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• Karta jest międzynarodową inicjatywą wspieraną przez Komisję 
Europejską, realizowaną w 12 krajach Unii Europejskiej. 

• W Polsce zainaugurowana  została w 2012 roku. 
• Jest to pisemne zobowiązanie, obligujące do wprowadzenia:  
  (1) zakazu dyskryminacji,   
  (2) zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. 

Karta Różnorodności w Polsce 

  

45 dużych firm 

15 firm z sektora MSP 

10 mikroprzedsiębiorstw 

12 NGO  

1 instytucja + 1 uczelnia 
niepubliczne  + 1 inny podmiot 

85 sygnatariuszy 
www.kartaroznorodnosci.pl 

http://www.kartaroznorodnosci.pl/


  
 

Karta Różnorodności w Polsce 

Program edukacyjny Karty Różnorodności –  działania w 2013 roku: 
 4 spotkania edukacyjne: 

 prawa człowieka 
 LGBT a miejsce pracy 
 Osoby niepełnosprawne w miejscu pracy 
 Zarządzanie wiekiem 

 Szkolenie na temat zarządzania różnorodnością 
 Spotkanie na temat implementowania Karty Różnorodności 
 Newslettery tematyczne  
 Narzędzie do raportowania kwestii różnorodności 
 Wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach programu 

www.kartaroznorodnosci.pl 

http://www.kartaroznorodnosci.pl/


Polska Karta Różnorodności.  
Rok doświadczeń, rok wyzwań. 
14 lutego 2013 roku w Biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich w Warszawie miała 
miejsce konferencja Polska Karta 
Różnorodności. Rok doświadczeń, rok 
wyzwań. Odbyła się ona równo rok po 
inauguracji polskiej Karty Różnorodności.  
 
Organizatorzy:  
FOB, Rzecznik Praw Obywatelskich 
Nowi Sygnatariusze:  
Bank BPH, CEMEX Polska Sp. z o.o., 
KPMG, PGNiG i Polska Telefonia Cyfrowa 
 



Lista Kobiet Polskiego CSR-u 

Na pierwszej Liście Kobiet Polskiego CSR-u: 
 24 panie reprezentują biznes 
 10 - organizacje pozarządowe 
 6 - środowisko akademickie 
 5 – instytucje publiczne 
 2 – media 
 2 – związki pracodawców 
 1 - związki zawodowe 

W marcu 2013 roku Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu ogłosiło Listę Kobiet Polskiego CSR-u.  
 
To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.  
 
50 kobiet, które znalazły się w zestawieniu  
to ekspertki, menedżerki i prezeski na co dzień 
związane z tematem odpowiedzialnego 
biznesu i zrównoważonego rozwoju. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=6722
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=6722
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=6722


262  
praktyki 

106 
firm 

18  
artykułów 

eksperckich 

192  
wydarzenia 

w 
kalendarium 31 

fragmentów 
artykułów 
prasowych 

NOWOŚĆ! 

113  
praktyk 

długoletnich 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2012. Dobre Praktyki” 

 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/dobre-praktyki/raporty/raport-2012/raport-2012---do-pobrania.html


Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2012. Dobre praktyki”: 27 marca 2013 

 
 



III edycja konkursu  
„Pióro odpowiedzialności” 

Laureat główny: 

Marcin Dzierżanowski „Moda na pomaganie” 
(„Coaching”) 

Wyróżnienia: 

 Honorata Krzyś „Nowoczesne rozumienie 
korporacyjnego CSR” („Strategie Biznesu”) 

 Anna Zych „CSR moda czy oczywistość” („Trybuna 
Górnicza”) 

 Jacek Pawlikowski „Szwed w piekle ciuchów” („Gazeta 
Wyborcza”) 

 Robert Sroka „Wzorcowe zachowania” („Personel  
i Zarządzanie” nr 1/2012) 

 Łukasz Makuch „Zrównoważony rozwój podstawą 
budowy wartości przedsiębiorstw” 

 Barbara Szczęsna-Makuch „Zrównoważona produkcja, 
zrównoważone produkty, zrównoważony świat?” 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly/moda-na-pomaganie,6797.html
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly/moda-na-pomaganie,6797.html
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly/moda-na-pomaganie,6797.html
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly/moda-na-pomaganie,6797.html
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly/moda-na-pomaganie,6797.html
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Mierzenie efektywnosci dzialan CSR_FOB_2012.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Mierzenie efektywnosci dzialan CSR_FOB_2012.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Mierzenie efektywnosci dzialan CSR_FOB_2012.pdf
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http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Mierzenie efektywnosci dzialan CSR_FOB_2012.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Mierzenie efektywnosci dzialan CSR_FOB_2012.pdf
http://www.crnavigator.com/art_e57/zrownowazona_produkcja_zrownowazone_produkty_zrownowazony_swiat.html
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High Level Event: 17.10.2013 

Europejska konferencja „Diversity  
Management for Inclusive Growth”,  
organizowana przez FOB,  
Komisję Europejską i Kancelarię  
Prezesa Rady Ministrów 
 
100 uczestników z kilkunastu krajów 
 
Nowi Sygnatariusze: Carrefour Polska,  
EDF Polska, Grupa Saint-Gobain oraz Siemens 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/spoleczenstwo.html?id=7310
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/spoleczenstwo.html?id=7310
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/spoleczenstwo.html?id=7310
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/spoleczenstwo.html?id=7310


Anty-Konferencja CSR: 29.10.2013 

Spotkanie liderek i liderów CSR w Polsce  
w wyjątkowym miejscu – Centrum  
Konferencyjnym Muranów  
(budynek Muzeum Historii Żydów Polskich). 
 
Nowatorska formuła spotkania  
(tzw. un-conference) – uczestnicy  
i uczestniczki w roli prelegentów. 
 
W konferencji uczestniczyło  

100 osób z 65 firm 

 
Goście specjalni:  
s. Małgorzata Chmielewska  
prof. Grzegorz Kołodko 
 
Bezpłatny udział dla dwóch przedstawicieli/lek 

Partnerów Strategicznych FOB 
 
 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/spoleczenstwo.html?id=7374


WSPÓLNE DZIAŁANIE Z BIZNESEM  
NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA 



Liga Odpowiedzialnego Biznesu 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu - to ogólnopolski program dla 
studentów i studentek, w ramach którego podejmowane są liczne 
inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności. 
 

LOB 
Program 

Ambasadorów 
CSR 

„Akademia 
Odpowiedzialnego 

Biznesu” 

Program grantowy, 
Pracownia Działań 

Lokalnych 

Konkurs CSR 

Promowanie 
CSR 

http://lob.org.pl/


wybrane działania Ambasadorów i Ambasadorek CSR (edycja IX) 

Warsztaty podczas 
Festiwalu BOSS 

Warsztaty 
podczas 

Drogowskazów 
Kariery 

Warsztaty  
w liceach  

oraz uczelniach 

Wsparcie badań  
„CSR – oczami studentów” 

realizowane przez SKN 
Zrównoważonego Rozwoju 

Oikos 

Wsparcie badań  
nowych modeli 

biznesowych  
pod kierownictwem  

dr A.Rudnickiej 

Współorganizacja AOB 
2013, Konkursu CSR 

oraz programu 
grantowego LOB 

Wsparcie organizacji 
„Ogłoszenie Raportu 

Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 2012. 

Dobre praktyki” 
 

Wywiady  
w mediach 
studenckich  

 

Artykuły  
w publikacjach 

popularnonaukowych 
oraz prasie studenckiej 

Wsparcie organizacji 
CSR Award  

oraz  
konferencji PRME 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu 





 

 

 

 

 
 

W roku 2013 z Programu Partnerstwa zrezygnowali: 

 

W roku 2013  
do Programu Partnerstwa dołączyli: 
 



Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej – 17.05.2013: 

 
 prezentacje Julii Koczanowicz-Chondzyńskiej (Fundacja  

Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) i Karoliny Cyran-Juraszek  

(Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) 

 dyskusja i dzielenie się dobrymi praktykami przez uczestników 

 Publikacja „Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów  

ekonomii społecznej z biznesem” 

 

Spotkania tematyczne 

Broszura „Spotkanie dwóch światów. 
Współpraca podmiotów ekonomii społecznej 
z biznesem” 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_EkonomiaSpoleczna.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_EkonomiaSpoleczna.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_EkonomiaSpoleczna.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_EkonomiaSpoleczna.pdf


 

Komunikacja CSR. Inspirujące przykłady, wymiana  

doświadczeń i praktyk, nowe perspektywy  

komunikowania - 24.09.2013: 

 

 Prezentacje Mirelli Panek-Owsiańskiej (FOB)  

i Tomasza Trabucia (Edelman Polska) 

 grafiki scetchnoting tworzone przez uczestników 

 grafiki podsumowujące warsztaty stworzone 

przez specjalistkę formy scetchnoting 

Spotkania tematyczne  



 

Pierwsze śniadanie biznesowe  

Programu Partnerstwa: przeciwdziałanie  

korupcji i nadużyciom – 26.11.2013: 

 

 

 gość specjalny, Jermyn Brooks (Transparency International) 

 prezentacja najnowszego kompendium Transparency International Business Principles 

on Countering Bribery - po raz pierwszy w Polsce 

 dyskusja uczestników i wymiana doświadczeń   

 

 

Śniadanie biznesowe 



Biznes i prawa człowieka - spotkanie z dr Michaelem K. Addo – 24.01. 2013: 

 spotkanie z członkiem Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu  

i Praw Człowieka i okazja do dyskusji o wytycznych ONZ  

dotyczących biznesu i praw człowieka 

 wydarzenie przygotowane przez Instytut  

Allerhanda we współpracy z FOB 

„Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych” – 11.06.2013: 

 spotkanie przy okazji pierwszego polskiego wydania książki  

Paula R. Hermana pod tym samym tytułem 

 

Spotkanie z ekspertem 



 Spotkanie z Colinem Beavanem (No impact man) – 23.05.2013: 

 wykład pomysłodawcy amerykańskiej wersji eksperymentu „No impact experiment”, którego 

celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne 

 

 

 spotkanie podsumowało realizację akcji Tydzień inny niż wszystkie, podczas której uczestnicy 

zmierzyli swój ślad węglowy i spróbowali go zmniejszyć poprzez wprowadzanie ekologicznych 

nawyków do swojego codziennego życia 

 eksperyment i wydarzenie współorganizowane przez  

Fundację Sendzimira i Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

 podsumowanie eksperymentu opisane zostało  

 przez Renatę Putkowską z Fundacji Sendzimira. 

 

Spotkanie z ekspertem 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu_Ekologia przyszlosci-1384257799.pdf


Cztery spotkania grupy roboczej „Ekologia przyszłości” 

 

I spotkanie: opracowanie harmonogramu prac – 21 lutego  

II spotkanie: budowanie świadomości ekologicznej  

konsumentów – 20  marca 

III spotkanie: gospodarka odpadami i recykling – 18 kwietnia 

IV spotkanie: zielone miasta – 20 czerwca 

   

Grupy Robocze 2013 



Publikacja „Ekologia przyszłości” prezentuje dobre 

praktyki firm w nurcie ekoinnowacji, które mogą 

stanowić odpowiedź biznesu na wyzwania ekologiczne.  

Obok prezentacji dobrych praktyk autorzy i autorki 

publikacji wyjaśniają związki między biznesem i ekologią, 

opisują inicjatywy promujące prośrodowiskowe 

inicjatywy (“Zeronauci: pokonywanie bariery 

zrównoważonego rozwoju”; “Tydzień inny niż 

wszystkie”).  

Wskazują na rezultaty prowadzenia takich działań, czyli 

sprawnie i skutecznie budowany wysokiej jakości kapitał 

środowiskowy. 

Grupy Robocze 2013 

Publikacja „Ekologia przyszłości”  

Ekologia przyszłości 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu_Ekologia przyszlosci-1384257799.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu_Ekologia przyszlosci-1384257799.pdf


W 2013 zrealizowano II etap prac grup roboczych w ramach „Wizji zrównoważonego rozwoju 

dla polskiego biznesu 2050″, który nawiązuje do raportu Światowej Rady Biznesu na rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD) 

pod tym samym tytułem. Patronat nad inicjatywą objęli Ministerstwo Gospodarki i Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu, przy koordynacji PwC. Podział  

tematyczny grup roboczych był zgodny z obszarami określonymi  

w raporcie: 

 zrównoważona konsumpcja  

 odnawialne źródła energii 

 partnerstwa publiczno-prywatne 

 zazielenianie nowej perspektywy finansowej 

 innowacje społeczne 

 

Wizja 2050: 

Raport „Wizja zrównoważonego  
rozwoju dla polskiego biznesu 2050″ 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/pliki-do-pobrania/wizja-zrownowazonego-rozwoju-dla-polskiego-biznesu-2050,6454.html
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/pliki-do-pobrania/wizja-zrownowazonego-rozwoju-dla-polskiego-biznesu-2050,6454.html
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/pliki-do-pobrania/wizja-zrownowazonego-rozwoju-dla-polskiego-biznesu-2050,6454.html


Praktyczne aspekty w zarządzaniu łańcuchem dostaw – 6.06.2013: 

 

 prelekcja Artura Dominiaka – specjalisty w zakresie systemów zarządzania jakością i 

standardów etycznych w łańcuchu dostaw 

 dyskusja o narzędziach monitorowania dostawców, trudnościach i wyzwaniach związane 

z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz dobrych praktykach w tym zakresie 

Szkolenie 



 

Wykład i warsztaty ogrodniczo-ekologiczne – 22.08.2013: 
 

 wykład o permakulturze w ogrodzie  

i przestrzeni miejskiej poprowadził Robert  

Błaszczyk, autor wielu ogrodów społecznych  

i dyplomowany projektant permakulturowy 

 warsztaty poprowadziła Magdalena  

Zielezińska zawodowo zajmująca się edukacją  

o różnych aspektach ekologii  

i zrównoważonego rozwoju 

 

CSR w praktyce: ekokosmetyki 



Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w interaktywnych webinariach  

CSR Europe, którego FOB jest partnerem.  

Wybrane webinaria w 2013 roku: 

 „Komunikowanie CSR na europejskim rynku inwestycyjnym” 

 „Integrujące modele biznesowe. Zrównoważony i inkluzywny wzrost  

 na podstawie piramidy (BoP)” 

 „Ujawnianie danych pozafinansowych” 

 „Promocja zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy” 

 „Istotność i zaangażowanie interesariuszy” 

 „Narodowe plany działania w zakresie zagadnienia biznes i prawa człowieka” 

 

 

 

 

 

 

Webinaria CSR Europe 

http://www.csreurope.org/
http://www.csreurope.org/


• Miesięczny Newsletter Programu Partnerstwa 

 Najnowsze informacje o odpowiedzialnym biznesie i trendach CSR 

 Zaproszenia na wydarzenia FOB 

 Wiadomości od Partnerów 

 

• Sekcja dla Partnerów Strategicznych w portalu  

odpowiedzialnybiznes.pl: 

 Unikalne treści 

 Materiały z wydarzeń  

Programu Partnerstwa 

 Analizy i publikacje 

 Inspiracje współpracy  

z przedstawicielami 

sektora pozarządowego 

 

Newsletter i Sekcja  
dla Partnerów Strategicznych 
  

download.odpowiedzialnybiznes.pl


Analizy tematyczne 

Lipiec: Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje Luty: Biznes i prawa człowieka – czas na pragmatyzm 

Grudzień: COP 19: droga ku zielonej przyszłości 
Wrzesień: Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu  

http://download.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=834
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/analiza tematyczna_1_2013_prawa_czlowieka(1).pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/analiza tematyczna_1_2013_prawa_czlowieka(1).pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/analiza tematyczna_1_2013_prawa_czlowieka(1).pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/analiza tematyczna_1_2013_prawa_czlowieka(1).pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Analiza Tematyczna_portal.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/FOB_WielcyNieobecni(1)-1377077644.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/FOB_WielcyNieobecni(1)-1377077644.pdf


FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 
JAKO PARTNER I PATRON  



VII Ranking Odpowiedzialnych Firm 
 
Gala ogłoszenia wyników odbyła się 23.04.2013  

na stadionie Legii Warszawa.  
 

Top 10 Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2013 roku 
 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, GK 

 Kompania Piwowarska SA 

 Nutricia 

 Danone Sp. z o.o. 

 PKN Orlen SA 

 Schenker Sp. z o.o. 

 Tesco Polska sp. z o.o. 

 Grupa Lotos SA 

 Orange Polska (d. TP SA) 

 Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. 

 

Ranking jest publikowany przez „Dziennik Gazetę Prawną” pod patronatem Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu,  a tworzony przez dr Bolesława Roka z Centrum Etyki 
Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i weryfikowany przez PwC. 

 

 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/zarzadzanie-i-raportowanie.html?id=6830


Konkurs Raporty Społeczne 

 nowa strona internetowa Konkursu  
 oraz nowe logo 

 
 32 nadesłane  raporty konkursowe 
 
 nagrodzonych zostało 5 najlepiej 

sporządzonych raportów 
 

 jury wyróżniło również 5 firm  
za m.in. włączenie do raportu analizy 
wpływu ekonomicznego  
i podatkowego na gospodarkę  
i społeczeństwo, czy mierzenie 
efektywności działań społecznych 

 

http://raportyspoleczne.pl/


Konkurs Raporty Społeczne – 
konferencja 3 grudnia 2013 r.  

Nagroda główna: 
CEMEX Polska Sp. z o. o. 
„Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012” 
 
Najlepszy debiut: 
ING Bank Śląski S.A. 
„ING SZTUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI Raport Odpowiedzialności  
Społecznej ING Banku Śląskiego S.A. 2011-2012” 
 
Nagroda Ministerstwa Gospodarki: 
Orange Polska 
„Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2012”  
 
Nagroda dziennikarzy: 
CEMEX Polska Sp. z o. o. 
„Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012” 
 
Nagroda internautów: 
Tauron Polska Energia S.A. 
„Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON 2012” 
 
Wyróżnienia: 
 
Grupa Żywiec S.A. 
Kompania Piwowarska S.A. 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 
Orange Polska 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA 
 



Konkurs Raporty Społeczne – 
konferencja 3.12.2013  



Projekt RespEn 

 

RespEn „Odpowiedzialna przedsiębiorczość ”  

 

W ramach projektu: 

 80 przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw (20 ze Szwecji,  
60 z Polski) zostało przeszkolonych z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu i tworzenia strategii CSR. Efektem szkoleń są strategie społecznej 

odpowiedzialności przygotowane przez uczestników. 

 przygotowana została publikacja 

 

 

 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Polskie i szwedzkie MSP wobec wyzwa%C5%84 CSR.pdf


Projekt Współpraca międzysektorowa 
na rzecz CSR na Śląsku 
 

 

 Projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Organizatorzy: Izba Rzemieślnicza oraz Małej  
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach  
oraz  Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

 

Czas trwania: 1.02.2012 – 31.05.2013  

 

Publikacja: „Współpraca międzysektorowa  
na rzecz CSR na Śląsku” 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wsp%C3%B3%C5%82praca mi%C4%99dzysektorowa na rzecz CSR na %C5%9Al%C4%85sku.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wsp%C3%B3%C5%82praca mi%C4%99dzysektorowa na rzecz CSR na %C5%9Al%C4%85sku.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wsp%C3%B3%C5%82praca mi%C4%99dzysektorowa na rzecz CSR na %C5%9Al%C4%85sku.pdf


Konkursy pod patronatem FOB 

 Konkurs Kampania Społeczna Roku 
 

 VIII Edycja Verba Veritatis (na najlepsze prace 
dyplomowe z zakresu CSR) 
 

 Ekoodpowiedzialni w biznesie  
 

 Konkurs Liderzy Zrównoważonego Rozwoju 



Inicjatywy pod patronatem FOB 

 „Poznań CSR Contest” - patronat honorowy 

 „Partnerstwo dla prewencji” - patronat honorowy 

 Projekt „CSR drogą do innowacji”  (ARS i Goodbrand) 

 Inauguracja programu „Certyfikat Zielony Sklep” (Fundacja Partnerstwo dla 
Środowiska) 

 „Efektywność społecznego zaangażowania firm, czyli model LBG w praktyce” 
(SGS Polska) 

 Projekt „Tydzień inny niż wszystkie” (Fundacja Sendzimira) 

 Seminarium „Jak efektywnie zarządzać CSR? Struktury, procesy, narzędzia” 
(SGS Polska) 

 Gala VII Rankingu Odpowiedzialnych Firm 

 „Raport CSR… i co dalej?” (SGS Polska) 

 

 



Inicjatywy pod patronatem portalu 
odpowiedzialnybiznes.pl  

 

 HR na śniadanie 

 Konkurs Kampanie Społeczne 

 Konkurs Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 

 Spotkanie inaugurujące Certyfikat Zielony Sklep 

 Dobroczyńca Roku 

 Koalicja Prezesi-Wolontariusze 

 Efektywność społecznego zaangażowania firm, czyli model LBG w praktyce  

 Konkurs fotograficzny skierowany do pracowników Orbis 

 II Forum Kobiet w Logistyce pt. "Kobiety w świecie logistyki - Biznes relacyjny czy 
biznes transakcyjny?" 

 Program "Wydatki kontrolowane" 

 



Inicjatywy pod patronatem portalu 
odpowiedzialnybiznes.pl  

 

 Lodołamacze 

 II Festiwal Sztuki Kreatywnego Recyklingu - Biała Podlaska 

 III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku - Wrocław 

 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczna odpowiedzialność organizacji. 
Diagnoza i doskonalenie" - Wrocław 

 Premiera filmu "Żądza bankiera" Costy-Gavrasa 

 Zostań Superfirmą 2013 

 II Konferencja Fundraising dla NGO - Poznań 

 XVII Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower - Warszawa 

 7. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu - Warszawa 

 Raport CSR… i co dalej? - Warszawa 

 



Inicjatywy pod patronatem portalu 
odpowiedzialnybiznes.pl 

 

 Gala "Aktywność Kobiet" 

 Konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 

 VII edycja „Liderów Filantropii” 

 BAROMETR CSR  

 



PUBLIKACJE I BADANIA 
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 

 
 



Badanie 

Celem badania było określenie występowania 
zrównoważonych innowacyjności (tj. innowacji  
o charakterze prospołecznym, proekologicznym 
wpisującym się w paradygmat zrównoważonego rozwoju) 
wśród największych przedsiębiorstw w Polsce.  
 
Badanie, podzielone na część jakościową  
i ilościową, zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec 
2012 r. przez Millward Brown SMG/KRC.  
 
Przebadanych zostało 70 przedsiębiorstw z listy 500 
największych w Polsce. Patronem badania było 
Ministerstwo Gospodarki. 
 
Wyniki upubliczniliśmy w marcu 2013 roku.  
 

Zrównoważona innowacyjność w polskich 
przedsiębiorstwach 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Zr%C3%B3wnowa%C5%BCona innowacyjno%C5%9B%C4%87 w polskich przedsi%C4%99biorstwach stan obecny a wyzwania.pdf


Publikacje 

 

Publikacja „Wspólna odpowiedzialność. Rola 
innowacji” została udostępniona z początkiem marca. 
To kolejna część cyklu opracowań przygotowywanych 
przez FOB. Znajdują się w niej przykłady zarówno 
innowacji społecznych jak i ekologicznych oraz 
rozważanie dotyczące tego, jak pracownicy czy 
konsumenci mogą inicjować innowacje i tworzyć nowe 
modele biznesowe.  
 
Częścią publikacji są także dobre praktyki z Polski  
i zagranicy, które przybliżają istniejące dobre praktyki. 
 

Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/FOB rola innowacji 176x250 2013-03-05 calosc pojedyczne strony.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/FOB rola innowacji 176x250 2013-03-05 calosc pojedyczne strony.pdf


Publikacje 

W lipcu zostały upublicznione „Trendy CSR” - pierwszy 
z serii cyklicznie wydawanych artykułów o trendach 
społecznej odpowiedzialności biznesu.   
Przedstawione w tym krótkim artykule trendy CSR to 
pewne wycinki rzeczywistości biznesowej dostrzeżone 
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz 
przedstawicieli i przedstawicielki firm będących 
liderami społecznej odpowiedzialności w Polsce 
wycinki rzeczywistości.  
 

Trendy CSR 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Trendy CSR_Fina%C5%82.pdf


Publikacje 

 

 pierwszy przewodnik po wdrażaniu 
Karty Różnorodności  w Polsce  

 
 w publikacji „Łączy nas różnorodność! " 

można znaleźć m.in. dobre praktyki 
polskich firm w zakresie zarządzania 
różnorodnością, inspirujące wywiady, 
praktyczne wskazówki oraz informacje 
na temat europejskiego kontekstu 
Karty 

Łączy nas różnorodność!  
Przewodnik po Karcie Różnorodności 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu_Laczy_nas_roznorodnosc_Przewodnik_po_Karcie_Roznorodnosci_2013.pdf


Publikacje 

 

 
„Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania 
społecznego” to pierwsze w Polsce kompleksowe 
kompendium ukazujące proces raportowania z 
różnych perspektyw – firm, dziennikarzy, 
inwestorów. 
 
Praca zbiorowa ekspertów i ekspertek ukazuje 
zarówno teoretyczny jak i praktyczny opis procesów, 
standardów i światowych trendów w raportowaniu. 
Przedstawia korzyści wewnętrzne i zewnętrzne, 
pokazuje zarys historyczny oraz dobre przykłady 
raportów wydanych w ciągu ostatnich lat. 

Wspólna odpowiedzialność.  
Rola raportowania społecznego 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna odpowiedzialnosc_Raportowanie spoleczne-PODGLAD.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna odpowiedzialnosc_Raportowanie spoleczne-PODGLAD.pdf


FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 
W MEDIACH 

 
 



FOB w mediach 



FOB w mediach 



POZOSTAŁE INICJATYWY 
Z UDZIAŁEM  

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 
 
 



Współpraca z instytucjami publicznymi 

 Udział w pracach Grup Roboczych w ramach Zespołu ds. 
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy 
Ministerstwie Gospodarki 
 

 Karta Różnorodności – projekt na rzecz zarządzania 
różnorodnością pod patronatem Pełnomocnika  
Rządu ds. Równego Traktowania oraz  
Rzecznika Praw Obywatelskich 
 
 
 
 
 
 

 



Współpraca ze środowiskiem akademickim 

Międzynarodowa Konferencja  

„Społeczna odpowiedzialność uczelni” – 13.03.2013 

 

Tematem przewodnim konferencji były Zasady 

Odpowiedzialnego Kształcenia Menadżerów (PRME)  

 

Organizatorzy: FOB, Grupa robocza CSR a edukacja 

(Ministerstwo Gospodarki), UNDP 

 

Patron: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 

 

http://www.unprme.org/


Współpraca ze środowiskiem akademickim 

 I International Conference „Beyond‘Business as Usual’. CSR 

Trends” – WZ UŁ, Łódź, 20-21.06.2013 (FOB partnerem konkursu 

dla doktorantów oraz sponsorem nagrody) 

 

 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna 

Odpowiedzialność Organizacji. Diagnoza i doskonalenie” – 

Wrocław,10-11.06.2013  (referat Marcina Grzybka) 

 

 I Konferencja Naukowa „Miasto-Sztuka-Nauka-Gospodarka” – 

SGH, Warszawa 17.10.2013 (referat Agaty Gruszeckiej-Tieśluk) 

 

 Współpraca z IWBEE (International Working Group on Business 

Ethics Education) 

 

 Współpraca z ekspertami zewnętrznymi (dr Bolesławem Rokiem,  

dr Agatą Rudnicką-Reichel, dr Januszem Reichlem, dr Ewą 

Jastrzębską, dr Martą Karwacką i in.) 



Wystąpienia przedstawicieli FOB-u  
na konferencjach krajowych 

 01.30.2013, PKPP Lewiatan, Certyfikat Zielony Sklep 
 02.12.2013, Instytut Praw Pacjenta, Konferencja organizacji pacjenckich 
 02.14.2013, Biuro RPO, Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań 
 02.20.2013, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Spotkanie na temat zwiększenia udziału 

kobiet w biznesie 
 02.25.2013, PwC, Diversity in Business - a joint meeting of CSR & HR BPCC Policy Groups 
 02.27.2013, Płock, Biznes społecznie odpowiedzialny w kontekście dialogu NGO i MŚP 
 02.28.2013, Ministerstwo  Gospodarki, Wizja2050-kontynuacja 
 03.08.2013, UW, Diversity Pays! Różnorodność się opłaca 
 03.11.2013, Dziennik-Gazeta Prawna, Panel o Rankingu Odpowiedzialnych Firm 
 03.14.2013, Jugowice, II DOLNOŚLĄSKIE FORUM INNOWACJI I TECHNOLOGII pt. 

"Innowacje społeczne w Polsce. Realia i perspektywy transferu na Dolnym Śląsku 
 03.14.2013, Kraków, II Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu 
 03.14-15.2013, Jugowice, Debata Społeczność Diversity 



Wystąpienia przedstawicieli FOB-u  
na konferencjach krajowych 

 03.15.2013, Jugowice, Spotkanie Rady Społeczności Diversity 
 03.18.2013, Kraków, Mosty ekonomiczne 
 03.20.2013, Wydział Psychologii UW, Marketing w sieci a CSR 
 04.11.2013, Warszawa, Raport CSR… i co dalej? Spotkanie SGS 
 04.12.2013, Warszawa, Spotkanie e-koszyk w Min. Środowiska 
 04.24.2013, Warszawa, prezentacja dla studentów psychologii UW 
 05.08.2013, Warszawa, Spotkanie informacyjne ws. Projektu PARP 
 05.09.2013, Warszawa, debata THINKTANK  
 05.23.2013, Warszawa, III Warszawskie Dni Logistyki 
 05.23.2013, Gdańsk, VIII Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 
 05.23.2013, Warszawa, debata w ramach Europower 
 05.24.2013, Warszawa, III Warszawskie Dni Logistyki 
 06.03.2013, Urząd Marszałkowski Katowice, II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej 

Odpowiedzialności Biznesu 



Wystąpienia przedstawicieli FOB-u  
na konferencjach krajowych 

 06.07.2013, Warszawa, dyskusja po filmie "Żądza bankiera" 
 06.10-11.2013, Wrocław, Konferencja Naukowa "Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza 

i doskonalenie" 
 06.18.2013, Warszawa, Konferencja "Zauważ nasze słowa" 
 06.25.2013, Urząd Miasta Łodzi, BO Łódzka Karta Różnorodności 
 06.26.2013, Bydgoszcz, Podwieczorek przy CSR w ramach LOB 
 06.26.2013, Warszawa, dyskusja nad raportem Hausnera 
 09.03-04.2013, Krynica, Forum Ekonomiczne 
 09.10.2013, Warszawa, Barometr CSR 
 09.12.2013, Warszawa, Spotkanie w Ambasadzie Korei 
 09.26.2013, Białystok, Czy różnica jest polityczna? Zróżnicowanie społeczno-kulturowe a problem 

dyskryminacji 
 09.27.2013, Białystok, Sympozjum Różnorodność – sprawdzam! Wdrażanie antydyskryminacyjnej 

edukacji obywatelskiej do systemu edukacji formalne 
 10.03.2013, Lublin, Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 



Udział przedstawicieli FOB-u w konferencjach 
międzynarodowych 

 
 02.28.-03.01.2013, Madryt, Spotkanie Platformy KR Madryt 

 
 15-16.04, Montreaux, spotkanie WBCSD  

 
 04.15.2013, Berlin, Business and Human Rights Workshop 

 
 17-18.04, Bruksela, spotkanie NPO CSR Europe 

 
 05.16.2013, Bratysława,  konferencja o pomocy humanitarnej 

 
 05.22-24.2013, Amsterdam, GRI Conference on sustainability reporting 

 
 06.13.2013, Bruksela, Gender Equality Index 

 
 06.14-15.2013, Bruksela, Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczeń 

 
 06.25.2013, Bruksela, CSR Award Ceremony 

 
 

 

 

 

 
 



European CSR Award Scheme 

 Konkurs „European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and 
Impact” powstał w celu nagrodzenia partnerstw pomiędzy 
przedsiębiorstwem i co najmniej jednym pozabiznesowym interesariuszem.  

 Konkurs finansowany jest przez Komisję Europejską, a jego koordynacją na 
poziomie europejskim zajmują się organizacje CSR Europe i Business in the 
Community, kierując konsorcjum złożonym z 29 krajowych organizacji. 

 W Polsce konkurs koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

27 marca 2013 roku zostali ogłoszeni zwycięzcy 
konkursu CSR Award. 
W kategorii:  Małe i Średnie Przedsiębiorstwo: 
Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z 
o.o. za projekt Bądź widoczny - bądź bezpieczny" 
realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta 
Bydgoszczy oraz innymi partnerami. 
W kategorii:  Duże Przedsiębiorstwo: 
Orange Polska za projekt "Bezpieczeństwo w sieci„ 
realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieci 
Niczyje. 
 



Portal www.odpowiedzialnybiznes.pl 



FOB w mediach społecznościowych 

4740 fanów i fanek 
na głównym profilu  

na Facebooku 

6 stron 
tematycznych na 

Facebooku 

23240 wyświetleń  
78 filmów 



FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 
JAKO ODPOWIEDZIALNA ORGANIZACJA 

 
 



 Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydało w 
2013 pierwszy w Polsce raport społeczny 
organizacji pozarządowej 

 Raport, zgodny z międzynarodowym 
standardem sprawozdawczości Global 
Reporting Initative, jest jednym spośród około 
65 raportów tego typu wydawanych  w ciągu 
roku na świecie. Dane były zestawiane na 
podstawie dodatkowego dokumentu – 
Suplementu dla sektora organizacji 
pozarządowych 

 Raport powstał za lata 2011-2012 i będzie 
wydawany co dwa lata 

 FOB jest też organizacją pożytku publicznego 

Raport społeczny FOB 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport_spoleczny_2011-2012/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport_spoleczny_2011-2012/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport_spoleczny_2011-2012/


LUDZIE FOB 

 
 



Zarząd 

Anna Rusajczyk 

Marek Kosycarz 

Mirella Panek-Owsiańska 

Irena Pichola 

Krzysztof Kaczmar Renata Juszkiewicz Małgorzata Szlendak 



Zespół 



DZIĘKUJEMY 
ZA WSPÓŁPRACĘ W 2013 ROKU! 


