywacji. Przyk³adami takich instrumentów pobudzania zaanga¿owania mo¿e byæ poparcie, zrozumienie, docenienie oraz udzia³ w³asny kadry kierowniczej przedsiêbiorstwa w inicjatywach wolontarystycznych personelu. Inn¹ form¹ stymulacji motywacji do dzia³ania jest wyró¿nienie najaktywniejszych wolontariuszy,
bêd¹cych zarazem ambasadorami wewnêtrznej promocji programu. Wspiera to
jednoczenie budowanie nieformalnych kana³ów komunikacji, wa¿nych dla
podsycania zainteresowania kadr dzia³aniami prospo³ecznymi. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e si³¹ napêdow¹ spo³ecznego zaanga¿owania firm poprzez wolontariat pracowniczy, s¹ sami pracownicy, którym warto tak¿e przekazaæ czêæ
wp³ywu na kszta³towanie programu stosownie do w³asnych potrzeb. Organizacje mog¹ dopingowaæ pracowników poprzez udostêpnienie mo¿liwoci uzyskania grantów finansowych na realizacjê autorskich projektów, przekazuj¹c
zarazem inicjatywê organizacyjn¹ grupom spo³eczników zainteresowanych roz15)

15)

Badania Great Place to Work 2011 (Instytut Polska)  wyniki dla Microsoft Sp. z o.o. Great Place To
Work® Institute Polska , Warszawa 2011.
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wojem i realizacj¹ samodzielnych pomys³ów. Poza dzia³aniem motywuj¹cym
posiada to tak¿e wymiar pobudzania kreatywnoci i umiejêtnoci pracy zespo³owej.
Inwencja w tym zakresie nale¿y do organizacji, posiadanych mo¿liwoci
i ju¿ istniej¹cych narzêdzi b¹d kana³ów komunikacyjnych, mog¹cych poprzez
rozbudowanie funkcji wpieraæ realizacjê i promocjê wewnêtrzn¹ programu.
Wa¿ne jest tak¿e wspó³dzia³anie koordynatora programu wolontariatu z dzia³em prasowym organizacji oraz dzia³em ds. odpowiedzialnoci spo³ecznej, by
umiejêtnie wywa¿aæ komunikaty zewnêtrzne na temat akcji wolontarystycznych
wspieraj¹ce korzyci korporacyjne z wolontariatu. Konsolidacja komunikacji
wewnêtrznej i zewnêtrznej tworzy swoisty wymiar programu, daj¹cy tak¿e okazjê do zewnêtrznej promocji sylwetek wybitnych spo³eczników. Przemylana
ogólnodostêpna komunikacja wewnêtrzna stanowi tak¿e narzêdzie wspieraj¹ce
wprowadzenie zmiany i prze³amywania ewentualnych oporów, jako nonik informacji i edukacji personelu.
Narzêdzia wsparcia s¹ istotnymi elementami mocuj¹cymi wolontariat pracowniczy na harmonizuj¹cych ze sob¹ i wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych instrumentach zwiêkszania frekwencji i efektywnoci programu.

Rys. 7. Podstawowe wymiary narzêdzi wsparcia programu wolontariatu przez firmê
ród³o: opracowanie w³asne.
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3.4.Wnioski

Pierwszym krokiem w tworzeniu ram programu wolontariatu powinno byæ
okrelenie celów programowych pod wzglêdem 3 kryteriów: osobistego (celów i oczekiwañ pracowniczych), spo³ecznego (potrzeby trzeciego sektora)
i korporacyjnego (korzyci dla firmy).
v Zdefiniowaniu ka¿dego z celów s³u¿¹ odmienne narzêdzia i tak kryterium
osobiste wyznacza badanie pracownicze, kryterium spo³eczne, poza wspomnianym badaniem personelu, definiuje profil firmy (kompetencje personelu) oraz dialog spo³eczny z interesariuszami trzeciego sektora. Kryterium
korporacyjne to zazwyczaj wzmocnienie polityki personalnej (przyci¹ganie
i zatrzymywanie talentów, mniejsza rotacja, zwiêkszenie motywacji pracowników i ich identyfikacji z firm¹ i in.).
v Na podstawie zdefiniowanych celów programowych powstaje struktura wolontariatu pracowniczego, okrelaj¹ca filary, czyli zakres i obszary dzia³ania wolontariuszy.
v Stosownie do wymiaru indywidualnych dla przedsiêbiorstw filarów zaanga¿owania, wolontariat pracowniczy mo¿e mieæ charakter wolontariatu kompetencyjnego (opartego na profilu dzia³alnoci firmy i umiejêtnociach zawodowych pracowników) lub ogólnospo³ecznego (szeroki zakres dobroczynnej pomocy wolontariuszy ró¿nym warstwom i grupom spo³ecznym,
zwierzêtom, etc.).
v Zdefiniowane narzêdzia wsparcia firmy dla programu wolontariatu pracowniczego stymuluj¹ frekwencjê, organizacjê, motywacjê oraz promocjê wewnêtrzn¹ programu.
v

4. Etap powdro¿eniowy faza rozwoju

Rys. 8. Etap 2  po wdro¿eniu programu wolontariatu pracowniczego w firmie
ród³o: opracowanie w³asne.
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Nie nale¿y zapominaæ o tym, ¿e proces wdro¿enia gotowego ju¿ programu
wolontariatu pracowniczego powinna wspieraæ jego promocja wewnêtrzna.
Dobrym sposobem na zaanga¿owanie pracowników ju¿ na tym pierwszym etapie mo¿e byæ przeprowadzenie konkursu na nazwê programu, jego motto lub
logo. W ten sposób pracodawca daje personelowi wp³yw na kszta³t programu,
który bez udzia³u zasobów ludzkich jest tylko struktur¹ formalno-prawn¹.
Sprawne koordynowanie aktywnoci pracowników, troska o postrzeganie
programu przez innych pracowników, poddawanie gotowych pomys³ów na
udzia³ w inicjatywach spo³ecznych w ramach struktury wolontariatu w firmie,
jest istotnym dzia³aniem zw³aszcza na etapie pocz¹tkowym. Aktywizuje postawy prospo³eczne pracowników i ich motywacjê. W celu odpowiedniego przygotowania zasobów ludzkich do przyjêcia zmiany, zalecane jest prowadzenie dzia³añ edukacyjnych zwi¹zanych z wartociami spo³ecznymi i dobrem wspólnym
generowanym poprzez podejmowanie woluntarystycznych inicjatyw dobroczynnych. Mo¿e temu s³u¿yæ spójna wewnêtrzna komunikacja porednia (mailowa)
b¹d bezporednia (spotkania, prelekcje, prezentacje, zapraszanie przedstawicieli trzeciego sektora, dzielenie siê dowiadczeniami). Bezporednim efektem jest
ugruntowanie kultury organizacyjnej przedsiêbiorstwa na solidnych podstawach
prospo³ecznych i budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Wa¿nym elementem pracy koordynatora jest tworzenie spo³ecznoci pracowników wyznaj¹cych podobne normy spo³eczne i cnoty obywatelskie. Formowanie takiej wewnêtrznej wspólnoty w organizacji konsoliduje kapita³ wykonawczy programu wolontariatu pracowniczego. Na tym etapie dzia³ania koordynatora powinno wspieraæ kierownictwo firmy, uznaj¹ce s³usznoæ nasycania kultury organizacyjnej wartociami p³yn¹cymi ze spo³ecznego zaanga¿owania zasobów ludzkich. Warto, by firmy w miarê mo¿liwoci, podejmowa³y inicjatywy integruj¹ce grupy spo³eczników, poprzez prace zespo³ów roboczych,
firmowe spotkania ewaluacyjne, wprowadzanie narzêdzi komunikacji wewnêtrznej (autogrupa), intranetowe fora dyskusyjne i in.
Kolejnym istotnym krokiem jest ewaluacja wewnêtrzna, poprzez badanie
satysfakcji z programu. Jest to zarazem konfrontacja za³o¿eñ programowych
z realnym funkcjonowaniem programu, jak i ponowne oddanie g³osu wolontariuszom i wp³yw na ewentualne modyfikacje lub innowacje zwi¹zane z dzia³aniem wolontariatu w firmie. Analiza ankiet satysfakcji wolontariuszy bezporednio prowadzi do dalszego rozwoju programu. Firmy mog¹ prowadziæ ewaluacjê liniow¹ (ci¹g³¹) lub cykliczn¹ (doroczn¹). Bie¿¹ca ocena dzia³añ, dokonywana przez wolontariuszy i beneficjentów, usprawnia pracê administracyjn¹
koordynatora, zwi¹zan¹ z zarz¹dzaniem wolontariatem i ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi (nieporozumienia). Weryfikacja cykliczna pozwala sporz¹dzaæ raporty z dzia³alnoci wolontarystycznej w obranej skali czasowej oraz
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analizowaæ efektywnoæ i satysfakcjê z programu po d³u¿szym okresie jego funkcjonowania. Stanowi tak¿e cenne kompendium wiedzy odnonie bie¿¹cych
potrzeb kapita³u ludzkiego i beneficjentów, mo¿liwych innowacji i ewentualnej
modyfikacji struktury programowej oraz narzêdzi wsparcia. Jest punktem wyjciowym rozwoju programu jako d³ugofalowej strategii firmy opartej na dialogu
z interesariuszami.
Innym mo¿liwym narzêdziem ewaluacji mog¹ byæ porównawcze badania
pracownicze, przeprowadzane w organizacji przez zewnêtrzne podmioty niezale¿ne (np. badanie wiadomoci CSR  MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie
Pracodawcy RP, badanie Great Place To Work  Institute Polska i inne). Mierz¹c poziom reprezentowanych wartoci, zaufania pracowników do firmy, lojalnoci, zaanga¿owania, zrozumienia pojêcia CSR, wskazuj¹ na otrzymane po
wprowadzeniu zmiany efekty. Tak¿e udzia³ w konkursach o tematyce zwi¹zanej z wolontariatem pracowniczym wyznacza organizacjom skalê porównawcz¹
z innymi podmiotami realizuj¹cymi program spo³ecznego zaanga¿owania kadr
na poziomie osobistym.
®

5. Metodologia tworzenia programu wolontariatu pracowniczego
na przyk³adzie Microsoft Sp. z o.o.

Przyk³adem na efektywny program wolontariatu przynosz¹cy firmie mierzalne korzyci mo¿e byæ m³ody jeszcze, bo zaledwie ponad dwuletni, program
wolontariatu pracowniczego Microsoft, który ju¿ po pierwszych latach funkcjonowania zdoby³ nagrodê dla Firmy spo³ecznie odpowiedzialnej w ogólnopolskim badaniu Great Place to Work 2011 (Instytut Polska).

5.1.Cele osobiste, spo³eczne i korporacyjne z perspektywy metodologii budowania
programu wolontariatu pracowniczego Microsoft Sp. z o.o.
(badanie pracownicze)

W Microsoft Sp. z o.o. opracowanie strategii, zasad i regulaminu programu
wolontariatu pracowniczego poprzedzi³o badanie pracownicze (realizator: Inwestycje Spo³eczne). Sk³ada³y siê na nie konsultacje z pracownikami firmy, ankiety mailowe oraz wywiady bezporednie. W ten sposób okrelono preferencje
pracowników co do rodzaju dzia³añ oraz ich beneficjentów.
Cele osobiste

Wyniki badania stanowi³y podstawê okrelenia celów osobistych pracowników zwi¹zanych z uczestnictwem w wolontariacie. A¿ 92% personelu wypowiedzia³o siê pozytywnie na temat mo¿liwoci swego zaanga¿owania w ramach
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ustrukturyzowanego programu spo³ecznego wdro¿onego w firmie. 46% respondentów wskaza³o na dzieci i m³odzie¿ jako najwa¿niejsz¹, z osobistego punktu
widzenia pracowników, grupê odbiorców, za 18% pracowników na drugim
miejscu wród odbiorców programu postawi³o osoby niepe³nosprawne.

Rys. 9. Wyniki badania pracowników na temat mo¿liwoci anga¿owania siê w realizacjê programu
spo³ecznego
ród³o: Badanie Inwestycje Spo³eczne, Warszawa 2008 r.

Ankietowani pracownicy podkrelali oczekiwania zwi¹zane z popraw¹ atmosfery pracy oraz zwiêkszeniem poziomu ich integracji z firm¹ oraz wspó³pracownikami. Wskazali na potrzebê wsparcia ze strony firmy, wykorzystania kompetencji zawodowych i osobistych, odczuwania realnego wp³ywu na wewnêtrzne procesy oraz interakcje z otoczeniem spo³ecznym firmy. Pracownicy wyrazili
tak¿e oczekiwania wobec spo³ecznego zaanga¿owania pracodawcy oraz formy
organizacji dzia³añ dobroczynnych wzglêdem iloci powiêconego na nie czasu.
Cele spo³eczne

Podstaw¹ okrelenia celu spo³ecznego dla Microsoft Sp. z o.o. by³ profil
dzia³alnoci firmy zwi¹zany z bran¿¹ informatyczn¹, oraz misja spó³ki, a zarazem misja programu spo³ecznej odpowiedzialnoci, jak¹ jest sprawiaæ, by lu44
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dzie i firmy na ca³ym wiecie mogli w pe³ni realizowaæ swój potencja³. Jako cel

spo³eczny twórcy programu wolontariatu wybrali przede wszystkim przeciwdzia³anie wykluczeniu informatycznemu i spo³ecznemu, tj. docieranie z nowoczesnymi technologiami do wszystkich warstw piramidy spo³ecznej i regionów
kraju. Wyrównywanie szans obywateli w dostêpie do umiejêtnoci technologicznych wzmacnia gospodarkê opart¹ na wiedzy i znaczenie Polski na arenie
miêdzynarodowej. W³anie w tych obszarach potencja³ firmy i pracowników,
ich umiejêtnoci zawodowe i kompetencje najlepiej koreluj¹ z potrzebami zg³aszanymi przez sektor pozarz¹dowy. Dziêki takiemu podejciu stworzono podstawy wolontariatu kompetencyjnego.
Zakres celów spo³ecznych poszerzono jednak o potrzeby trzeciego sektora,
niezwi¹zane z charakterem dzia³alnoci firmy. Pozwoli³o to daæ szansê uczestnictwa w wolontariacie firmy pracownikom ju¿ udzielaj¹cym siê spo³ecznie
w ró¿nych organizacjach pozarz¹dowych czy instytucjach opiekuñczych, w sferach niekoniecznie zwi¹zanych z nowymi technologiami. Dzia³anie to by³o zgodne z oczekiwaniami personelu odnonie odczuwania wp³ywu na wewnêtrzne
procesy w firmie.
Poprzez dialog z przedstawicielami sektora pozarz¹dowego jako potencjalnymi partnerami akcji pracowniczych, wy³oniono tak¿e cele i potrzeby spo³eczne tych organizacji, bêd¹ce wyzwaniem i wytyczn¹ do pracy wolontariuszy.
Ustanowiono wyjciow¹ bazê organizacji trzeciego sektora w³¹czon¹ do programu, elastyczn¹ w stosunku do pojawiaj¹cych siê potrzeb spo³ecznych oraz
pracowniczych. Lista organizacji, danych kontaktowych, profilu dzia³alnoci statutowej, jest istotnym wsparciem dla wolontariuszy i Koordynatora programu,
na pierwszym etapie jego funkcjonowania.
Cele korporacyjne

Cel wolontariatu pracowniczego z perspektywy pracodawcy zak³ada³
wzmocnienie polityki personalnej w zakresie integracji i identyfikacji pracowników z firm¹, oraz podniesienie poziomu ich satysfakcji i motywacji. Jest to
szczególnie wa¿ne w obliczu spadku koniunktury w kraju i na wiecie, objawiaj¹cego siê miêdzy innymi pogorszeniem nastrojów w rodowisku biznesowym i pracowniczym. Wzmacnia tak¿e wiadomoæ spo³eczn¹ personelu
zgodn¹ ze strategi¹ odpowiedzialnoci spo³ecznej firmy w kategoriach zarówno zewnêtrznych relacji z interesariuszami jak i stosunków wewnêtrznych.
Okrelono cele korporacyjne jako formê interakcji pomiêdzy misj¹ firmy a jej
aspektem komercyjnym.
Dodatkowo, celem firmy by³a realizacja strategii CSR i wsparcie wolontariuszy w zakresie przeciwdzia³ania wykluczeniu informatycznemu i marginali45
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zacji spo³ecznej wra¿liwych grup beneficjentów. W 2008 roku podczas Forum Ekonomicznego w Davos, Bill Gates podkreli³ fakt, przez ponad 20
16)

lat, poprzez dzia³ania filantropijne, granty oprogramowania i darowizny finansowe, Microsoft dociera³y do najbiedniejszych i poszkodowanych ¿yciowo warstw spo³ecznych, wyrównuj¹c ich szanse na korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych. W laboratoriach firmy najtê¿sze umys³y
skupiaj¹ siê na potrzebach osób defaworyzowanych spo³ecznie opracowuj¹c nowe technologie, produkty i modele biznesowe, dziêki którym dostêp
do informatyki móg³by byæ powszechniejszy i tañszy. Dziêki wk³adowi w³asnemu pracowników firmy, dzia³ania filantropijne nie koñcz¹ siê tylko na
grantach. Istotnym jest, by pokazaæ jak te nowoczesne technologie informatyczne mog¹ s³u¿yæ polepszeniu standardu ¿ycia, zwiêkszeniu szans ¿yciowo poszkodowanych osób na rynku pracy, znalezieniu rozwi¹zañ na pal¹ce
problemy spo³eczne.

Wród zbie¿nych wartoci programu wolontariatu, zdefiniowanych dla zasobów ludzkich i korporacji, by³y miêdzy innymi: integracja i identyfikacja
z firm¹, wzbogacanie formalnych i nieformalnych kana³ów komunikacji, wzrost
kultury organizacyjnej firmy poprzez budowanie spo³ecznoci wolontariuszy,
rozwój i podnoszenie kompetencji miêkkich pracowników (umiejêtnoci interpersonalnych, wra¿liwoci spo³ecznej), zaufanie do firmy i satysfakcja z jej
postawy spo³ecznej, budowanie reputacji, wzmacnianie pozytywnych relacji
z partnerami spo³ecznymi, remedium na stres i wypalenie zawodowe kadry
pracowniczej.
5.2.Struktura programu wolontariatu pracowniczego na przyk³adzie wolontariatu
pracowniczego Microsoft Sp. z o.o.

Na podstawie analizy wyników badania pracowniczego oraz dialogu z organizacjami spo³ecznymi, zdefiniowano 3 wa¿ne kryteria powodzenia programu (osobiste, spo³eczne, korporacyjne), daj¹ce pocz¹tek opracowaniu programu, odpowiadaj¹cego na oczekiwania wszystkich zaanga¿owanych stron. Na
etapie pocz¹tkowym wolontariat pracowniczy opar³ siê na dwóch filarach :
Edukacja oraz Praca spo³eczna.
17)

16)

Microsoft News Center, http://www.microsoft.com/presspass/exec/billg/speeches/2008/01-24wefda-

Nowe podejcie do kapitalizmu
XXI wieku, wiatowe Forum Ekonomiczne 2008, Davos, Szwajcaria, 24 stycznia 2008 r.
vos.mspx Wyst¹pienie Billa'a Gates'a, Prezesa Microsoft Corporation, 

17)

W kolejnym roku dzia³alnoci wzbogacono program o dodatkowy, trzeci filar  Konkurs na autorskie
projekty wolontarystyczne, otrzymuj¹ce wsparcie finansowe na realizacjê okrelonych przez autorów
celów.
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I Filar programu

Bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y w Internecie jest priorytetowym zagadnieniem podejmowanym przez departament odpowiedzialnoci spo³ecznej Microsoft.
Ma to zwi¹zek zarówno z profilem dzia³alnoci Microsoft, kompetencjami pracowników, jak i z celami spo³ecznymi. S³u¿y przede wszystkim aktywnej edukacji
uczniów w zakresie promowania w³aciwych postaw do korzystania z Internetu, jak
i podnoszeniu wiadomoci spo³ecznej odnonie potencjalnych zagro¿eñ.
W roku 1999 Komisja Europejska uruchomi³a program Safer Internet propaguj¹cy zasady bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu przez
dzieci i m³odzie¿. Polskie centrum Safer Internet tworz¹ Fundacja Dzieci Niczyje oraz Akademicka Sieæ Komputerowa (NASK). W ramach dzia³alnoci polskiego centrum Safer Internet realizowane s¹ projekty spo³eczne i kampanie edukacyjne w powy¿szych dziedzinach na terenie ca³ej Polski. Jednym z partnerów
spo³ecznych Microsoft w obszarze bezpieczeñstwa m³odych u¿ytkowników Sieci,
jest Fundacja Dzieci Niczyje . W ramach tej wspó³pracy opracowywane zosta³y miêdzy innymi materia³y edukacyjne (pakiet edukacyjny 3 2 1 Internet oraz W Sieci! ). W³asne materia³y dydaktyczne s¹ wsparciem dla spo³eczników firmy w prowadzeniu efektywnych zajêæ lekcyjnych z dzieæmi, a tak¿e spotkañ z ich rodzicami i opiekunami. Tak¿e sami pracownicy opracowuj¹
ciekawe prezentacje tematyczne dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej, udostêpniane
przez nich zarówno nauczycielom, jak i innym wolontariuszom Microsoft.
Wolontariusze, którzy w badaniu wskazali na grupê dzieci i m³odzie¿y jako
istotnych beneficjentów programu, mog¹ pracowaæ w grupach, b¹d indywidualnie i czuæ realny wp³yw na budowanie postaw ¿yciowych przysz³ych pokoleñ
obywateli. Praca wolontariuszy w obszarze tego filaru nie tylko dotyka samych
tematów umiejêtnego wykorzystywania nowoczesnych narzêdzi technologicznych, ale jest te¿ wk³adem w budowanie postaw moralnych, naukê tzw. netykiety, ochronê prywatnoci u¿ytkowników Sieci, rozpoznawania potencjalnych
zagro¿eñ i uczenia siê jak im zapobiegaæ. Dzia³ania edukacyjne z zakresu bezpieczeñstwa internetowego spotka³y siê z ¿ywio³owym przyjêciem przez sektor
edukacyjny oraz samych uczniów. Tak¿e pracownicy chêtnie podejmuj¹ tego
rodzaju inicjatywy, samodzielnie, indywidualnie lub ³¹cz¹c siê w grupy, a tak¿e
bior¹c udzia³ w organizowanych przez koordynatora programu w imieniu firmy
du¿ych akcjach zbiorowych.
Cenn¹ inicjatyw¹ wolontariuszy jest te¿ ³¹czenie si³ ze spo³ecznikami innych organizacji. Miêdzy innymi do udzia³u w sesji z bezpieczeñstwa interneto18)

19)

20)

18)

Polskie Centrum Programu Safer Internet: www.saferinternet.pl

19)

Materia³y edukacyjne 3

20)

Materia³y edukacyjne W Sieci: www.wsieci.tv

2

1

Internet!:

www.321internet.pl
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wego zaproszono wolontariuszy Grupy TP, wspólnie realizuj¹c program szkolenia, zapoznaj¹c siê ze sob¹ i dziel¹c osi¹gniêciami. Chêæ wymiany dowiadczeñ i wzajemnej motywacji wolontariuszy, tak¿e poza obrêbem macierzystej
firmy, wskazuje na si³ê i potencja³ kapita³u ludzkiego oraz silne pozazarobkowe
potrzeby pracowników w ramach ich funkcjonowania w firmie.
Wk³ad pracy w³asnej wolontariuszy firmy stanowi wsparcie dla realizowanej
przez dzia³ CSR kampanii bezpieczeñstwa w Sieci, która w 2009 roku zaowocowa³a (dziêki wspó³pracy nauczycieli, sektora non-profit i pracowników Microsoft) przeszkoleniem ponad stu tysiêcy uczniów w ca³ej Polsce z zasad odpowiedzialnego
korzystania z Internetu. Kampania, wspierana przez zasoby wolontariuszy, którzy
znacz¹co zwiêkszyli jej efektywnoæ, zosta³a uhonorowana tytu³em Najlepsza kampania edukacyjna roku 2010 . Korzyci z dzia³añ pracowniczych w tym zakresie
warunkuje dobre okrelenie filaru programu, zwi¹zanego zarówno z misj¹ firmy,
kompetencjami pracowników i pozostawieniem im pola do w³asnej inwencji.
21)

II Filar programu

Praca spo³eczna jest odpowiedzi¹ na potrzeby sektora non-profit w obszarach zwi¹zanych z informatyk¹, oraz sferach wy³onionych w badaniu pracowniczym i stale rozwijanych przez kreatywnoæ wolontariuszy. W sk³ad Pracy
spo³ecznej wchodz¹ dwa podfilary.
Pierwszym z nich jest spo³eczny wolontariat kompetencyjny, zbudowany
na podstawach profilu dzia³alnoci firmy i wiedzy informatycznej pracowników
(przyk³adowo: szkolenia IT dla seniorów i podopiecznych organizacji spo³ecznych, wsparcie IT we wdra¿aniu systemów informatycznych i in.), oraz innych
kompetencjach zawodowych (np. planowanie projektów marketingowych, doradztwo biznesowe, PR i in.).
Drug¹ podgrup¹ zadañ zwi¹zanych z prac¹ spo³eczn¹ jest, stosownie do
badañ pracowniczych definiuj¹cych preferowane grupy beneficjentów, szeroki
i niezwi¹zany z profilem firmy zakres pomocy potrzebuj¹cym (np. honorowe
krwiodawstwo, wi¹teczne akcje prezentowe dla dzieci z ubogich rodzin, opieka nad zwierzêtami). Wszelkie tego typu inicjatywy poprzedzane s¹ wewnêtrznymi dzia³aniami edukacyjnymi w formie prelekcji i wyk³adów. Twórcy programu wolontariatu w spó³ce przyk³adaj¹ du¿¹ wagê do uwiadamiania pracownikom znaczenia zaanga¿owania kapita³u spo³ecznego firmy w rozwi¹zywanie
problemów spo³ecznych, uwra¿liwianie i budowanie kultury pomagania.
22)

21)

Nagroda Minister Edukacji Narodowej i G³osu Nauczycielskiego".

22)

Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialnoci spo³ecznej, Katarzyna Lorecka, Kierownik ds. odpowiedzialnoci spo³ecznej, Microsoft
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Dodatkowo, w tym obszarze funkcjonowania programu, prowadzone s¹ akcje
zbiórek pieniê¿nych na cele charytatywne, wynikaj¹ce z aktualnej sytuacji w kraju
i na wiecie. Przyk³adem takiej inicjatywy jest, wspólna z Polsk¹ Akcj¹ Humanitarn¹,
akcja zbierania funduszy na pomoc poszkodowanym w trzêsieniu ziemi na Haiti.
Podobne zbiórki pieniê¿ne by³y inicjowane tak¿e w zwi¹zku z pomoc¹ powodzianom ze zniszczonych regionów Polski. Inicjatywy te, zorganizowane i koordynowane odgórnie, by³y odpowiedzi¹ na poruszenie pracowników zaistnia³¹ sytuacj¹ klêski
¿ywio³owej i oddoln¹ inicjatyw¹ chêci pomocy finansowej w ramach ustrukturyzowanej akcji corporate matching . Podkrela to wspóln¹ dba³oæ o dobro potrzebuj¹cych, zbie¿noæ celów i wartoci, wzmacnia zaufanie pracowników firmy. Posiada
tak¿e aspekt dodatkowo motywuj¹cy i wspieraj¹cy inicjatywy woluntarystyczne pracowników. Zbiórki finansowe organizowane s¹ przez spó³kê jedynie w odpowiedzi
na oddoln¹ potrzebê pracowników. Podstawow¹ ide¹ wolontariatu pozostaje wk³ad
pracy w³asnej pracowników w poprawê sytuacji losowej beneficjentów.
Do uczestnictwa w inicjatywach obu filarów zapraszane s¹ rodziny wolontariuszy, a tak¿e partnerzy i klienci Microsoft. Takie podejcie wzmacnia ekosystem partnerski firmy wychodz¹c z ide¹ CSR do sieci powi¹zañ biznesowych.
Wolontariusze widz¹ tak¿e wartoæ dodan¹ w dzieleniu siê kultur¹ pomagania
z dzieæmi i budowaniu ich postaw obywatelskich.
23)

Rys. 10. Budowanie struktury programu wolontariatu pracowniczego w oparciu o cele programowe na
podstawie Microsoft Sp. z o.o.
ród³o: opracowanie w³asne.

23)

Corporate matching  ka¿da przelana przez pracowników kwota, jest podwajana przez firmê.
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W drugim roku prowadzenia programu, po etapie promocji wewnêtrznej
wolontariatu pracowniczego i rekrutacji jego aktywnych adeptów, wzbogacono
strukturê mo¿liwoci dzia³ania o konkurs na autorskie projekty akcji dobroczynnych mog¹ce uzyskaæ od firmy wsparcie finansowe na ich realizacjê. Kryteriami
preferencji wyboru projektów przez komisjê konkursow¹ s¹ miêdzy innymi: cel
spo³eczny, iloæ zaanga¿owanych wspó³pracowników, zaanga¿owanie partnerów, wspó³praca z sektorem pozarz¹dowym, efektywnoæ kosztowa, innowacyjnoæ. Kilkumiesiêczny projekt pilota¿owy konkursu, poprzedzaj¹cy wdro¿enie tego komponentu w ramy programowe wolontariatu pracowniczego, cieszy³
siê popularnoci¹ wród pracowników. Zrealizowano autorskie akcje spo³eczne
pracowników, które spe³nia³y kryteria konkursowe. Projekt wykaza³, ¿e warto
oddaæ inicjatywê w rêce samych pracowników, pobudzaj¹c ich inwencjê, zaanga¿owanie i team working. Liderzy projektów konkursowych staj¹ siê tak¿e
automatycznie wewnêtrznymi ambasadorami programu wolontariatu.
5.3.Wsparcie firmy

Zgodnie z ¿yczeniem, wyra¿onym przez pracowników w badaniu poprzedzaj¹cym uruchomienie wolontariatu, firma udzieli³a wsparcia w postaci zró¿nicowanych narzêdzi wdro¿onych w celu usprawnienia przebiegu programu
spo³ecznego zaanga¿owania kadr na poziomie osobistym.
Dodatkowe 3 dni wolne na wolontariat w skali roku

Dodatkowy czas wolny, jaki pracownik mo¿e powiêciæ na dzia³ania woluntarystyczne, motywuje do aktywnego w³¹czenia siê w program. Pozwala tak¿e prowadziæ projekty wymagaj¹ce d³u¿szej aktywnoci np. cykl zajêæ technologicznych dla organizacji pozarz¹dowych i podopiecznych, lub zwi¹zanych
z delegacj¹ poza miasto siedziby spó³ki. Istotn¹ obserwacj¹ wynikaj¹c¹ z dowiadczeñ pierwszego roku funkcjonowania programu jest fakt nie nadu¿ywania udogodnienia, jakim s¹ dodatkowe dni urlopu na wolontariat .
24)

Ubezpieczenie wolontariuszy

Ka¿dy pracownik w³¹czaj¹cy siê w dzia³ania w ramach programu wolontariatu pracowniczego objêty zostaje przez firmê dodatkowym ubezpieczeniem
od nastêpstw nieszczêliwych wypadków. Chroni to zarówno firmê, pracownika jak i beneficjentów jego pracy spo³ecznej, a zatem zwiêksza komfort wykonywanych zadañ spo³ecznych.
24)
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Rys. 11. Narzêdzia wsparcia programu wolontariatu pracowniczego przez firmê na przyk³adzie
Microsoft Sp. z o. o.
ród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 12. Preferowane przez pracowników Microsoft Sp. z o.o. formy wsparcia firmy dla programu
wolontariatu pracowniczego
ród³o: Badanie Inwestycje Spo³eczne, Warszawa 2008.
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Wprowadzenie funkcji Koordynatora programu

Koordynator programu wolontariatu (mo¿e to byæ zespó³ osób dedykowanych do tej funkcji) jest ogniwem ³¹cz¹cym firmê, jej pracowników i sektor pozarz¹dowy. Do jego obowi¹zków nale¿y miêdzy innymi:
v Kontrolowanie (monitoring zgodnoci wykonywanych dzia³añ z regulaminem programu).
v Administrowanie programem (ubezpieczenia wolontariuszy, gromadzenie
informacji na temat frekwencji, partnerstw z organizacjami non-profit, beneficjentów, projektów, wykorzystania dni wolnych i in.).
v Doradztwo (konsultacje z wolontariuszami i beneficjentami).
v Animacja programu  komunikacja wewnêtrzna (formalna i nieformalna).
v Udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.
v Koordynowanie dzia³añ PR.
v Motywowanie kapita³u ludzkiego firmy.
v Wspó³praca z kierownictwem spó³ki.
Usprawnienie kana³ów komunikacji wewnêtrznej

Efektywne zarz¹dzanie programem i jego promocja wewnêtrzna wymaga
spójnej i ustrukturyzowanej komunikacji wewnêtrznej. Podstawow¹ rol¹ komunikacji jest bie¿¹ce informowanie pracowników o efektach i planach wolontariatu, oraz udostêpnienie zasobu wiedzy formalnej zwi¹zanej z regulaminem
programu i procesami. Aby zmaksymalizowaæ mo¿liwoæ dotarcia z informacj¹
do pracowników wskazane jest usystematyzowanie narzêdzi i czêstotliwoci
komunikacji. Przyk³adowymi kana³ami komunikacyjnymi mog¹ byæ:
Intranetowa strona wolontariatu pe³ni rolê administracyjn¹ udostêpniaj¹c
kompendium wiedzy formalnej i procesowej zwi¹zanej z aspektami prawnymi
i administracyjnymi programu. S³u¿y rejestracji online minimalizuj¹c konieczne
formalnoci administracyjne, oraz monitorowaniu liczby wolontariuszy. Zawiera kwestionariusze satysfakcji z programu wolontariatu dostêpne w wersji online dla pracowników (ankiety s¹ anonimowe) i w formie gotowej do druku  dla
wspó³pracuj¹cych z wolontariuszami organizacji spo³ecznych.
Portal intranetowy pe³ni tak¿e funkcjê komunikacyjn¹ poprzez forum dyskusyjne i galeriê zdjêæ, któr¹ wolontariusze sami mog¹ wzbogacaæ pami¹tkami
fotograficznymi i relacjami z przeprowadzonych dzia³añ. Na stronie intranetowej wolontariatu pracowniczego zamieszczane s¹ tak¿e wszelkie aktualnoci,
wiadomoci o osi¹gniêciach oraz planowanych inicjatywach grupowych.
Regularne Malingi do pracowników. Jest to narzêdzie komunikacji dostêpne tylko dla koordynatora, który t¹ drog¹ informuje o aktualnociach, ofertach
wspó³pracy spo³ecznej, mo¿liwociach pracy indywidualnej oraz planowanych
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projektach grupowych. Narzêdzie to s³u¿y tak¿e wewnêtrznej promocji programu i wzmacnianiu motywacji.
Grupa dystrybucyjna. S³u¿y bie¿¹cej komunikacji wolontariuszy na temat
spontanicznie podejmowanych dzia³añ, bêd¹cych czêsto odpowiedzi¹ na apel
trzeciego sektora o wsparcie. Komunikowanie siê wolontariuszy za pomoc¹ maili
w ramach grupy, do której mog¹ siê dobrowolnie zapisaæ spo³ecznicy, chc¹cy
mieæ sta³y kontakt z nowociami oraz ze sob¹ wzajemnie, pozwala unikn¹æ
czêstych maili do ca³oci zasobów ludzkich. Wspiera budowanie spo³ecznoci
osób realnie zaanga¿owanych w wolontariat i powstawaniu pomys³ów, wzajemnej inspiracji, wymianie dowiadczeñ i tworzeniu wiêzi miêdzyludzkich.
Narzêdzie to ma du¿y potencja³ spo³ecznociowy.
Wspieranie nieformalnych kana³ów komunikacji poprzez wewnêtrzne promowanie programu przez ambasadorów wolontariatu (liderzy projektów konkursowych, Wolontariusze Roku).
Dodatkowo sezonowy Newsletter bêd¹cy narzêdziem informowania personelu o aktualnociach zwi¹zanych z prac¹ ka¿dego dzia³u firmy posiada wyró¿nion¹ sekcjê powiêcon¹ odpowiedzialnoci spo³ecznej i programowi wolontariatu. Newsletter dociera do pracowników drog¹ mailow¹. Jego przekaz wzmacniany jest te¿ wyselekcjonowanymi przez dzia³ komunikacji wewnêtrznej najwa¿niejszymi aktualnociami, prezentowanymi na ekranach telewizyjnych
w firmie. Strategicznie rozmieszczone ekrany przyci¹gaj¹ uwagê stanowi¹ skuteczny instrument dotarcia z informacjami do szerokiego grona pracowników,
wspomagaj¹c rekrutacjê wolontariuszy.

Rys. 13: Przyk³adowe narzêdzia komunikacji wewnêtrznej wolontariatu pracowniczego
Microsoft Sp. z o.o.
ród³o: opracowanie w³asne.

Narzêdzia motywuj¹ce
Udzia³ zarz¹du i wy¿szych kadr managerskich w wolontariacie s³u¿y dodat-

kowemu wzmocnieniu presti¿u programu i potwierdzeniu jego znaczenia dla pra-
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codawcy. Wspó³praca kadry zarz¹dzaj¹cej z personelem przy wspólnych przedsiêwziêciach wolontarystycznych umacnia poziom zaanga¿owania pracowników
(tzw. dobry przyk³ad z góry), niweluje bariery, dopinguje do dzia³ania.
Wyró¿nienia dla Wolontariuszy Roku s¹ wyrazem docenienia przez firmê
wybitnych postaw i osi¹gniêæ wolontariuszy. U podstaw opracowanego programu spo³ecznego zaanga¿owania personelu zdefiniowana zosta³a aspiracja, by
ka¿dy wolontariusz bior¹cy udzia³ w programie, odczuwa³ dumê z realizowanych przedsiêwziêæ oraz czu³ realny wp³yw na funkcjonowanie procesów
w firmie. Wiêksza widocznoæ i docenienie przez managerów to dodatkowe,
poza satysfakcj¹ w³asn¹ z bezinteresownej pomocy potrzebuj¹cym, korzyci
z wolontariatu dla pracowników.
Mo¿liwoæ otrzymania dofinansowania autorskich projektów wprowadzona zosta³a w drugim roku funkcjonowania programu wolontariatu Microsoft Sp.
z o.o. i jest dodatkowym wsparciem ze strony firmy, ród³em motywacji, oraz
promocji wewnêtrznej liderów projektów jako ambasadorów spo³ecznego zaanga¿owania personelu. Konkurs aktywizuj¹cy personel do zg³aszania w³asnych
projektów, jest tak¿e form¹ docenienia najaktywniejszych pracowników sporód grupy Wolontariuszy Roku, którzy otrzymali mo¿liwoæ pe³nienia roli cz³onków Komisji konkursowej. W sk³ad Komisji wchodz¹ tak¿e przedstawiciele zarz¹du firmy. Komisja stanowi formaln¹ grupê ambasadorów i mecenasów programu wolontariatu pracowniczego.
Wk³ad pracowników w budowanie wizerunku programu poprzez prowadzone przez koordynatora konkursy wewnêtrzne na nazwê, motto i logo programu. W ten sposób pracownicy anga¿uj¹ siê i wspó³tworz¹ program.

Rys. 14. Narzêdzia wsparcia programu wolontariatu pracowniczego przez firmê- instrumenty
zwiêkszania motywacji na przyk³adzie wolontariatu pracowniczego Microsoft Sp. z o.o.
ród³o: opracowanie w³asne.

6. Podsumowanie

Podczas Gali 10. edycji konkursu Barwy Wolontariatu zorganizowanego
przez Sieæ Centrów Wolontariatu w Polsce, Prezydent Rzeczpospolitej Polski
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Bronis³aw Komorowski, wyró¿ni³ wybitnych wolontariuszy zaanga¿owanych
w wyj¹tkowe w roku 2010 wolontarystyczne inicjatywy obywatelskie. Mam
g³êbokie przekonanie, ¿e si³a wolontariatu wiadczy o sile lub s³aboci pañstwa
demokratycznego i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wiemy z w³asnej obserwacji, ¿e s¹ takie enklawy ¿ycia, w których nic nie zast¹pi serca drugiego cz³owieka  powiedzia³25). Niektóre uhonorowane podczas gali projekty odbywa³y siê

przy wsparciu firm i wolontariuszy firm, np. organizacja Olimpiady Specjalnej.
Znaczenie wolontariatu pracowniczego stopniowo siê potêguje, zw³aszcza
w perspektywie trwaj¹cego Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.
Konstytucja gwarantuje wartoci spo³eczne tworz¹c paradygmat troski
o dobro wspólne w pañstwie demokratycznym. Wzrost wiadomoci spo³ecznej,
popularnoci CSR, innowacje technologiczne usprawniaj¹ce wzajemne komunikowanie i mobilizowanie siê grup wyznaj¹cych podobne wartoci i uznaj¹cych
wspólne cele spo³eczne (np. internetowe grupy dyskusyjne, portale spo³ecznociowe), u³atwiaj¹ kapita³owi spo³ecznemu wspó³pracê w ramach wolontariatu.

Rys. 15. Znaczenie CSR w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego poprzez wolontariat pracowniczy
ród³o: opracowanie w³asne.

25)

Prezydent nagrodzi³ wolontariuszy, PAP, ¯ycie Warszawy z dn. z dn. 2011-03-31 http://www.zyciewarszawy.pl/artykul/583909.html
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Wolontariat staje siê platform¹ ³¹cz¹c¹ wiat biznesu ze rodowiskiem spo³ecznym. Wolontariusze obu sektorów stanowi¹ spo³eczeñstwo obywatelskie.
Na poziomie rodowiska spo³ecznego wolontariusze anga¿uj¹ siê w ramach
formalnych grup (NGO) lub nieformalnego ruchu spo³ecznego. W sferze biznesu udzielaj¹ siê prospo³ecznie za porednictwem wolontariatu pracowniczego,
zintegrowanego ze strategi¹ odpowiedzialnoci spo³ecznej biznesu. Mo¿na
stwierdziæ, ¿e komponent CSR wprowadzony do strategii zarz¹dzania przedsiêbiorstwami podwaja efektywnoæ rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego
w pañstwie demokratycznym, konsoliduj¹c cnoty obywatelskie z kultur¹ organizacyjn¹.
K³adzie to du¿¹ odpowiedzialnoæ na firmy, chc¹ce w ten sposób anga¿owaæ swoje zasoby ludzkie. Znajomoæ tego procesu jest istotna na etapie wdra¿ania strategii CSR uwzglêdniaj¹cej spo³eczne zaanga¿owanie kadr na poziomie osobistym, by unikn¹æ pu³apek wynikaj¹cych z niezrozumienia sieci wzajemnych powi¹zañ i oddzia³ywañ. Zaanga¿owany spo³ecznie kapita³ ludzki
przedsiêbiorstwa, poza generowaniem korzyci osobistych, spo³ecznych i korporacyjnych, ma równie¿ wymiar ogólnopañstwowy, podczas gdy nowoczesne
przedsiêbiorstwa posiadaj¹ potencja³ bycia nonikiem zmian i budowania si³y
spo³eczeñstwa obywatelskiego w pañstwie demokratycznym.
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III. Czynniki stymuluj¹ce modyfikacjê metod
zarz¹dzania zasobami ludzkimi firmy
poprzez wdro¿enie programu wolontariatu
pracowniczego
1. Wstêp

Podstawowym celem ka¿dego przedsiêbiorstwa jest generowanie zysków.
Rzetelnie przygotowany, dowiadczony i zaanga¿owany zawodowo kapita³ ludzki stanowi dla firmy cenny zasób s³u¿¹cy realizacji ekonomicznego celu jej
dzia³alnoci. Firmy osi¹gaj¹ wzrost zysku, udzia³u w rynku i konkurencyjnoci,
stosuj¹c mechanizmy biznesowe, takie jak np. wprowadzanie innowacyjnych
produktów i us³ug, wykorzystywanie nowych technologii, zarz¹dzanie kosztowe, cenowe, produkcyjne, ekspansja rynkowa, marketing i inne. Dla skutecznoci realizowania za³o¿eñ biznesowych przez firmê istotne jest tak¿e umiejêtne
zarz¹dzanie personelem oraz okrelenie zwi¹zanych z tym d³ugofalowych strategii wewnêtrznych. Dobrze zarz¹dzany kapita³ ludzki to si³a napêdowa dla
sprawnej lokomotywy gospodarczej, jak¹ mo¿e byæ nowoczenie prowadzone
przedsiêbiorstwo. Kreatywnoæ, umiejêtnoci interpersonalne, praca zespo³owa
i lojalnoæ, to poza kwalifikacjami i dowiadczeniem zawodowym, wa¿ne elementy zmotywowanego i efektywnego zespo³u personelu firmy.
Wspó³czesne zarz¹dzanie zasobami ludzkimi nie powinno odbywaæ siê
w oderwaniu od efektów zmian pokoleniowych, ekonomicznych i znaczenia
wzrostu wiadomoci prospo³ecznej obywateli. Czynniki te wrêcz wymuszaj¹
na pracodawcach koniecznoæ modyfikowania narzêdzi zarz¹dzania persone26)

26)

Becker G.S.,

Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education .

Chicago: The University of Chicago Press, 1993. Teoria kapita³u ludzkiego, stworzona przez
G.S. Beckera na podstawie prac m.in. Schultza w latach 70. XX wieku. Zak³ada ona, ¿e cz³owiek jest
najcenniejszym elementem zasobów przedsiêbiorstwa. Wydatki na podwy¿szenie poziomu kapita³u
ludzkiego traktuje siê w kategoriach czysto ekonomicznych. Inwestycje w ten czynnik, to ogó³ dzia³añ,
które wp³ywaj¹ na fizyczny i pieniê¿ny dochód oraz powiêkszenie zasobów w ludziach. Prowadz¹ one
do zmiany wartoci nagromadzonych zdolnoci pracowników i w efekcie do zmiany jakoci. Inwestycje s¹ cile powi¹zane i wzajemnie siê warunkuj¹.
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lem, poprzez wprowadzanie nowego instrumentu motywowania i zwiêkszania
lojalnoci, jakim jest wolontariat pracowniczy. W efekcie nowoczesnego zarz¹dzania zysk przedsiêbiorstwa nie jest jedyn¹ wartoci¹ generowan¹ przez pracowników. Pracownicy, wype³niaj¹cy swoje zadania s³u¿bowe i wypracowuj¹cy zysk, posiadaj¹ tak¿e kapita³ osobowy stanowi¹cy potencja³ spo³eczny firmy.
Odpowiedzialnoæ spo³eczna biznesu za zak³ada korelacje podmiotów gospodarczych z ich otoczeniem zewnêtrznym. Wolontariat pracowniczy, s³u¿¹c realizacji celów spo³ecznych, staje siê zarazem narzêdziem bezporedniego docierania strategii CSR do personelu firmy. Poprzez realizowanie za³o¿eñ odpowiedzialnoci spo³ecznej i wolontariatu, zaanga¿owany kapita³ ludzki firmy wp³ywa tak¿e na wielkoæ generowanych korzyci spo³ecznych. Poprzez to pozytywnie buduje reputacjê pracodawcy. Programy wolontarystycznego anga¿owania personelu przynosz¹ tak¿e korzyci w obszarze spe³niania potrzeb osobistych pracowników, wzmacniaj¹c ich lojalnoæ i motywacjê. Wdra¿anie przez
przedsiêbiorstwa strategii spo³ecznej odpowiedzialnoci i zrównowa¿onego rozwoju jest wyrazem dostrzegania przez kadry zarz¹dzaj¹ce i inwestorów, zmian
zachodz¹cych we wspó³czesnym wiecie, gdzie nie tylko chêæ zysku jest jedyn¹ aspiracj¹ przedsiêbiorców.
2. Zmiany pokoleniowe i ich wp³yw na frekwencjê wolontariatu
pracowniczego

Wed³ug ankietowanych w I. Ogólnopolskim Badaniu Wolontariatu Pracowniczego firm, w wolontariat anga¿uj¹ siê pracownicy niezale¿nie od wieku,
z niewielk¹ przewag¹ osób pomiêdzy 30 a 40 rokiem ¿ycia. Nie sposób rozpatrywaæ wolontariatu pracowniczego w kontekcie efektywnego zarz¹dzania motywacj¹
i lojalnoci¹ zasobów ludzkich, bez uwzglêdnienia modyfikacji specyfiki i oczekiwañ nastêpuj¹cych po sobie generacji X (urodzeni w latach 19611976, dzi
3550-letni) oraz Y (urodzeni w latach 19761991, obecnie 2035 lat).
Termin pokolenie X obejmuje swoim znaczeniem okrelon¹ grupê ludzi
dorastaj¹cych i wchodz¹cych w ¿ycie w ukszta³towany pod koniec dwudziestego wieku postindustrialny i nowoczesny uk³ad spo³eczny. Pokolenie X dowiadcza ¿ycia w czasach kryzysu tradycyjnych instytucji, g³êbokich przeobra¿eñ struktury spo³ecznej, wzrastaj¹cej roli konsumpcji i mediów w ¿yciu spo³eczeñstwa
i jednostki27). Generacja X to ludzie realistyczni, cyniczni, którzy dowiadczyli

w ¿yciu wielu zmian. Funkcjonowanie w zmieniaj¹cych siê realiach os³abia
perspektywê szybkiej kariery, porównywalnej z rozwojem zawodowym poprzed-

27)
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niego pokolenia Baby Boomers (roczniki 19461961). Odczuwane wspó³czenie obni¿enie stabilnoci zatrudnienia powoduje lêki i poczucie zbêdnoci.
Poprzez udzia³ pracowników pokolenia X w inicjatywach dobroczynnych firmy
wzrasta ich pewnoæ siebie i satysfakcja z przydatnoci, niweluj¹ siê obawy
i frustracje spowodowane spowolnieniem gospodarczym i modyfikacj¹ stabilnoci zatrudnienia. Bior¹c pod uwagê statystyki I. Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego mo¿na stwierdziæ, ¿e to w³anie te czynniki przyci¹gaj¹ dzisiejszych 3540-latków do dzia³añ woluntarystycznych.
Podczas, gdy dla generacji X podstawow¹ wartoci¹ jest stabilizacja, kolejne pokolenie Y to pracownicy niezale¿ni, relacyjni, etyczni. Pracownicy generacji Y (zwanej tak¿e generacj¹ millenium) dorastali w warunkach gospodarki
wolnorynkowej, gdzie dobra materialne by³y w znacznej mierze ogólnodostêpne. Nie stawiaj¹ kariery i posiadania dóbr materialnych na pierwszym miejscu
swoich aspiracji (wartoci¹ dominuj¹c¹ nad mieæ, jest byæ ). Poszukuj¹
dróg ku lepszej jakoci ¿ycia, przez co stanowi¹ naturalny potencja³ programu
wolontariatu pracowniczego. Wed³ug wskaników cytowanego wczeniej badania, najaktywniejsz¹ spo³ecznie grup¹ pokolenia Y s¹ 3035-latkowie.
Charakterystyczne cechy obu generacji znacznie siê od siebie ró¿ni¹, dla
ka¿dego pokolenia jednak udzia³ w wolontariacie pracowniczym niesie ze sob¹
konkretn¹ wartoæ. Pracownicy generacji millenium nie identyfikuj¹ siê z pracodawc¹ od razu, odczuwaj¹ potrzebê dowiadczenia, ¿e ich cele osobiste oraz
cele firmy s¹ zbie¿ne. Maj¹ doskona³e zdolnoci pracy zespo³owej i chêtnie
pracuj¹ w grupach tworz¹cych spo³ecznoci. Wymagaj¹ jednak od pracodawcy
prowadzenia i kierowania ich rozwojem. Dowiadczenia zdobywane w ramach
programu wolontariatu, cechuj¹cego siê jasno zdefiniowan¹ konstrukcj¹ i wyznaczonymi celami, mog¹ stymulowaæ rozwój ich kompetencji miêkkich, przek³adaj¹c siê na wzmocnienie potencja³u zawodowego. Bêd¹c zarazem pokoleniem Web2.0 s¹ zaznajomieni z ró¿nicami kulturowymi, niwelowanymi przez
³atwy kontakt ze wiatem za porednictwem Internetu. Wolontariat jest jednak
tak¿e okazj¹ do konfrontacji ze wiatem rzeczywistym, problemami ró¿nych
pokoleñ i spo³ecznoci, stwarza okazjê do zmniejszania barier pokoleniowych
i respektowania nowych autorytetów.
Pracownicy pokolenia Y, eksperymentuj¹cy, doskonale obeznani z nowymi technologiami, mog¹ zasiliæ rzesze spo³eczników uczestnicz¹cych w ewolontariacie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e samo podejcie do sposobów organizowania wolontariatu i poszukiwania wolontariuszy dygitalizuje siê m.in. pod
28)

28)

Fazlagiæ J. A.,

Charakterystyka pokolenia Y,

29)

E-mentor, dwumiesiêcznik SGH w Warszawie z 2008 r.

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549
29)

Tam¿e.
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wp³ywem zmian pokoleniowych i rozwoju Web2.0. Generacja Y dorastaj¹ca
w cyfrowym wiecie komunikatorów, sms'ów i mediów spo³ecznociowych
jest naturalnym nonikiem i odbiorc¹ innowacyjnych form organizowania
wolontariatu.
Pracownicy generacji millenium przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do atmosfery
w miejscu pracy i reputacji firmy (employer brand). Spo³eczne zaanga¿owanie, jest wiêc jednoczenie dla pokolenia Y istotnym motywatorem, zwiêkszaj¹cym poziom identyfikacji z pracodawc¹ i lojalnoci. Warto zauwa¿yæ ten rosn¹cy potencja³ spo³ecznego anga¿owania generacji Y i mo¿liwe korzyci p³yn¹ce
z tego dla pracodawcy.
Stworzenie mo¿liwoci uczestniczenia a inicjatywach wolontarystycznych
przynosi pracownikom pokolenia Y konkretne korzyci:
v Stymulowanie doskonalenia siê i rozwoju.
v Doskonalenie kompetencji miêkkich.
v Uatrakcyjnienie miejsca praca.
v Wzmocnienie identyfikacji z firm¹ i lojalnoci.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e rozpatruj¹c dominuj¹ce cechy pracowników
generacji millenium, czynnikami wzmacniaj¹cymi ich potencja³ woluntarystyczny bêd¹:
v Jasno zdefiniowana konstrukcja programu wolontariatu.
v Wspomagaj¹ca rola koordynatora programu.
v Nowoczesne (cyfrowe) kana³y komunikacji.
v e-wolontariat, nowe technologie.
Zmieniaj¹ce siê realia wspó³czesnego wiata, w którym funkcjonuj¹ firma
i jej zasoby ludzkie, modyfikuj¹ potrzeby pracowników, daj¹c jednoczenie
pracodawcom nowe narzêdzie wp³ywu na ich motywacjê, jakim jest wolontariat pracowniczy. Wnioski dla pracodawców, p³yn¹ce z badania przeprowadzonego przez Skanska SA w 2010 roku, opublikowane na ³amach portalu
internetowego Gazeta Praca wskazuj¹, ¿e dla wszystkich pokoleñ pracowników mo¿liwoæ rozwoju wp³ywa na zwiêkszenie lojalnoci i uatrakcyjnia
firmê na rynku pracy. Wartoci¹ dodan¹ jest tak¿e emocjonalne anga¿owanie
siê i tworzenie wiêzi. Wolontariat pracowniczy jest skutecznym narzêdziem
realizacji potrzeb pokoleniowych kapita³u spo³ecznego firmy. Spo³eczna wra¿liwoæ przedsiêbiorców i umiejêtnoæ adaptacji modeli zarz¹dzania personelem do nowych warunków, stworzonych przez transformacjê kolejnych gene30)

31)

30)

Kosa U., Strzelec D.,

Zarz¹dzanie pracownikami pokolenia Y,

Bankier.pl z dn. 2008-12-27 http://

www.bankier.pl/wiadomosc/Zarzadzanie-pracownikami-pokolenia-Y-1873216.html
31)

Glogier-Osiñski R.,

Pokolenia internautów a praca, GazetaPraca.pl z dnia 2010-10-25 http://gazetapra-

ca.pl/gazetapraca/1,90442,8563201,Pokolenia_internautow_a_praca.html?as=4&startsz=x
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racji pracowników, jest istotnym kryterium zarz¹dzania nowoczesnym przedsiêbiorstwem.

Rys. 16. Korzyci generacji pracowników X i Y w kontekcie udzia³u w wolontariacie pracowniczym
ród³o: opracowanie w³asne.

3. Zmiany ekonomiczne a wolontariat pracowniczy

Raport TowersWatson , prezentuj¹cy wyniki badañ przeprowadzonych wród
25 krajów europejskich wykaza³, ¿e wiêkszoæ firm naszego kontynentu boryka siê
obecnie z motywowaniem i pozyskiwaniem pracowników. Wed³ug danych z Raportu 6% pracowników nie odczuwa ¿adnej motywacji, podczas gdy a¿ 43% przejawia
umiarkowane podejcie do wykonywanej pracy. Jedynie co czwarty pracownik deklaruje wysok¹ motywacjê. Zmiany stabilnoci zatrudnienia, wynagrodzeñ i redukcje
obni¿aj¹ nastroje pracowników i ich poziom motywacji. Zw³aszcza w trudnych warunkach ekonomicznych wydaje siê szczególnie wa¿ne, by siêgaæ po nowe skuteczne metody motywowania i wpisywaæ je w d³ugofalow¹ politykê kadrow¹ .
32)

33)

32)

Zmotywowany pracownik to dobrze prosperuj¹ca firma,

Motivation Direct z dn. 2010-02-11 http://

www.motivationdirect.pl/news/art,4,zmotywowany-pracownik-to-dobrze-prosperujaca-firma.html
33)

Wolontariat Pracowniczy jako innowacyjny instrument polityki
motywacyjnej przedsiêbiorstwa na przyk³adzie Microsoft Sp. z o.o., w: Pisz Z., Rojek-Nowosielska M.,
Spo³eczna odpowiedzialnoæ organizacji. Polityczna poprawnoæ czy obywatelska postawa?, Prace
Lorecka K., Murawski J., Kosycarz M.,

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, Wroc³aw 2011 r.
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W okresie spowolnienia gospodarczego wolontariat pracowniczy podnosz¹c
poziom zadowolenia pracownika, pozytywnie wp³ywa na jego zaanga¿owanie
i wydajnoæ. Jednoczenie, jak wskazuje raport z I. Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego, z 2008 roku, jedynie 2% firm organizuje wolontariat
pracowniczy (anga¿uje siê w niego ok. 12% personelu). Tylko znikoma iloæ firm
uczestnicz¹cych a badaniu (7%, czyli 14 na 207 ankietowanych) podejmuje dzia³ania z zakresu szeroko rozumianego wolontariatu pracowniczego. Jest to wiêc
istniej¹ce, lecz jeszcze nie w pe³ni wykorzystane narzêdzie wspieraj¹ce przedsiêbiorstwa w efektywnym zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi. Postêpuj¹ce w ostatnich
latach zmiany ekonomiczne powsta³e na tle spowolnienia gospodarczego wymuszaj¹ wrêcz uwzglêdnianie tak istotnego instrumentu motywowania personelu.
W wietle Raportu I. Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego wiadomoæ terminu wolontariat pracowniczy wród personelu firm jest wysoka.
Dotyczy to zarówno pracowników aktywnych w ramach programów wolontariatu pracowniczego, jak i niezaanga¿owanych. Badania pokazuj¹ te¿, ¿e co drugi
pracownik rozumiej¹cy pojêcie wolontariat pracowniczy bierze w nim udzia³ .
Wolontariat pracowniczy niesie wiêc dla pracodawców znacz¹cy potencja³ zwiêkszania zaanga¿owania i lojalnoci pracowników.
34)

Rys. 17: Badanie Wolontariatu Pracowniczego  znajomoæ terminu wolontariat pracowniczy wród
pracowników firm, w których organizowany jest wolontariat pracowniczy
ród³o: I Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Raport. Raport przygotowany przez
Kinoulty Research dla Centrum Wolontariatu, Warszawa 2008.

34)
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op. cit.
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Polska gospodarka nie odczu³a ostatnich skutków kryzysu gospodarczego
tak dotkliwie, jak inne kraje w Europie. Badañ wolontariatu pracowniczego
w Polsce jest ma³o, pierwsze ogólnopolskie badanie na zlecenie Centrum Wolontariatu, mia³o miejsce w 2010 roku i stanowi benchmark do przysz³ych analiz i porównañ. Podobnie ma³o jest analiz i publikacji na temat zwi¹zków kryzysu z zaanga¿owaniem spo³ecznym pracowników w Polsce. Wnioski z oddzia³ywania spowolnienia gospodarczego na dzia³ania dobroczynne kapita³u ludzkiego opieraj¹ siê zatem na dowiadczeniach empirycznych polskich przedsiêbiorstw i tezach, które byæ mo¿e w przysz³oci znajd¹ swoje uzasadnienie
w przeprowadzanych badaniach. Niemniej ju¿ teraz warto zauwa¿yæ ciekaw¹
zale¿noæ wynikaj¹c¹ z ostatnich badañ Great Place to Work Institute Polska .
Pierwsze miejsce wród firm zatrudniaj¹cych do 500 pracowników zajê³a spó³ka, w której program wolontariatu zosta³ wprowadzony w lutym 2009 roku 
czyli ju¿ w momencie odczuwalnej recesji, kiedy to liczba obywateli zaanga¿owanych w wolontariat spo³eczny drastycznie mala³a . Niemniej po ponad dwóch
latach od wdro¿enia wolontariatu, spó³ka ta zdoby³a pierwsze miejsce na licie
najlepszych pracodawców 2011 roku. Dodatkowo zosta³a doceniona specjalnym wyró¿nieniem dla Firmy odpowiedzialnej spo³ecznie za program wolontariatu pracowniczego . Ocena podmiotów uczestnicz¹cych w badaniu opiera
siê m.in. na wskanikach Trust Index i badaniu kultury organizacyjnej .
M. Zakrzewski, Prezes Zarz¹du Great Place to Work Institute Polska zauwa¿a , ¿e wdro¿enie praktyk daj¹cych nagrodzonej spó³ce pozycjê lidera wród
firm w swojej kategorii sprawi³o, i¿ z trzeciej pozycji zajmowanej na licie naj®

35)

36)

37)

38)

39)

®

40)

35)

Badanie Place to Work

36)

Badania wolontariatu przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w listopadzie 2008 roku, uka-

®

Institute

. op. cit.

za³y obraz malej¹cej liczby obywateli zaanga¿owanych spo³ecznie w wolontariat (10% spadek zaanga¿owania w wolontariat wród doros³ych Polaków, w stosunku do roku 2006).
37)

Microsoft Sp. z o.o., Microsoft wyró¿niony tytu³em Najlepsze Miejsce Pracy 2011, 2011, Centrum
prasowe: http://www.microsoft.com/poland/centrumprasowe/prasa/11_03/11.mspx

38)

Trust Index: zestaw pytañ dotycz¹cych wiarygodnoci, szacunku, uczciwoci, dumy i kole¿eñstwa,
czyli tych elementów, które w ocenie poczucia zadowolenia z miejsca wykonywanej pracy s¹ bardzo
istotne.

39)

Drugim elementem badania jest badanie kultury organizacyjnej firmy (Culture Audit), które pozwala
uzyskaæ lepsze rozumienie kultury organizacyjnej danego przedsiêbiorstwa.

40)

Microsoft wyró¿niony tytu³em Najlepsze Miejsce Pracy 2011, 2011, Centrum
Zaufanie
w miejscu pracy to kwestia wiarygodnoci kierownictwa, jego szacunku wobec pracowników oraz ich
uczciwego traktowania,  powiedzia³a Maria Zakrzewski, Prezes Zarz¹du Great Place to Work® Institute Polska.  Jeli pracownicy ufaj¹ kierownictwu firmy, s¹ dumni ze wspólnych osi¹gniêæ, a jednoczenie wspó³pracuj¹ w atmosferze kole¿eñstwa i ¿yczliwoci, to mamy do czynienia z takimi miejscami pracy, których szukamy. Cieszymy siê, ¿e Microsoft po zajêciu trzeciego miejsca w ubieg³orocznej
edycji badania, wykorzysta³ kolejny rok na wdro¿enie praktyk daj¹cych spó³ce pozycjê lidera wród
firm, których zatrudnienie nie przekracza 500 pracowników.
Microsoft Sp. z o.o.,

prasowe: http://www.microsoft.com/poland/centrumprasowe/prasa/11_03/11.mspx, cytat: 
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lepszych pracodawców w 2010 roku, rok póniej spó³ka znalaz³a siê na pierwszym miejscu. Na tle tych danych, z okresu spowolnienia ekonomicznego
w Polsce, zauwa¿alny jest wp³yw wolontariatu pracowniczego na budowanie
spo³ecznej kultury organizacyjnej i wiarygodnoæ firmy.
W odniesieniu do szerszego kontekstu odpowiedzialnoci spo³ecznej biznesu mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e spadek koniunktury stymuluje dzia³ania firm zgodne z za³o¿eniami strategii CSR. Przedsiêbiorstwa siêgaj¹ po nowoczesne metody ekonomizuj¹ce zarz¹dzanie, takie jak np. oszczêdnoæ energii, korzystanie z systemów informatycznych pozwalaj¹cych na wdro¿enie us³ug
komunikacyjnych online (telefonia online), zmniejszanie liczby wyjazdów s³u¿bowych (oszczêdnoæ kosztowa, mniejsze zu¿ycie paliwa, aspekt ekologiczny)
na rzecz po³¹czeñ telekonferencyjnych, wprowadzanie dobrych praktyk pracowniczych (work-life balance, gender diversity, pracuj¹cy rodzic) maj¹cych
na celu zatrzymanie i przyci¹ganie talentów.
W trakcie badañ LBG Research Institute INC, Motivating Volunteering in
Tough Times , przeprowadzonych na prze³omie roku 2008/2009 wród 8 tysiêcy pracowników oraz 213 kierowników programów wolontariatu z 36 amerykañskich przedsiêbiorstw, dokonano analizy wp³ywu kryzysu ekonomicznego na motywacjê wolontariuszy biznesu i ich nastawienie do uczestnictwa
w programach wolontariatu pracowniczego w czasach recesji. Badania powsta³y na bazie obserwacji wzrostu znaczenia spo³ecznego zaanga¿owania
pracowników dla zrównowa¿enia malej¹cych bud¿etów na dzia³alnoæ prospo³eczn¹ firm i fundacji. 55% respondentów uczestniczy³o w inicjatywach
dobroczynnych w ramach programów wolontariatu pracowniczego. Jako wa¿ny
aspekt spo³ecznego zaanga¿owania personelu wskazano budowanie reputacji
firmy i wzmacnianie jej widocznoci na rynku. Prawie 71% ankietowanych
pracowników stwierdzi³o, ¿e funkcjonowanie w firmie programu spo³ecznego
zaanga¿owania pracowników umacnia w ich oczach pozytywny wizerunek
firmy. 84% ankietowanych uzna³o, ¿e wspieranie wolontariatu jest czêci¹
wartoci firmy.
Jako najwa¿niejszy powód aktywnoci wolontarystycznej jej uczestnicy, sporód badanych firm, wskazywali na spe³nianie potrzeb osobistych (nale¿y przez
to rozumieæ g³ównie potrzebê niesienia pomocy potrzebuj¹cym). W wietle
powy¿szych badañ sama recesja ma tak¿e wp³yw na spo³eczne anga¿owanie
siê pracowników. Zdaj¹ sobie oni sprawê z tego, jak kryzys ekonomiczny odbi³
siê na spo³ecznociach lokalnych i organizacjach non-profit. Widz¹ mo¿liwoæ
41)

41)

Motivating Volunteering In Tough Times, 2009 LBG Associates and LBG Research Institute, Inc., http://
www.lbg-associates.com/publications/Volunteer_Executive%20Summary%20for%20Website.pdf
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Rys. 18: Badanie Motivating Volunteering In Tough Times  wspieranie wolontariatu postrzegane przez
pracowników jako czêæ wartoci firmy.
ród³o: Motivating Volunteering In Tough Times, 2009 LBG Associates and LBG Research Institute, Inc.

realnego wp³ywu na zwiêkszenie efektywnoci ich dzia³ania poprzez wk³ad
w³asny w spo³eczne inicjatywy dobroczynne.

Rys. 19: Badanie Motivating Volunteering In Tough Times  czynniki warunkuj¹ce uczestnictwo
w wolontariacie pracowniczym.
ród³o: Motivating Volunteering In Tough Times, 2009 LBG Associates and LBG Research Institute, Inc.

W badaniach porównawczych znaczenia wolontariatu pracowniczego
w czasach recesji, przeprowadzonych przez LBG Research Institute INC w odniesieniu do wyników uzyskanych rok wczeniej (w 2008 r.), opinie respondentów s¹ podzielone. 48% ankietowanych twierdzi, ¿e znaczenie wolontariatu
pracowniczego podczas kryzysu jest wiêksze. Pytani o to, czy chêtniej zaanga¿owaliby siê w zorganizowane przez firmê akcje dobroczynne ni¿ rok temu
61% ankietowanych stwierdza, ¿e obecnie anga¿uje siê spo³ecznie z równ¹
chêci¹ co rok wczeniej. 27% czuje wiêksz¹ motywacjê w czasach recesji ni¿
deklarowa³o to podczas badañ w 2008 roku. Pokazuje to zarazem wp³yw kryzysu na pobudzenie motywacji pracowników. Podobne analizy przeprowadzone
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wród kierowników wolontariatu na przestrzeni lat 2008/2009 pokaza³y, ¿e ponad
po³owa managerów programów spo³ecznego zaanga¿owania kadry pracowniczej uwa¿a wolontariat za wa¿niejszy w czasach kryzysu.
Pogorszenie siê koniunktury poczyni³o powa¿ne zmiany w biznesie, obni¿aj¹c zaufanie i morale pracowników . Sfrustrowani warunkami ekonomicznymi pracownicy, by czuæ siê komfortowo w roli wolontariuszy, potrzebuj¹ wiêcej wsparcia i informacji od pracodawców, ni¿ mia³o to miejsce w przesz³oci.
Firmy za, aby lepiej zrozumieæ potrzeby personelu, powinny byæ otwarte na
dialog z interesariuszami wewnêtrznymi. Raport konkluduje, ¿e poprzez wspieranie i promowanie wolontariatu w odpowiedni sposób, oraz dwustronn¹ komunikacjê wewnêtrzn¹, firmy zapewni¹ sobie szanse na odczuwanie korzyci
p³yn¹cych z wolontariatu pracowniczego .
S. Adkins Dyrektor ds. Miêdzynarodowych w Business in the Community,
podkrela, ¿e jedn¹ z najbardziej pal¹cych kwestii spo³ecznych, wywo³anych
przez globalne spowolnienie gospodarcze, sta³o siê bezrobocie. Wed³ug Eurostat, ponad 20 mln osób w Europie objêtych jest bezrobociem, a co za tym idzie
wykluczeniem spo³ecznym i ubóstwem. Od przedsiêbiorstw i w³adz publicznych oczekuje siê podejmowania dzia³añ niweluj¹cych te negatywne skutki recesji. Wolontariat pracowniczy jest narzêdziem maj¹cym przynieæ korzyci
w zakresie poprawy umiejêtnoci zawodowych osób pozbawionych zatrudnienia, a w konsekwencji zmniejszania barier zatrudnienia w Europie. To wa¿ne
wyzwanie dla wolontariatu pracowniczego, za którym stoj¹ przedsiêbiorstwa
i ich zasoby ludzkie. Aby lepiej uwidoczniæ znaczenie spo³ecznego zaanga¿owania pracowników, organizacja Business in the Community International wraz
z Komisj¹ Europejsk¹ wrêczy³y w tym roku nagrody European Volunteering
Awards 2011, europejskim firmom, których kapita³ ludzki wykaza³ siê spektakularnym zaanga¿owaniem na rzecz niwelowania problemów spo³ecznych. Podobne inicjatywy promuj¹ wolontariat i zachêcaj¹ przedsiêbiorstwa do stymulowania spo³ecznego potencja³u pracowników.
Wed³ug raportu CECP (2009) z danych na rok 2008, pochodz¹cych od
137 wiod¹cych firm, interesuj¹cym wnioskiem jest to, ¿e zmiany rentownoci
przedsiêbiorstw nie wp³ynê³y znacz¹co na ich dzia³ania filantropijne. W 53%
ankietowanych firm datki na cele spo³eczne wzros³y. W tej grupie przedsiê42)

43), 44)

42)
43)

Motivating Volunteering In Tough Times, .. op. cit.
Giving in Numbers 2009 Edition. Committee Encouraging Corporate Philanthropy. Raport dostêpny na
stronie: http://www.corporatephilanthropy.org/pdfs/giving_in_numbers/GivingandEconomy2009.pdf

44)

Rosenthal R., CECP Report: 2008

Giving Trends Reveal Clues for 2010, Volunteer is CSR

z dn.

2010-01-22 http://blogs.volunteermatch.org/volunteeringiscsr/2010/01/22/cecp-report-2008-givingtrends-reveal-clues-for-2010/
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biorstw najwiêkszy wzrost odnotowa³o wsparcie niefinansowe. Wród firm, które odnotowa³y spadek poziomu inwestycji w dzia³ania filantropijne, najmniej
popularn¹ form¹ wsparcia by³y granty finansowe. Ta grupa przedsiêbiorstw, jako
powód obni¿enia bud¿etu na dzia³ania prospo³eczne wskaza³a spadek zysków
przedsiêbiorstwa, ogóln¹ niepewnoæ gospodarcz¹ oraz wahania kursów walut.
Wyniki ankiety pokazuj¹, ¿e firmy uznaj¹ za priorytetowe wywi¹zanie siê z wczeniej poczynionych wobec grantobiorców zobowi¹zañ, jednoczenie modyfikuj¹c sposób zintegrowania strategii dzia³añ dobroczynnych z celami biznesowymi. Podczas gdy wyniki finansowe wp³ywaj¹ na wysokoæ planowanych na
cele spo³eczne bud¿etów, wp³yw ten ró¿ni siê jednak w zale¿noci od rodzaju
firm i charakteru wsparcia. Generalnie odnotowuje siê tendencjê do odchodzenia od wsparcia finansowego na korzyæ programów employee-matching lub
darowizn niefinansowych, w postaci produktów lub nieodp³atnych us³ug/konsultacji pracowników firm.
W wietle tych danych wy³aniaj¹ siê najwa¿niejsze konkluzje:
v W czasach recesji pracownicy odczuwaj¹ tak¹ sam¹ chêæ pomagania, jak
wczeniej. Oceniaj¹ natomiast sam¹ potrzebê niesienia pomocy jako wa¿niejsz¹ podczas kryzysu gospodarczego.
v Podstawowym motywatorem dla pracowników s¹ potrzeby w³asne tj. chêæ
wspierania potrzebuj¹cych.
v Spowolnienie gospodarcze modyfikuje formê wsparcia trzeciego sektora przez
firmy. Zauwa¿alne jest odchodzenie od darowizn finansowych na rzecz wsparcia rzeczowego i wk³adu pracy w³asnej pracowników  wolontariuszy.
v Pogorszenie koniunktury obni¿y³o zaufanie i morale pracowników, wymuszaj¹c na firmach wiêksze wsparcie i sprawniejsz¹ komunikacjê wewnêtrzn¹.
Niepokoj¹cy jest fakt, ¿e Polska znajduje siê na koñcu listy krajów europejskich, których obywatele anga¿uj¹ siê w wolontariat . Dla polskich przedsiêbiorstw motywowanie pracowników do dzia³añ spo³ecznie odpowiedzialnych
jest wiêc pewnym wyzwaniem. Wa¿ne jest, by moda na pomaganie zatacza³a
coraz wiêksze krêgi wród firm i by nie traci³y one z oczu realnych korzyci,
jakie wolontariat niesie w czasach recesji, a mianowicie:
v Wzmocnienie identyfikacji z firm¹ i lojalnoci.
v Zatrzymywanie i przyci¹ganie nowych talentów.
v Poprawa reputacji.
v Wiêksza widocznoæ na rynku.
Kadra pracownicza za, staj¹c siê wolontariuszami firmy, poprzez inicjatywy spo³eczne spe³nia potrzeby w³asne (pomoc potrzebuj¹cym), kompensuje
45)

45)
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swoje obawy i lêk przed utrat¹ zatrudnienia, rozwija swoje umiejêtnoci. By
stawiæ czo³a realiom wspó³czesnego wiata w dobie recesji i zwiêkszyæ swoje
szanse na sukces, przedsiêbiorstwa powinny elastycznie reagowaæ na zmiany
i w miarê mo¿liwoci siêgaæ po nowe formy zarz¹dzania potencja³em spo³ecznym zasobów ludzkich.
4. Wzrost wiadomoci spo³ecznej i CSR jako stymulator spo³ecznego
zaanga¿owania kadry pracowniczej

Zaspokajanie potrzeb wewnêtrznych interesariuszy firmy, jakimi s¹ jej pracownicy, jest istotne nie tylko w czasach recesji, lecz tak¿e w kontekcie rosn¹cej roli spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu i znaczenia zrównowa¿onego
rozwoju. Od ponad 10. lat zasady odpowiedzialnego spo³ecznie biznesu propaguje w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego misj¹ jest upowszechnianie tej idei, jako standardu obowi¹zuj¹cego w Polsce, w celu zwiêkszenia konkurencyjnoci przedsiêbiorstw, zadowolenia spo³ecznego i poprawy
stanu rodowiska. Dzia³ania te zrodzi³y siê na pocz¹tku XXI w. na tle nap³ywu
inwestorów zagranicznych. W marcu 2011 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowa³o dziewi¹ty ju¿ Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2010.
Dobre praktyki . Rosn¹ce zaanga¿owanie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
w mniejszych miastach, coraz powszechniejsze zastosowanie mediów spo³ecznociowych w dzia³aniach CSR  to tylko niektóre z trendów wy³aniaj¹cych siê
z Raportu . Coraz liczniejsza grupa firm zg³asza dobre praktyki spo³eczne
w kategorii wolontariatu pracowniczego. W Raporcie, na podstawie 48 najciekawszych praktyk, zaprezentowano cztery zbiorcze opisy dotycz¹ce wolontariatu pracowniczego, pomocy powodzianom, profilaktyki zdrowotnej pracowników i eko-biura. Wolontariat pracowniczy, daj¹c personelowi firmy wp³yw na
wewnêtrzne procesy realizacji inicjatyw spo³ecznych, jest skutecznym instrumentem bezporedniego dotarcia idei CSR do pracowników.
W Krajowym Programie Reform, Spo³eczna odpowiedzialnoæ w Polsce (Ministerstwo Gospodarki) czytamy, ¿e upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównowa¿onego rozwoju zosta³o zapisane zarówno w Ustawie o systemie owiaty,
46)

47)

48)
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Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre Praktyki 2010,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

Warszawa 2011, Raport dostêpny na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/dobre-praktyki/raporty/raport-2010.html
47)

Og³oszono Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki". Informacja w³asna Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, 2011 http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/miejscepracy.html?id=4644
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Spo³eczna odpowiedzialnoæ biznesu w Polsce, Krajowy Program Reform Europa 2020 , Ministerstwo
Gospodarki
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jak i Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji dotycz¹cym podstaw programowych.
Jednoczenie du¿y stopieñ autonomii polskich uczelni oznacza, i¿ kluczowe
dla promowania CSR jest zwiêkszanie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji
wród kadry akademickiej. Uczelnie podjê³y ju¿ tematykê CSR, wprowadzaj¹c
nowy kierunek nauczania. Kszta³c¹ obecnych i przysz³ych liderów propagowania zasad zrównowa¿onego rozwoju w Polsce. Popularyzacji CSR w rodowisku akademickim ma tak¿e s³u¿yæ Konkurs Verba Veritatis (wspólna inicjatywa Konferencji Przedsiêbiorstw Finansowych, Akademii Leona Komiñskiego,
Centrum Etyki Biznesu) wy³aniaj¹cy najlepsze prace doktorskie lub magisterskie
z zakresu CSR i etyki biznesu.
Realizacja przez UNDP w 2007 r. projektu Podstawy polityki RP w zakresie spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu. Analiza, diagnoza, rekomendacje
pozwoli³a opracowaæ ramy merytoryczne i operacyjne przysz³ej polityki publicznej w zakresie CSR w Polsce . Szeroko rozumiany wolontariat, sta³ siê elementem obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, które w Polsce zbieg³y
siê z okresem sprawowania przez Polskê Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Komisja Europejska og³osi³a rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propaguj¹cym Aktywnoæ Obywatelsk¹: jest to wyraz uznania dla wielu
ludzi w Europie, którzy anga¿uj¹ siê w bezinteresowne dzia³ania na rzecz innych: w ca³ej Unii Europejskiej co roku wolontariuszami jest oko³o stu milionów osób . To unikalna szansa na szerzenie wiedzy o wartoci i znaczeniu
wolontariatu. W Polsce realizatorem wydarzeñ zwi¹zanych z Europejskim Rokiem Wolontariatu jest Departament Po¿ytku Publicznego (Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej) dzia³aj¹cy we wspó³pracy z licznymi organizacjami spo³ecznymi. Podczas European Volunteering Tour 2011 (wrzesieñ 2011) w Warszawie, wolontariat pracowniczy uwzglêdniony zosta³ przez MPiPS jako jeden
z elementów planowanych wydarzeñ. Wydaje siê zatem, ¿e spo³eczne zaanga¿owanie firm i ich pracowników nabiera coraz wiêkszego znaczenia i widocznoci. Efektywne prowadzenie programu wolontariatu to niew¹tpliwie wyzwanie dla przedsiêbiorstw, lecz tak¿e okazja dla instytucji trzeciego sektora, zwi¹zanych z tak¹ form¹ zaanga¿owania spo³ecznego personelu firm, do efektywniejszego propagowania wolontariatu i nawi¹zywania partnerstw. Europejski Rok
Wolontariatu 2011 wydaje siê stanowiæ doskona³¹ okazjê do szerzenia wiedzy
49)

50)

49)

Spo³eczna Odpowiedzialnoæ Przedsiêbiorstw (CSR).

Opublikowane na: Ministerstwo Gospodarki (http:/

/www.mg.gov.pl) www.csr.gov.pl
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B¹d wolontariuszem! Zmieniaj wiat!  Europejski Rok Wolontariatu 2011,

Ministerstwo Edukacji

Narodowej z 2010 r.
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1798%3Abd-wolontariuszem-zmieniaj-wiat-europejski-rok-wolontariatu-2011&catid=209%3Amodzie-w-polsce&Itemid=259

69

Katarzyna Lorecka
na ten temat i anga¿owania spo³ecznego kapita³u ludzkiego przedsiêbiorstw.
W wietle rosn¹cej popularnoci CSR, p³ace to nie jedyne, czego dzisiejszy pracownik oczekuje od firmy. Mo¿liwoæ samodoskonalenia siê poprzez dzia³ania
dobroczynne i wykraczania poza w³asne potrzeby, to coraz wa¿niejsze oczekiwania wobec pracodawców. Wzrost wiadomoci prospo³ecznej obywateli
i podmiotów gospodarczych stymuluje zaanga¿owanie wolontariuszy firm
w pracê na rzecz spo³eczeñstwa.
5. Potrzeby kapita³u ludzkiego przedsiêbiorstwa w kontekcie wolontariatu
pracowniczego

Badanie wolontariatu pracowniczego w Polsce opublikowane w 2008 roku
przez Centrum Wolontariatu wykaza³o, ¿e dla co trzeciego pracownika fakt, i¿
w firmie funkcjonuje program wolontariatu pracowniczego, podnosi jej wizerunek jako pracodawcy. Wolontariat pracowniczy stanowi¹c odpowied na istotne
problemy spo³eczne otoczenia, w jakim funkcjonuje firma, jest tak¿e realizacj¹
d¹¿enia pracowników do samorealizacji poprzez zaanga¿owanie na poziomie
osobistym. Wyniki ogólnopolskich badañ wolontariatu pracowniczego, przeprowadzone przez Centrum Wolontariatu wród pracowników 14 z najwiêkszych
przedsiêbiorstw w Polsce prowadz¹cych programy spo³ecznego zaanga¿owania
personelu, pokazuj¹, ¿e 15% respondentów jako odczuwalny zysk z dzia³añ dobroczynnych wskazuje na spe³nienie i w³asny rozwój . Programy takie, wdra¿ane w firmach, utwierdzaj¹ w przekonaniu, ¿e realizuj¹c strategiê zrównowa¿onego rozwoju warto inwestowaæ w kapita³ ludzki i podnosiæ wiadomoæ spo³eczn¹
pracowników. Spo³ecznie wiadomy i zaanga¿owany personel firmy stanowi efektywne zasoby wspieraj¹ce realizacjê spo³ecznej misji firmy. Kapita³ ludzki staje
siê zatem fundamentem firmy odpowiedzialnej spo³ecznie jednoczenie czerpi¹c z realizacji dzia³añ dobroczynnych osobiste korzyci.
Dobrze skonstruowany program wolontariatu jest pomostem pomiêdzy misj¹
firmy a jej aspektem komercyjnym. W tworzeniu efektywnego programu wolontariatu pracowniczego wa¿ne jest okrelenie obszarów, w których spo³eczne
zaanga¿owanie pracowników mog³oby przynieæ najistotniejsze korzyci spo³eczne, korporacyjne oraz osobiste. Zdefiniowanie tych trzech korzyci, a co za
tym idzie  celów programu wolontariatu pracowniczego, stanowi podstawê
wdro¿enia efektywnego programu i istotne kryterium jego powodzenia .
51)
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Z perspektywy zarz¹dzania zasobami ludzkimi wolontariat pracowniczy najczêciej powinien przynosiæ korzyci w aspekcie wzmocnienia polityki personalnej, zw³aszcza w zakresie integracji i identyfikacji pracowników z firm¹, oraz
podniesienia poziomu ich satysfakcji i motywacji. Jest to szczególnie wa¿ne
w obliczu spowolnienia rozwoju gospodarczego powoduj¹cego spadek nastrojów w rodowisku biznesowym i pracowniczym. Wolontariat wzmacnia tak¿e
wiadomoæ spo³eczn¹ personelu zgodn¹ ze strategi¹ odpowiedzialnoci spo³ecznej firmy w kategoriach zarówno zewnêtrznych relacji z interesariuszami
jak i stosunków wewnêtrznych . Dzia³aj¹cy wolontarystycznie pracownicy firmy s¹ zasobem wspieraj¹cym globalne inicjatywy z zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoci firmy i strategii zrównowa¿onego rozwoju. Najczêciej wskazywanymi przez pracowników potrzebami s¹ oczekiwania zwi¹zane m.in. z popraw¹ atmosfery w pracy, zwiêkszeniem poziomu integracji z firm¹ i wspó³pracownikami, interakcje z otoczeniem spo³ecznym. Aby wolontariat pracowniczy
by³ skutecznym instrumentem mobilizuj¹cym kadrê pracownicz¹ do dzia³ania,
powinien byæ oparty zarówno na potencjale spo³ecznym pracowników, jak i na
przejrzystej, zgodnej z misj¹ spo³ecznej odpowiedzialnoci firmy, konstrukcji
programu. Wolontariat nie bêdzie d³ugofalowym przedsiêwziêciem, jeli postrzegany jest przez firmy tylko jako strategia PR. Podstawow¹ zasad¹ towarzysz¹c¹ wdra¿aniu efektywnego programu wolontariatu pracowniczego jest jego
autentycznoæ i rola edukacyjna w budowaniu wiadomoci prospo³ecznej.
Czynniki motywuj¹ce, sk³aniaj¹ce najczêciej pracowników do dzia³añ spo³ecznych, to chêæ pomagania i tzw. potrzeba serca . Wskazuje to na korzyci
wynikaj¹ce z postawy spo³ecznej i zaanga¿owania, które w odczuciu wolontariuszy s¹ wa¿ne. Pracownicy firm, w których prowadzone s¹ programy wolontariatu pracowniczego, ankietowani w 2008 roku w I. Ogólnopolskim Badaniu
Wolontariatu Pracowniczego, jako oczekiwania wobec korzyci p³yn¹cych
z takich programów najczêciej wskazywali na poprawê wizerunku firmy, mo¿liwoæ wykorzystania potencja³u firmy do niesienia pomocy, realizacjê strategii
CSR, wp³yw integracyjny i motywuj¹cy.
Wed³ug raportu z I. Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego , przeciêtny wolontariusz anga¿uje siê w dzia³ania spo³eczne siedem-osiem razy w roku. Odnosz¹c siê do statystyk wolontariusze to najczêciej osoby bezdzietne, bêd¹ce w zwi¹zku, najczêciej kobiety (70% kobiet
wobec 30% mê¿czyzn). W spektrum ich najwiêkszego zainteresowania upla55)
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Rys. 20. Badanie Wolontariatu pracowniczego  ocena potencjalnych korzyci z wprowadzenia program
wolontariatu pracowniczego w firmie
ród³o: Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego  Raport. Realizator badania:
Kinoulty Research. Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, 2008.

sowa³y siê: pomoc dzieciom, spo³ecznociom lokalnym, niepe³nosprawnym,
przewlekle chorym.
51% respondentów Badania Wolontariatu Pracowniczego, wskaza³o te¿ na
zaanga¿owanie prezesa oraz osób zajmuj¹cych w firmie wysokie stanowiska,
jako czynnik zwiêkszaj¹cy frekwencjê w programie wolontariatu. Wed³ug statystyk raportu od dzia³añ wolontarystycznych nie stroni obecnie ani zarz¹d (64%
firm), ani kierownicy dzia³ów (86% firm).

Rys. 21. Badanie Wolontariatu pracowniczego  beneficjenci
ród³o: Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego  Raport. Realizator badania:
Kinoulty Research. Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 2008.
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Rys. 22. Badanie Wolontariatu pracowniczego  narzêdzia zachêty do zaanga¿owania siê w wolontariat
pracowniczy
ród³o: Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego  Raport. Realizator badania:
Kinoulty Research. Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 2008.

W³aciwe okrelenie potrzeb osobistych kadry pracowniczej, zwi¹zanych
z dzia³alnoci¹ dobroczynn¹, odpowiednia konstrukcja programu wolontariatu
jako narzêdzia spe³niania tych potrzeb, oraz wzmacnianie kultury organizacyjnej firmy, wp³ywaj¹ znacz¹co zarówno na poziom zaanga¿owania personelu,
jego identyfikacjê z wartociami firmy oraz lojalnoæ wobec pracodawcy, jak
i na efektywnoæ spo³eczn¹ programu wolontariatu.
6. Zakoñczenie

Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi przedsiêbiorstwa podlega zewnêtrznym
i wewnêtrznym czynnikom warunkuj¹cym koniecznoæ modyfikowania metod
zarz¹dzania i narzêdzi polityki wewnêtrznej firmy. Wzmacnianie konkurencyjnoci poprzez wdra¿anie innowacyjnych modeli zarz¹dzania personelem jest
szczególnie wa¿ne w okresie spowolnienia gospodarczego zmieniaj¹cego rynek pracy. Nowym i jeszcze nie w pe³ni wykorzystywanym przez podmioty
gospodarcze instrumentem jest wolontariat pracowniczy. Jego efektywnoæ opiera
siê na zrozumieniu znaczenia modyfikacji cech kolejnych pokoleñ pracowników, efektów recesji, wzrostu wiadomoci spo³ecznej i respektowania przez
firmy zasad zrównowa¿onego rozwoju i CSR.
W obliczu transformacji wspó³czesnego wiata zachodz¹ tak¿e zmiany
w potrzebach, których spe³nienie daje pracownikom poczucie przywi¹zania do
firmy i samorealizacji. Pracownicy dostrzegaj¹ korzyci, jakie w obecnych cza73
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Rys. 23. Wp³yw czynników zewnêtrznych i wewnêtrznych na nowoczesne zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi poprzez wolontariat pracowniczy
ród³o: opracowanie w³asne.

sach ich zaanga¿owanie spo³eczne mo¿e wnosiæ w poprawê kondycji trzeciego
sektora. Zauwa¿aj¹ tak¿e korzyci w³asne p³yn¹ce z wolontariatu pracowniczego. Nowoczesne zarz¹dzanie zasobami ludzkimi przedsiêbiorstwa musi wrêcz
uwzglêdniaæ te wszystkie czynniki, by skutecznie realizowaæ cele biznesowe
organizacji.
Wartoci¹ dodan¹ korzystania z programu wolontariatu, jako instrumentu nowoczesnego modelu zarz¹dzania pracownikami, s¹ nie tylko zyski firmy, lecz
tak¿e korzyci spo³eczne. Wspó³czesny model biznesowy powinien zak³adaæ korelacje z otoczeniem zewnêtrznym firmy i zawi¹zywanie partnerstw z sektorem
non-profit. Bezporedni¹ odczuwaln¹ dla przedsiêbiorstwa korzyci¹ z takiego
podejcia do strategii dzia³ania, jest produktywny kapita³ spo³eczny oparty na solidnych fundamentach kultury organizacyjnej firmy. Jak powiedzia³ Henry Ford
Przygotowanie jest najwa¿niejszym kluczem do sukcesu. Warto wiêc by firmy
zdeterminowane, by osi¹gaæ sukces, obserwowa³y globalne i lokalne zmiany zachodz¹ce w ró¿nych aspektach ¿ycia, stosownie do nich modyfikowa³y procesy
i strategie biznesowe, i nie dzia³a³y w oderwaniu od otoczenia spo³ecznego.
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IV. Wzmacnianie atutów zasobów ludzkich
poprzez wolontariat pracowniczy
1. Kultura organizacyjna przedsiêbiorstwa

Podstaw¹ zasobów ludzkich firmy jest kultura organizacyjna. Im jest ona
solidniejsza, tym lepszy klimat panuje wród personelu. Wed³ug L.W. Rue,
P.G. Hollanda, kultura organizacyjna to zbiór wierzeñ, przekonañ, szerz¹cych
siê w firmie, dotycz¹cych tego, jak prowadziæ interesy, jak powinni zachowywaæ siê pracownicy i jak powinni byæ traktowani. L.J. Mullins scharakteryzowa³ to jako zespó³ wartoci, tradycji, przekonañ, postaw, które s¹ istot¹ wszystkiego, co siê robi i myli w organizacji. Jest ona zasilana przez system obrzêdów, rytua³ów, wzorców komunikowania siê, nieformalnych struktur. Obie
definicje odwo³uj¹ siê do stabilnych, choæ elastycznych, cech danej konkretnej
organizacji, odnosz¹cych siê do wielorakich czynników zewnêtrznych i wewnêtrznych. Podmioty gospodarcze tworz¹ w³asn¹ specyficzn¹ kulturê organizacyjn¹ latami. Elastycznoæ tego procesu zwi¹zana jest ze zmianami zewnêtrznymi zachodz¹cymi na przestrzeni okresu funkcjonowania firmy, a zagro¿eniem dla trwa³oci kultury organizacyjnej jest m.in. du¿a rotacja personelu. Firma badawcza Great Place to Work Institute, w oparciu o wywiady przeprowadzone w ci¹gu 25 lat wród firm, które w tym okresie zdoby³y tytu³ Najlepszego
Miejsca Pracy , opracowa³a model wartoci to¿samych kulturom organizacyjnym badanych przedsiêbiorstw. Model ten opiera siê na piêciu dogmatach, jakimi s¹: wiarygodnoæ, szacunek, uczciwoæ, kole¿eñskoæ wspó³pracowników
i ich poczucie dumy (z pracy w³asnej, zespo³owej, reputacji pracodawcy, postawy spo³ecznej) . W kontekcie wniosków z wieloletnich badañ Great Place to
Work Institute wydaje siê, ¿e powy¿sze wartoci kultury organizacji determinuj¹ ich sukces w rankingach najlepszych miejsc pracy na wiecie.
®
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Great Place to Work

®

Institute jest globaln¹ firm¹ badawcz¹, konsultingow¹ i szkoleniow¹, która poma-

ga organizacjom tworzyæ wspania³e miejsca pracy poprzez rozwijanie kultury organizacyjnej opartej
na zaufaniu. Prowadzi badania w miejscach pracy w 45 krajach na wiecie tworz¹c i publikuj¹c rankingi Najlepszych Miejsc Pracy.
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Ratner L., 2006 Five Case Studies w: Levering L., Transforming Workplace Cultures, Insights from Great
Place to Work Institute's first 25 years, Primavera Editorial, Sao Paulo 2010.
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2. Wp³yw kadry zarz¹dzaj¹cej przedsiêbiorstwa na kulturê organizacyjn¹
wzbogacon¹ o spo³eczne postawy pracowników

Kultura organizacyjna to nie tylko zarz¹dzanie rotacj¹ czy dobór w³aciwych kandydatów do pracy. Tak¿e Zarz¹d firmy wp³ywa na tworzenie i umacnianie systemu wartoci i postaw po¿¹danych w danej organizacji. Badanie przeprowadzone w 2003 roku przez Mened¿erowie 500 i odpowiedzialny biznes wiedza, postawy, praktyka, zrealizowany w roku 2003 przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy wspó³pracy Banku wiatowego i Akademii Filantropii,
Mened¿erowie 500 i odpowiedzialny biznes  wiedza, postawy, praktyka dowodzi, ¿e a¿ 99% managerów najwiêkszych przedsiêbiorstw uznaje kierowanie
siê zasadami etyki biznesu za cenn¹ wartoæ . W najnowszym zestawieniu
z badañ zaanga¿owania spo³ecznego instytucji finansowych w Polsce, przeprowadzonych przez Forum Darczyñców i PWC wynika, ¿e decyzyjnoæ w tym
zakresie ma przede wszystkim dyrektor fundacji korporacyjnej, cz³onkowie zarz¹du, a dopiero potem kierownik ds. CSR. Wynika to ze struktury dzia³alnoci
spo³ecznej przedsiêbiorstw, w których powo³ano specjalne fundacje, realizuj¹ce dla firm ich strategie CSR. Wydaje siê wa¿ne, szczególnie w firmach, gdzie
nie funkcjonuje fundacja korporacyjna wyznaczona do spe³niania funkcji spo³ecznych, by dyrektorzy lub kierownicy ds. odpowiedzialnoci spo³ecznej mieli
60)

Rys. 24. Badanie zaanga¿owania spo³ecznego instytucji finansowych w Polsce  odpowiedzialnoæ za
kierowanie programem zaanga¿owania spo³ecznego
ród³o: Forum Darczyñców, PWC, Zaanga¿owanie spo³eczne instytucji finansowych w Polsce,
Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.

60)

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/badania/badaniafob.html?id=825
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wp³yw na podejmowanie decyzji w zakresie spo³ecznego zaanga¿owania firm
i pracowników.
Jak wynika z badania fundacji korporacyjnych z 2008 roku, przeprowadzonego przez Forum Darczyñców, najwiêcej ich za³o¿y³y firmy z bran¿y finansowej,
medialnej i wydawniczej oraz paliwowo-energetycznej. Badanie wskaza³o na 50
aktywnych fundacji korporacyjnych dzia³aj¹cych w Polsce . Jak wskazuje raport,
podstawowymi korzyciami p³yn¹cymi z za³o¿enia fundacji korporacyjnej jest
wzmocnienie dzia³añ spo³ecznych firmy oraz zaanga¿owanie pracowników. Forum Darczyñców wskazuje tak¿e na fakt znacznego u³atwienia komunikacji zwi¹zanej ze spo³ecznym zaanga¿owaniem firmy, za porednictwem fundacji korporacyjnej. O efektywnoci dzia³añ prowadzonych przez fundacje firm, wiadczy m.in.
zaanga¿owanie pracowników w wolontariat, koordynowane za porednictwem
specjalnie za³o¿onej fundacji. Przyk³adem jest zaanga¿owanie pracowników Banku Handlowego (Citi Handlowy) w dzia³ania spo³ecznie odpowiedzialne, w ramach wolontariatu prowadzonego przez Fundacjê Kronenberga, które zaowocowa³y zrealizowaniem 720 projektów spo³ecznych w ci¹gu 5 lat. Pracownicy anga¿owali siê w tym okresie wolontarystycznie ponad 9 tysiêcy razy.
Czêsto, pomimo istnienia fundacji, firma ma w swojej strukturze organizacyjnej stanowisko osoby dedykowanej do CSR i samodzielnie prowadzi równoleg³e
dzia³ania z zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu (70% firm). W podmiotach nie posiadaj¹cych fundacji korporacyjnej za³o¿enia odpowiedzialnoci
spo³ecznej biznesu realizuj¹ osoby oddelegowane specjalnie do tego zadania.
Czêsto wolontariat pracowniczy jest czêci¹ struktury dzia³ów ds. odpowiedzialnoci spo³ecznej, komunikacji b¹d HR. Bez wzglêdu na strukturê organizacyjn¹
instytucji, istotne jest by prowadzono efektywn¹ komunikacjê wewnêtrzna, informuj¹c¹ o podejmowanych przez firmê inicjatywach spo³ecznie odpowiedzialnych, anga¿uj¹cych kapita³ ludzki przedsiêbiorstwa w dzia³ania wolontarystyczne, oraz by odbywa³o siê to w cis³ej wspó³pracy z organem kierowniczym ds.
CSR. Dodatkowo powinny byæ tworzone d³ugofalowe strategie odpowiedzialnoci spo³ecznej i spo³ecznego zaanga¿owania kapita³u ludzkiego przedsiêbiorstwa.
Powinny one byæ na tyle stabilne, by nie wp³ywa³y na nie rotacje na najwy¿szych
stanowiskach decydentów. Jedynie d³ugofalowe strategie odpowiedzialnoci spo³ecznej biznesu posiadaj¹ potencja³ zakorzenienia siê w kulturze organizacyjnej
przedsiêbiorstwa, stanowi¹c podstawê wolontariatu kompetencyjnego, a nie pseudospo³ecznych inicjatyw z zakresu integracji wewnêtrznej personelu firmy.
61)

62)

61)

Fundacje Korporacyjne w Polsce  raport z badañ, Opracowanie: Inwestycje Spo³eczne sp. z o.o. Warszawa 2008 r. Raport dostêpny na stronie: http://www.forumdarczyncow.pl/docs/raport-fundacje-korporacyjne-w-polsce.pdf

62)

Citi Handlowy zosta³ zwyciêzc¹ konkursu Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego w kategorii Du¿a firma.
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3. Po¿¹dane przez pracodawców cechy pracowników

Kultura organizacyjna ma wp³yw zarówno na produktywnoæ jak i na zadowolenie zespo³u z pracy i lojalnoæ wobec pracodawcy. Firmy w procesie rekrutacji staraj¹ siê wybieraæ tych kandydatów, których dominuj¹ce cechy i wartoci
znajd¹ odniesienie w wartociach tworz¹cych podstawy kultury organizacyjnej
przedsiêbiorstwa. Odnosz¹c siê do nieformalnego jubileuszu CSR w Polsce,
wi¹zanego z 10-leciem promowania idei spo³ecznej odpowiedzialnoci polskiego
sektora prywatnego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu , warto nawi¹zaæ do badañ po¿¹danych przez pracodawców cech pracowników, przeprowadzonych na przestrzeni ostatniego dziesiêciolecia. Wed³ug badañ z 2001 roku,
najbardziej cenionymi przez pracodawców cechami personelu, wspólnymi dla
krajowych podmiotów gospodarczych i firm z kapita³em zagranicznym, by³y:
zaanga¿owanie, uczciwoæ, niezawodnoæ . Badanie opiera³o siê na osobnych
statystykach tworzonych dla przedsiêbiorstw krajowych, gdzie preferowanymi
cechami by³y niezawodnoæ, zaanga¿owanie i uczciwoæ, oraz dla firm z kapita³em zagranicznym, w których ceniono kreatywnoæ, uczciwoæ, zaanga¿owa63)

64)

Tabela 4. Badania kultury organizacyjnej przedsiêbiorstwa  najbardziej cenione postawy pracowników

ród³o: Gadomska K., Lozano A., Sysko-Romañczuk S., Katedra Organizacji i Zarz¹dzania, Uniwersytet
Szczeciñski, Kulturowe wyznaczniki efektywnych systemów motywacyjnych  wyniki badañ.
Praca naukowa udostêpniona na stronie: http://www.integracja.szczecin.pl/files/pdf/
publikacje_naukowe_020.pdf

63)

W 2010 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) obchodzi³o 10. rocznicê powstania, a zarazem
rozpoczêcia w Polsce dzia³añ promuj¹cych ideê CSR-u wród przedsiêbiorstw.

64)

Gadomska K., Lozano A., Sysko-Romañczuk S., Katedra Organizacji i Zarz¹dzania, Uniwersytet Szczeciñski,

Kulturowe wyznaczniki efektywnych systemów motywacyjnych  wyniki badañ. Praca nauko-

wa udostêpniona na stronie: http://www.integracja.szczecin.pl/files/pdf/publikacje_naukowe_020.pdf
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nie, lojalnoæ i niezawodnoæ. Te trzy wspólne cechy odnosz¹ siê to etyki postêpowania i wartoci moralnych kadry pracowniczej.
Badania z 2007 roku (Wy¿sza Szko³a zarz¹dzania i Administracji w Opolu) cytuj¹ za Raportem Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej (2005) preferowane cechy pracownika, jako odpowiedzialnoæ, otwartoæ, zaanga¿owanie, elastycznoæ, kultura osobista, uczciwoæ, i inne .
65)

66)

Rys. 25. Badanie Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej  najwa¿niejsze oczekiwane cechy
pracownika
ród³o: T. Pomianek, A. Rozmus, K. Witkowski, B. Przywara, M. Bienia, Rynek pracy w Polsce i Unii
Europejskiej, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania z Siedzib¹ w Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 36.

Lokalne badania, przeprowadzone wród warszawskich przedsiêbiorców
w 2010 roku, nieco inaczej uplasowa³y hierarchiê po¿¹danych cech . Inaczej
siê te¿ one plasuj¹ w zale¿noci od rodzaju organizacji. Mikroprzedsiêbiorstwa
(do 9 pracowników), ma³e (1049) i du¿e firmy (powy¿ej 205 pracowników)
67)

65)

Temat II Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji pracowników. Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania
oferty edukacyjnej i szkoleniowej do potrzeb, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Opolu, ZinUstrzycki A.,

tegrowany Program Operacyjny Rozwoju regionalnego, Opole 200.7 http://www.zporr.wup.opole.pl/dokumenty/temat2_oczekiwania_pracodawcow_wobec_kwalifikacji_pracownikow.pdf
66)
67)

Tam¿e.

Czego warszawscy przedsiêbiorcy oczekuj¹ od pracowników, Warszawski Barometr Zawodowy, http:/
/www.wbz.waw.pl/index.php/nek-pracy/35-rynek-pracy/142-czego-warszawscy-pracodawcy-oczekujod-pracownikow z dn. 2011-11-27
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najwy¿ej ceni¹ odpowiedzialnoæ i solidnoæ, podczas gdy firmy redniej wielkoci (50249) najwiêksz¹ wagê przyk³adaj¹ do dowiadczenia zawodowego.
Wed³ug zestawienia zbiorczego, cechy zwi¹zane z lojalnoci¹, kreatywnoci¹
i umiejêtnoci¹ pracy zespo³owej, tak¿e zajmuj¹ wysokie pozycje.

Rys. 26. Badanie Warszawski Barometr Zawodowy, Czego warszawscy przedsiêbiorcy oczekuj¹ od
pracowników  cechy pracowników cenione przez warszawskich pracodawców.
ród³o: Warszawski Barometr Zawodowy, Czego warszawscy przedsiêbiorcy oczekuj¹ od pracowników,
badanie pracodawców z III kwarta³u 2010 r.

Wszystkie te po¿¹dane przez pracodawców cechy, których hierarchia modyfikowana jest na przestrzeni lat poprzez rozmaite czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne, maj¹ cis³y zwi¹zek z kultur¹ organizacyjn¹ podmiotu gospodarczego. Sprecyzowanie d³ugofalowych strategii, zdefiniowanie przez pracodawcê
zespo³u wartoci, zasad dzia³ania i cenionych cech pracowników, a tak¿e umiejêtne wzbogacanie cech zespo³ów przez dzia³ania rekrutacyjne, to wa¿ne czynniki wp³ywaj¹ce na kulturê organizacyjn¹ przedsiêbiorstwa.
Budowaniu i wzmacnianiu charakterystycznych i fundamentalnych za³o¿eñ tworz¹cych konkretn¹ kulturê organizacyjn¹ s³u¿¹ m.in. stosowane przez
firmy modele motywacyjne. Jednym z narzêdzi zwiêkszania motywacji i stymulowania rozwoju, bêd¹cym wyrazem postêpu przedsiêbiorców do postrzegania
strategii biznesu, jest wolontariat pracowniczy. Wp³ywa on równie¿ znacz¹co
na rozwijanie cech wymienionych w wy¿ej cytowanych badaniach, jako po¿¹dane przez pracodawców:
v Zaanga¿owanie
v Uczciwoæ
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Niezawodnoæ
Kreatywnoæ
Lojalnoæ
Zdyscyplinowanie
Odpowiedzialnoæ
Praca zespo³owa
Dzia³ania w celu szeroko pojêtego dobra spo³ecznego, realizowane przez personel firmy na rzecz jej otoczenia i grup potrzebuj¹cych, oddzia³uj¹ na rozwój pracowników zarówno w kontekcie samodoskonalenia, jak i nabywania wa¿nych dla
pracodawcy cech dominuj¹cych w danej kulturze organizacyjnej. Fakt, ¿e w organizacji zdecydowano siê wprowadziæ program spo³ecznego zaanga¿owania pracowników, wiadczy o jej wysokiej kulturze organizacyjnej i wra¿liwoci spo³ecznej.
v
v
v
v
v
v

4. Wolontariat a cenione cechy pracowników wzmacniaj¹ce kulturê
organizacyjn¹
4.1. Zaanga¿owanie

Ca³e nasze ¿ycie to dzia³anie i pasja. Unikaj¹c zaanga¿owania w dzia³ania
i pasje naszych czasów, ryzykujemy, ¿e w ogóle nie zaznamy ¿ycia (cytat:

Rys. 27. Badanie  Zaanga¿owanie spo³eczne instytucji finansowych w Polsce  formy wspierania
beneficjentów.
ród³o: Forum Darczyñców, PWC, Zaanga¿owanie spo³eczne instytucji finansowych w Polsce,
Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.
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Herodot). Warto zauwa¿yæ, ¿e to kadra pracownicza jest czêsto inicjatorem pierwszych akcji spo³ecznych (np. prezenty wi¹teczne dla dzieci z ubogich rodzin)
prowadz¹cych w dalszej kolejnoci do decyzji zarz¹dów firm odnonie uporz¹dkowania podobnych inicjatyw pod parasolem specjalnie wdro¿onego programu wolontariatu pracowniczego. Jak pokazuje najnowsze badanie spo³ecznego zaanga¿owania instytucji finansowych w Polsce najchêtniej udzielana
jest szeroko rozumiana pomoc spo³eczna, wspieranie edukacji, kultury i sztuki,
sportu i rozwoju regionalnego. Odbiorcami tych dzia³añ s¹ g³ównie dzieci i m³odzie¿, niepe³nosprawni i ofiary klêsk ¿ywio³owych. Preferowanymi formami
wsparcia s¹ na pierwszym miejscu darowizny finansowe, niemniej ju¿ po nich
dzia³ania pracowników w ramach programów wolontariatu pracowniczego.
Jak wynika z pierwszego ogólnopolskiego badania wolontariatu pracowniczego przeprowadzonego wród 14 najwiêkszych firm realizuj¹cych programy
spo³ecznego zaanga¿owania pracowników na poziomie osobistym, najczêstszymi beneficjentami pomocy wolontariuszy s¹ dzieci z placówek opiekuñczych
i ubogich rodzin, spo³ecznoci lokalne i niepe³nosprawni .
68)

69)

Rys. 28. Badanie Wolontariatu pracowniczego  beneficjenci.
ród³o: Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego  Raport. Realizator badania:
Kinoulty Research. Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 2008.

68)

Zaanga¿owanie spo³eczne instytucji finansowych w Polsce,

Forum Darczyñców, PWC, Warszawa,

19 kwietnia 2011 r. http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/zaangazowanie_spoleczne_instytucji_finansowych_w_polsce_1.pdf
69)
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Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego

.. op. cit.
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Dobra konstrukcja programu wolontariatu, uwzglêdniaj¹ca powy¿sze wskaniki, wp³ywa pozytywnie na efektywnoæ realizacji za³o¿eñ spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu, poprawê poziomu satysfakcji pracowników, ich ogólnego zadowolenia i poczucia przydatnoci. Skuteczny program wolontariatu dodaje personelowi firmy wiary we w³asne mo¿liwoci. W efekcie koñcowym pobudza i umacnia zaanga¿owanie kadry pracowniczej, oraz zespo³u cech po¿¹danych przez pracodawców w odniesieniu do kultury organizacyjnej firmy.
4.2.Bariery zaanga¿owania

Barier¹ zaanga¿owania wolontarystycznego pracowników mo¿e byæ brak
czasu, z³a komunikacja wewnêtrzna w firmie, a tak¿e niezrozumienie przez
managerów wartoci p³yn¹cych z pracowniczych dzia³añ spo³ecznych i CSR .
Jak pokazuj¹ pierwsze ogólnopolskie badania wolontariatu pracowniczego, to
w³anie te czynniki najbardziej negatywnie wp³ywaj¹ na frekwencjê programów
wolontariatu. Wskaniki odpowiadaj¹ce brakowi czasu maj¹ poniek¹d odniesienie do nasycenia kultury organizacyjnej wartociami prospo³ecznymi. Czêsto
zdarza siê, ¿e pierwszy moment zaanga¿owania w wolontariat, jest zarazem
momentem prze³omowym dla pracownika. Wa¿ne s¹ dzia³ania edukacyjne
70)

Rys. 29. Badanie Wolontariatu Pracowniczego  bariery zaanga¿owania
ród³o: Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego  Raport. Realizator badania:
Kinoulty Research. Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 2008.

70)

Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego

.. op. cit.
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wewn¹trz firmy, buduj¹ce wiadomoæ prospo³eczn¹ pracowników i propaguj¹ce ideê CSR. Brak czasu mo¿e siê wydawaæ du¿ym ogranicznikiem, lecz czêsto po pierwszym udziale w firmowej akcji spo³ecznej, pracownik anga¿uje siê
ponownie. Warto wiêc poprzez dzia³ania uwiadamiaj¹ce i spójn¹ efektywn¹
komunikacjê wewnêtrzn¹ docieraæ z informacj¹ na temat znaczenia wolontariatu do szerokiego grona pracowników i motywowaæ ich do prze³amania w³asnych oporów czy lêków. Satysfakcja z dobrze przeprowadzonego wsparcia
wolontarystycznego bêdzie czynnikiem poprawiaj¹cym samopoczucie adepta
wolontariatu, pozytywnie wp³ywaj¹cym na jego dalsze decyzje odnonie kontynuacji takich dzia³añ. Istotn¹ kwesti¹, mog¹c¹ wp³ywaæ na poziom zaanga¿owania pracowników w wolontariat, jest tak¿e szacunek firmy do osobistych potrzeb wolontariusza, zwi¹zanych z ewentualn¹ komunikacj¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ na temat realizowanych dzia³añ spo³ecznych. Bywa, ¿e pracownicy
anga¿uj¹cy siê w wolontariat z potrzeby serca wol¹ pozostaæ anonimowi i nie
nadawaæ rozg³osu swoim dobrym uczynkom. Warto o tym pamiêtaæ, by w procesie formalizowania dzia³añ dobroczynnych w ramach firmowych programów
wolontariatu nie zatraciæ czynnika ludzkiego.
Inn¹ barier¹ hamuj¹c¹ zaanga¿owanie pracowników, b¹d zmniejszaj¹c¹ efektywnoæ, s¹ relacje z interesariuszami zewnêtrznymi trzeciego sektora i wzajemny brak zrozumienia oczekiwañ. Firmy, w których aktywnie funkcjonuj¹ programy wolontariatu pracowniczego, to najczêciej korporacje b¹d inne du¿e podmioty gospodarcze. Charakteryzuj¹ siê zwykle jasn¹ struktur¹ organizacyjn¹, przydzia³em obowi¹zków, stosuj¹ nowoczesne narzêdzia zarz¹dzania procesami czy
planowania projektów. Organizacje trzeciego sektora s¹ czêsto w tym zakresie
gorzej zorganizowane, wspieraj¹c siê nie tylko w³asnymi zasobami, ale wk³adem
pracy spo³ecznej osób, które tej dzia³alnoci pozazawodowej mog¹ powiêciæ
jedynie ograniczon¹ iloæ czasu. G³ównymi problemami kontaktów sektora nonprofit z korporacyjnymi programami wolontariatu pracowniczego mog¹ byæ ze
strony organizacji spo³ecznych:
v Brak wspó³pracy  oczekiwanie, ¿e wolontariusz korporacyjny sam zrealizuje projekt przejmuj¹c pe³n¹ inicjatywê.
v Niezrozumienie potrzeby odniesienia korzyci korporacyjnych dla przedsiêbiorstw prowadz¹cych programy spo³ecznego zaanga¿owania pracowników (np. PR).
v Niedostatek wiedzy na temat profilu dzia³alnoci firmy i jej postawy wobec
etyki biznesu podczas sk³adania oferty na wsparcie wolontarystyczne danej
inicjatywy (firmy realizuj¹ce program wolontariatu z zasady chêtniej popr¹
cel spo³eczny, zwi¹zany z misj¹, profilem swojej dzia³alnoci i kompetencjami pracowników).
v Niezrozumia³a komunikacja.
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Nieprzygotowanie (np. brak nowoczesnych programów informatycznych
do komunikacji i dzielenia siê informacjami lub niezrozumienie wartoci
korzystania z nowoczesnych technologii).
Ze strony przedsiêbiorstwa utrudnienia mog¹ wynika m.in. z:
v Niezrozumienia istoty CSR przez decydentów (zarz¹d, managerowie).
v Wygórowanych oczekiwañ wobec organizacji spo³ecznych  przyk³adowo
oczekiwanie, ¿e otrzymuj¹c wsparcie finansowe organizacje same zrealizuj¹ projekt przy niewielkim udziale wolontariuszy firm (dzia³ania wizerunkowe w miejsce wolontariatu kompetencyjnego).
v Stawianie na pierwszym planie dzia³añ PR.
v Stosowanie przez wolontariuszy zbyt nowoczesnych i niezrozumia³ych narzêdzi komunikacji.
v Skomplikowane procedury.
v Niezrozumia³e formy komunikacji ze strony wolontariuszy firm (akronimy
korporacyjne, rozbie¿noæ jêzykowa).
v B³êdy koordynatora wolontariatu, z za³o¿enia odpowiednio przygotowanego i wra¿liwego spo³ecznie ³¹cznika pomiêdzy pracownikami a organizacjami pozarz¹dowymi.
Reasumuj¹c, aby wspó³praca wolontariuszy i firm z organizacjami pozarz¹dowymi by³a skuteczna wa¿ne jest by obie strony opiera³y swoje dzia³ania na
wspó³dzia³aniu, zamiast na wzajemnym przek³adaniu ciê¿aru zadania na tylko
jedn¹ ze stron. Z³e prowadzenie inicjatyw wolontarystycznych, gdzie ciê¿ar organizacyjny spoczywa na organizacjach pozarz¹dowych, podczas gdy firma
g³ównie sponsoruje inicjatywê, tworzy negatywny wizerunek programu wolontariatu pracowniczego w rodowisku trzeciego sektora, co poci¹ga za sob¹ dalsze pog³êbienie trudnoci we wspó³pracy.
v

Rys. 30. Niwelowanie barier w zarz¹dzaniu zaanga¿owaniem wolontariuszy firmy
ród³o: opracowanie w³asne.
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Zbytnia dba³oæ firm o wizerunek zewnêtrzny poprzez intensywne dzia³ania PR, tworzy tak¿e negatywn¹ aurê wobec wolontariatu pracowniczego.
Tymczasem iloæ publikacji prasowych jest, poza liczb¹ przepracowanych
przez wolontariuszy osobo/godzin (lub osobo/dni) i iloci¹ beneficjentów,
jednym ze wskaników pozwalaj¹cych firmie mierzyæ efektywnoæ prowadzonych dzia³añ. Dobre zrozumienie wzajemnych oczekiwañ wszystkich
stron uczestnicz¹cych w firmowych akcjach spo³ecznego zaanga¿owania
kadry, jest zatem niezwykle istotne. Dialog przedsiêbiorstw z organizacjami
non-profit to podstawa ich dobrej wspó³pracy. Wzajemne zrozumienie swoich potrzeb oraz korzyci jakie wolontariat przynosi beneficjentom, wolontariuszom, ale te¿ ich pracodawcom, pozwoli unikn¹æ niezrozumienia, wzajemnych roszczeñ i konfliktów. Wa¿na jest te¿ rola koordynatora programu
i osób realizuj¹cych strategiê CSR w firmie, by czuwaæ nad równowag¹ pomiêdzy dzia³aniami wizerunkowymi i realnym wk³adem pracy wolontariuszy firmy na rzecz beneficjentów.
Pod¹¿aj¹c za s³owami Paulo Coelho Czasem w ¿yciu napotykamy przeszkody, których nie mo¿emy unikn¹æ. Jednak pojawiaj¹ siê one nie bez przyczyny. Zrozumiemy to dopiero wtedy gdy je pokonamy, warto nie poddawaæ
siê przy pierwszych przeciwnociach losu, czy ewentualnych trudnociach we
wspó³pracy miêdzysektorowej. Wypracowywanie wzajemnego zrozumienia
wspólnych celów i korzyci, tworzenie platformy komunikacji, wspieranie siê
profesjonaln¹ pomoc¹ koordynatora wolontariatu, pozwol¹ nam lepiej poznaæ
i pokonaæ czynniki hamuj¹ce zaanga¿owanie i efektywnoæ dzia³añ. Przezwyciê¿aj¹c trudnoci zyskujemy potwierdzenie w³asnej wartoci i si³ê do kontynuacji obranej drogi wolontarystycznej.
4.3. Uczciwoæ

Kolejn¹, poza zaanga¿owaniem, cenion¹ przez pracodawców cech¹ zasobów ludzkich jest uczciwoæ. W kontekcie wolontariatu pracowniczego przek³ada siê to na wiernoæ pracowników misji spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu i wolontariatu. Nawi¹zuj¹c do dzia³añ specjalistów ds. PR warto w tym
miejscu podkreliæ potrzebê dialogu z interesariuszami na temat znaczenia informacji prasowych o podejmowanych dzia³aniach na rzecz poprawy reputacji
przedsiêbiorstwa i jego widocznoci na rynku. Jak pokaza³y I. Ogólnopolskie
Badania Wolontariatu Pracowniczego, wolontariusze stawiaj¹ promocjê w mediach na ostatnim miejscu listy preferowanych mechanizmów wsparcia. Wynika to, jak mo¿na za³o¿yæ, z etyki bodców pobudzaj¹cych pracowników do
uczestniczenia w wolontariacie. Swoj¹ wiernoæ i uczciwoæ wobec misji spo³ecznego zaanga¿owania wolontariusze widz¹ we wk³adzie pracy w³asnej
i wsparciu finansowym pracodawcy (granty projektowe, matching fund i inne)
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Rys. 31. Badanie Wolontariatu Pracowniczego  preferowane mechanizmy wsparcia
ród³o: Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego  Raport. Realizator badania:
Kinoulty Research. Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 2008.

przyjmuj¹c zbyt intensywne dzia³ania PR-owe za czynnik obni¿aj¹cy wartoæ
ich pracy spo³ecznej.
Kwesti¹ nawi¹zuj¹c¹ do uczciwoci jest tak¿e nienadu¿ywanie czasu pracy
na dzia³ania woluntarystyczne oraz, w firmach, w których funkcjonuje specjalnie ustanowiona przez Zarz¹d pula dni wolnych na wolontariat, realne i rzetelne rozliczanie siê z wykorzystanego na pracê spo³eczn¹ czasu. Wart podkrelenia jest fakt, zaobserwowany na przyk³adzie firmy Microsoft Sp. z o.o., która
ustanowi³a specjalne dni wolne na pracê spo³eczn¹. Jak czytamy w artykule
Kapita³ ludzki fundamentem firmy odpowiedzialnej spo³ecznie  studium przypadku: wolontariat pracowniczy Microsoft, w skali roku czynnie udziela³o siê
140 wolontariuszy firmy, wykorzystuj¹c zaledwie 50 osobodni na wolontariat.
Uczciwoæ pracowników zdaje siê umacniaæ w kontekcie uczestniczenia
w wolontariacie pracowniczym. Jego spo³eczna misja, cele, kontakt z beneficjentami, wzmacniaj¹ morale pracowników i tworz¹ klimat sprzyjaj¹cy rozwojowi etycznych postaw i uczciwoci.

71)

4.4. Niezawodnoæ, Odpowiedzialnoæ, Zdyscyplinowanie

Kontakty z beneficjentami pomocy, jakie nastêpuj¹ ju¿ w okresie planowania inicjatywy dobroczynnej, wp³ywaj¹ na kolejne, wa¿ne dla pracowników
cechy, jakimi s¹ niezawodnoæ i odpowiedzialnoæ. Wolontariat, z zasady po-

71)

Lorecka K.,

Kapita³ ludzki fundamentem firmy odpowiedzialnej

..op. cit., s. 132.
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zbawiony hierarchii s³u¿bowej, zw³aszcza w przypadku akcji grupowych opiera siê na jasnym przydziale ról i obowi¹zków przypisywanych do danej aktywnoci. Wolontariusze s¹ trybami w generuj¹cej dobro maszynie, w której by nie
rozczarowaæ beneficjenta, ka¿dy element powinien dzia³aæ sprawnie. W przypadku inicjatyw indywidualnych wydaje siê to wrêcz imperatywem. Podjêcie
siê realizacji spo³ecznego celu w ramach wolontariatu jest moralnym zobowi¹zaniem pracownika do wykonania zadania. Ró¿nie to wygl¹da ze wzglêdu na
trudnoci jakie mog¹ wyst¹piæ we wspó³pracy sektora biznesu z sektorem organizacji non-profit. Bywa, ¿e projekty s¹ zarzucane, tworz¹c poczucie niezadowolenia trzeciego sektora i negatywne odczucia wolontariusza (brak spe³nienia,
negatywne dowiadczenia zniechêcaj¹ce do kontynuacji uczestniczenia w wolontariacie). Widaæ tu du¿e pole dla organizacji edukacyjnych zwi¹zanych
z wolontariatem, do prowadzenia akcji informacyjnych i szkoleñ dla przedstawicieli obu sektorów.
Du¿e znaczenie ma te¿ w³aciwe pojmowanie idei spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu przez Zarz¹dy przedsiêbiorstw i solidna, bogata w wartoci
etyczne, kultura organizacyjna. Pracownik chc¹cy zostaæ wolontariuszem w ramach przyznanej przez firmê puli dodatkowych dni wolnych na wolontariat,
poddaje siê decyzji prze³o¿onego. Zdarza siê, ¿e termin planowanej inicjatywy
spo³ecznej koliduje z priorytetowymi dla firmy zadaniami s³u¿bowymi pracownika i harmonogramem jego pracy. Bywa jednak, ¿e pracownik nie uzyskuje
zgody prze³o¿onego na nieobecnoæ ze wzglêdu na wolontariat, poniewa¿ kadra zarz¹dzaj¹ca nie w pe³ni rozumie idee CSR, b¹d wadliwa komunikacja
wewnêtrzna nie pozwala na przep³yw informacji od poziomu Zarz¹du do szczebli
managerów zespo³ów. Zdyscyplinowanie wymaga od pracownika akceptacji
polecenia s³u¿bowego kierownika, niemniej mocno nale¿y podkrelaæ, by by³y
to decyzje faktycznie umotywowane biznesowo gdzie inwersja priorytetów nie
jest w danym czasie mo¿liwa.
Zdyscyplinowanie to równie¿ umiejêtne gospodarowanie czasem przez pracownika i ³¹czenie aktywnoci wolontarystycznych z prac¹, bez szkody dla pracodawcy. Fundamentalne pytanie o to, czy faktycznie brak czasu jest czynnikiem hamuj¹cym zaanga¿owanie w wolontariat pracowniczy, jest w du¿ej mierze zwi¹zane z umiejêtnoci¹ ustawiania priorytetów oraz dyscyplinowaniem
siebie, by efektywnie planowaæ swój czas. Zdyscyplinowanie i odpowiedzialnoæ to atrybuty efektywnego wolontariusza firmy, który realizuj¹c dzia³ania
dobroczynne w imieniu pracodawcy i w³asnym identyfikuje siê z misj¹ bycia
Ambasadorem firmy odpowiedzialnym za swoje czyny.
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4.5. Kreatywnoæ

Nie dla ka¿dego pracownika decyzja o udziale w wolontariacie jest ³atwa.
Jeli jednak cz³owiek ma wolê staæ siê czêci¹ zasobów wolontariatu pracowniczego, znajdzie na to czas i prze³amie w³asne obawy, to z pewnoci¹ w bazie
ofert pomocy organizacjom spo³ecznym znajdzie dla siebie wiele inspiracji. Pracownik zostaj¹c wolontariuszem wnosi swój kapita³ indywidualnych umiejêtnoci, do których siê odwo³uje, jako ¿e najefektywniej jest wykonywaæ zadanie
spo³eczne bliskie w³asnym wartociom, zainteresowaniom i predyspozycjom.
Zarówno w dzia³aniach indywidualnych, jak i zespo³owych, kontakt z beneficjentem i wyobra¿enie sobie efektów pomocy, pobudza wolontariusza nie tylko
do samego dzia³ania, lecz tak¿e do szukania inspiracji, mo¿liwoci, partnerstw,
nowych modeli dzia³ania czy usprawnienia form komunikacji.
Kreatywnoæ to wymylanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie,
³amanie zasad, pope³nianie b³êdów i dobra zabawa (cytat: M. Lou Cook). Dobrym przyk³adem na potencja³ kreatywnoci personelu firm s¹ konkursy na autorskie projekty wolontarystyczne. Warto, by pracownicy mieli mo¿liwoæ opracowywania takich w³asnych projektów, anga¿uj¹cych innych wolontariuszy firmy,
by pobudziæ ich kreatywnoæ i pracê zespo³ow¹. Tak zwana burza mózgów
zespo³ów projektowych jest inicjatorem nowych pomys³ów i sposobów ich realizacji. Mo¿liwoæ otrzymania od pracodawcy wsparcia finansowego na realizacjê
autorskiego projektu charytatywnego, inspiruje do przejêcia inicjatywy, stawia
wyzwanie podjêcia próby w³asnych si³. Opracowanie pomys³u na projekt jest jak
pisanie scenariusza filmu, w którym autor projektu wyznacza cel i fabu³ê, planuje
bud¿et, przydziela role, re¿yseruje kolejne etapy wdro¿eniowe, motywuje cz³onków zespo³u do pracy i dzieli siê wspólnym sukcesem. Nie ma nic bardziej inspiruj¹cego ni¿ kreowaæ rzeczywistoæ. Cel maj¹cy w spektrum dzia³ania dobro spo³eczne gromadzi wokó³ lidera projektu wspó³pracowników zaanga¿owanych spo³ecznie, dziel¹cych wspólne wartoci, kumuluj¹cych dowiadczenia i predyspozycje, tworz¹c spo³ecznoæ tzw. ludzi dobrej woli. Taka spo³ecznoæ wewnêtrzna
przedsiêbiorstwa to wa¿ny atut kultury organizacyjnej.
O efektywnoci projektów konkursowych wiadczy m.in. fakt, i¿ w konkursach na projekty o tematyce wolontarystycznej organizowanych przez firmê Provident, w omiu edycjach wziê³o udzia³ ³¹cznie 900 wolontariuszy, którzy zrealizowali ponad 160 projektów w ca³ej Polsce. Program wolontariatu Grupy TP,
funkcjonuj¹cy od 7 lat, wzbogacony jest o konkurs grantowy dla pracowników na
koncepcjê i mo¿liwoæ realizacji autorskich przedsiêwziêæ. Wolontariusze zrealizowali ponad 100 akcji na rzecz spo³ecznoci lokalnych. Tego typu inicjatywy
wewnêtrzne pozwalaj¹ pracownikom realizowaæ pasje i rozwijaæ kreatywnoæ.
12 stycznia 2011 roku Jury Europejskich Nagród Wolontariatu Pracowniczego
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w Polsce nagrodzi³ program wolontariatu pracowniczego Banku Handlowego (Citi
Handlowy), który misjê spo³ecznej odpowiedzialnoci realizuje przy pomocy Fundacji Kronenberga. Jury doceni³o ten w³anie program wolontariatu pracowniczego m.in. za skalê zaanga¿owania wolontariuszy, efektywne narzêdzia wspomagaj¹ce, jak i za innowacyjne dzia³ania komunikacyjne. Otwartoæ, dialog, wspó³praca, pobudzaj¹ innowacje. Kreatywnoæ i innowacyjne mylenie to wa¿ne aspekty dzia³alnoci wolontariuszy firm, a akcje spo³eczne przynosz¹ce wymierne korzyci beneficjentom, stymuluj¹ inwencjê pracowników z korzyci¹ dla firmy.
4.6. Lojalnoæ

Wzmacnianie postaw obywatelskich poprzez udzielenie pracownikom mo¿liwoci dobroczynnego zaanga¿owania na poziomie osobistym znacz¹co wp³ywa na ich poczucie zadowolenia, zbie¿noci w³asnych wartoci z postaw¹ spo³eczn¹ pracodawcy, identyfikacjê z firm¹, integracjê wewnêtrzn¹, satysfakcjê.
Te czynniki pozytywnie oddzia³uj¹ na lojalnoæ pracowników.
Zagro¿eniem dla stabilnoci kultury organizacyjnej jest zbytnia rotacja personelu. Firmy powinny zabiegaæ o stworzenie wartociowym pracownikom takiego
klimatu funkcjonowania w firmie, by zatrzymywaæ talenty, odpowiednio motywuj¹c personel do dzia³ania i rozwoju. Rotacja mo¿e byæ nastêpstwem wielorakich
powodów np. wynikiem os³abienia koniunktury, sytuacji rodzinnej i osobistej pracownika, ale mo¿e te¿ wynikaæ z czynników zwi¹zanych z kultur¹ organizacyjn¹
przedsiêbiorstwa. A. Lincoln powiedzia³ Jeli chcesz pozyskaæ innego cz³owieka
dla swojej sprawy, zacznij od przekonania go, ¿e jeste jego prawdziwym przyjacielem. Jeli firma chce przyci¹gaæ i zatrzymywaæ wartociowych i lojalnych pracowników, powinna w swoich dzia³aniach przestrzegaæ zasad stanowi¹cych element kultury organizacyjnej, ws³uchiwaæ siê w potrzeby pracowników, dawaæ im
wsparcie i stwarzaæ mo¿liwoci do samorealizacji, i doskonalenia siê zespo³ów ludzkich zgodnie z misj¹ firmy i wspólnymi wartociami.
Wolontariat pracowniczy, bêd¹c narzêdziem motywacji i czêci¹ kultury
organizacyjnej, stwarza tak¿e personelowi mo¿liwoæ odreagowania stresu, nawi¹zania pozytywnych relacji ze wspó³pracownikami, nabywania kompetencji,
wp³ywu na wewnêtrzne procesy i decyzje podejmowane w firmie. Lojalni pracownicy, ma³a rotacja w firmie, to podstawa produktywnego kapita³u spo³ecznego przedsiêbiorstwa. Lojalny pracownik chêtniej te¿ powiêci swój czas wolny na wykonanie nadprogramowych zadañ s³u¿bowych czy podjêcie siê dodatkowych obowi¹zków w sytuacji, gdy czuje zbie¿noæ celów w³asnych i pracodawcy oraz dowiadcza wsparcia w rozwoju. Lojalnoæ bezporednio przek³ada siê równie¿ na uczciwoæ personelu, dba³oæ o dobro firmy, chronienie jej
mienia i przestrzeganie zasad obowi¹zuj¹cych w danej organizacji.
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4.7. Praca zespo³owa

Po¿¹dan¹ przez pracodawców cech¹ jest umiejêtnoæ pracy zespo³owej.
Wolontariat pracowniczy wydaje siê stwarzaæ dobre okolicznoci do integracji
wewnêtrznej i team working'u, a tak¿e sprzyjaæ przyjmowaniu nowych ról
liderów. Definicja pracy zespo³owej to rodzaj dzia³añ zbiorowych, gdzie wy72)

konanie pewnych zadañ b¹d czynnoci powierza siê okrelonej grupie ludzi.
Grupa ta wykonuje zespo³owo zadania zlecone indywidualnie na ka¿dego z jej
cz³onków. W systemie zarz¹dzania jakoci¹ zespo³y s¹ zwykle niewielkimi grupami pracowników powo³anymi na sta³e (np. ko³a jakoci) lub do wykonania
pojedynczych zadañ (projektów)73). Jak wynika z badania Insitute for Corporate

Productivity (i4cp), prawie 90% respondentów przeprowadzonej sondy
(2008 r.) przewiduje, ¿e w ci¹gu najbli¿szej dekady problem wydajnej pracy
bêdzie nabiera³ coraz wiêkszego znaczenia staj¹c siê istotnym wyzwaniem kadrowym dla przedsiêbiorstw . W okresie obni¿enia koniunktury firmy upatruj¹
74)

Rys. 32. Przyczyny wysokiej wydajnoci pracy zespo³owej wed³ug wybranych obszarów
ród³o: Rynekpracy.pl na podstawie: Kalin K , Müri P, Kierowaæ sob¹ i innymi, Wydawnictwo
Profesjonalnej Szko³y Biznesu, Biblioteka Mened¿era, 1998 r.

72)

Czy
wspó³praca naprawdê siê op³aca? Praca zespo³owa drog¹ do sukcesu w zarz¹dzaniu jakoci¹ , Portal
Antos K., Latocha M., Ko³o Naukowe Zarz¹dzania Jakoci¹, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków,

www.outsourcing.edu.pl, Kraków 2008 r. http://www.outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/173
73)

Tam¿e.

74)

Strojek A.,

Wydajnoæ pracy zespo³owej, 2010, GazetaPraca.pl z dn. 2010-02-04 http://gazetapraca.pl/

gazetapraca/1,90445,7528597,Wydajnosc_pracy_zespolowej.html
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w pracy zespo³owej zwiêkszenia synergii i wzmacniania wiêzi cz³onków zespo³u pracowniczego, co ma prze³o¿enie na kreatywnoæ, zaanga¿owanie i produktywnoæ personelu.
Wypadkow¹ potencja³u grupy pracuj¹cej w zespole jest suma indywidualnych umiejêtnoci i kompetencji, wzajemna motywacja i weryfikacja, oraz tworzenie relacji pracowniczych opartych na synergii dzia³ania, zaufaniu, otwartoci na inne zdania, identyfikacji z grup¹, oraz innych pozytywnych relacjach
spo³ecznych w danym zespole. Jak czytamy w publikacji Kierowaæ sob¹ i innymi wydajnoæ dziêki pracy zespo³owej zwiêkszana jest poprzez wspó³zawodnictwo pozbawione cech rywalizacji, kooperacjê wewnêtrzn¹, okrelanie
spójnych dla wszystkich cz³onków grupy linii czasowych projektu, kumulacja
potencja³u pobudzaj¹ca kreatywnoæ, zmniejszenie obaw przed innowacjami
poprzez wspó³odpowiedzialnoæ, inicjatywê, wzajemne wsparcie i motywowanie siê do dzia³ania. Te wszystkie warunki spe³nia praca zespo³owa grup wolontariuszy firmy, gdzie dodatkowym atutem jest pozbawienie programu hierarchii
zawodowej i p³yn¹ca z tego faktu wiêksza otwartoæ i swoboda wzajemnej organizacji pracy.
75)

Rys. 33. Zalety pracy zespo³owej wolontariuszy firmy
ród³o: opracowanie w³asne.

75)

Kalin K., Müri P.,

Kierowaæ sob¹ i innymi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szko³y Biznesu, 1998, Seria:

Biblioteka Mened¿era.
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Zwykle ka¿dy zespó³ projektowy wolontariuszy posiada swojego lidera grupy. Czêsto s¹ to pracownicy, którzy funkcjê lidera przyjmuj¹ po raz pierwszy,
korzystaj¹c ze specyfiki dobrowolnych dzia³añ spo³ecznych sprzyjaj¹cej nowemu podzia³owi zadañ i podejmowaniu wyzwañ poza rodowiskiem cile zawodowym. Jest to okazja do rozwoju jednostkowego, przek³adaj¹cego siê na
wiêksze poczucie pewnoci siebie, satysfakcjê z presti¿u roli, efektywnoæ pracownika i jego perspektywy dalszej kariery. Jak twierdzi Brian Tracy Poczucie
ci¹g³ego rozwoju jest niewyczerpanym ród³em motywacji i pewnoci siebie.
5. Czynniki warunkuj¹ce uczestnictwo w wolontariacie pracowniczym

Komisja Europejska og³osi³a rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu
wyznaczaj¹c has³o przewodnie: B¹d wolontariuszem! Zmieniaj wiat i siebie!. Wed³ug raportu z pierwszego ogólnopolskiego badania wolontariatu pracowniczego, chêæ dzia³añ wolontarystycznych wynika z tzw. potrzeby serca .
Wolontariusze firm dostrzegaj¹ realny wp³yw wk³adu ich pracy w³asnej w poprawê sytuacji organizacji trzeciego sektora i ich podopiecznych. Nie analizuj¹
czynników warunkuj¹cych swoje zaanga¿owanie spo³eczne, ani korzyci odbieranych dla siebie z pomocy innym w ramach wolontariatu pracowniczego.
Najczystsz¹ odczuwan¹ potrzeb¹ jest bezinteresowna chêæ niesienia pomocy.
Albert Einstein powiedzia³ Najpierw postaraj siê byæ wartociowym cz³owiekiem. Sukces nadejdzie sam. I tak, jak wynika z badañ, postêpuj¹ pracownicy
bior¹cy udzia³ w programach spo³ecznego zaanga¿owania personelu firm na
poziomie osobistym. Poprzez dzia³ania wolontarystyczne, kapita³ ludzki przedsiêbiorstw bezporednio zmienia sytuacjê losow¹ wielu osób i spo³ecznoci.
Zmieniaj¹c wiat, realizuje w³asne potrzeby i pasje, samodoskonali siê konfrontuj¹c siê z problemami spo³ecznymi i dowiadczaj¹c zmian.
Zaanga¿owanie pracowników i czynnik okrelany przez nich jako potrzeba serca maj¹ swoj¹ podstawê w kulturze organizacyjnej przedsiêbiorstwa,
wynikaj¹ te¿ z osobowoci cz³owieka, jego potrzeb i mo¿liwoci ich zaspokajania, oraz indywidualnych talentów.
76)

5.1. Osobowoæ

Psycholog, Pierre Janet, twórca unifikacji pojêcia osobowoci, w zakres definicji w³¹czy³ emocje, uczucia i zachowania kreuj¹ce pogl¹dy, które przesz³y
proces konfrontacji jednostki z samym sob¹ i z rzeczywistoci¹. Osobowoæ
wyodrêbnia i okrela cz³owieka, a jej rozwój prowadzi do indywidualnego, nie-

76)

Pierwsze Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego

.. op. cit.
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zale¿nego postrzegania wiata . Gordon Allport stwierdzi³, ¿e nie istniej¹ motywy wtórne, wszystkie s¹ pierwotne, a rozwój polega na pojawianiu siê nowych. Motywy autonomiczne tworz¹ ja jednostki  wiadomoæ i obraz siebie, pozwalaj¹ na równi z motywami, na skierowanie ku okrelonym celom .
Dlatego tak wa¿na dla kultury organizacyjnej przedsiêbiorstwa jest w³aciwa
selekcja kandydatów do pracy, o cechach harmonizuj¹cych z zespo³em wartoci i zasad charakterystycznych dla danej organizacji oraz o predyspozycjach
przystosowawczych do danego rodowiska spo³ecznego.
Przez dzia³anie wolontarystyczne osobowoæ zyskuje szansê na rozwój,
podczas gdy temperament odpowiednio ukierunkowuje danego pracownika na
konkretn¹ formê zaanga¿owania. Pracownicy o typie ekstrawertyka z du¿o
wiêksz¹ ³atwoci¹ mog¹ sk³oniæ siê ku dzia³aniom na rzecz rodowiska zewnêtrznego, ni¿ ws³uchani w siebie introwertycy. Towarzyski sangwinik lub impulsywny choleryk (ekstrawertycy), w sposób naturalny poprzez kontakty wolontarystyczne (wewnêtrzne i zewnêtrzne), wykorzystaj¹ swoje wrodzone cechy takie jak ¿ywotnoæ, otwartoæ na innych, towarzyskoæ, ³atwoæ podejmowania
decyzji. To potencjalni liderzy, których cechy przywódcze mog¹ siê ujawniæ,
b¹d wzmocniæ poprzez kierowanie prac¹ zespo³u wolontariuszy. Odczuwana
satysfakcja i uznanie p³yn¹ce z dzia³añ mog¹ spe³niæ ich potrzebê docenienia
przez otoczenie zewnêtrzne. Dodatkowo, sangwiników cechuje wra¿liwoæ
i nastawienie prospo³eczne, co predysponuje ich na aktywnych cz³onków programu wolontariatu. Z pozoru, skoncentrowani na w³asnych emocjach i mylach, introwertycy tak¿e mog¹ zainteresowaæ siê wolontariatem, a ich naturalne cechy mog¹ wrêcz ugruntowaæ trwa³e przywi¹zanie do beneficjentów lub
rodzaju wykonywanych zadañ. Skieruj¹ siê raczej do dzia³añ indywidualnych,
nie szukaj¹c satysfakcji z pracy grupowej b¹d pochwa³, znajduj¹c jednak ujcie dla potrzeb w³asnych zwi¹zanych wrodzon¹ wra¿liwoci¹ (flegmatycy).
Mog¹ wymagaæ dodatkowego pokierowania przez koordynatora programu b¹d
lidera grupy zadaniowej, pod k¹tem motywowania do dzia³ania.
Dany typ temperamentu nie warunkuje wartoci cz³owieka, bêd¹cej wpadkow¹ wychowania, wiedzy, rozwoju emocjonalnego i motywów kieruj¹cych
jednostkê ku danemu dzia³aniu. Mo¿na jednak zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
sporód wymienionych 4 typów temperamentu zw³aszcza flegmatycy i sangwinicy, dziêki wrodzonej równowadze emocjonalnej i prospo³ecznemu nastawieniu, posiadaj¹ potencja³ anga¿owania siê w prace dobroczynne w ramach programu wolontariatu, upatruj¹c w nim zgo³a innych czynników motywuj¹cych.
77)
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L'automatisme psychologique, Societe Pierre Janet, Pary¿ 1973 r.
Personality: a psychological interpretation., Holt, Rinehart, & Winston, Nowy Jork 1937 r.
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5.2. Talenty

Innymi komponentami wp³ywu na decyzjê o udziale w inicjatywach wolontarystycznych w firmie i charakterze podejmowanych dzia³añ, maj¹ indywidualne talenty ludzi. Marcus Buckingham i Donald O. Clifton, w ksi¹¿ce Teraz
odkryj swoje silne strony podkrelaj¹ znaczenie rozwoju przez organizacje
wrodzonych talentów pracowników, w miejsce pracowania nad ich s³abociami. Du¿y akcent w aspekcie przekszta³cania talentów ka¿dego pracownika
w prawdziwe atuty k³adziony jest na managerach, jako katalizatorach tego procesu. Martin E.P. Seligman gratuluj¹c autorom stworzenia rewolucyjnego programu wspieraj¹cego zarz¹dzanie organizacj¹ opart¹ na silnych stronach personelu, zauwa¿a Kluczem do sukcesów i do szczêcia jest wykorzystywanie w³asnych silnych stron, a nie korygowanie wad. Pierwszy krok to sprawdzenie, jakie silne strony posiadamy ( ). Prezentowane w publikacji narzêdzie Strenghts
Finder opiera siê na za³o¿eniu, ¿e ka¿da indywidualna jednostka ludzka, ju¿
w momencie urodzenia posiada kapita³ mocnych trwa³ych, niezmiennych i wyj¹tkowych cech, które umiejêtnie rozwijane mog¹ doprowadziæ do sukcesu. Na
podstawie wieloletnich badañ zdefiniowano 34 takie naturalne zdolnoci ludzi,
które dziêki wykorzystaniu narzêdzia Strenghts Finder zostaj¹ skategoryzowane
wed³ug hierarchii ich kapita³u.
W kontekcie postaw prospo³ecznych pracowników i zaanga¿owania w wolontariat pracowniczy, ka¿dy z tych naturalnych, wrodzonych talentów, sk³oni
wolontariusza do zajêcia innej roli w grupie spo³eczników firmy, a tak¿e podejmowania innych rodzajów dzia³añ (grupa docelowa). Wolontariat, jako narzêdzie pozbawione hierarchii s³u¿bowej, tworzy odpowiednie warunki do mielszego przejmowania nowych ról i inicjatywy spo³ecznej. W tych specyficznych
nieformalnych strukturach pracownicy, których talenty, dotychczas niew³aciwie
zarz¹dzane przez pracodawcê (tendencja pracy nad brakami w miejsce rozwijania cech wrodzonych), maj¹ warunki dojcia do g³osu i spontanicznego wzmacniania siê. Umiejêtnoæ rozpoznania naturalnych predyspozycji wolontariuszy
przydatna jest tak¿e dla koordynatora programu. Warto, by by³a nim osoba wra¿liwa spo³ecznie, posiadaj¹ca wiedzê na temat zachowañ ludzkich, która wspierana przez dzia³y HR umiejêtnie ukierunkuje energiê twórcz¹ pracowników w taki
sposób, by poprzez wolontariat wzmacniali swoje silne strony.
79)
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Buckingham M., i Clifton D.O.,

Teraz odkryj swoje silne strony,

MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa

2003 r.
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Martin E.P. Seligman, profesor psychologii na Uniwersytecie Pennsylvania, USA, dyrektor Positive Psychology Network. Cytat pochodzi z ksi¹¿ki Buckingham M., i Clifton D O.,

strony, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.
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Profil Strenghts Finder dostêpny jest w Internecie: www.strenghtsfinder.com
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5.3. Potrzeby

Teoria Kurt'a Lewin'a zak³ada, ¿e potrzeby s¹ dla ludzi wrêcz wartoci¹
dominuj¹c¹ nad wzorcami kulturowymi (w przypadku firmy jej kultur¹ organizacyjn¹), a ka¿da reakcja i dzia³anie s¹ efektem korelacji czynników napêdowych (np. aktywnoæ wolontarystyczna jako motywator) i hamuj¹cych (np. zbyt
wygórowane oczekiwania pracodawcy wobec wolontariusza, formy nacisku).
W artykule Psychologiczny model procesu zmiany B. Siewierski wskazuje
na wp³yw obu czynników na proces zmiany i znaczenie uwiadomienia sobie
tej zale¿noci w planowaniu efektywnego programu prze³amywania utartych
schematów postêpowania. W kontekcie rozpatrywania programu wolontariatu
jako efektu wysokiej kultury organizacyjnej przedsiêbiorstwa, wa¿ne jest podkrelenie dobrowolnego udzia³u pracowników w inicjatywach dobroczynnych
inicjowanych przez firmê. Zasoby ludzkie organizacji nale¿y w³aciwie edukowaæ w zakresie wra¿liwoci spo³ecznej, informowaæ o sukcesach wolontariuszy, zachêcaæ do zasilenia ich grona, lecz nie obligowaæ do udzia³u w wolontariacie. Jedynie dobrowolny udzia³ w wolontariacie pracowniczym, zgodny
z osobowoci¹ pracownika, jego potrzebami i przekonaniem o s³usznoci dzia³añ wolontarystycznych, mo¿e zaowocowaæ d³ugofalowym uczestnictwem
w programie wolontariatu pracowniczego i rozwojem jednostki.
Abraham Maslow , twórca teorii potrzeb, których zaspokojenie wp³ywa
motywuj¹co na jednostkê, stawia potrzeby afiliacji, szacunku i uznania, oraz
samorealizacji (tzw. potrzeby wy¿szego rzêdu) zaraz po potrzebach fizjologicznych i bezpieczeñstwa (okrelone, jako potrzeby ni¿szego rzêdu). Podkrela
te¿ ich nieustaj¹ce oddzia³ywanie na motywacjê cz³owieka, w przeciwieñstwie
do potrzeb ni¿szego rzêdu, których znaczenie dobiega kresu poprzez ich zaspokojenie. Pracownicy, którym firma zapewni³a podstawowy poziom funkcjonowania zwi¹zany z p³acami i stabilnoci¹ zatrudnienia, bêd¹ w naturalny sposób
d¹¿yæ do znalezienia ujcia dla potrzeb spo³ecznych. Poprzez udzia³ w wolontariacie znajduj¹ spe³nienie potrzeby zwi¹zane z nawi¹zywaniem wiêzi, przynale¿noci¹ do spo³ecznoci, akceptacj¹, satysfakcj¹ z w³asnych postaw, zyskaniem uznania otoczenia i rozwojem.
Sama hierarchia potrzeb wy¿szego rzêdu zdefiniowanych przez Maslowa
w 1943 roku, w obecnych czasach rozpatrywana pod k¹tem uczestnictwa
82)

83)

84)
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Pepitone A., Raven B.H., Trempa³a J., Lewinian psychology.

ce Kurt Lewin: Contribution to Contemporary Psychology.

Proceedings of the International ConferenWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza

Wielkiego, Bydgoszcz 2006 r.
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w wolontariacie pracowniczym, pod wp³ywem czynników zewnêtrznych, podlega p³ynnej modyfikacji (charakterystyka pokoleniowa). Inne czynniki sk³aniaj¹
do udzia³u w inicjatywach dobroczynnych firmy jej zasoby pokoleniowe. Wydaje siê te¿, ¿e pracownicy generacji X odczuwaj¹cy niepokój zwi¹zany z brakiem stabilnoci zatrudnienia (potrzeba bezpieczeñstwa) niweluj¹ swoje frustracje i obawy, podnosz¹c poziom zadowolenia poprzez uczestnictwo w akcjach
dobroczynnych, podczas gdy dla pokolenia millenium spo³ecznociowe inicjatywy w organizacji znajduj¹ siê w naturalnej harmonii z ich predyspozycjami
generacyjnymi. Tak¿e potrzeby pracowników o ró¿nych typach osobowoci,
w odniesieniu do hierarchii potrzeb spo³ecznych Maslowa rozpatrywanej przez
pryzmat wolontariatu, podlegaj¹ czêciowej substytucji. Podczas gdy dla choleryka i sangwinika dominuj¹ce znaczenia bêd¹ mia³y potrzeby spo³ecznociowe, uznanie i docenienie, dla flegmatyka i melancholika odnios¹ siê do ich naturalnej wra¿liwoci. Zmobilizowany do dzia³ania melancholik mo¿e podobnie
jak wolontariusze pokolenia X, przez dzia³anie dobroczynne rekompensowaæ
lêki i apatiê, wzmacniaj¹c wiarê w siebie. Niemniej d¹¿enie do spe³nienia indywidualnie odczuwanych potrzeb spo³ecznych wydaje siê nadal silne dla pracowników, a wolontariat stanowi na nie odpowied.
Samodoskonalenie siê pracowników, wychodzenie poza obszar w³asnych
potrzeb dziêki aktywnemu uczestnictwu w wolontariacie, wp³ywa bezporednio na umocnienie kapita³u spo³ecznego przedsiêbiorstwa, opartego na wzajemnym zaufaniu wolontariuszy i firmy, przenosz¹cego skumulowany potencja³
na ca³e spo³eczeñstwo obywatelskie. Mo¿na wiêc okreliæ wolontariat jako
³¹cznik rodowiska biznesowego i jej zasobów ludzkich ze spo³eczeñstwem
obywatelskim. Poprzez odpowiedzialnoæ spo³eczn¹ i wolontariat pracowniczy, firmy docieraj¹ do zorganizowanego i niezorganizowanego ruchu spo³ecznego w rodowisku zewnêtrznym.
Teoria potrzeb Maslowa stanowi wskazówkê dla managerów, jak zarz¹dzaæ
ich motywacj¹, oraz zachêtê do wykorzystywania instrumentu spe³niania potrzeb spo³ecznych, jakim jest wolontariat. Idealn¹ sytuacj¹ by³oby, gdyby ka¿dy
manager by³ odpowiednio przygotowany do zarz¹dzania nie tylko kompetencjami twardymi podw³adnych, lecz tak¿e potrafi³ umiejêtnie rozpoznaæ ich
indywidualn¹ osobowoæ, talenty oraz potrzeby, by najefektywniej gospodarowaæ ich potencja³em zawodowym i osobistym. Praktyka jednak najczêciej odbiega od teorii, zaabsorbowani obowi¹zkami managerowie zespo³ów ludzkich,
nie zawsze maj¹ czas, chêci, nie potrafi¹ lub nie doceniaj¹ znaczenia tych czynników i umiejêtnej pracy nad umiejêtnym ukierunkowaniem pracownika. Warto zatem siêgaæ po nowoczesne narzêdzia, takie jak wolontariat pracowniczy
oraz kapita³ rozwojowy zasobów ludzkich, nie wymagaj¹ce jednoczenie od
managerów zbytniej ingerencji czy znajomoci podstaw psychologii cz³owieka.
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6. Wnioski

Obywatelskie zaanga¿owanie biznesu (corporate citizenship) traktuje przedsiêbiorstwo, jako instytucjonalnego obywatela wraz z jego prawami i obowi¹zkami wynikaj¹cymi z norm legislacyjnych i przyjêtych zasad funkcjonowania.
Pozycjonuje równowagê pomiêdzy tradycyjnym aspektem komercyjnym dzia³alnoci biznesowej i obowi¹zkami wobec akcjonariuszy, a wp³ywem na rodowisko i interesariuszy, wi¹¿¹c oba aspekty (biznes-spo³eczeñstwo) dobrowolnym integrowaniem celów spo³ecznych ze strategi¹ biznesow¹. Firma, postrzegana przez corporate citizenship jako obywatel, wype³nia swoj¹ rolê i misjê
spo³eczn¹ opieraj¹c siê na zasobach finansowych oraz ludzkich. Dla ka¿dego
pracodawcy kapita³ ludzki przedsiêbiorstwa jest najwiêksz¹ niematerialn¹ si³¹
wp³ywaj¹c¹ na produktywnoæ biznesow¹, konkurencyjnoæ rynkow¹ i generowanie korzyci spo³ecznych. Pojêcie Firmy-Obywatela powinno byæ zatem rozpatrywane z uwzglêdnieniem spo³ecznej odpowiedzialnoci przedsiêbiorstw,
a w szczególnoci wolontariatu pracowniczego (prospo³eczni pracownicy), warunkuj¹cego powodzenie firmy funkcjonuj¹cej w spo³eczeñstwie .
Wolontariat pracowniczy jest jednym z instrumentów zarz¹dzania kapita³em ludzkim przedsiêbiorstwa poprzez stymulowanie rozwoju po¿¹danych przez
85)

Rys. 34. Miejsce wolontariatu korporacyjnego w rzeczywistoci gospodarczej
ród³o: Banasiewicz K., Wolontariat korporacyjny jako jeden z przejawów spo³ecznej odpowiedzialnoci
przedsiêbiorstwa w: Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Spo³eczna odpowiedzialnoæ organizacji.
Metodyka, narzêdzia, ocena. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu,
Wroc³aw 2011.
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narzêdzia, ocena. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, Wroc³aw 2011.
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pracodawców cech personelu. Czynnikami wp³ywaj¹cymi na zaanga¿owanie
pracowników w wolontariat s¹ m.in. potrzeby w³asne ludzi sk³aniaj¹ce ku postawom prospo³ecznym. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e to sami pracownicy inicjuj¹ w organizacjach dzia³ania o charakterze spo³ecznym lub podejmuj¹ decyzjê o korzystaniu z umo¿liwionej im przez pracodawcê formy zaanga¿owania
dobroczynnego. Poprzez odczuwane potrzeby w³asne i odpowiedni¹ zachêtê,
sami motywuj¹ siê do uczestnictwa w wolontariacie postrzegaj¹c w nim ród³o
realizacji indywidualnych potrzeb spo³ecznych (okrelanych przez A. Maslowa
potrzebami wy¿szego rzêdu).
Kolejnym sk³adnikiem zaanga¿owania w wolontariat jest indywidualna osobowoæ pracownika. Sk³adaj¹ siê na ni¹ motywy i wiadomoæ siebie samego.
Dzia³y HR poprzez w³aciwy proces rekrutacji maj¹ du¿y wp³yw na selekcjê
pracowników o cechach osobowoci odpowiednich do podejmowania dzia³alnoci dobroczynnej. Wysoka kultura organizacyjna za, wzbogacona o aspekty
postaw prospo³ecznych, jest wzorcem kulturowym charakterystycznym dla przedsiêbiorstwa, oddzia³uj¹cym na inicjowanie programów wolontariatu pracowniczego i motywowanie do uczestnictwa. Wolontariat pracowniczy stanowi równie¿ instrument wzmacniania naturalnych, indywidualnych talentów wrodzonych pracowników firmy, umiejêtnie przekszta³caj¹cych siê w mocne atuty

Rys. 35. Wp³yw poszczególnych grup organizacyjnych i czynników na doskonalenie i rozwój kapita³u
ludzkiego przedsiêbiorstwa poprzez wolontariat pracowniczy
ród³o: opracowanie w³asne.
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z korzyci¹ dla organizacji. Za poczucie ci¹g³ego rozwoju jest niewyczerpanym ród³em motywacji i pewnoci siebie (Brian Tracy).
Kulturê organizacyjn¹ firmy tworz¹ na przestrzeni czasu czynniki zewnêtrzne (zmiany ekonomiczne, rozwój wiadomoci spo³ecznej, zmiany socjologiczne i in.) oraz wewnêtrzne (polityki wewnêtrzne, kodeksy postêpowania, tradycje, procesy i in.). W budowaniu i modyfikacji kultury organizacyjnej du¿¹ rolê
odgrywa kadra zarz¹dzaj¹ca przedsiêbiorstwa, jak i sami pracownicy poprzez
wzmacnianie i wzbogacanie kultury firmy w³asnymi wartociami i oczekiwaniami, spójnymi dla wiêkszoci personelu. Poprzez udzia³ w wolontariacie pracownicy firmy rozwijaj¹ siê, wykszta³caj¹ b¹d ugruntowuj¹ cechy osobowociowe po¿¹dane i cenione przez pracodawców oraz indywidualne talenty.
W efekcie organizacja posiada wiêkszy potencja³ efektywnego uzyskania przewagi konkurencyjnej i wiêksze szanse na sukces.
Wolontariat pracowniczy nie jest dla firmy panaceum na wszystko. Powinien byæ rozpatrywany jako jeden z elementów zarz¹dzania kapita³em spo³ecznym przedsiêbiorstwa, zintegrowanym z d³ugofalow¹ strategi¹ odpowiedzialnoci spo³ecznej biznesu. Wolontariat pracowniczy, wyros³y na gruncie niskiej
kultury organizacyjnej lub jako element strategii PR firmy (wolontariat rekreacyjny lub efemeryczny), nie przyniesie skutków na d³ugo i nie wzbogaci kultury organizacji. Jednak prospo³eczne dzia³ania kapita³u ludzkiego i firmy,
o charakterze kompetencyjnym i ogólnospo³ecznym, przynosz¹ organizacji wymierne korzyci zewnêtrzne (reputacyjne, relacyjne, biznesowe) i wewnêtrzne
(motywacyjne, rozwojowe, kulturowe). Jest to praktyczne i proste w zarz¹dzaniu narzêdzie mog¹ce wzmacniaæ i amplifikowaæ efekty innych dzia³añ pro pracowniczych podejmowanych przez zarz¹dy przedsiêbiorstw w celu zwiêkszania ich konkurencyjnoci.
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V. Zakoñczenie

Fenomen spo³ecznego anga¿owania pracowników przez firmy jest ciekawym zjawiskiem na tle niskiej pozycji Polski na licie aktywnoci wolontarystycznej obywateli krajów europejskich. Przedsiêbiorstwa, zw³aszcza te z kapita³em zagranicznym, bêd¹ce nonikiem zmian w sferze ekonomicznej, s¹ zarazem katalizatorem zmian spo³ecznych. Wdra¿ana przez nie koncepcja spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu koncentruje uwagê na znaczeniu i roli podmiotów gospodarczych w otoczeniu zewnêtrznym, gospodarczym, rodowiskowym
i spo³ecznym, a tak¿e relacji z interesariuszami. Nie jest mod¹, lecz czêci¹
jasno zdefiniowanego procesu realizacji idei zrównowa¿onego rozwoju, której
aspiracj¹ jest zapewnienie prosperity obecnych pokoleñ w sposób trwa³y i d³ugofalowy. W wiecie konsumpcyjnym XXI wieku obserwujemy tendencjê, a wrêcz
jestemy czêci¹ procesu, powrotu do róde³ w znaczeniu wartoci, etycznych
relacji miêdzyludzkich, wzajemnych powi¹zañ, dialogu i wspó³dzia³ania. Poprzez spo³eczne anga¿owanie kadr przedsiêbiorstwa zakorzeniaj¹ ideê CSR
w kulturze organizacyjnej i wiadomoci pracowników, ci za wychodz¹ z ni¹
poza sferê wewnêtrznego funkcjonowania firmy w ekosystem spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Stymulowane przez pracodawców zaanga¿owanie kadr kszta³tuje wra¿liwoæ spo³eczn¹ pracowników i wymiar ich wspó³czesnych potrzeb
zwi¹zanych z funkcjonowaniem w firmie. Pracodawcom nie bêdzie ³atwo od
spe³niania tych potrzeb spo³ecznych personelu odst¹piæ. Wsparcie presti¿owych
instytucji wiatowych sprawia, ¿e wdra¿ania CSR nie mo¿na rozpatrywaæ
w kategorii kosztu, lecz inwestycji przynosz¹cej korzyci zaanga¿owanym grupom interesariuszy, bêd¹cej czêci¹ procesu zmian socjologicznych i gospodarczych, jakich jestemy wiadkami.
Wolontariat pracowniczy oparty na strategii wspó³pracy interesariuszy i aktywizuj¹cych metodach dzielenia siê wiedz¹ oraz pasj¹ wolontariuszy stanowi
dodatkowy instrument wsparcia polityki spo³ecznej pañstwa w zakresie wiadczenia pomocy spo³ecznej potrzebuj¹cym. Beneficjentami wolontariatu pracowniczego w jego spo³ecznym wymiarze s¹ organizacje i grupy spo³eczne, za
w wymiarze jednostkowym wolontariusze i ich pracodawcy. Wszystkie czynniki zewnêtrzne i wewnêtrzne zwi¹zane ze zjawiskiem wolontariatu pracowniczego sprawiaj¹, ¿e warto traktowaæ spo³eczne anga¿owanie kadr, jako proces
d³ugotrwa³y, który nale¿y wspieraæ poprzez konstruktywny dialog i wspó³dzia101
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³anie wszystkich rodowisk zwi¹zanych z tworzeniem ram prawnych, organizacyjnych i popularyzacj¹ tego typu dzia³ania w naszym kraju. Jednak¿e, aby nawi¹zywane relacje pomiêdzy sektorem spo³ecznym, publicznym i prywatnym
by³y skuteczne, nale¿y zrozumieæ sposób funkcjonowania partnera oraz strategiê spo³ecznej odpowiedzialnoci biznesu, w któr¹ zazwyczaj wpisany jest wolontariat pracowniczy, a tak¿e zidentyfikowaæ zbie¿ne dla wspó³pracuj¹cych ze
sob¹ rodowisk potrzeby spo³eczne. Nowa, bardziej spo³eczna rola przedsiêbiorstw, to zjawisko maj¹ce szansê pomylnego rozwoju dziêki popularyzacji
wiedzy na temat teorii i praktyki CSR oraz przekonaniu sceptyków.

Rys. 36. Stymulowanie rozwoju wolontariatu pracowniczego poprzez prze³amywanie stereotypów
ród³o: opracowanie w³asne.

Niniejsza publikacja nawi¹zuje do dialogu miêdzysektorowego w kontekcie dzielenia siê praktyczn¹ wiedz¹ z obszaru zarz¹dzania programem wolontariatu pracowniczego. Europejski Rok Wolontariatu 2011 stymuluje zainteresowanie wielu rodowisk tematyk¹ prospo³ecznych dzia³añ przedsiêbiorstw i ich
kadr pracowniczych, wp³ywaj¹c na wzrost wiadomoci odnonie korzyci z tej
formy wspó³pracy z biznesem. Warto, zw³aszcza w tym szczególnym okresie,
akcentowaæ znaczenie wspó³dzia³ania i budowania d³ugotrwa³ych relacji miêdzysektorowych na rzecz dobra wspólnego. Wiedza na temat specyfiki wolontariatu pracowniczego i CSR mo¿e u³atwiæ lokalnym spo³ecznociom, oraz reprezentuj¹cym je organizacjom, zwiêkszenie skali dzia³añ, wnosz¹c now¹ jakoæ w realizacjê podejmowanych inicjatyw dobroczynnych. Bezporedni kontakt interesariuszy ze szczególnym przejawem spo³ecznej odpowiedzialnoci
sektora prywatnego, jakim jest wolontariat pracowniczy, porednio oddzia³uje
na percepcjê CSRu przez otoczenie zewnêtrzne firm, prowadz¹c do stopniowego prze³amywania stereotypów i niwelowania barier wspó³pracy.
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