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CSR jako narzędzie budowy marki pracodawcy

Streszczenie

Celem rozważań jest zaprezentowanie możliwości budowy silnej marki pracodawcy na podstawie 
założeń koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). 
W artykule przedstawiono istotę koncepcji CSR, a także aktualne trendy związane z postrzeganiem 
tej koncepcji przez świat biznesu. Omówiono również możliwe sposoby wykorzystania CSR do bu-
dowy wartości organizacji dla szerokiej palety jej interesariuszy, a w szczególności pracowników. 
Następnie zaprezentowano koncepcję budowy marki pracodawcy, ukazując jej rolę w budowaniu ka-
pitału ludzkiego organizacji stanowiącego jej główne źródło przewagi konkurencyjnej. W ostatniej 
części artykułu pokazano, w jaki sposób marka pracodawcy może być budowana na bazie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju i działania z zakresu CSR. Zaproponowano również zastosowanie rozsze-
rzonego cyklu życia pracownika jako podstawy dla projektowania strategii zrównoważonej marki 
pracodawcy. Artykuł jest przeglądem literatury.

Słowa kluczowe: CSR, marka pracodawcy/employer branding, ZZL, cykl życia pracownika.

Kody JEL: M31, M14

Wstęp

Od współczesnych organizacji oczekuje się reinwestowania części zysków w społeczeń-
stwo i środowisko naturalne, gdyż organizacje te wykorzystują zasoby ludzkie i naturalne 
do ich wygenerowania. Zrównoważony rozwój i związana z nim koncepcja CSR przestaje 
być jedynie możliwością daną organizacjom biznesowym, a staje się zobowiązaniem wobec 
całej palety interesariuszy, takich jak udziałowcy, partnerzy biznesowi, klienci, lokalna spo-
łeczność, pracownicy i instytucje administracji publicznej. Również globalizacja zmieniła 
oblicze zrównoważonego rozwoju i CSR, transformując te koncepcje do poziomu narzędzia 
strategicznego determinującego działania z zakresu marketingu czy HRM, aby w konse-
kwencji kształtować trwały i spójny wizerunek oraz markę organizacji (w tym markę pra-
codawcy).

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Angażowanie się organizacji biznesowych w szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa 
nie jest koncepcją nową. Jednak jej współczesny kształt zapoczątkowany został w 1953 
roku, kiedy to Bowen opublikował książkę pt. Społeczna odpowiedzialność człowieka bizne-
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su (Social Responsibilities of Businessmen). Od tego momentu, przez ponad pół wieku, teo-
retycy i praktycy biznesu rozwijali wiele definicji i modeli Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu oraz koncepcji pokrewnych, takich jak: obywatel korporacyjny (corporate citizen-
ship), społeczne zaangażowanie biznesu czy społeczne wyniki biznesu. Wspólne dla tych 
wszystkich koncepcji jest założenie, że celem biznesu jest nie tylko zysk, ale działania na 
rzecz wspólnego dobra w zakresie przekraczającym potrzeby samej organizacji oraz istnie-
jące regulacje prawne (McWilliams i in. 2006). 

CSR przez niektórych jest uznawany za obowiązek każdej organizacji, przez innych za 
działanie dobrowolne. Przykładowo dla Perraulta i McCarthy’ego (2002), CSR to zobo-
wiązanie firmy do wzmacniania jej pozytywnego wpływu na społeczeństwo i ograniczania 
wpływu negatywnego. Van Marrewijk (2003) natomiast definiuje CSR jako działanie do-
browolne z definicji, polegające na uwzględnieniu problematyki społecznej i środowisko-
wej w operacjach biznesowych i interakcji z interesariuszami. Szymon Wierciński (2011) 
przywołuje badania Dahlsruda (2008), który po przeanalizowaniu 37 definicji z różnych 
okresów, znalazł 5 wspólnych wymiarów CSR: interesariuszy, społeczny, ekonomiczny oraz 
dobrowolny i środowiskowy, w kolejności wagi problemu. 

Stosunkowo nowym zjawiskiem jest odejście od filantropijnego podejścia do koncepcji 
CSR i poszukiwanie dla niej uzasadnienia biznesowego (Carroll, Shabana 2010). Jak poka-
zują badania, efektywne wdrożenie i komunikacja aktywności organizacji w zakresie CSR 
znajdują swoje przełożenie w wynikach firmy, przewadze konkurencyjnej, lojalności klien-
tów, silnym wizerunku i reputacji organizacji, zgodności działań z regulacjami prawnymi 
oraz poprawie wskaźników rekrutacji i retencji (Haugh, Talwar 2010). W konsekwencji co-
raz więcej organizacji wykorzystuje CSR jako fundament dla budowy marki korporacyjnej 
oraz marki pracodawcy. 

Jak przekonują Beckman i inni (2006), w wyniku presji ze strony interesariuszy orga-
nizacji biznesowych, klasyczne twierdzenie Friedmana (1970) mówiące o tym, że „jedyną 
odpowiedzialnością biznesu jest pomnażanie zysków” zostało zamieniona na twierdzenie: 
„jedyną odpowiedzialnością biznesu jest budowa wartości” (Beckman i in. 2006, s. 15), 
czyli wyjście poza mierzenie zysków i budowa wartości organizacji dla szerokiego wachla-
rza interesariuszy – w tym pracowników stanowiących jednocześnie najcenniejszy zasób 
współczesnej organizacji. 

CSR zorientowany na pracownika

Literatura dotycząca koncepcji CSR koncentruje się głównie na czynnikach zewnętrz-
nych, z dużym naciskiem na aspekty środowiska naturalnego oraz społeczne, ignorując czę-
sto pracowników i ich potencjalną rolę – zarówno jako współtwórcy, jak również adresata 
strategii CSR organizacji. W publikacjach na temat koncepcji CSR dominuje postrzeganie 
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pracowników jako „rodzaj produktu ubocznego aktywności w zakresie CSR, a nie integral-
nej części tego procesu. Faktyczne zaangażowanie pracowników oraz ich rola w procesie 
budowania marki organizacji społecznie odpowiedzialnej jest bardzo słabo rozpoznana” 
(Bolton i in. 2011, s. 64).

Podczas gdy organizacje w coraz większym stopniu rozumieją, że wzmacnianie relacji 
pracodawca-pracownik determinuje ich atrakcyjność na rynku, dochodowość oraz uzyska-
nie „licencji na działalność”, badania pokazują, że koncepcja CSR w wymiarze zarządzania 
zasobami ludzkimi jest nadal ignorowana i rzadko realizowana na poziomie strategicznym 
(Preuss i in. 2009). Z drugiej jednak strony w świecie biznesu powstało wiele standardów 
globalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR, w których pracownicy oraz wa-
runki zatrudnienia znalazły swoje szczególne miejsce (Raubenheimer, Rasmussen 2014). 
Wystarczy przypomnieć takie standardy i ich wytyczne dotyczące raportowania CSR, jak:
 - Global Reporting Initiative (GRI),
 - Business in the Community (Bitc),
 - FTSE4GOOD (FTSE),
 - Dow Jones Sustainability Index (SAM Indexes GmbH),
 - Green Paper (CEC),
 - AA 1000 (Institute of Social and Ethical Accountability).

O tym, że biznes coraz poważniej traktuje koncepcję CSR świadczy popularność wyżej 
wspomnianych (i wielu innych) norm i standardów, na podstawie których firmy raportu-
ją swoje dokonania w tym obszarze. Tylko na bazie wytycznych GRI (Global Reporting 
Initiative) raportuje obecnie ponad 7500 firm. 

Badania dowodzą, że aktywność organizacji w obszarze CSR jest dla firm bardzo opła-
calna, również w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi. Działania z zakresu CSR 
wzmacniają identyfikację pracowników z firmą, a tym samym ich zaangażowanie (Kim i in. 
2010). Aby zrozumieć wagę koncepcji CSR dla współczesnego zarządzania zasobami ludz-
kimi wystarczy spojrzeć na wyniki badań: 
 - Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii (Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales 2007) wśród kadry zarządzającej pokazały, że pracownicy oczekują 
od biznesu, że będzie on podzielał ich poglądy w takich kwestiach, jak środowisko natu-
ralne, dobrobyt społeczeństwa, zrównoważony rozwój, różnorodność pracowników oraz 
równowaga życia zawodowego i prywatnego (work/life balance). 

 - Badania przeprowadzone w USA wśród pracowników wchodzących na rynek pracy po-
kazują, że dla trzech czwartych z nich społeczna odpowiedzialność oraz zaangażowa-
nie w ochronę środowiska naturalnego stanowią istotny czynnik wyboru pracodawcy 
(Nidumolu i in. 2009). 

 - Portal pracy Monster Worldwide przeprowadził badania wśród poszukujących za jego 
pośrednictwem pracy, z których wynika, że 92% z nich interesuje praca dla organizacji 
przyjaznych środowisku naturalnemu (Senge i in. 2008).
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Według Adama Werbacha (2009) z Saatchi and Saatchi’s Sustainability Practice, kon-
cepcja zrównoważonego rozwoju to platforma dla uzyskiwania dodatkowego wkładu od 
pracowników, uwolnienia ich kreatywności, wyławiania liderów i pobudzania przedsiębior-
czości – co w sumie jeszcze bardziej angażuje pracowników. Jednak, jak pokazują wyniki 
badań Rodrigo i Arenas (2007) przeprowadzone w dwóch chilijskich firmach z dobrze roz-
winiętymi programami CSR, nie wszyscy pracownicy odnoszą się do tej koncepcji w po-
dobny sposób. Według wspomnianych badaczy, możemy wyróżnić trzy typy pracowników 
w odniesieniu do ich podejścia, które prezentują wobec działań CSR wdrożonych przez 
pracodawcę. 

Pierwszy typ to Pracownik Zaangażowany, który ze względu na swoje przekonania oraz 
doświadczenia bardzo mocno angażuje się w kwestie dobrobytu i sprawiedliwości społecz-
nej, a tym samym przyjmuje wszelkie działania CSR organizacji z wielkim entuzjazmem. 
Ten typ pracowników bardzo pozytywnie postrzega społeczną rolę organizacji i mocno się 
z nią identyfikuje. Ze względu na poczucie sensu swojej pracy oraz identyfikację z organiza-
cją pracownicy ci zazwyczaj realizują swoje zadania znacznie ponad postawione przed nimi 
cele, a ich wyniki pracy mają tendencję wzrostową. Ten typ pracowników możemy odnaleźć 
na każdym poziomie organizacji, ale zazwyczaj jest to kadra menedżerska lub właściciele 
firm. Ich średnia wieku waha się od 40 do 65 lat, posiadają rodzinę i zobowiązania ro-
dzinnie. W większości posiadają szkolenia techniczne lub są profesjonalistami/specjalistami 
z wykształceniem wyższym.

Drugi typ pracownika to Pracownik Obojętny. Jego praca nie jest skoncentrowana na 
problemach społecznych, lecz na rozwoju własnej kariery. Popiera koncepcję społecznej 
sprawiedliwości, ale raczej w teorii, gdyż jego pragmatyczne podejście sprawia, że koncen-
truje się wyłącznie na swojej pracy. Rozumie nową społeczną rolę organizacji, ale w jego 
rozumieniu jest to jedynie nowy model organizacji, w ramach której musi funkcjonować 
i realizować swoje zadania najlepiej jak potrafi. Nie opowiada się ani za, ani przeciwko 
koncepcji CSR. Jego praca jest jednak bardzo efektywna, gdyż koncentruje się na rozwoju 
kariery i ze względu na ten właśnie cel daje z siebie wszystko. Nie identyfikuje się z organi-
zacją, natomiast silnie ze swoim zadaniem lub obszarem organizacji, w którym jest zaanga-
żowany. Jego celem jest budowa wizerunku dobrego pracownika, aby ułatwić sobie awans 
w tej organizacji lub znalezienie pracy w innej. Dlatego też fakt wdrożenia w organizacji lub 
nie koncepcji CSR nie zwiększa jego zaangażowania. Ten typ pracownika można odnaleźć 
na średnim lub wysokim szczeblu zarządzania, są to zazwyczaj wykwalifikowani specjaliści 
z dużymi szansami na awans. Jego wiek waha się od 25 do 35 lat, niektórzy z nich mają 
rodziny, inni nie, ale wszyscy są specjalistami potrzebnymi na rynku. 

Ostatni typ to Pracownik Dysydent/Opozycjonista. Ta grupa pracowników zastanawia 
się, dlaczego pieniądze przeznaczone na programy CSR nie są przeznaczane na podwyżki 
płac lub inne bonusy dla pracowników, natomiast są wydawane na zewnątrz organizacji 
na coś co w ich odczuciu jest niemiarodajne. Traktują swoją pracę w sposób prosty – jako 
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źródło dochodów na życie. Nie interesuje ich społeczna rola, którą pełnią lub którą pełni ich 
organizacja. Generalnie akceptują koncepcję społecznej sprawiedliwości, ale są skupieni na 
sobie i swoich najbliższych. Chcą czerpać korzyści z zasady społecznej sprawiedliwości, 
ale nie widzą potrzeby, aby coś z siebie dać w tym obszarze, gdyż mają poczucie społecz-
nej marginalizacji. W najlepszym razie widzą potrzebę społecznej sprawiedliwości w od-
niesieniu do swojej grupy społecznej. Dlatego też nie interesuje ich nowa rola organizacji 
w społeczeństwie poza sytuacjami, gdy rola ta oznacza dla nich zwiększenie dochodów. Nie 
identyfikują się z organizacją i nie wnoszą do niej więcej (a czasem nawet mniej) niż jest to 
wymagane na ich stanowisku pracy. Wdrożenie koncepcji CSR w organizacji stanowi dla 
nich czynnik frustrujący, czasem prowadzący do protestów, co negatywnie przekłada się na 
ich produktywność. Ten typ pracowników można zazwyczaj odnaleźć na najniższych szcze-
blach organizacji (mogą to być również pracownicy czasowi), z pensjami nieznacznie powy-
żej płacy minimalnej i dlatego jest im trudno zaspokoić podstawowe potrzeby. W przypadku 
tego typu pracowników trudno wyróżnić dominujący przedział wiekowy. Są to osoby od 18. 
do 65. roku życia. Nie posiadają również specjalistycznego wykształcenia ani ukończonych 
studiów, sporadycznie odbyli szkolenie w miejscu pracy.

Budowa marki pracodawcy

Tradycyjnie budowa marki organizacji to zadanie działu marketingu. W ostatnich latach 
jednak, w miarę wzrastania znaczenia zasobów ludzkich w budowie przewagi konkurencyj-
nej oraz w wyniku dynamicznych zmian na rynku pracy, konieczna stała się budowa maki 
pracodawcy (employer branding), za którą odpowiedzialne są głównie działy HR.

Pojęcie budowania marki pracodawcy powstało w latach 90. XX wieku. Ambler i Barrow 
(1996) wprowadzili pojęcie marki pracodawcy jako dyscypliny w wyniku badań przepro-
wadzonych wśród brytyjskich firm. Badania dotyczyły zasadności zastosowania technik za-
rządzania marką w obszarze ZZL. W opinii autorów koncepcja marki pracodawcy i wyko-
rzystywanie w tym celu technik zarządzania marką z obszaru marketingu ma duży potencjał 
w budowaniu wartości organizacji. Od tego czasu powstało jednak wiele zróżnicowanych 
definicji tej koncepcji. Najprościej budowanie marki pracodawcy można zdefiniować jako 
wysiłki organizacji w komunikowaniu interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym tego, 
co czyni ją zarówno pożądanym, jak i wyróżniającym się pracodawcą (Jenner, Taylor 2008). 
Według Martina (2008), istotą budowania marki pracodawcy jest przyciąganie utalentowa-
nych osób do organizacji oraz zapewnianie, że zarówno obecni, jak i potencjalni pracownicy 
będą identyfikować się z firmą (jej marką, misją) i dostarczać pożądanych przez nią wyni-
ków. Z kolei według Moroko i Uncles (2008), budowanie marki pracodawcy można opisać 
jako sumę wysiłków organizacji zmierzających do zakomunikowania obecnemu i przyszłe-
mu personelowi, że firma jest pożądanym miejscem pracy. Minchington (2010) definiuje 
markę pracodawcy jako wizerunek organizacji jako wspaniałego miejsca pracy w oczach 
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aktualnych pracowników oraz kluczowych interesariuszy organizacji, takich jak potencjal-
nych kandydatów do pracy, klientów i innych. A zatem budowa marki pracodawcy polega na 
przyciąganiu najlepszych kandydatów/pracowników, budowaniu ich zaangażowania i utrzy-
mywaniu ich w firmie. 

Celem budowania marki pracodawcy jest skonstruowanie unikalnej oferty pracy, która 
odróżni tę organizację od konkurencji. Turban i Cable (2003) dowodzą również, że silna 
marka pracodawcy pozwala przyciągnąć większą pulę kandydatów, a tym samym zapew-
nić organizacji większy wybór umożliwiający zatrudnienie możliwie najwyższej klasy pra-
cowników. Również według Moroko i Uncles (2008), jeśli organizacji uda się stworzyć 
wizerunek „wspaniałego miejsca pracy”, to ma znacznie większe szanse na przyciągnięcie 
i zatrzymanie utalentowanych i zmotywowanych pracowników. W szczególnych przypad-
kach firma może się stać miejscem pracy pierwszego wyboru dla wielu talentów, stanowią-
cych bardzo pożądany zasób. Aktualnie bowiem „talenty są równie wymagające jak klienci, 
którzy wybierają produkty wyróżniające się spośród innych oraz godne zaufania marki” 
(Adamczyk, Kubasiak 2009, s. 140). 

Budowa pozytywnego wizerunku w umysłach przyszłych i aktualnych pracowników to 
ogromne wyzwanie. Nie wystarczą tu bogate pakiety motywacyjne. W procesie budowy 
marki pracodawcy należy brać pod uwagę takie czynniki, jak: kultura organizacji i pracy, sa-
tysfakcja z pracy, społeczny wizerunek organizacji i wiele innych. Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu również stanowi istotny czynnik, którego nie można pominąć w tym procesie 
(Kashikar-Rao 2014).

Budowa silnej marki pracodawcy wymaga również podążania za trendami (lub nawet 
wyprzedzanie trendów) zarówno w obszarze budowy marki, komunikacji marketingowej 
i strategicznej, jak również narzędzi ZZL. Jezierska (2013, s. 290-291) wskazuje na siedem 
aspektów skutecznego kreowania wizerunku pożądanego pracodawcy:
1) nowy model działania i nowe narzędzia w działaniu employer branding w organizacjach 

– poszukiwanie najlepszych i najefektywniejszych rozwiązań. Na przykład w związku 
z zaangażowaniem w tworzenie marki pracodawcy kilku działów, takich jak HR, PR 
czy marketing, pojawia się konieczność stosowania najnowszych osiągnięć technolo-
gicznych do komunikacji, tak by obniżyć koszty, zaoszczędzić czas i zwiększyć efek-
tywność;

2) nowa generacja pracowników zmienia spojrzenie na życie zawodowe – wkroczenie na 
rynek pracy pokolenia Y wymaga od pracodawców nie tylko zrewidowania swoich wy-
magań, ale także stworzenia dla „nowych” odpowiednich warunków rozwoju i właści-
wej płaszczyzny komunikacji z wcześniej zatrudnionymi;

3) top talenty czy właściwe talenty? – niezbędne okazuje się zidentyfikowanie grupy do-
celowej nie tylko dla danej branży, ale i określonej firmy, czy proponowanej przez nią 
kultury organizacyjnej;
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4) idealni pracodawcy wykorzystują nowe media jako narzędzie rekrutacji – social media 
na dobre zagościły w świadomości zarówno młodych ludzi, jak i firm pragnących roz-
powszechniać swój wizerunek. Posiadanie swojego profilu czy fanpage’u na stronach 
portali społecznościach wydaje się konieczne, aby być rozpoznawalnym przez jak naj-
szersze grono odbiorców, w tym potencjalnych pracowników;

5) idealni pracodawcy widzą korzyści w budowaniu relacji z grupą docelową – już nie 
tylko określenie odpowiednich pracowników, ale i budowanie z nimi trwałych relacji 
odgrywa znaczenie w procesie pozyskiwania tych najlepszych;

6) zaangażowani pracownicy stają się ambasadorami firmy – komunikacja zewnętrzna jest 
tak samo istotna jak wewnętrzna. Jako że marketing szeptany jest nadal jedną ze sku-
teczniejszych metod perswazji, zaangażowani i zadowoleni pracownicy są najlepszymi 
ambasadorami marki;

7) idealni pracodawcy wykorzystują nowe media jako narzędzie zaangażowania pracowni-
ków – pracownicy mają nie tylko swoje konta mailowe na serwerach, są też odbiorcami 
komunikacji wewnętrznej – stymulującej ich odpowiednio do pracy, informującej o naj-
ważniejszych wydarzeniach w życiu organizacji, a nawet edukującej.

Budowa marki pracodawcy na podstawie koncepcji CSR

W ostatnich latach mamy do czynienia z dominacją ekonomii opartej na wiedzy (a zatem 
pracownik staje się potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej), co wiąże się z co-
raz większym zapotrzebowaniem na wykształconych i wykwalifikowanych pracowników 
(Moroko, Uncles 2008). Do tego dochodzą inne wyzwania związane z zarządzaniem kapi-
tałem ludzkim – takie jak starzejące się społeczeństwo, zróżnicowanie kulturowe, większy 
udział kobiet na rynku pracy, samotni rodzice jako pracownicy, różne potrzeby na różnym 
etapie cyklu życia i cyklu kariery zawodowej (Darcy i in. 2012). Dlatego też atrakcyjną 
alternatywą staje się budowa marki pracodawcy opartej na strategii CSR lub idąc nawet 
dalej – stanowiącej element strategii CSR organizacji (wspierającej zrównoważony rozwój 
organizacji).

Według Aggerholm i in. (2011, s. 113), budowa marki pracodawcy w zrównoważonej or-
ganizacji to „Strategiczny proces budowania marki, polegający na tworzeniu, negocjowaniu 
oraz ustanawianiu zrównoważonych relacji pomiędzy organizacją oraz jej aktualnymi i po-
tencjalnymi pracownikami, w zróżnicowanym kontekście organizacyjnym, mając na celu 
współtworzenie zrównoważonych wartości dla jednostki, organizacji i całego społeczeń-
stwa”. Ci sami autorzy wskazują na trzy czynniki charakteryzujące zrównoważony proces 
budowy marki pracodawcy:
 - zakotwiczenie procesu w strategii organizacji i wspieranie realizacji tej strategii;
 - współtworzenie wartości – ciągłe renegocjowanie wartości interesariuszy zgodnie z ich 

oczekiwaniami i statusem;
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 - ustanowienie zrównoważonych relacji pracownik-pracodawca zorientowanych na ciągłą 
refleksję nad wzajemnymi potrzebami oraz aktualnymi i przyszłymi oczekiwaniami.
Budowa marki pracodawcy nie stanowi jedynie narzędzia do rekrutacji i zatrzymywania 

w organizacji wysokiej jakości pracowników, lecz jest istotnym elementem procesu stra-
tegicznej komunikacji zrównoważonej organizacji oraz integralnym elementem budowy 
wartości tej organizacji. Podobnie jak proces budowy marki organizacji, również w przy-
padku marki pracodawcy wychodzimy od wizji, misji oraz celów strategicznych organizacji. 
Marka pracodawcy musi być bowiem spójna z marką organizacji i wspierać realizację zało-
żonych celów oraz wdrażanie przyjętej strategii. Proces ten jest silnie związany ze strategią 
organizacji i obejmuje trzy równorzędne obszary – budowę marki korporacyjnej, strategicz-
ny ZZL oraz strategię CSR. 

App i in. (2012) wykorzystali cykl życia zatrudniania (Employment Life Cycle – ELC), 
aby pokazać, w jaki sposób koncepcje zrównoważonego rozwoju i CSR mogą stanowić 
podstawę dla budowy silnej marki pracodawcy. Cykl życia zatrudnienia to koncepcja z ob-
szaru ZZL mająca na celu zwiększanie i utrzymywanie wysokich wyników pracy na róż-
nych etapach kariery pracowników (Zaugg 2009). ELC w swojej klasycznej postaci zakłada 
4 fazy – wprowadzenie, wzrost, dojrzałość oraz spadek. Czas trwania każdej z faz zależy 
od samego pracownika, ale może być również wynikiem działań ZZL. Wspomniani autorzy 
proponują rozszerzenie cyklu o 2 dodatkowe fazy – przed zatrudnieniem i po zatrudnieniu. 
Argumentują to specyfiką samego procesu budowy marki pracodawcy (kierowanej w du-
żym stopniu do kandydatów na pracowników) oraz istotą zrównoważonego rozwoju. 

Faza przed zatrudnieniem

Na tym etapie organizacja ma na celu zainteresowanie jak największej liczby kandyda-
tów do pracy o możliwie jak najlepszych kwalifikacjach. Jako że wizerunek pracodawcy jest 
kształtowany przed rozpoczęciem pracy lub stażu w organizacji, niezwykle istotne jest wy-
syłanie spójnego komunikatu, szczególnie w odniesieniu do relacji pracodawca-pracownik.

Działania, które mogą być podjęte na tym etapie w zakresie CSR to budowa adekwat-
nego systemu edukacji z udziałem organizacji (np. współpraca z uczelniami lub stworzenie 
własnego uniwersytetu, organizacja systemu praktyk, warsztatów dla uczniów i studentów 
w firmie i w jednostkach edukacyjnych, wizyty studyjne i wiele innych inicjatyw edukacyj-
nych). W ten sposób organizacja angażuje przyszłych pracowników jeszcze zanim podejmą 
ostateczną decyzję o wyborze pracodawcy i ma szansę na wybór możliwie najwyższej ja-
kości zasobów ludzkich. Dla uczniów, studentów i potencjalnych kandydatów jest to możli-
wość zweryfikowania informacji o organizacji uzyskanych od znajomych i w sieci (w szcze-
gólności w mediach społecznych). Nawet jeśli uczestnicy programów edukacyjnych nie 
podejmą pracy w organizacji, mogą być jej ambasadorami.
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Faza wprowadzenia

Na tym etapie pracownik rozpoczyna swą pracę, ale nie posiada jeszcze koniecznej wie-
dzy i umiejętności. Faza ta jest kluczowa dla procesu budowy marki, gdyż to właśnie na tym 
etapie pracownik weryfikuje spójność wysyłanych przez organizację komunikatów ze sta-
nem faktycznym. Na tym etapie również pracownik najintensywniej prezentuje swój odbiór 
organizacji wśród znajomych i szerzej za pomocą mediów społecznościowych.

Działania w tej fazie ELC powinny się koncentrować na integrowaniu pracownika ze 
społecznością pracowniczą organizacji. Przykładowym działaniem na tym etapie może być 
program mentoringu dla nowych pracowników – umożliwiający stosunkowo łatwe zinte-
growanie się ze współpracownikami oraz poznanie specyfiki organizacji. Również program 
rozwoju pracowników zaplanowany i realizowany od pierwszych dni pracy może stanowić 
skuteczne narzędzie budowy pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Faza wzrostu

Na tym etapie pracownicy, którzy już dobrze poznali organizację, intensywnie rozwijają 
swoje kompetencje i jeśli jest to możliwe, awansują. W tej fazie ELC organizacja koncen-
truje się głównie na budowie marki wewnętrznej pracodawcy, stymulując pracownika do 
dalszego rozwoju poprzez programy szkoleniowe i rozwojowe. Wdrożenie strategii CSR 
oznacza zazwyczaj działania związane z utrzymywaniem równowagi między życiem za-
wodowym i prywatnym czy też dbanie o zdrowie pracowników przez np. sponsorowanie 
pakietów medycznych, programy profilaktyki zdrowia, wspieranie aktywności fizycznej itp.

Faza dojrzałości

Na tym etapie zatrudnienia pracownicy zazwyczaj posiadają pełne kompetencje, a ich 
kariera osiąga stagnację. Zagrożeniem dla tej fazy jest wypalenie zawodowe lub chęć zmia-
ny pracodawcy w celu zwiększenia możliwości rozwojowych. Aby zatrzymać pracowników 
i pozostać dla nich pracodawcą z wyboru organizacja może wdrożyć szereg programów 
z zakresu CSR, takich jak wspieranie rozwoju lub poszukiwania nowych pasji czy też ini-
cjowanie projektów angażujących pracowników w działania prospołeczne. Wszystko to, aby 
budować zaangażowanie i satysfakcję z pracy.

Faza spadku

Na tym etapie wyniki pracownika spadają. Zadaniem organizacji jest diagnoza, co jest 
przyczyną tendencji spadkowej i próba znalezienia rozwiązania – np. przez zmianę stanowi-
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ska w ramach organizacji, które będzie bardziej adekwatne do sytuacji życiowej pracownika 
lub będzie stanowiło stymulację do większej aktywności (np. przez możliwość nabycia no-
wych, atrakcyjnych dla pracownika kompetencji).

Jeśli dochodzi to utraty pracownika niezwykle istotne jest, aby organizacja pokazała, że 
bardzo ceni dotychczasową współpracę, że jeśli będzie taka możliwość w przyszłości chęt-
nie nawiąże tę współpracę ponownie. 

Faza po zatrudnieniu

Jako że pracownik po opuszczeniu organizacji ma nadal ogromny wpływ na jej wizeru-
nek, konieczne jest uwzględnienie tego etapu w procesie budowy marki pracodawcy. W tej 
fazie ELC byli pracownicy mogą stać się ambasadorami marki, informując o realiach pracy 
dla organizacji, zachęcając potencjalnych pracowników do aplikowania o pracę, wzbogaca-
jąc tym samym kapitał ludzki organizacji. Jeśli pracownicy odeszli w sposób dobrowolny 
lub w wyniku osiągnięcia wieku emerytalnego, działania z zakresu CSR powinny się opie-
rać na utrzymywaniu relacji społecznych, organizowaniu dla nich dedykowanych wydarzeń 
oraz uwzględnianiu ich we wszystkich stosownych wydarzeniach dedykowanych całej or-
ganizacji. Jeśli pracownik opuścił organizację w wyniku konieczności redukcji zatrudnienia, 
warto o nim pamiętać w momencie, gdy organizacja ponownie będzie miała możliwość 
zwiększenia zatrudnienia. 

Podsumowanie

Organizacja, która stara się prowadzić działania biznesowe w sposób odpowiedzial-
ny może jednocześnie znacznie poprawić wyniki swojej działalności, również w obsza-
rze zasobów ludzkich. Jak pokazują liczne badania, działania z zakresu CSR wzmacniają 
identyfikację pracowników z firmą, a tym samym ich zaangażowanie (Kim i in. 2010). 
Wdrożenie spójnej strategii CSR i efektywne komunikowanie jej uczestnikom rynku pra-
cy pozwala także na przyciąganie wysokiej jakości kandydatów, a tym samym budowanie 
kapitału ludzkiego stanowiącego obecnie kluczowy zasób organizacji i źródło przewagi 
konkurencyjnej.

Budowanie marki pracodawcy to trend i wyzwanie, które w ostatnich latach zyskuje na 
znaczeniu. Wykorzystanie koncepcji CSR do budowy silnej marki pracodawcy pozwala na 
przyciąganie i zatrzymywanie talentów w organizacji. Dzieje się tak przez integrowanie 
działań z zakresu ZZL i CSR, a tym samym tworzenie unikalnej propozycji wartości marki 
pracodawcy, spójnej z wartościami kandydatów i pracowników. Do tego celu warto wyko-
rzystać koncepcję cyklu życia pracownika i dopasować działania z zakresu CSR do potrzeb 
i oczekiwań potencjalnych, aktualnych i byłych pracowników.
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CSR as a Tool of Employer Branding

Summary

An aim of considerations is to present the possibilities of a strong employer branding on the gro-
unds of assumptions of the concept of Corporate Social Responsibility, CSR. In her article, the author 
presented the essence of the concept of CSR as well as the current trends connected with perception of 
this concept by the business world. She also discussed possible ways of the use of CSR to build orga-
nisation’s goodwill for a wide range of its stakeholders and particularly employees. Next, she presen-
ted the concept of employer branding, showing its role in building human capital of the organisation 
being its main source of competitive advantage. In the last part of the article, the author showed how 
the employer branding can be built on the basis of the concept of sustainable development and acti-
vities in the area of CSR. She also proposed application of an expended life cycle of the employee as 
the basis for designing the strategy of a sustainable employer’s brand. The article is a literature review.

Key words: CSR, employer branding, human resource management, employee life cycle.
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