
 

 
 
 

Zgłoś się do europejskiego 

konkursu CSR  
Wyjątkowa okazja do kształtowania rozwoju społecznej 

odpowiedzialności biznesu w Europie 
 

W roku 2013 rusza pierwszy ogólnoeuropejski program nagród (European CSR Award Scheme) 

motywujący przedsiębiorstwa do dążenia do doskonałości w zakresie CSR w ramach 

wielostronnych projektów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu koordynuje polską edycję konkursu. 

Ta pionierska inicjatywa dotyczyć będzie przykładów udanych partnerstw pomiędzy 

przedsiębiorstwami a organizacjami spoza sektora biznesowego, ze szczególnym naciskiem na 

wspólne programy wpierające zrównoważony rozwój poprzez innowacje.  

Przy wsparciu Komisji Europejskiej organizacje CSR Europe i Business in the Community poprowadzą 

konsorcjum złożone z 29 krajowych organizacji CSR, w ramach pierwszej edycji European CSR Award 

Scheme promującej partnerstwo, innowacje i pozytywne skutki dla społeczeństwa. 

Głównym celem Programu jest:  

� Podkreślanie wybitnych osiągnięć na polu CSR i szerzenie globalnej świadomości na temat 

pozytywnego wpływu, jaki przedsiębiorstwa mogą wywierać na społeczeństwo 

� Eksponowanie najlepszych europejskich wielostronnych projektów z zakresu CSR 

� Usprawnianie wymiany dobrych praktyk z zakresu CSR w Europie 

� Zachęcanie do współpracy w zakresie CSR pomiędzy przedsiębiorstwami a innymi 

zainteresowanymi stronami  

� Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w celu rozwiązywania problemów zrównoważonego 

rozwoju  

The European CSR Award Scheme 

is being implemented in Poland by:            

 



 

Bądź	pionierem	w	Europie		
Promuj wybitne osiągnięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności 

biznesu, innowacji i zrównoważonego rozwoju  
 

Nowy europejski program CSR Award Scheme stwarza wyjątkową okazję do promowania 

własnych partnerstw CSR zarówno w kraju, jak i na arenie europejskiej. Nie ma znaczenia, 

czy reprezentujesz małe lub średnie przedsiębiorstwo partnerujące pojedynczej organizacji, 

czy też dużą firmę współpracującą z wieloma zainteresowanymi stronami – chętnie dowiemy 

się jak Twoja współpraca doprowadziła do pozytywnej zmiany społecznej i gospodarczej.  

 

5	powodów,	aby	wziąć	udział	w	Programie	
1. Zyskasz uznanie w Twoim środowisku jako lider w dziedzinie społecznej 

odpowiedzialności biznesu  

2. Podniesiesz swoją reputację i wiarygodność na poziomie krajowym i europejskim  

3. Pokażesz innowacyjność i zaangażowanie Twojej organizacji w kwestie zrównoważonego 

rozwoju  

4. Zyskasz możliwość wymiany dobrych praktyk i wpłyniesz na rozwój CSR poprzez ich 

powielanie  

5. Zwycięskie partnerstwa zostaną nagrodzone podczas prestiżowych ceremonii 
  

W ramach polskiej edycji European CSR Award Scheme nagroda 

zostanie przyznana w 2 kategoriach: 

� Partnerstwa z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw  

� Partnerstwa z udziałem większych przedsiębiorstw  

 

Zgłoszenia są oceniane przez panel niezależnych specjalistów z zakresu CSR 

Zwycięzcy krajowi w każdej kategorii zostaną wybrani na podstawie oceny pozytywnego wpływu, jaki 

ich wielostronne projekty wywarły zarówno na społeczeństwo, jak i środowisko biznesowe. Jurorzy 

poszukują innowacyjnych i zrównoważonych inicjatyw, które można skutecznie powielać.  

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni zarówno podczas krajowej ceremonii wręczenia nagród, jak i w trakcie 

ceremonii europejskiej, która odbędzie się w Brukseli w czerwcu 2013 roku, organizowanej przez 

Komisję Europejską.  

Podczas ceremonii europejskiej zwycięzcom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające 

przyznanie nagrody, podpisane przez wysokiego rangą przedstawiciela Komisji Europejskiej.  

Zgłoszenia do Europejskich Nagród CSR są bezpłatne 

Informacje na temat warunków uczestnictwa w polskiej edycji European CSR Award Scheme 

dostępne są na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl/pl/europeanCSRaward. 


