


NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 15-LECIA

NAGRODA „LUDZIE, KTÓRZY ZMIENIAJĄ BIZNES”

● Pierwsza w Polsce nagroda dla osób, które poprzez swoje zaangażowanie 

   i konkretne działania sprawiają, że CSR staje się standardem zarządzania w biznesie

● Jury złożone z ekspertów z różnych dziedzin i uznanych autorytetów 

BADANIE „MENEDŻEROWIE CSR W POLSCE”

● Wykorzystanie dotychczasowych badań dotyczących menedżerów CSR

● Poznanie opinii menedżerów  CSR  na temat zrównoważonego rozwoju 

● Eksperckie  komentarze do wyników badania

BADANIE „ALUMNI LOB”

● Poznanie wpływu CSR na rozwój społeczno-zawodowy uczestników 10 edycji 

   studenckiego programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu

● Eksperckie komentarze do wyników badania

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „BIZNES, KTÓRY ZMIENIA ŚWIAT”

● Konferencja dotycząca odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu 

● Inspirujący prelegenci i eksperci, także z zagranicy

● Oryginalna formuła 

● Uroczysta gala 

JUBILEUSZOWA PUBLIKACJA

● Obraz rozwoju CSR w Polsce na przestrzeni ostatnich 15 lat

● Opinie ekspertów CSR i uznanych autorów

Biznes, który zmienia świat. 

Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, 
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi 
na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw, dzięki którym 
biznes stawał się bardziej odpowiedzialny i zrównoważony. 

W roku jubileuszowym chcemy podsumować i uczcić  
Partnerstwo na rzecz CSR w Polsce, w tym szczególnie tych,  
którzy zmieniają biznes i świat wokół nas:
● nagradzając  ludzi, którzy zmieniają biznes,
● przeprowadzając dwa ogólnopolskie badania osób związanych z CSR,
● zapraszając na międzynarodową konferencję,
● wydając jubileuszową publikację.

RAZEM UCZCIJMY 
15 LAT PARTNERSTWA NA RZECZ CSR! 

PA R T N E R Z Y  G ŁÓ W N IO R G A N I Z ATO R P A R T N E R
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Szanowni Państwo
z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 

W tym roku w ciągu kilku dni musieliśmy zakończyć rejestrację do udziału w ogłoszeniu Raportu, gdyż możliwości 
lokalowe okazały się mniejsze niż zainteresowanie tym wydarzeniem; było nam oczywiście bardzo przykro z tego 
powodu. I choć nie możemy się z wszystkimi z Państwa spotkać, to jednak bardzo budujące jest takie potwierdzenie, 
że realizowana od kilkunastu lat inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu wciąż okazuje się potrzebna. 
Ma to oczywiste znaczenie zarówno dla pracowników i pracowniczek FOB, jak i wspierających nas firm – Partnerów 
Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Także dlatego, że wbrew pesymistycznym diagnozom wieszczącym upadek idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu, tak wiele firm widzi tu wartość. Wciąż dołączają nowe, którym zależy na tym, by ich praktyki znalazły się 
w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce”. Choć w wielu przypadkach to z pewnością dopiero mały krok 
w kierunku dojrzałego CSR, jednak budzi nadzieję na dalszy rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce. 

To dla nas szczególnie ważne w roku jubileuszowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, kiedy wspólnie z Państwem 
podsumowujemy 15 lat współpracy, budowania Partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. W tym czasie – razem – 
stworzyliśmy społeczność ludzi, którzy nie tylko zajmują się tematem odpowiedzialnego biznesu zawodowo, 
ale też osobiście wierzą w to, że biznes ma do odegrania ważną rolę w podejmowaniu wyzwań i rozwiązywaniu 
problemów współczesnego świata – ubóstwa, walki o prawa człowieka, gospodarowania bogactwami naturalnymi, 
ochrony klimatu. Są przekonani, że warto i należy poszukiwać różnych możliwości – partnerstw sektorowych 
i międzysektorowych, które pomogą sprostać tym wyzwaniom. Piętnaście lat temu kilka firm postanowiło, w ramach 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, połączyć siły, by wspólnie szukać lepszych rozwiązań i inspiracji, w kolejnych latach 
było ich ponad 100. Współpraca oraz partnerstwo to kluczowe słowa dla odpowiedzialnego biznesu i istota działań 
FOB. Ważną częścią tej pracy jest od kilkunastu już lat przygotowanie Raportu dobrych praktyk. 

„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” to publikacja wciąż oczekiwana i potrzebna. Potwierdza to 
przede wszystkim liczba nadesłanych przez Państwa praktyk. Po raz kolejny możemy stwierdzić jej wzrost – do 420 – 
w tegorocznej edycji. Dużo więcej niż w latach ubiegłych – bo już 264 – jest też praktyk długoletnich. Do Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu napłynęły informacje ze 124 firm, reprezentujących praktycznie wszystkie sektory gospodarki, 
różnej skali działania: przedsiębiorstwa duże, średnie i małe, z całej Polski. Raport jest więc swego rodzaju obrazem 
tego, jak wygląda odpowiedzialny biznes w Polsce A.D. 2014. Niezmiennie najwięcej działań podejmują firmy w zakresie 
zaangażowania społecznego – w tegorocznej edycji zebraliśmy aż 187 przykładów. Kolejnym obszarem najchętniej 
wybieranym przez biznes są praktyki z zakresu pracy oraz środowiska – odpowiednio: 84 i 50 przykładów. O tym, jak 
dużo pozostaje do zrobienia w obszarze praw człowieka, świadczy liczba praktyk, które przynosi Raport – to zaledwie 
14 przykładów. Wciąż bardzo potrzebne jest poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie uczciwych praktyk operacyjnych 
i zagadnień konsumenckich reprezentowanych odpowiednio przez 29 i 21 przykładów. Tym bardziej warto zaczerpnąć 
inspiracji z doświadczeń innych firm, które pokazuje Raport.

Jak zawsze naszej publikacji towarzyszą ciekawe artykuły wprowadzające, a także przegląd najważniejszych wydarzeń 
minionego roku. W tej edycji szczególnie zachęcam do lektury wyjątkowo obszernego podsumowania 2014 roku 
autorstwa prezeski FOB, Mirelli Panek-Owsiańskiej. Co ciekawe, materiał ten powstał w efekcie współpracy Mirelli 
z kilkunastoma osobami szczególnie aktywnymi, można powiedzieć tworzącymi obraz polskiego CSR. W ten sposób, 
subiektywny skądinąd, przegląd zyskał szansę przedstawienia rzeczywiście ważnych inicjatyw, także tych, które jeszcze 
wystarczająco się nie przebiły.  

Życzę Państwu inspirującej lektury,
Marzena Strzelczak
dyrektorka generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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informacji o miejscu jego produkcji, zrób sobie zdjęcie i opu-
blikuj je na portalach społecznościowych!). Temu tematowi 
poświęcony został portal altmoda.pl oraz przewodnik Altwear 
dostępny na platformie mintu.me – tej samej, która pozwoliła 
na crowdfundingowe sfinansowanie marki Wisłaki proponują-
cej kolekcję ubrań inspirowaną chronionymi gatunkami zwie-
rząt z warszawskiej Wisły. Jeśli dodamy do tego zwycięstwo 
Darii Lisieckiej (byłej ambasadorki Ligi Odpowiedzialnego 
Biznesu) i jej pracy „Zastosowanie koncepcji Corporate Social 
Responsibility w przemyśle odzieżowym” w konkursie Verba 
Veritatis, organizowanym przez Konfederację Przedsiębiorstw 
Finansowych i Akademię Leona Koźmińskiego, okazuje się, że 
w 2014 roku temat etycznej mody był bardzo modny.

MARZYCIELE CZY RZEMIEŚLNICY?

„Tworząc to miejsce, zapraszamy do niego różne środowiska. 
Warunkiem sensowności współdziałania jest uznanie wzajem-
nych kompetencji i wyrwanie się z »klatki« stereotypów, jakimi 
nawzajem posługują się urzędnicy, naukowcy, przedsiębiorcy, 
społecznicy. O taką właśnie kulturę wzajemnego szacunku bę-
dziemy w tym miejscu szczególnie zabiegać” – pisali inicjato-
rzy projektu Marzyciele i Rzemieślnicy, który został otwarty 
na III piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, stając się 
miejscem mającym wspierać praktyczne pomysły i przedsię-
wzięcia odnoszące się do realnych społecznych wyzwań.

Temat innowacji społecznych od kilku lat jest w czołówce świa-
towych tematów CSR-owych, do Polski dotarł z opóźnieniem, 
za to podjęły go różne osoby i środowiska. Od grupy roboczej 
działającej w ramach projektu Wizja 2050, przez Laboratorium 
Innowacji Społecznych – wspólny projekt Instytutu Spraw Pu-
blicznych i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, po 
konferencję naukową zorganizowaną przez Akademię Leona 
Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od numeru 
specjalnego „Głosu Stoczni” poświęconego innowacjom spo-
łecznym, przez pierwsze stanowisko menedżera ds. innowacji 
społecznych w Nutricii, po Laboratorium Innowacji Lokalnych – 
wspólny projekt Szkoły Liderów, PwC, Ashoki i SAP, który wyin-
kubował m.in. projekt Videotłumacza dla osób niesłyszących, 
model pracy warsztatu terapii zajęciowej czy fundujesz.pl – 
platformę crowdfundingową dla organizacji pozarządowych. 
Od konkursu NESsT i Fundacji JPMorgan Chase na bizne-
splan dla przedsiębiorstw społecznych, przez blog o inno-
wacjach społecznych Agaty Stafiej-Bartosik z Ashoka Polska 
http://agatastafiejbartosik.innpoland.pl/, po nawet miliono-
we granty w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
ju. I może tylko fakt, że na Akademii Leona Koźmińskiego nie 
udało się uruchomić podyplomowych studiów o innowacjach 
społecznych w gospodarce, mimo silnych merytorycznie part-
nerów: UN Global Compact, Goodbrand & Company oraz In-
stytutu Filozofii i Socjologii PAN, pokazuje, że chyba na razie 
niewielu wierzy, że może to być dobra inwestycja biznesowa, 
a nie przelotna fascynacja w szerokim spektrum zagadnień 
CSR-owych.

Niezmienne pozostaje pytanie o definicję innowacji społecz-
nych, zwłaszcza w kontekście nowej unijnej perspektywy 
finansowej i wydawania pieniędzy publicznych oraz o wza-
jemne relacje z CSR i ryzyko, że niektóre firmy potraktują tę 
nowinkę jako modniejszy substytut własnej odpowiedzialno-
ści i pewną drogę na skróty. Przyszłość pokaże, na ile pozosta-
nie to przestrzeń prawdziwie twórczych rozwiązań łączących 

biznes i świat społeczny, a na ile innowacje zostaną zamknięte 
w standardach, wskaźnikach i indeksach.

NIEWAŻNE, JAK PISZĄ?

Ponad 1200 dobrych praktyk CSR, 150 artykułów eksperckich, 
przeszło 40 publikacji i książek do pobrania, a także liczne re-
cenzje książek, filmy i galerie zdjęć, aktualności CSR z Polski 
i ze świata można znaleźć w nowej odsłonie portalu odpo-
wiedzialnybiznes.pl, która wystartowała 11 marca 2014 roku. 
Mam nadzieję, że wortal prowadzony przez Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu będzie jeszcze wygodniejszą platformą 
wiedzy praktycznej i teoretycznej dla wszystkich zaintereso-
wanych tymi tematami.

Warto odnotować powstanie na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika pierwszego w Polsce kwartalnika naukowego po-
święconego CSR – „Journal of Corporate Responsibility and 
Leadership”. Chociaż w Radzie Naukowej nie znajdziemy naj-
bardziej znanych osób z obszaru odpowiedzialności biznesu, 
kwartalnik może stać się szansą na uzyskanie punktów przez 
piszących na te tematy polskich naukowców.

CSR.forbes.pl ma ambicję stania się polską wersją „Guardian 
Sustainable Business”, czego mu bardzo życzę, zwłaszcza że 
dr Magdalena Krukowska tematami związanymi z odpowie-
dzialnością zajmuje się od wielu lat. Zanim polska wersja do-
równa oryginałowi, musi znaleźć swój model biznesowy, który 
połączy dziennikarski obiektywizm z wartością dla partnerów 
poszczególnych sekcji. Z pewnością jednak warto tam by(wa)ć.
Nową na rynku publikacją wydaną przez UN Global Compact 
pod redakcją prof. Bolesława Roka była pierwsza polska edy-
cja – Global Compact Yearbook 2014. Raport składa się z jede-
nastu rozdziałów, w których przeanalizowano: zrównoważony 
biznes, innowacje, włączanie sektora prywatnego we współ-
pracę rozwojową, nowoczesną filantropię, odpowiedzialne in-
westycje, jakość życia, ochronę środowiska, prawa człowieka, 
standardy pracy i etykę firm, przeciwdziałanie korupcji oraz 
pomiar jakości CSR w Polsce.

CZY DOSTAWCA MOJEGO DOSTAWCY 
JEST MOIM DOSTAWCĄ?

Tematem, który przebija się powoli w polskich debatach o CSR, 
jest zagadnienie dostawców i łańcucha wartości. Pokazaniem 
negatywnego wpływu na sektor małych i średnich firm, jaki 
mogą mieć wydłużone terminy płatności, zajmowała się kam-
pania Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej, niestety, 
niepotrafiąca wyjść poza interes własnej branży. A szkoda, bo 
to temat kluczowy w mówieniu o odpowiedzialności firm, nie 
tylko w kontekście zagranicznych fabryk w dalekiej Azji, ale 
przede wszystkim rzeszy małych i średnich przedsiębiorstw, 
które CSR koncernów oceniają przez pryzmat ich działań 
w tym zakresie. 

Na szczęście pojawiały się także dobre praktyki, jak chociażby 
kodeks dla dostawców opracowany przez polską firmę – GAZ-
-SYSTEM i niebędący jedynie mechanicznym tłumaczeniem do-
kumentu z centrali firmy.

NGO-SOWO

W czasie Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – 
święta sektora, które odbywa się co trzy lata – niestety, mało 

#CSRwPL2014

K iedy w marcu 2014 roku ponad 1000 osób przyszło 
odwiedzić Targi CSR na Stadionie Narodowym, widać 
było, że idea odpowiedzialności biznesu za wpływ na 
ludzi i środowisko ma swoich gorliwych wyznawców. 

Coraz więcej inicjatyw, pomysłów, ale przede wszystkim ludzi 
składa się na obraz polskiego CSR. Niestety, nie udało nam się 
jeszcze uzyskać efektu skali, często tkwimy we własnym świe-
cie, bywa, że oderwanym od najważniejszych problemów na-
szego kraju. Jednak małymi krokami wprowadzamy ideę do 
strategii, produktów czy programów edukacyjnych. Jaki to był 
rok? Oto subiektywna mozaika CSR-owa 2014 roku.

ORGAN POMOCNICZY

We wrześniu został reaktywowany Zespół ds. CSR, przeniesio-
ny spod mało gościnnych skrzydeł premiera do Ministerstwa 
Gospodarki. Zaangażowanie wicepremiera i ministra gospo-
darki Janusza Piechocińskiego oraz ogromny zapał i profesjo-
nalizm sekretarz Zespołu Jacqueline Kacprzak dają nadzieję, że 
Zespół stanie się ważnym organem doradczym i platformą dia-
logu różnych środowisk związanych z CSR. O ile uniknie nad-
miernej biurokracji i nie utonie w wewnętrznych procedurach.

DO RAPORTU!

Trzydzieści jeden raportów, które napłynęły w konkursie Ra-
porty Społeczne współorganizowanym przez FOB, PwC i SGS, 
to oczywiście dowód zainteresowania społeczną odpowie-
dzialnością ułamka procenta wszystkich firm w Polsce. Warto 
jednak zauważyć debiuty branżowe: kopalni Bogdanka (pole-
cam ciekawostkę o bakteriach zjadających metan), spółdzielni 
doradców kredytowych ANG czy też raport Fabryki Komunika-
cji Społecznej wydany wraz ze standardami marketingu spo-
łecznego na nowej platformie marketingspoleczny.pl. 

Doceniam wykorzystanie internetu do zaangażowania intere-
sariuszy w proces raportowania przez Orange Polska oraz spo-
sób prezentacji zebranych danych w internecie zastosowany 
przez Tauron. 

Pewnym novum było wydanie przez małe i średnie przedsię-
biorstwa raportów sfinansowanych ze środków Szwajcarsko-
-Polskiego Programu Współpracy (PARP), co akurat uważam 
za bardzo rozsądne wykorzystanie tych funduszy. 

Bardzo dobrze oceniam współpracę z Ministerstwem Finan-
sów, które jest odpowiedzialne za wprowadzenie do polskie-
go prawa dyrektywy Rady Europejskiej o raportowaniu danych 

niefinansowych przez określoną grupę przedsiębiorstw. Mamy 
jeszcze dwa lata na dyskusje o ostatecznej liście podmiotów, 
które zostaną uznane za jednostki zainteresowania publiczne-
go (oby jak najdłuższej), i o zakresie ich raportowania (oby jak 
najszerszym). 

To, czego z pewnością nadal brakuje, to umiejętność czytania 
i analizowania raportów – ani organizacje pozarządowe, ani 
dziennikarze, ani nawet studenci nie wykorzystują danych 
z raportów do swoich prac, nie doceniają ich wartości, co 
z pewnością osłabia zapał kolejnych firm zamierzających opu-
blikować swój pierwszy raport.

5 SZACOWNYCH LAT

W 2014 roku indeks spółek odpowiedzialnych RESPECT Index 
obchodził 5-lecie. W ciągu ostatniego roku wzrósł o 3,81%, 
podczas gdy indeks szerokiego rynku WIG odnotował spadek 
-0,49%. Można więc już przygotowywać analizy i podsumo-
wania dla opornych inwestorów pokazujące, że odpowiedzial-
ność wpływa pozytywnie na wartość spółek. Sam Index wydaje 
się już rozpoznawalny wśród inwestorów i firm, być może czas 
na promocję kolejnych inicjatyw z obszaru odpowiedzialnego 
inwestowania. Zwłaszcza że rynek SRI (Socially Responsible 
Investing), a więc inwestowania zgodnego z wartościami, ety-
ką itp., na świecie rośnie bardzo dynamicznie. Oby nowy rok 
przyniósł nam jakiś fundusz etyczny z prawdziwego zdarzenia 
oraz skuteczną edukację środowisk inwestorskich. Dobrym 
początkiem może być serwis poświęcony odpowiedzialności 
branży finansowej: nienieodpowiedzialni.pl.

UBIERZ SIĘ ŁADNIE I ETYCZNIE

Aż dziw, że dopiero w 2014 roku tak dużo dobrego wydarzyło 
się w branży odzieżowej, zacierając wrażenie, że wywiera ona 
jedynie negatywny wpływ na swoich azjatyckich dostawców. 
Przy okazji warto wspomnieć, że firma LPP przystąpiła wresz-
cie do Porozumienia w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu, wpłacając skład-
kę członkowską i poddając się audytom. Dołożyła się też do 
Funduszu (pod patronatem ILO) na odszkodowania dla ofiar 
z Rana Plaza, na co bez wątpienia miały wpływ kampanie pro-
wadzone w Polsce przez Clean Clothes Campaign. 

Etyczna moda okazała się trendem wśród młodych projek-
tantów, obecnym podczas wydarzeń (Slow Fashion; Save The 
Date For Sustainable Fashion) i kampanii Fashion Revolution 
Day (załóż ulubione ubranie na lewą stronę na znak, iż szukasz 
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dyskusji dotyczyło współpracy organizacji z biznesem. Wydaje 
się, że nadal dużo jest nieufności i brak umiejętności budo-
wania prawdziwych partnerstw wykorzystujących potencjały 
obu stron. Jak może wyglądać wzorcowa współpraca, w 12 
punktach pokazuje Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa 
Biznes-NGO przygotowana przez Konkordię. Konkordia to 
inicjatywa, której rozwojowi warto się przyglądać. Nadzieję 
może też budzić indywidualna filantropia pracownicza, po raz 
pierwszy nagrodzona jako osobna kategoria w konkursie Lide-
rzy Filantropii, w którym wzięło udział rekordowo dużo firm 
(35). Niemniej pierwsza dziesiątka firm na cele dobroczynne 
przekazała 83 mln zł, o 43 mln mniej niż w roku ubiegłym, co 
oczywiście martwi, gdyż sektor pozarządowy w Polsce nadal 
jest bardzo niedofinansowany.

Ważną kampanię dostepnestrony.pl na rzecz dostępności 
stron internetowych dla osób niepełnosprawnych rozpoczęła 
Fundacja Integracja. Jestem osobiście bardzo wdzięczna Pio-
trowi Pawłowskiemu za uświadomienie mi, jak bardzo wy-
kluczamy osoby z różnymi typami niepełnosprawności, mając 
niewłaściwie zaprojektowane strony i portale, a wdrożenie 
standardu WCAG, który zawiera wskazówki na temat tego, jak 
budować serwisy internetowe dostępne dla wszystkich, jest 
naprawdę proste.

Jaskółką w obszarze ochrony środowiska jest powstanie Pol-
skiej Fundacji Biznes dla Bioróżnorodności, która ma szansę 
wypełnić lukę – brakowało do tej pory organizacji wspiera-
jących biznes w wypełnianiu zobowiązań środowiskowych – 
i tym samym wprowadzić do dyskusji kwestie związane z bio-
różnorodnością, nieobecne w polskich debatach CSR-owych.

ETYCZNIE

Choć w wielu firmach funkcjonują stanowiska rzeczników ety-
ki, nie mieli oni do tej pory oficjalnego forum spotkań, dlatego 
jestem ciekawa, co wyniknie z Koalicji Rzeczników Etyki, po-
wstałej pod auspicjami UN Global Compact pod koniec 2014 
roku. 

Cieszy także stworzenie kodeksu etycznego w polskiej firmie 
farmaceutycznej i jego wdrożenie w Polsce i we wszystkich kil-
kunastu oddziałach Polpharmy za granicą.

GDYBY BURMISTRZOWIE 
RZĄDZILI ŚWIATEM

W roku wyborów samorządowych zagadnienie zrównoważo-
nego rozwoju miast nabrało większego znaczenia w związku 
z rosnącą liczbą osób migrujących na zurbanizowane obszary. 
Według ONZ do 2030 roku 60% ludności na świecie będzie 
żyło w miastach. W dążeniu do zrównoważonego rozwoju 
miasta stoją przed licznymi wyzwaniami związanymi z gospo-
darowaniem odpadami, transportem, wykorzystaniem zaso-
bów, niekontrolowaną suburbanizacją, zielenią w mieście, po-
laryzacją społeczną czy efektywnym zarządzaniem miastem. 
W dążeniu do sprostania tym wyzwaniom znaczącą rolę może 
odegrać biznes, który mając wiedzę, doświadczenie oraz zaso-
by finansowe, może inspirować i realizować różnorodne dzia-
łania na rzecz zrównoważonych miast. Stąd inicjatywy FOB 
w ramach kampanii „Biznes na rzecz zrównoważonych miast”, 
m.in. analiza o zrównoważonych miastach, czy też konsultacje 
założeń Krajowej Polityki Miejskiej, która jest dokumentem 
strategicznym określającym planowane działania administra-

cji rządowej dotyczące funkcjonowania miast. Ma ona w zało-
żeniu integrować podejście do rozwoju różnej wielkości miast 
w Polsce. Miast, które w przyszłości mają być: konkurencyjne, 
silne, spójne, zwarte i zrównoważone oraz sprawne. 

Warto, żeby wśród licznych inicjatyw miejskich aktywistów, 
spotkań z Benjaminem Barberem, dyskusji o budżecie partycy-
pacyjnym czy też na kolejnym Kongresie Ruchów Miejskich nie 
zabrakło partnerstwa z biznesem, który posiada know-how 
przydatny do rozwiązywania wielu miejskich dylematów.

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

O dialogu z interesariuszami napisano już bardzo dużo, po-
rady praktyków wraz z propozycją grywalizacji znalazły się 
w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Dialog 
i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm”, 
która powstała dzięki współpracy oraz wymianie doświadczeń 
podczas cyklicznych spotkań grupy roboczej Programu Part-
nerstwa. Liderów dialogu z interesariuszami nagrodził także 
Lewiatan podczas konferencji kończącej projekt promowania 
zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecz-
nego w Polsce. Mam nadzieję, że na prawdziwe i trwałe efekty 
dialogowego zarządzania nie trzeba będzie zbyt długo czekać, 
a nazywany przez Jacka Santorskiego „folwarczny” styl zarzą-
dzania odejdzie w niepamięć.

I SWÓJ JĘZYK MAJĄ

Dzięki współpracy Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biz-
nesu, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i Fundacji im. Frie-
dricha Eberta opublikowana została polska wersja językowa 
„Wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka: Wdraża-
nie Dokumentu Ramowego ONZ »Chronić, Szanować, Napra-
wiać«” przyjętych jednomyślnie przez Radę Praw Człowieka 
ONZ w czerwcu 2011 roku. Wytycznych wraz z komentarzem.

Z kolei w ramach projektu Pracodawców RP, Crido Taxand 
i ICAN Institute przetłumaczona została na polski najnowsza 
wersja normy SA8000 ustanawiającej dobrowolnie przyjmo-
wane wymagania, które pracodawcy muszą spełniać w miej-
scu pracy, włącznie z prawami pracowniczymi, warunkami 
panującymi w miejscu pracy oraz systemami zarządzania, 
a certyfikat zgodności z SA8000 uzyskało siedem firm. 

Z ważnych dokumentów brakuje polskiego tłumaczenia wersji 
G4 wytycznych GRI (Global Reporting Initiative). Traktujmy to 
jako zadanie na rok 2015.

SHECONOMY, CZYLI GOSPODARKA 
JEST KOBIETĄ

W badaniach Polek przeprowadzonych przez Katarzynę Pawli-
kowską i Dominikę Maison widać, jak zróżnicowane są kobiety 
w naszym kraju – od spełnionych profesjonalistek, przez oby-
watelki świata, zachłanne konsumpcjonistki, rodzinne panie 
domu, po niespełnione siłaczki, rozczarowane życiem i osa-
motnione konserwatystki. 

Na świecie trend zwany sheconomy zauważają już media, fir-
my oraz decydenci. Konsumencki potencjał kobiet wyceniany 
jest na ok. 28 mld dolarów (Boston Consulting Group), siła eko-
nomiczna kobiet w światowej gospodarce do 2017 roku może 
wzrosnąć o jedną trzecią (EY). W Polsce znane jest już pojęcie 

zarządzania różnorodnością, w ubiegłym roku trendem moż-
na nazwać wysyp inicjatyw skierowanych do kobiet: progra-
my mentoringowe (Vital Voices, Fundacja Kobiecej Przedsię-
biorczości), warsztaty i spotkania kobiet biznesu (klub SheXO, 
Latające Kręgi Kobiet, Professional Women’s Network) czy też 
kampanię Znaneekspertki.pl na rzecz zwiększenia obecno-
ści kobiet w programach informacyjnych i publicystycznych, 
zwłaszcza o tematyce ekonomicznej, oraz na strategicznych 
konferencjach gospodarczych, relacjonowanych przez polskie 
i zagraniczne media. Debatę o udziale kobiet w zarządach firm 
ułatwić może konieczność wprowadzenia dyrektywy nakazu-
jącej objętej nią firmom raportowanie danych dotyczących 
różnorodności w organach zarządczych. Regulacje mogą być 
też przyczynkiem do debaty publicznej o tym, dlaczego warto 
budować różnorodne zespoły, co zyskuje firma, zwiększając 
liczbę kobiet w ciałach zarządzających oraz jaki ma to wpływ 
na kulturę organizacyjną. Warto też wrócić do analizy zjawisk 
nazywanych szklanym sufitem, lepką podłogą, cieknącym ru-
rociągiem czy szklanym klifem, które być może wytłumaczą, 
dlaczego w 2013 roku tylko 4,4% przewodniczących rad nad-
zorczych polskich spółek giełdowych to kobiety, a w samych 
radach zasiadało ich zaledwie 10,3%.

Dobre praktyki przedsiębiorców, którzy stwarzają warunki do 
łączenia życia prywatnego i zawodowego, zostały nagrodzo-
ne w konkursie Pary Prezydenckiej „Dobry klimat dla rodziny”. 
Gdy czytałam zgłoszenia jako członkini Kapituły, miałam po-
czucie, że istnieje coraz większa grupa pracodawców docenia-
jących korzyści z work-life balance.

To skrótowe podsumowanie roku nie byłoby możliwe dzięki 
przypomnieniom, konsultacjom i inspiracjom osób od wielu 
lat związanych z CSR, którym bardzo dziękuję za współpracę. 
Cieszę się, że jako prezeska i dyrektorka generalna, a obecnie 
wyłącznie prezeska, mogę współtworzyć FOB – organizację 
będącą prawdziwą platformą współpracy i wymiany informa-
cji dla tak wielu środowisk, bo wierzę, że mimo wielu niedo-
skonałości i braków – nasza wspólna praca tworzy polski CSR.

Podziękowania: 
Katarzyna Borucka, Grupa Żywiec, 
Jacek Dymowski, Abadon Consulting, 
Beata Faracik, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, 
Zbigniew Gajewski, Konfederacja Lewiatan, 
Adam Grzymisławski, Crido Taxand, 
Monika Jasłowska, Polpharma, 
Paulina Kaczmarek, jeszcze PwC, 
Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Finansów, 
Magdalena Kostulska, UNEP/GRIP, 
Łukasz Makuch, mintu.me, 
Paweł Niziński, Goodbrand & Company, 
Artur Nowak-Gocławski, ANG, 
Paweł Prochenko, Fabryka Komunikacji Społecznej, 
Janusz Reichel, Uniwersytet Łódzki, 
Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego, 
Katarzyna Rózicka, Pracodawcy RP, 
Agata Rudnicka-Reichel, CSR Impact, 
Agata Stafiej-Bartosik, Ashoka Polska, 
Jacek Wojciechowicz, Grupa PKP, 
Kamil Wyszkowski, UNGC. 

Mirella Panek-Owsiańska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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CSR stanie się obowiązkowym 
elementem sprawozdawczości 
wybranych spółek 

D
nia 15 listopada 2014 roku opublikowano dyrekty-
wę 2014/95/UE zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE 
w odniesieniu do ujawniania informacji niefinanso-
wych i informacji dotyczących różnorodności przez 

niektóre duże jednostki oraz grupy. Nowa dyrektywa wymaga 
odpowiedniego dostosowania polskich przepisów (m.in. usta-
wy o rachunkowości). Kraje członkowskie mają czas na wdroże-
nie przepisów nowej dyrektywy do 6 grudnia 2016 roku. 

Choć do czasu, gdy po raz pierwszy będą one mieć zastoso-
wanie (1 stycznia 2017 roku), pozostały niemal dwa lata, już 
teraz jest wiele pytań i wątpliwości. Poprosiliśmy Ministerstwo 
Finansów o wyjaśnienie tych najważniejszych.

Nowa dyrektywa wprowadza zmiany powodujące1:
I. Rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych:
1. Wprowadzenie wymogu ujawniania w sprawozdaniu 

z działalności minimum istotnych informacji dotyczących 
co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych 
i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz prze-
ciwdziałania korupcji i łapownictwu (tzw. sprawozdawczość 
w zakresie CSR); kraje członkowskie będą mogły zezwolić na 
ujawnianie tych informacji przez spółki w formie odrębnego 
raportu;

2. Ujawnienia będą mieć formę m.in. opisu polityki prowadzo-
nej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania 
ryzykami w kwestiach niefinansowych;

3. Możliwość raportowania według wybranych przez spółki za-
sad (własnych, krajowych, unijnych lub międzynarodowych);

4. Podmiotami objętymi regulacją będą duże jednostki zainte-
resowania publicznego2 (JZP) spełniające następujące kryte-
ria: średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz suma 
bilansowa powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 
40 mln EUR.

II. Wprowadzenie nowych ujawnień w zakresie polityki róż-
norodności3:
1. Wprowadzenie obowiązku ujawniania – w oświadczeniu 

o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (które jest ele-
mentem sprawozdania z działalności) – informacji na temat 
stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w zakresie 
składu jej organów administrujących, zarządzających i nad-
zorczych, celów tej polityki, sposobu jej realizacji oraz rezul-
tatów w danym okresie sprawozdawczym;

2. Podmiotami objętymi regulacją będą duże spółki giełdo-
we, tj. spełniające dwa z trzech poniższych kryteriów: liczba 
pracowników powyżej 250, suma bilansowa powyżej 20 mln 
EUR, obroty netto powyżej 40 mln EUR.

Spółki objęte ww. regulacjami będzie obowiązywać zasada 
„stosuj lub wyjaśnij” (comply or explain) – tj. w przypadku, gdy 
dana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie jednej lub kil-
ku kwestii, będzie miała ona obowiązek ujawnić ten fakt oraz 
podać przyczyny.

WARTO RAPORTOWAĆ JUŻ TERAZ

Postanowienia dyrektywy są wynikiem kompromisu między 
krajami bardziej zaawansowanymi w zakresie wymogów ra-
portowania informacji niefinansowych (jak Dania czy Francja) 
a tymi, które do tej pory miały implementowane minimalne 
wymogi określone w dyrektywie w sprawie rachunkowości 
(jak Polska, Niemcy, Czechy). Dla jednych nowe wymogi będą 
zatem tylko usankcjonowaniem krajowych wymogów rapor-
towania informacji niefinansowych, a dla innych, w tym także 
polskich przedsiębiorstw, nowe wymogi będą stanowić wyzwa-
nie i mogą wiązać się z dodatkowymi obciążeniami sprawoz-
dawczymi i administracyjnymi. Poza kwestią sprawozdawczości 
polskie przedsiębiorstwa, objęte rozszerzonymi wymogami 
raportowania informacji niefinansowych, będą musiały zasta-
nowić się nad kwestiami strategicznymi, tzn. czy chcą działać 
w sposób społecznie odpowiedzialny, a jeśli tak, to jakie dzia-
łania CSR zamierzają prowadzić. Te decyzje będą mieć istotny 
wpływ na kształt sprawozdawczości niefinansowej. W korzyst-
niejszej sytuacji są te polskie spółki, które od pewnego czasu 
miały już wypracowaną strategię w zakresie CSR i dobrowolnie 
sporządzały tzw. raporty CSR.

JAKA JEST ROLA MINISTERSTWA 
FINANSÓW W KONTEKŚCIE NOWEJ 
DYREKTYWY?

Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za transpozycję 
przepisów dyrektywy do krajowych regulacji, a tym samym 
będzie miało decydujący wpływ na to, czy Polska skorzysta 
z różnych opcji przewidzianych w dyrektywie. Ministerstwo 
chciałoby przyjąć dość przyjazny dla spółek wariant transpozy-
cji tych przepisów, tak aby CSR nadal było odbierane jako po-
zytywny trend, a nie przymusowe obciążenie. Takie podejście 
wynika m.in. ze stanowiska Polski zajmowanego w toku prac 
nad dyrektywą. W ich ramach Polska osiągnęła zamierzony cel 
negocjacyjny, tj. uzyskała satysfakcjonujące zawężenie zakresu 
jednostek objętych obowiązkowym raportowaniem informa-
cji niefinansowych. Pierwotnie według propozycji Komisji Eu-
ropejskiej dyrektywą miały być objęte wszystkie duże spółki, 
nie tylko te o statusie jednostek zainteresowania publicznego. 
Nie zamierzamy zatem proponować dodatkowych wymogów 

niż te przewidziane w dyrektywie, biorąc pod uwagę te z roz-
wiązań opcjonalnych dla krajów członkowskich, które będą 
bardziej korzystne dla przedsiębiorców. Przyjmujemy bowiem 
założenie, że najcenniejsze jest promowanie idei prowadzenia 
działalności biznesowej w sposób społecznie odpowiedzialny, 
a idąca w ślad za tym sprawozdawczość jest tylko wtórnym 
aspektem. Ustawodawcy nie powinno zależeć na wymaganiu 
sprawozdawczości niefinansowej pro-forma, czyli takiej, za któ-
rą nie będą stały realne i wartościowe działania spółek na rzecz 
pozytywnego wpływu na szeroko pojęte otoczenie.

DYREKTYWA NIE NAKŁADA 
OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA RAPORTÓW 
SPOŁECZNYCH – W JAKI SPOSÓB 
OBJĘTE NIĄ FIRMY BĘDĄ MOGŁY 
RAPORTOWAĆ DANE NIEFINANSOWE? 
CZY UZASADNIONA JEST OBAWA, 
ŻE WPROWADZENIE OBOWIĄZKU 
POGORSZY JAKOŚĆ SPRAWOZDAŃ?

Podstawowym miejscem raportowania informacji niefinanso-
wych będzie sprawozdanie z działalności. Dyrektywa przewidu-
je jednak opcję, iż kraj członkowski może zezwolić spółkom na 
raportowanie tych informacji w formie odrębnego sprawozda-
nia. Ministerstwo Finansów wstępnie planuje skorzystać z tej 
opcji, gdyż umożliwiłoby to spółkom sporządzającym obecnie 
raporty CSR dobrowolnie kontynuację tej praktyki. Odrębne 
i bardziej rozbudowane raporty byłyby nadal dobrowolne, 
a obawa, że ich jakość pogorszy się, wydaje się nieuzasadnio-
na. Spółki, które będą chciały raportować obszerniej, będą 
bardziej zaangażowane w CSR, a tym samym będą przykładać 
większą wagę do jakości prezentowanych informacji. W przy-
padku spółek, które będą realizować ten obowiązek w mini-
malnym zakresie, tj. poprzez prezentację krótszej informacji 
w sprawozdaniu z działalności, możliwy jest odwrotny trend, 
czyli podchodzenie do tego wymogu jak do niepotrzebnego 
obciążenia. W teorii może to przełożyć się na niższą jakość pre-
zentowanych informacji, jednakże nie należy z góry przesądzać 
i podejrzewać firm o złą wolę. W tym kontekście może pojawić 
się pytanie, czy warto skorzystać w Polsce z opcji dyrektywy 
umożliwiającej wprowadzenie obowiązku weryfikacji informa-
cji niefinansowych. Naszym zdaniem taki wymóg zniechęcałby 
spółki do prezentowania bardziej rozbudowanych informacji 
niefinansowych w formie odrębnych sprawozdań i wymuszał 
ponoszenie dodatkowych kosztów – różnych w zależności od 
formy i obszerności prezentowanych informacji. Ponieważ dy-
rektywa jako podstawowe rozwiązanie przewiduje tylko spraw-
dzenie przez biegłego rewidenta, czy spółka w ogóle przed-
stawiła informacje niefinansowe lub wyjaśniła brak polityki 
w danym obszarze, to w kwestii dodatkowej weryfikacji prefe-
rowalibyśmy, aby zadziałały trendy rynkowe, tj. aby rosła grupa 
spółek, które same uznają, że warto dobrowolnie poddać pre-
zentowane informacje niefinansowe zewnętrznej weryfikacji, 
dzięki czemu rośnie ich wiarygodność w oczach obecnych i po-
tencjalnych inwestorów.

CZY DYREKTYWA POPRAWI PRZEJRZYSTOŚĆ, 
PORÓWNYWALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ 
RYNKU UE? CZY TO DOBRY INSTRUMENT 
POPULARYZUJĄCY SPOŁECZNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ POLSKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW?

To trudne pytania, gdyż pełna przejrzystość i porównywalność 
mogłyby być osiągnięte tylko poprzez wprowadzenie jedno-
litych standardów raportowania na poziomie UE, czego nie 
proponowała nawet Komisja Europejska. Można natomiast 
stwierdzić, że wprowadzenie rozszerzonego obowiązku rapor-
towania informacji niefinansowych przyczyni się do zwiększe-
nia przejrzystości w tym obszarze. Czy i w jakim stopniu nowe 
wymogi przełożą się na poprawienie efektywności jednolitego 
rynku UE – to oceni po jakimś czasie Komisja. W Polsce więk-
sza efektywność wystąpi dopiero wtedy, gdy inwestorzy zaczną 
w większym stopniu uwzględniać w swoich decyzjach informa-
cje niefinansowe. W tym kontekście Polska ma jeszcze dużo 
do nadrobienia w stosunku do innych krajów, np. Danii, gdzie 
większość spółek jest już świadoma, że dane niefinansowe są 
w dużym stopniu brane pod uwagę przy decyzjach inwestycyj-
nych. Polska jako jedyny kraj już na początku procesu legislacyj-
nego UE uznała, że dyrektywa nie jest najwłaściwszym instru-
mentem popularyzacji społecznej odpowiedzialności biznesu, 
i uważała, że przedsiębiorstwa należy zachęcać do raportowa-
nia polityki CSR np. wytycznymi czy zaleceniami, a nie zmuszać 
ich do tego przepisami. W tym świetle elastyczne wdrożenie 
dyrektywy może pomóc zachować w pewnym sensie dobro-
wolne sporządzanie raportu CSR, który byłby ekwiwalentem 
informacji wymaganej w ramach sprawozdania z działalności.

NASTĘPNE KROKI

Na poziomie UE regulacje dotyczące raportowania informacji 
niefinansowych zostały wprowadzone do dyrektywy w sprawie 
rachunkowości, zatem najprawdopodobniej ewentualne dal-
sze rozszerzanie tych wymogów nastąpi w ramach tej samej 
dyrektywy. Ministerstwo Finansów będzie uczestniczyło w pra-
cach legislacyjnych zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. 
Niemniej jednak na razie nie należy spodziewać się dalszych 
zmian w przepisach UE w tym zakresie. Zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w dyrektywie, Komisja zobowiązana jest najpierw 
do dokonania oceny funkcjonowania i skutków przepisów, któ-
re wprowadzi dyrektywa. Stosowny raport ma się ukazać do 
końca 2018 roku.

Małgorzata Szewc 
Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej, 

Ministerstwo Finansów 
współpraca: Agnieszka Abec, 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

1 Warto zwrócić uwagę, że dyrektywa wprowadza dwa rodzaje obowiąz-
ków, a zatem będą spółki, które będą raportować zarówno informacje 
niefinansowe, jak i o polityce różnorodności oraz takie, które obejmie 
tylko jeden z tych obowiązków.
2 Definicja JZP według dyrektywy w sprawie rachunkowości obejmuje: 
spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń oraz inne jednostki okre-
ślone przez dany kraj członkowski jako JZP.
3 Odnośnie do aspektów, takich jak na przykład: wiek, płeć, pochodzenie 
geograficzne, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
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CSR w badaniach w 2014 roku 

S zczególną uwagę specjalistów CSR przykuły w 2014 
roku dwa badania dotyczące konsumentów. W ramach 
„The Nielsen Global Survey on Corporate Social Respon-
sibility” przebadano przeszło 30 tys. osób kupujących 

przez internet w 60 krajach. Ponad 50% z nich stwierdziło, że 
chętnie zapłaciłoby więcej za produkty i usługi oferowane 
przez firmy angażujące się w pozytywne działania społeczne 
i środowiskowe. Skłonność do kupowania społecznie odpo-
wiedzialnych marek jest najsilniejsza w regionie Azji i Pacyfiku 
(64%), w Ameryce Łacińskiej (63%) i na Bliskim Wschodzie oraz 
w Afryce (63%). Wyniki dla Ameryki Północnej i Europy to od-
powiednio 42 i 40%. Nieco ponad połowa respondentów – 52% 
– przyznała, że kupiła przynajmniej jeden produkt lub usługę 
od firmy odpowiedzialnej społecznie w ciągu ostatnich 6 mie-
sięcy. W Ameryce Północnej i Europie takich konsumentów jest 
mniej – cztery osoby na dziesięć potwierdziły taki zakup. 

Havas Worldwide z kolei zaprezentował badanie „Nowy typ 
konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu”, zre-
alizowane w 29 krajach wśród 10 574 osób. Celem sonda-
żu było lepsze zrozumienie stosunku do konsumpcjonizmu 
w odniesieniu do rozwoju gospodarczego i osobistego szczę-
ścia. Większość badanych zgodziła się ze stwierdzeniem, że 
obecny model ekonomiczny nie sprawdza się i że nadmierny 
konsumpcjonizm stanowi zagrożenie dla społeczeństwa oraz 
planety. Okazuje się jednak, że remedium na te bolączki nie 
jest według badanych ograniczenie konsumpcji, lecz posta-
wienie na bardziej inteligentną konsumpcję. Zapytani o lepszą 
konsumpcję, respondenci w Polsce wskazali przede wszystkim 
na: nabywanie wyłącznie rzeczy, których naprawdę się potrze-
buje, kupowanie towarów wyższej jakości o większej trwałości 
oraz recykling i zmianę przeznaczenia produktów. Jak wynika 
z sondażu, bardziej inteligentną konsumpcję stanowić może 
także odejście od modelu polegającego na posiadaniu i gro-
madzeniu przedmiotów, na rzecz współposiadania, tworzenia 
społeczności i wspólnot. Mimo że nadal więcej osób deklaruje, 
że woli posiadać rzeczy na własność, niż je pożyczać i współ-
użytkować, to konsumentów preferujących współdzielenie jest 
już w Polsce 38%. Widać zatem, że ekonomia zaufania – choć 
nie stała się jeszcze obowiązującym modelem rozwoju gospo-
darczego – ma coraz silniejszy wpływ na konsumentów, a co za 
tym idzie, również na biznes.

KOMUNIKACJA CSR

Rok 2014 przyniósł powrót badania Indeks BI-NGO, którego po-
przednia edycja przeprowadzona została w 2010 roku. Celem 
analizy, przygotowanej przez firmę SGS, jest cykliczna weryfi-

kacja i przegląd trendów w sposobie komunikacji w obszarze 
CSR i zaangażowania społecznego wśród 500 największych pol-
skich firm według rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Spo-
śród przebadanych firm ponad połowa (270) ma wyodrębniony 
obszar CSR lub CCI na stronie internetowej, ale tylko 63 umiesz-
czają na niej raport społeczny lub środowiskowy. Dwie na trzy 
spośród największych firm w Polsce komunikują na temat zaan-
gażowania społecznego (CCI) na swoich stronach WWW. Wy-
nik Indeksu BI-NGO w 2014 roku to 2092 punkty, co oznacza 
niecałe 30% możliwej jego wartości. Jest to jednak wynik dużo 
lepszy niż w poprzednich latach – wartość Indeksu w ciągu 
7 lat wzrosła o 724 punkty (ponad 53%). Z badania dowiedzieć 
możemy się również, z jakich branż wywodzą się firmy, które 
najlepiej komunikują swoje działania w obszarze CSR i zaanga-
żowania społecznego. Pierwszą trójkę stanowią: finanse i ubez-
pieczenia, przemysł spożywczy oraz budownictwo, natomiast 
najsłabiej wypadają przemysł odzieżowy i obuwniczy, przemysł 
maszynowy oraz branża stoczniowa. Pozostaje mieć nadzieję, 
że w kolejnych edycjach badania będziemy obserwowali wzrost 
Indeksu i że komunikowanie o działaniach z zakresu CSR stanie 
się dla firm ze wszystkich branż w Polsce standardem.

ROZWÓJ CSR W POLSCE I NA ŚWIECIE

Światową perspektywę rozwoju społecznej odpowiedzialności 
biznesu pokazuje badanie „State of Sustainable Business Su-
rvey. Comparing Perceptions of Current and Future Sustaina-
bility Leaders”, przeprowadzone przez 3 organizacje: BSR, Glo-
beScan oraz Net Impact. Do realizowanego cyklicznie sondażu 
opinii profesjonalistów zajmujących się zrównoważonym roz-
wojem na całym świecie dodano analizę odpowiedzi przyszłych 
liderów – studentów zrzeszonych w sieci Net Impact. Obie 
grupy są zgodne co do oceny postępu w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju, jaki biznes poczynił w ciągu ostatnich 5 lat, 
a także jaki zrobi przez kolejne 5 lat. Niewiele osób (ok. 20%) 
zgadza się z twierdzeniem, że postęp ten można ocenić jako 
bardzo znaczący, jednak zdecydowana większość potwierdza, 
że dostrzega zmianę w tym zakresie. Do najważniejszych wy-
zwań stojących przed liderami biznesu w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju respondenci zaliczyli: integrację koncepcji zrów-
noważonego rozwoju z podstawową działalnością biznesową 
firm; przekonanie inwestorów co do słuszności i opłacalności 
rozwoju zrównoważonego; planowanie długoterminowe oraz 
większą przejrzystość biznesu. Największe różnice pomiędzy 
obiema badanymi grupami zaobserwować można przy pytaniu 
o to, jakie priorytety powinny przyświecać firmom, jeśli cho-
dzi o kwestie zrównoważonego rozwoju. Dla obecnych liderów 
biznesu najważniejsze są prawa człowieka i prawa pracowni-

cze, podczas gdy przyszli liderzy za najistotniejsze uznali zrów-
noważoną konsumpcję, dostęp do wody oraz walkę ze zmiana-
mi klimatu.  

Wyniki sondaży światowych porównać można z podobnymi 
zrealizowanymi w Polsce. Badanie „Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu: fakty a opinie” przeprowadzone zostało przez 
KPMG oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wśród dużych 
i średnich firm działających w naszym kraju – 96% z nich uwa-
ża, że powinnością biznesu jest odpowiadanie na wyzwania 
społeczne i ekologiczne. Taka opinia panuje powszechnie, 
niezależnie od obecnego zaangażowania w CSR.  Zarówno 
przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej, jak i osoby na 
innych stanowiskach zgadzają się ze stwierdzeniem, że biznes 
powinien tak prowadzić swoją działalność, aby odpowiadać 
na wspomniane typy wyzwań. Wśród zadań z zakresu zrów-
noważonego rozwoju za najważniejsze, z punktu widzenia ich 
firmy, badani uznali ochronę środowiska naturalnego, wspar-
cie w rozwoju społeczności lokalnych, a także kwestie nauki 
i edukacji. Pozytywnym zaskoczeniem tego sondażu jest wynik 
77% – tylu badanych zgodziło się z twierdzeniem, że działanie 
zgodnie z koncepcją CSR pozytywnie wpływa na wyniki finan-
sowe. Takie przekonanie nieznacznie rzadziej wyrazili członko-
wie najwyższej kadry kierowniczej (73% wskazań) niż pozosta-
li pracownicy (81%). Mniej cieszyć powinniśmy się z tego, że 
najczęściej wskazywaną korzyścią z prowadzenia działalności 
zgodnie z koncepcją CSR jest poprawa wizerunku firmy na ryn-
ku (52%). 

MIERZENIE NIEMIERZALNEGO

Fundacja Duende przeprowadziła „Badania pomiaru efektyw-
ności działań organizacji pozarządowych oraz działań CSR 
biznesu”, które objęły 300 przedsiębiorstw. Pozwoliły one na 
przyjrzenie się, czy i w jaki sposób firmy podchodzą do tema-
tu mierzenia efektów swoich działań z zakresu CSR i zaanga-
żowania społecznego. Okazuje się, że próby takie podejmuje 
jedynie 1/3 tych przedsiębiorstw, które prowadzą tego rodzaju 
działania. Wśród sposobów pomiaru wybieranych przez firmy 
dominują jakościowe, niezestandaryzowane metody oceny 
efektu: rozmowy i obserwacje (z uczestnikami, beneficjen-
tami), na podstawie których można dokonać pewnych ocen 
i szacunków (80%). Drugim typem działań jest zebranie i podsu-
mowanie danych ilościowych dotyczących projektu – jego isto-
ty i sposobów jego przeprowadzenia (67%), a także konkluzji 
merytorycznych wynikających z raportów projektowych (59%). 
Badania ewaluacyjne – zarówno ilościowe, jak i jakościowe – są 
przeprowadzane w ponad połowie firm, które oceniają swoje 
projekty społeczne (54% i 57%). Przedsiębiorstwa stosują naj-
częściej własny system oceny (67%), sięganie w tych kwestiach 
do zewnętrznych metod jest dużo mniej popularne (26%). Wy-
niki te pokazują, że, niestety, wciąż zbyt małą wagę przykłada 
się do udoskonalania realizowanych programów. Wynikać to 
może z innej przypadłości, na którą często cierpią programy 
zaangażowania społecznego firm, a więc ich akcyjności. Jeśli 
podejmowane działanie jest jednorazowe, to trudno się też 
dziwić, że mało komu zależy na przeprowadzeniu dogłębnej 
ewaluacji.

SPÓŁKI GIEŁDOWE NIECHĘTNIE 
UJAWNIAJĄ INFORMACJE

Po raz trzeci przygotowana została „Analiza ESG spółek 
w Polsce” – badanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Emi-
tentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES. Wnio-
ski z analizy działań 897 firm nie są optymistyczne – 81% z nich 
nie ujawnia właściwie żadnych informacji z zakresu ochrony 
środowiska, a 88% przebadanych spółek nie ujawnia żadnych 
informacji w obszarze odpowiedzialności społecznej. Pocie-
szające jest to, że aż 99,7% spółek dobrze raportuje w obsza-
rze ładu korporacyjnego. Podobny obraz wyłania się z badania 
zrealizowanego przez firmę Corporate Knights Capital, obej-
mującego 4069 przedsiębiorstw notowanych na 46 giełdach na 
całym świecie. Zdaniem autorów badania jedynie 128 z 4609 
największych przedsiębiorstw notowanych na giełdach papie-
rów wartościowych ujawnia podstawowe dane związane z ich 
wpływem na otoczenie. Pozostałe 97% nie przekazuje w pełni 
informacji na temat obszarów, takich jak: rotacja pracowników, 
zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, 
liczba wypadków w pracy i strategia płacowa. Ponad 60% naj-
większych firm nie informuje interesariuszy na temat emisji 
gazów cieplarnianych, 75% nie raportuje zużycia wody, a 88% 
rotacji pracowników. Najwięcej, procentowo, przedsiębiorstw 
ujawniających dane pozafinansowe jest na parkietach w Hel-
sinkach, Amsterdamie i Johannesburgu. W środku stawki upla-
sowały się między innymi ośrodki w Londynie, Nowym Jorku 
i giełda NASDAQ. Najsłabiej radzą sobie firmy notowane w Ara-
bii Saudyjskiej, Kuwejcie, Katarze, Limie i, niestety, Warszawie.

Marcin Grzybek
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Omówione badania:
• BSR, GlobeScan, Net Impact, State of Sustainable Business 

Survey. Comparing Perceptions of Current and Future 
Sustainability Leaders, 2014

• Corporate Knights Capital, Measuring Sustainability 
Disclosure: Ranking the World’s Stock Exchanges, 2014

• Forum Odpowiedzialnego Biznesu, KPMG w Polsce, 
Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie, 2014

• Fundacja Duende, Badania pomiaru efektywności działań 
organizacji pozarządowych oraz działań CSR biznesu, 2014

• Havas Worldwide, Nowy typ konsumentów i gospodarka 
oparta na współdzieleniu, 2014

• Nielsen, The Nielsen Global Survey on Corporate Social 
Responsibility, 2014

• SGS Polska, Indeks BI-NGO, 2014
• Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business 

Consulting, GES, Analiza ESG spółek w Polsce, 2014 
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Współpraca biznesu i administracji 
na rzecz rodzin wielodzietnych

P olityka demograficzna jest obecnie jednym z największych 
wyzwań stojących przed zachodnimi społeczeństwami. 
Tak zwana zastępowalność pokoleń to nie tylko sprawa 
stabilności systemu emerytalnego, ale całej gospodarki. 

Liczba osób starszych stale rośnie. Szacuje się, że do 2020 roku 
świadczenie emerytalne będzie pobierało 700 tys. osób, a do 
roku 2030 kolejnych milion. Więcej ludzi pobierających emery-
tury to większe wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
a im mniej osób w wieku produkcyjnym, tym mniej wpływów do 
Funduszu, ale także mniej pracowników i mniej konsumentów.

Rządy wszystkich krajów Europy, również Polski, od lat zastana-
wiają się, w jaki sposób zachęcić swoich obywateli do zakłada-
nia rodzin. Jednym z głównych kryteriów, jakie biorą pod uwagę 
przyszli rodzice, jest stabilność finansowa mierzona gwarancją 
posiadanego zatrudnienia. Stałe zatrudnienie to dla potencjal-
nych rodziców nie tylko źródło zarobków, ale też możliwość kup-
na mieszkania, wzięcia kredytu konsumenckiego czy zaplano-
wania przyszłości dziecka. Stąd szereg działań podejmowanych 
przez rząd, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa za-
trudnienia: gwarancja utrzymania pracy dla kobiet w ciąży i wra-
cających po urlopie związanym z opieką nad dzieckiem, obowiąz-
kowe oskładkowanie umów-zleceń oraz planowane ograniczenia 
umów czasowych. Bardzo ważne jest również dawanie rodzicom 
wyboru między powrotem do pracy a opieką nad dzieckiem. Ela-
styczny czas pracy, dotowanie zdalnych form pracy, wspieranie 
przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby po urlopach rodziciel-
skich, czy tworzenie miejsc opieki dla maluchów – to niezwykle 
ważne działania, które również w Polsce stały się priorytetowe.

Pierwsze efekty powoli zaczynają być widoczne. Główny Urząd 
Statystyczny szacował, że 2014 rok będzie najgorszy pod wzglę-
dem przyrostu naturalnego od II wojny światowej. Okazało się 
jednak, że w zeszłym roku w Polsce urodziło się 376 tys. dzieci, 
czyli 6,4 tys. więcej niż rok wcześniej. To krok w dobrym kierun-
ku. Warto się jednak zastanowić, czy tylko rząd jest w stanie 
zachęcać rodziców do zakładania rodzin. Czy jest w polityce 
prorodzinnej miejsce na współpracę administracji państwowej 
i biznesu? Odpowiedź brzmi – tak. 

Po pierwsze sektor prywatny jest ogromnym pracodawcą. Od 
firm i ich otwartości na rodziców zależy bezpieczeństwo i kom-
fort przyszłych oraz obecnych matek i ojców. A to właśnie po-
czucie stabilności w pracy bezsprzecznie wpływa na ich decyzje 
o zakładaniu rodziny. Możliwość pracy na niepełny wymiar cza-
su czy zachęcanie ojców do korzystania z urlopów ojcowskich 
to bardzo ważne działania firm, które – co istotne – stają się 
coraz popularniejsze.

Ważne jednak, abyśmy pamiętali o niezwykle istotnej grupie 
w tej układance, a mianowicie rodzinach wielodzietnych. 
Wskaźnik zastępowania pokoleń wynosi 2,15. Obecnie w Pol-
sce to ok. 1,38. Dlatego szczególnie powinniśmy dbać o rodziny 
wielodzietne. To one są szansą na zwiększenie naszej popula-
cji, ale też one spotykają się z największymi trudnościami. Wia-
domo – duża rodzina, duże potrzeby i wydatki. Jednym z pro-
gramów skierowanych właśnie do rodzin wielodzietnych jest 
Karta Dużej Rodziny. To pierwszy w Polsce projekt, który łączy 
administrację państwową, samorząd i biznes w jednym celu – 
wspieraniu tych, którzy zdecydowali się na więcej niż dwójkę 
dzieci. Karta ma długi i sprawdzony życiorys. We Francji funk-
cjonuje już od lat 20. ubiegłego wieku. W Polsce działa niecały 
rok, ale już cieszy się ogromnym powodzeniem. 

Czym właściwie jest Karta Dużej Rodziny? To system zniżek ofe-
rowanych przez instytucje publiczne, ośrodki kultury i przede 
wszystkim firmy, które pomagają rodzinom z minimum trójką 
dzieci w codziennym życiu. Dzięki oferowanym zniżkom ro-
dziny obniżają rachunki związane z zakupami, komunikacją, 
usługami, ale też korzystają z być może niedostępnych do tej 
pory aktywności, jak wyjście do kina czy wyjazdy na wakacje. 
Karta to doskonałe narzędzie dla firm do praktycznej realiza-
cji odpowiedzialności społecznej. Przystępując do programu, 
bezpośrednio pomagają one rodzinom wielodzietnym, ale 
też zyskują stałych i oddanych klientów. Dla firmy to doskona-
ły sposób, aby czynnie wpływać na sytuację rodzin w Polsce 
i kształtować politykę prorodzinną. Przekonało się o tym już 
ponad 500 przedsiębiorstw, w tym również te, które uznawa-
ne są za liderów społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki 
nim duże rodziny mogą korzystać z ulg w ponad 5 tys. miejsc 
w całej Polsce. Mam nadzieję, że w kolejnym raporcie „Odpo-
wiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” będą one mogły 
już pochwalić się efektami partnerstwa w Karcie Dużej Rodziny. 
Te firmy, które jeszcze w programie nie uczestniczą, gorąco do 
tego zachęcam. Współpraca biznesu z rządem, której celem 
ma być zmiana rzeczywistości społecznej, leży w interesie nas 
wszystkich. A jak pokazują doświadczenia naszych zachodnich 
sąsiadów, może być to współpraca niezwykle efektywna. 

Agnieszka Krzyżak-Pitura
radca ministra

Biuro Promocji i Mediów
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dobry początek to połowa 
sukcesu... czyli o zarządzaniu 
różnorodnością w Polsce 

Z arządzanie różnorodnością to termin, który od kilku lat 
odczarowują w Polsce korporacje, organizacje pozarzą-
dowe promujące równe traktowanie, projekty, takie jak 
Karta Różnorodności i Diversity Index, czy ostatnio też 

firmy szkoleniowe. Zjawisko nie jest jeszcze w naszym kraju na 
tyle powszechne, by móc zbadać je na szeroką skalę i mówić 
o jego wymiernych efektach. Niemniej ci, którzy zaczęli przygo-
dę z zarządzaniem różnorodnością – jak chociażby sygnatariu-
sze Karty Różnorodności – już teraz mogą podzielić się swoimi 
sukcesami i trudnościami na tym polu.

Zrobili to, biorąc udział w europejskim badaniu „Overview of 
Diversity Management implementation and impact amongst 
Diversity Charter signatories in the European Union (2014)”1. 
Badanie przeprowadzono między majem a wrześniem 2014 
roku w 11 krajach Unii Europejskiej2, w których działają Kar-
ty Różnorodności. W sumie objęło ono 1826 firm, organizacji 
i instytucji. W Polsce na pytania odpowiedziało 84% spośród 
99 pracodawców.

RÓŻNORODNOŚĆ PO POLSKU 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, naj-
większy nacisk kładzie się na kwestie równości płci. Wskazało 
je aż 69% ankietowanych. To niewątpliwie odpowiedź na wciąż 
niską reprezentację kobiet na stanowiskach zarządczych (co 
potwierdza ostatni raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej „Więcej równości, więcej korzyści w gospodarce”, a także 
badania prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych)
Kolejny niezwykle ważny dla sygnatariuszy temat to zarządza-
nie najmłodszymi pracownikami, tzw. pokoleniem Y czy po-
koleniem Milenium. Z tym wyzwaniem mierzy się 54% ankie-
towanych. To jednak nie wszystko. Nie mniej istotne okazuje 
się zatrudnianie pracowników w wieku 50+ (47% odpowiedzi) 
i osób z niepełnosprawnościami (44% odpowiedzi). Niewątpli-
wie więc płeć, wiek i (nie)pełnosprawność są tymi obszarami 
różnorodności, na których skupiają się polscy pracodawcy. 
Mniej uwagi poświęca się takim kwestiom, jak: pochodzenie 
etniczne (26% odpowiedzi), przekonania religijne (21%) czy 
orientacja seksualna (18%).

DOŚWIADCZANIE ZMIANY

Organizacje skutecznie zarządzające różnorodnością cechuje 
przede wszystkim otwartość, nie tylko na ludzi, ale i na zmiany. 
Takie instytucje starają się podejmować działania, które wyraź-
nie przekładają się na budowanie włączającej kultury miejsca 
pracy. I choć nie jest to sprawa łatwa, ankietowani podają przy-

kłady takich zabiegów. To wyższe wskaźniki awansów kobiet 
i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami; to bardzo kon-
kretne, indywidualne sukcesy sygnatariuszy Karty, takie jak za-
trudnienie przez agencję reklamową osób spoza najmłodszego 
pokolenia czy stworzenie przez inną firmę efektywnego progra-
mu mającego na celu wyrównanie luki pokoleniowej. Ponadto 
81% badanych zadeklarowało włączenie zagadnienia zarządza-
nia różnorodnością do swojej komunikacji wewnętrznej i ze-
wnętrznej, a ponad dwóm trzecim udało się zaangażować pra-
cowników w tematy związane z zarządzaniem różnorodnością. 
Firmy przeprowadziły także szkolenia o tematyce równościowej 
(59%) oraz zrewidowały pod tym kątem swoje wewnętrzne poli-
tyki i procedury HR (58%). To konkretne działania, które przyno-
szą korzyści nie tylko zatrudnionym, ale i pracodawcom.

DOBRY POCZĄTEK I PIERWSZE KORZYŚCI

Niewątpliwie sygnatariusze Karty dostrzegają największy wpływ 
zarządzania różnorodnością na wizerunek i reputację (tak odpo-
wiedziało 70% ankietowanych). Może to być związane między 
innymi z tym, że wciąż niewielu z nich bada twarde wskaźniki 
(np. finansowe) w korelacji z wdrożeniem zarządzania różnorod-
nością. Niemniej, co interesujące, większość badanych wskazuje 
korzyści wewnętrzne. Na wzrost postaw wzajemnego szacunku 
wśród pracowników zwróciło uwagę 57% ankietowanych. Ponad 
połowa przyznała, że dostrzega większą kreatywność i innowa-
cyjność w zespole, a 47% organizacji dzięki otwarciu na różno-
rodność przyciąga do firmy bardziej utalentowanych pracowni-
ków. Mało tego, zarządzanie różnorodnością wspiera procesy HR 
(42% odpowiedzi), a także wpływa na poprawę warunków pracy 
(31%). Te dane mogą cieszyć, szczególnie gdy weźmie się pod 
uwagę fakt, że wielu pracodawców dopiero rozpoczyna przygodę 
z zarządzaniem różnorodnością, a początki te wiążą się często 
z dużą zmianą w organizacji. 

Więcej o polskich i europejskich wynikach badań w raporcie na 
stronie www.kartaroznorodnosci.pl

Ewa Leśnowolska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

1 Badanie „Overview of Diversity Management implementation and 
impact amongst Diversity Charter signatories in the European Union 
(2014)”, Komisja Europejska, 2014, http://ec.europa.eu/justice/discrimi-
nation/files/diversity_report2014_en.pdf 
2  W badaniu wzięły udział: Austria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpa-
nia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwecja i Włochy. 
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Budowanie kultury jawności  

J ak wieść niesie, w 1815 roku urzędujący w Anglii Na-
than Rothschild wysłał do Francji swoich agentów 
z gołębiami pocztowymi. To dzięki nim jako pierwszy 
miał się dowiedzieć o rezultacie decydującej bitwy 

z Napoleonem. Rozegrała się ona 18 czerwca pod Waterloo, 
a już dwa dni później Rothschild rozpoczął na londyńskiej gieł-
dzie gwałtowną wyprzedaż akcji angielskich spółek. Wszyscy 
wpadli w popłoch i w ślad za nim zaczęli się ich pozbywać. 
Papiery za bezcen wykupywali podstawieni agenci Rothschil-
da. Wkrótce potem oficjalnymi już (i powolnymi) kanałami do 
Londynu dotarła wieść o porażce Napoleona. Wartość angiel-
skich akcji momentalnie skoczyła w górę, a gracze zrozumieli, 
że padli ofiarą spekulacji Rothschilda.

Historia, mimo że często powtarzana, nie jest prawdziwa, ale 
doskonale ilustruje to, jak ważny w biznesie jest dostęp do in-
formacji o polityce międzynarodowej, stanie państwa, a gene-
ralizując – o życiu publicznym i decyzjach władz. Dziś również. 
Wszak to procesy i decyzje polityczne, a nie zjawiska rynkowe, 
potrafią dosłownie z tygodnia na tydzień decydować o ren-
towności całych branż.

To dostęp do różnorodnych informacji pozwala nie tylko ro-
zeznać się w aktualnej sytuacji, ale też prognozować i na pod-
stawie prognoz wytyczać strategie. Zasada jawności działal-
ności administracji publicznej stanowi jeden z fundamentów 
ustrojowych współczesnego państwa. To właśnie jawność 
funkcjonowania władz, w tym procesu stanowienia prawa, jest 
jednym z najważniejszych gwarantów stabilności otoczenia, 
w którym prowadzi się biznes. Gdyby nie prawo do informa-
cji, nie mogłaby zostać zastosowana w praktyce podstawowa 
zasada ustroju demokratycznego – obywatele mogą kontro-
lować władzę. Prawo do wiedzy o działalności państwa i jego 
funkcjonariuszy zmniejsza ryzyko kierowania się przez nich 
arbitralnymi ocenami, na co często zwracają uwagę przedsię-
biorcy.  W końcu swobodny dostęp do informacji publicznej 
jest czynnikiem ograniczającym koszty funkcjonowania przed-
siębiorstw.  A w dobie gwałtownie rozwijających się techno-
logii komunikacyjnych i łatwości wymieniania opinii między 
klientami prowadzenie projawnościowej polityki firmy stano-
wi prawdopodobnie najtańszą polisę ubezpieczeniową.

Z perspektywy przedsiębiorców dostęp do informacji publicz-
nej stanowi efektywny mechanizm aktywności w sferze pu-
blicznej. Ale jawność to nie tylko prawo przedsiębiorców, to 
również ich powinność. Jeszcze kilkanaście lat temu, a więc 
już po transformacji, na bazarach klienci zwykle nie mogli 
sami nakładać owoców. Robił to sprzedawca. Nabywca nie 

wiedział, ile kupił bananów nadgniłych. Akceptowaliśmy to, 
ciesząc się, że w ogóle są banany. Akceptowaliśmy wprowa-
dzające w błąd reklamy, bo myśleliśmy, że dezinformacja jest 
nieodzownym elementem kapitalizmu. Ale i to już odchodzi 
w przeszłość. 

Dziś takie relacje są nie do pomyślenia. Klient już nie tylko 
chce kupić potrzebny mu towar za dobrą cenę, ale zaczyna 
stawiać też swoje warunki. Elektronika nie może być produko-
wana w systemie niewolniczym, kawa ma pochodzić z upraw 
fair trade, a energia elektryczna – z zielonych źródeł. Przed-
siębiorca musi to udowodnić, a więc udostępniać szereg in-
formacji na temat swojego funkcjonowania. Poniekąd to wła-
śnie stąd tak ważne w CSR jest informowanie zarówno o tym, 
co przedsiębiorstwu przysporzy zwolenników, jak i o tym, co 
potencjalnie konfliktogenne i trudne. Szerokie udostępnia-
nie informacji, rzeczywiste uwzględnienie kwestii jawności 
w kształtowaniu polityki CSR może otworzyć nowe obszary 
współpracy firmy z pracownikami, klientami, mieszkańcami 
czy organizacjami społecznymi. 

Tworzona w biznesie kultura przedsiębiorczości, na którą 
składają się takie wartości, jak pracowitość, odpowiedzial-
ność, innowacyjność, stworzyła podwaliny pod strategie spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie obserwujemy, 
że dla coraz większej liczby firm istotnym elementem kultury 
organizacyjnej, uwzględnianym w strategiach społecznej od-
powiedzialności biznesu, jest dostęp do informacji o przed-
siębiorstwie.  Istnieje wiele sposobów, poprzez które firmy 
mogą wspierać czy wręcz włączać niezależne inicjatywy na 
rzecz jawności w swoje globalne, krajowe czy lokalne polityki 
CSR. Przedsiębiorcy, działając na rzecz jawności, działają nie 
tylko na rzecz swoich firm, ale przede wszystkim w interesie 
publicznym. Jawność po prostu się wszystkim opłaca.

Karol Mojkowski
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Etyka i compliance – partnerstwo 
na rzecz ładu organizacyjnego

P ewnego rodzaju prawidłowością jest wzbogacanie pol-
skiego słownika społecznej odpowiedzialności bizne-
su o kolejne angielskie pojęcia. Jednym z częściej sły-
szanych w 2014 roku było compliance, czyli zgodność 

działań z przepisami prawa, normami branżowymi i dobrymi 
praktykami. System compliance jest nierozerwalnie związany 
z ładem organizacyjnym i zarządzaniem ryzykiem, a jego ele-
menty wychodzą poza kompetencje działu prawnego. Natural-
nymi sojusznikami compliance są natomiast narzędzia budo-
wania infrastruktury etycznej.

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Organizacje, w których budowanie kultury etycznej jest ele-
mentem strategii zarządzania ryzykiem, w pewnym stopniu łą-
czą obie domeny, nawet jeśli nie mają wyodrębnionej struktury 
compliance. Tym bardziej że typowo regulowane prawnie za-
sady, jak przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, 
ochrona danych osobowych czy kwestie przyjmowania korzyści 
majątkowych, znajdują się w sferze zainteresowań etyki. Za ich 
komplementarnością przemawia również to, że o efektywnym 
compliance można mówić, gdy przestrzeganie prawa przez 
wszystkich pracowników wynika z kultury moralno-etycznej 
organizacji1. Compliance to także sposób zarządzania ryzykiem 
korupcyjnym czy reputacyjnym związanym z przejrzystością 
czynności gospodarczych. Według ekspertów Transparency 
International, międzynarodowej organizacji pozarządowej zaj-
mującej się zwalczaniem korupcji, szczegółowe komunikowa-
nie sposobów zarządzania ryzykiem compliance jest jednym 
z trzech filarów przejrzystej sprawozdawczości firmy2. Coraz 
więcej przedsiębiorstw mówi o swoich programach przeciw-
działania nieprawidłowościom oraz wczesnego ich wykrywania 
również dlatego, że to właśnie firmy podejmujące nadmierne 
ryzyko i szereg decyzji niezgodnych z etyką częściowo obar-
cza się winą za wybuch kryzysu gospodarczego w 2007 roku. 
Spektakularne upadki gigantów z Wall Street w ostatnich latach 
pokazały, że bez silnej kontroli etycznej zbyt łatwo można stwo-
rzyć model biznesowy nie tylko pozbawiony mechanizmów za-
rządzania ryzykiem, ale wręcz na ryzyku oparty. 

Z drugiej strony, rośnie tendencja do upowszechniania i pro-
fesjonalizacji etyki w firmach, przede wszystkim przez wdra-
żanie kompleksowych programów edukacyjno-kontrolnych 
w tym zakresie. Do przeszłości należą opowieści o tym, jak na 
pytanie o kodeks postępowania zadane przez audytora ktoś 
odnajduje zakurzoną broszurkę, o istnieniu której wie niewiele 
osób. Standardem są systematyczne szkolenia i powoływanie 
ambasadorów etyki, którymi często zostają osoby na co dzień 

sprawujące stanowiska w strukturach zarządczych. Jednocze-
śnie coraz więcej firm podnosi sobie etyczną poprzeczkę, trak-
tując przestrzeganie prawa jedynie jako obowiązkowy punkt 
wyjścia. Dotyczy to zarówno organizacji, które równają w górę, 
kierując się w Polsce zasadami stosowanymi przez centralę, 
a które są bardziej rygorystyczne niż lokalne wymogi, jak i pol-
skich przedsiębiorstw – liderów CSR. Przyjęcie takiej postawy 
wiąże się z korzyściami bycia organizacją, wyznaczającą stan-
dardy – tym bardziej że oczekiwania otoczenia w tym obszarze 
rosną, czemu towarzyszy coraz bardziej restrykcyjne podej-
ście regulatora. Do działań ponad konieczne minimum należy 
wdrażanie systemu bezpiecznego zgłaszania nieprawidłowości 
przez pracowników, co choć nie jest w Polsce obowiązkowe, 
w wielu przedsiębiorstwach stało się już standardem.

DWIE STRONY TEGO SAMEGO MEDALU

Obserwując rozwój narzędzi zarządzania ryzykiem, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że etyka i compliance są obszarami kom-
plementarnymi. Jeszcze do niedawna postrzegane jako „mięk-
ka” dziedzina działalności firmy, budowanie kultury etycznej 
stało się możliwe dzięki konkretnym narzędziom, często typo-
wym dla compliance. Kodeks etyczny zyskał status równy in-
nym dokumentom regulującym działania pracowników, a za ła-
manie jego zapisów grożą sankcje. Nad infrastrukturą etyczną 
coraz częściej czuwa jedna wyznaczona osoba, która – oprócz 
kodeksu – dysponuje takimi narzędziami, jak audyt etyczny 
oraz system szkoleń. Firmy nie szczędzą starań w tym zakresie, 
gdyż nawet najlepszy system compliance pozostaje bezradny 
w obliczu braku kultury etycznej. Perspektywa etyczna wzbo-
gaca compliance nie tylko w kwestii zapewnienia zgodności 
z normami nieregulowanymi przez prawo, pomaga także two-
rzyć kulturę przestrzegania prawa tym trwalszą, że zbudowaną 
na wartościach. Działania firm w obszarze ładu organizacyjne-
go w najbliższych latach pokażą zapewne, jak rozwinie się re-
lacja między etyką a compliance. Zwłaszcza jeśli wprowadzona 
właśnie norma ISO 19600:2014, regulująca zarządzanie syste-
mami compliance, znajdzie szerokie zastosowanie w praktyce.

Agnieszka Abec
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

1 Makowicz B.,  „Narzędzia dobrego Compliance”, w: „Compliance 
w przedsiębiorstwie”, Wolters Kluwers Polska, 2011, s. 146.
2 Transparency International, „Transparency in Corporate Reporting: 
Assessing the World’s Largest Companies”, 2014
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Odpowiedzialność wpisana 
w DNA

Ż yjemy w czasach wielkich wyzwań ekonomicznych, 
społecznych, środowiskowych, a jednocześnie w okre-
sie nieograniczonych możliwości, twórczości i kreatyw-
ności. Prawie każdy, kto posiada pomysł na biznes, ma 

szansę go zrealizować. Wśród wielu projektów, jakie powstają 
każdego dnia, można znaleźć takie, które służą rozwiązywa-
niu realnych problemów społecznych. Od pomysłu do realizacji 
jednak daleka, wyboista droga. Nie zraża to tych, którzy po-
stanowili zakwestionować istniejące status quo i przekuć swój 
pomysł oraz pasję w rzeczywisty produkt i spróbować swoich 
sił w biznesie poprzez założenie start-upu.

CZYM JEST START-UP?

Steve Blank, jeden z autorów „The Startup Owner’s Manual”, 
określa start-up jako tymczasową organizację, która poszuku-
je powtarzalnego, skalowanego i zyskownego modelu bizne-
sowego. Eric Ries dodaje do pojęcia działanie w warunkach 
niepewności, co oddaje charakter większości start-upów, 
gdzie zmiana wpisana jest w każdy dzień pracy1. Nie wszystkie 
start-upy to przedsiębiorstwa, jest to pewnego rodzaju ekspe-
ryment, który opiera się na poszukiwaniu modelu zarabiania 
na ciągłych zmianach. Droga do wypracowania sposobu na 
zysk nie jest łatwa, w dodatku może być pełna niepowodzeń. 
Za wzór dla dzisiejszych startupowców można postawić Tho-
masa Edisona. Zanim jego żarówka zaczęła działać, przepro-
wadził on ponad 11 tys. nieudanych prób i trudno wyobrazić 
sobie, jak wyglądałby dzisiejszy świat, gdyby się poddał. Ce-
chą charakterystyczną dla ludzi działających w ramach start-
-upów jest otwartość na informację zwrotną oraz dzielenie 
się swoimi pomysłami ze społecznością. Takie podejście jest 
wyjściem poza schematy tworzenia biznesu opartego na rywa-
lizacji. W ramach społeczności, startupowcy spotykają się, by 
konsultować swoje koncepcje na biznes, dzielą się ideami oraz 
proponują nowe rozwiązania. Najważniejsza jest umiejętność 
słuchania, a takie spotkania i przestrzeń do wymiany doświad-
czeń potrafią zastąpić całe działy badań marketingowych. 
Startupowcy nie boją się również mówić o porażkach. Dowo-
dem tego są organizowane na całym świecie spotkania z serii 
FuckUp Nights, na których w luźnej atmosferze prowadzone są 
dyskusje nad nieudanymi przedsięwzięciami. W Polsce takie 
spotkania odbywają się w Warszawie i Trójmieście. 

ZRÓWNOWAŻONY START-UP, CZYLI JAKI?

Tworzenie odpowiedzialnego start-upu wymaga podejścia bu-
sines as unusal i chęci tworzenia wartości dodanej od począt-
ku jego istnienia2. W praktyce oznacza to:

• Przekucie idei w strategię działania, która uwzględnia in-
teresy społeczne i środowiskowe
Tworzenie pozytywnego wkładu na rzecz społeczeństwa 
i środowiska jest siłą napędową dla twórców start-upu, 
chcących stworzyć lepszy świat. W początki budowania 
zrównoważonego start-upu wpisane jest zdefiniowanie 
i przyjęcie zobowiązań w postaci sposobów postępowania 
i zasad uwzględniających interesy społeczne, brak nadmier-
nej eksploatacji zasobów naturalnych oraz podkreślenie 
znaczenia wartości pozafinansowych podczas generowania 
zysku. 

• Dbałość o łańcuch dostaw i przejrzystość komunikacji
Osoby, które budują swój biznes zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju, mają świadomość nie tylko tego, jaki 
produkt oferują, ale również sposobu jego wytworzenia. 
W założeniu mają się przyczyniać do wzrostu jakości życia 
bez pogarszania stanu systemów ekologicznych i społecz-
nych. Dodatkowo istotne jest współdzielenie wartości, ta-
kich jak dbałość o satysfakcję klienta, niezawodność produk-
tu, przedsiębiorczość, etyka działania oraz relacje oparte 
na zaufaniu, które decydują o wyborze podwykonawców 
i współpracowników.

• Uwzględnianie potrzeby indywidualnych klientów i dialog
Wzrost świadomości konsumentów, rozwój nowych tech-
nologii czy popularność serwisów społecznościowych po-
zwalają na bezpośrednie zaangażowanie użytkowników 
w proces testowania, tworzenia i udoskonalania produktu 
lub usługi. Start-upy są bardzo otwarte na informację zwrot-
ną od użytkowników, dzięki której mogą dostarczyć produkt 
w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby, co w końcowym roz-
rachunku pozwala ograniczyć zaśmiecanie środowiska nie-
przydatnymi rzeczami.

PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO

Start-upy, które działają w sposób zrównoważony, pokazują, 
że można być odpowiedzialnym niezależnie od wielkości. 
Według badań Global Entrepreneurship Monitor co piąty do-
rosły Polak planuje założyć działalność gospodarczą w ciągu 
kolejnych 3 lat3. Wśród nich znajdują się świadomi, zaangażo-
wani ludzie, którzy w tworzeniu własnego biznesu widzą coś 
więcej niż zysk. Ich działalność pokazuje, że cele społeczne, 
komercyjne oraz ekologiczne łączą się, przynosząc korzyść 
dla tych konsumentów, którzy chcą, by za produktem stały 
konkretne wartości. Choć nie zawsze skala działania start-upu 
jest rynkowym hitem, to biznes stworzony, by rozwiązywać 
realne problemy, jest pierwszym krokiem do zrównoważone-
go rozwoju.  

POLSKIE PRZYKŁADY START-UPÓW 
ZAANGAŻOWANYCH SPOŁECZNIE

Na scenę polskich przedsiębiorstw, w DNA których wpisana 
jest idea zrównoważonego rozwoju oraz CSR, sukcesywnie 
wkraczają nowi aktorzy. Rośnie liczba start-upów, które nie 
tylko dążą do utrzymania się na rynku, a później maksymaliza-
cji zysku, ale przede wszystkim biorących pod uwagę zrówno-
ważenie i odpowiedzialność społeczną. 

Rano Zebrano – świeżo, lokalnie, naturalnie!

Warszawski projekt Rano Zebrano to wirtualny targ, na którym 
można zakupić zdrowe, świeże produkty spożywcze. Jak mówi 
Przemysław Sendzielski, pomysłodawca i realizator projektu: 
– Nie chodzi tylko o zakupy, ale o budowanie świadomego spo-
łeczeństwa, lokalnej wspólnoty między klientami i dostawcami. 
Dlatego korzystając z Rano Zebrano, kupujesz nie tylko produkty 
najwyższej jakości, ale realnie wpływasz na swoje otoczenie.

Z jednej strony projekt wspiera drobnych rolników, którzy, 
oszczędzając czas i pieniądze, mogą sprzedać swoje produkty, 
z drugiej zaś daje mieszkańcom Warszawy możliwość zaku-
pu tanich i zdrowych produktów spożywczych. Rano Zebrano 
w praktyce realizuje ideę zrównoważonego rozwoju, poprzez: 

# minimalizację śladu węglowego – dostarczanie produk-
tów bezpośrednio z gospodarstwa rolnego do domu klienta 
zmniejsza konieczność transportu produktów na duże odle-
głości i eliminuje potrzebę magazynowania żywności;
# łańcuch dostaw i budowanie relacji z interesariuszami – ku-
pujący wie, od kogo nabywa produkty. Na stronie projektu 
można poznać historię rolników oraz sposoby uprawy. Jak 
mówi Pani Ewa, jedna z dostawczyń Rano Zebrano: – Główną 
motywacją założenia warzywnika i posadzenia drzew owoco-
wych była świadomość, że chcemy wiedzieć, co jemy i jak jest 
to produkowane. Warzywa pochodzą z mojego przydomowego 
warzywnika. Wszystkie uprawiane są tylko na kompoście, który 
sama przygotowuję. Akceptuję bioróżnorodność w ogrodzie.

Zespół projektu regularnie kontaktuje się ze swoimi klienta-
mi – można też bezpośrednio wyrazić swoją opinię dotyczącą 
danego produktu przez formularz na stronie. Ważne są rów-
nież relacje z samymi rolnikami i bezpośrednie wspieranie ich 
pomysłami na rozwój „rolniczego biznesu”.
www.ranozebrano.pl

To nie zwykły sklep. To MOC, która zmienia ludzi i świat

Marka Not Just Shop to kolejny przykład start-upu zaangażo-
wanego społecznie. Celem projektu jest nie tylko zarabianie 
pieniędzy, ale głównie wsparcie dzieci. Dzięki zaangażowaniu 
dzieci w tworzenie projektów, buduje się ich pewność siebie, 
chęć do działania oraz poczucie bycia potrzebnym. Not Just 
Shop to prosty mechanizm: zaczyna się od zaprojektowania 
np. koszulek przez potrzebujące dzieci; ubrania te później pro-
dukowane są z polskich materiałów u polskich producentów, 
następnie są sprzedawane, zarobione pieniądze zaś pozwalają 
pomóc dzieciom, a często również ich rodzicom. Dobra komu-
nikacja idei to podstawa: klient nie tylko widzi wyprodukowa-
ną koszulkę, ale również poznaje drogę jej powstania, historię 
małych projektantów.

Czy rzeczywiście ten projekt wyróżnia się na tle innych skle-
pów? W telegraficznym skrócie:
# materiały, z których wytwarzane są ubrania, pochodzą wy-
łącznie z Polski;
# projekty ubrań tworzą dzieci i dorośli, dzięki zaangażowaniu 
mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość;
# poprzez realizowane projekty, wspierane są matki dzieci, 
które współprodukują przedmioty – praca to najlepsza forma 
wsparcia;
# kupujący produkty wiedzą, że określona część pieniędzy zo-
stanie wykorzystana na wsparcie potrzebujących dzieci.
www.notjustshop.com/pl/

Deko o Eko

Co ciekawego może powstać ze zużytych dętek rowerowych 
czy pasów samochodowych? Same kreatywne i przydatne 
rzeczy, a to wszystko w trosce o środowisko i w zgodzie z za-
sadami zrównoważonego rozwoju. Dekoeko.com to kolejny 
prężnie rozwijający się start-up – platforma sprzedażowo-spo-
łecznościowa skupiająca ekoproducentów, której celem jest 
nie tylko sprawianie radości klientom poprzez umożliwienie 
im zakupu pięknych przedmiotów w duchu luksusowego upcy-
klingu, ale przede wszystkim budowanie świadomości na te-
mat odpowiedzialnej produkcji i gospodarowania odpadami.
Założenia projektu skupiają się również wokół odpowiedzial-
nych wyborów konsumenckich i etycznych zakupów – trans-
parentny łańcuch dostaw czy produkcja neutralna dla śro-
dowiska to podstawa. Producenci zgrupowani wokół marki 
Deko Eko są starannie wyselekcjonowani, progiem wejścia we 
współpracę z platformą jest przede wszystkim doskonała ja-
kość, wyróżniająca się estetyka i minimalny negatywny wpływ 
na środowisko. Każdy ze sprzedawanych produktów zawiera 
przynajmniej jedną z poniższych cech tzw. Faktory Deko Eko:

# recyklingowy (wytworzony z materiałów recyklingowych);
# Slow Fashion (etyczna i odpowiedzialna moda);
# materiały ekologiczne (np. bawełna organiczna);
# upcyklingowy (przetworzony z pozornie zużytego przedmiotu);
# wytworzony za pomocą ekologicznych lub ręcznych metod 
produkcji;
# wytworzony z materiałów łatwo poddających się recyklingo-
wi/biodegradowalnych.
www.dekoeko.com 

Aleksandra Nowak, Piotr Sobolewski
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

1 Blank S., Dorf B., The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide 
for Building a Great Company.
2 http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2013/03/FOB-ro-
la-innowacji-176x250-2013-03-05-calosc-pojedyczne-strony.pdf
3 http://porpw.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/21585.pdf
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Jak budować instrumenty 
finansowe dla zmiany świata

I stotą inwestycji społecznych jest powiększanie puli zaso-
bów, które będą służyć dobru wspólnemu, a nie wybra-
nym grupom – to jedna z konkluzji dyskusji, jakie rozpo-
częły się wśród przedstawicieli środowisk akademickich, 

biznesowych i organizacji pozarządowych. Przyczynkiem do 
debaty jest planowane rozpoczęcie działalności w Polsce 
przez niemiecką organizację FASE, która zajmuje się finanso-
waniem przedsiębiorstw społecznych.

Założona przez Ashokę w Niemczech FASE, czyli Agencja na 
rzecz Finansowania Przedsiębiorstw Społecznych, wspiera 
wybrane przedsięwzięcia społeczne w pozyskiwaniu kapitału 
na rozwój działalności, wyszukując dla nich inwestorów za-
równo prywatnych, jak i instytucjonalnych oraz oferując różne 
formy finansowania. Powstanie organizacji było odpowiedzią 
na wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorcy społeczni 
w krajach europejskich. To dobry moment, by rozpocząć po-
ważną dyskusję na ten temat w Polsce. Za kilka lat bowiem 
strumień funduszy z UE ulegnie znacznemu ograniczeniu, 
a wsparcie organizacji oraz przedsiębiorstw społecznych z da-
rowizn i grantów nie wystarczy, by zapewnić im stabilny roz-
wój. W ciągu ostatniego 1,5 roku z pomocą FASE w Niemczech 
zostało przeprowadzonych 6 inwestycji z oddziaływaniem 
społecznym. W projektach tych zainwestowano blisko 2 mln 
euro z przeznaczeniem na skalowanie modeli biznesowych. 

Zainicjowany przez Ashokę w Polsce i Fundację Dobra Sieć 
cykl dyskusji między przedstawicielami środowiska bizne-
sowego, akademickiego oraz organizacji pozarządowych 
koncentrować się będzie wokół inwestycji społecznych, im-
pact investing, jak również rozwiązań oraz warunków, jakie 
służyć mają upowszechnianiu się tej formy wsparcia działań 
służących rozwiązywania problemów społecznych w Polsce. 
Najprościej rzecz ujmując, impact investing to inwestowanie 
zasobów finansowych połączone ze wsparciem doradczym, 
które wraz z korzyściami finansowymi ma służyć generowa-
niu mierzalnych zmian społecznych i środowiskowych. 

Przed nieformalną grupą ekspertów, którzy zgodzili się po-
chylić nad tym tematem w Polsce, stoi szereg kwestii i pytań 
związanych z perspektywami rozwoju inicjatyw łączących 
działalność gospodarczą z misją społeczną. Trwałe zmiany 
systemowe wymagają modyfikacji w podejściu zarówno ze 
strony biznesu, jak i sektora społecznego. Potrzebne są odpo-
wiednie uregulowania prawne, głównie te związane z przepi-
sami podatkowymi, a także uporządkowanie i dokładniejsze 
zdefiniowanie pojęć, które mieszczą się w obszarze ekono-
mii społecznej. Jeśli szeroka współpraca między inwestorami 

a przedsiębiorcami społecznymi ma przynosić sukcesy, trzeba 
zastanowić się, jak mierzyć efektywność i oddziaływanie ta-
kich inicjatyw, jak określać wzajemne oczekiwania i jakie są 
związane z nimi wyzwania. 

Według prof. Jerzego Hausnera nie można dopuścić do sytu-
acji, kiedy inwestor deklaruje wsparcie, a następnie przechwy-
tuje wartości i dobra wytwarzane przez innych. To bowiem 
prowadzi do kurczenia się zasobów i wykluczania. Zasada, 
wedle której istotą biznesu jest generowanie szybkiego zysku 
dla samego zysku, nie oferuje perspektywy zbudowania sta-
bilnej finansowo, wyedukowanej i dokonującej świadomych 
wyborów grupy odbiorców usług. Prawdziwie efektywne 
wsparcie polega na współdzieleniu wartości z tymi, których 
się wspiera.

Po stronie przedsiębiorstw społecznych niezwykle ważne 
jest zrozumienie instrumentów i strategii biznesowych. Naj-
bardziej innowacyjne pomysły na rozwiązywanie proble-
mów społecznych nie sprawdzą się w praktyce, jeśli nie będą 
im towarzyszyły rzetelne oceny możliwości ich wdrożenia 
i efektywności. Dlatego pomoc doradcza to kluczowy ele-
ment przygotowania podmiotów społecznych do finansowa-
nia. Międzynarodowa organizacja Ashoka, we współpracy 
z partnerami biznesowymi, od lat na całym świecie prowa-
dzi właśnie takie połączone działania, polegające na długo-
falowym wsparciu merytorycznym i finansowym udzielanym 
innowatorom społecznym.  Zainicjowanie współpracy pomię-
dzy przedstawicielami z tak różnych środowisk – instytucji 
finansowych, inwestorów kapitałowych, organizacji pozarzą-
dowych, społecznych start-upów i kręgów akademickich – to 
konieczny pierwszy krok w stronę wypracowania rozwiązań, 
dzięki którym przedsiębiorczość społeczna będzie miała szan-
sę na trwały rozwój i stabilność finansową. Korzyści z takich 
inicjatyw nie dotyczą tylko beneficjentów przedsięwzięć spo-
łecznych, ale także tych, którzy są skłonni w nie inwestować. 
Aby tak się stało, muszą procesowi przyświecać wspólne cele 
i wartości. 

Agata Stafi ej-Bartosik 
Ashoka Poland 



RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014

21w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l20 w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l 21w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l20 w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014

Ład organizacyjny to system, poprzez który organizacja podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów. (…) 
Zalecane jest, aby struktury i procesy organizacji umożliwiały:
• opracowanie strategii oraz wyznaczenie celów i wartości docelowych odzwierciedlających 

zaangażowanie organizacji w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności;
• wykazywanie zaangażowania i rozliczalność kierownictwa; (…)
• propagowanie równych szans grup niedostatecznie reprezentowanych 

(w tym kobiet oraz grup rasowych i etnicznych) w dostępie do wyższych stanowisk w organizacji;
• osiągnięcie równowagi między potrzebami organizacji a potrzebami jej interesariuszy, 

z uwzględnieniem potrzeb bieżących, jak również potrzeb przyszłych pokoleń;
• ustanowienie procesów dwustronnej komunikacji z interesariuszami organizacji; identyfikowanie obszarów 

zbieżnych i rozbieżnych interesów oraz prowadzenie negocjacji w celu rozwiązywania ewentualnych konfliktów;
• propagowanie skutecznego uczestnictwa pracowników wszystkich szczebli w działaniach organizacji na rzecz

 społecznej odpowiedzialności (…).

Norma PN-ISO 26000:2012 // Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

COMPLIANCE  

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

ETYKA

RAPORTOWANIE

ZARZĄDZANIE

35 

praktyk

28 

firm
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COMPLIANCE

Firma TRI (Poland) przygotowała kieszonkową wersję Kodeksu Postępowania, w której 
oprócz merytorycznych wiadomości (zasady prowadzenia działalności oraz filozofia 
zarządzania Grupy, regulamin postępowania etycznego) zawarto praktyczne przykłady. 
Pracownicy otrzymali Kodeks podczas interaktywnego szkolenia, także nawiązującego do 
sytuacji mogących wystąpić w pracy. Słuchaczy zachęcano do wskazania prawidłowych 
zachowań w niezgodnej z kodeksem sytuacji. Po przeczytaniu kieszonkowej wersji Kodeksu 
pracownicy podpisali deklaracje znajomości i przestrzegania zasad w nim zawartych. 
W celu utrwalenia wiedzy w ogólnodostępnym miejscu ustawiono tablicę informacyjną: 
„Jak być odpowiedzialnym pracownikiem”.

Polityka compliance w Volkswagen Motor Polska to polityka zgodności z przepisami, 
regulacjami, etyką. Jasne reguły są wsparciem dla pracowników w ich codziennych obo-
wiązkach, pomagają także podnosić globalną i lokalną odpowiedzialność. Firma uznaje 
międzynarodowe konwencje, działa w zgodzie z własnymi deklaracjami, przyjmuje odpo-
wiedzialność za swoje postępowanie. Compliance obejmuje zagadnienia, takie jak: bez-
pieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia, środowiska, unikanie konfliktu interesów 
i korupcji, równość szans. Wątpliwości w postępowaniu lub naruszenia godności/ dóbr 
drugiego człowieka można zgłaszać do oficera compliance, którego obowiązuje zasada 
anonimowości.

Ze względu na dbałość o etyczne postępowanie pracowników firmy DB Schenker Logistics 
opracowano program szkoleniowy w formie gry planszowej pod nazwą Fair Play. W trak-
cie gry w grupach 5-osobowych sprawdzana jest i utrwalana znajomość obowiązujących 
w firmie wytycznych dotyczących np. polityki antykorupcyjnej, konfliktu interesów czy 
zachowania wobec konkurencji. Rozgrywka trwa 3–4 godziny. W grze występują 3 rodzaje 
pytań: Co wiesz? – wiążą się z wytycznymi zgodności DB Schenker Logistics; Podziel się 
swoimi opiniami! – polegają na udzieleniu odpowiedzi, odnosząc się do własnych doświad-
czeń; Co byś zrobił, gdyby? – dotyczą różnych sytuacji, dylematów, które mogą się wyda-
rzyć. Do końca stycznia 2015 roku przeszkoleni zostali wszyscy pracownicy firmy.

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI

W 2014 roku ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przeprowadziła dialog z intere-
sariuszami. Zorganizowano dwie sesje dialogowe. Na pierwszą zaproszono interesariuszy 
zewnętrznych: przedstawicieli banków, towarzystw ubezpieczeniowych, dostawców, part-
nerów społecznych i środowiska akademickiego. Drugi panel był sesją wewnętrzną z udzia-
łem spółdzielców, w tym osób z centrali. Interesariusze zgłaszali komentarze i oczekiwania 
wobec działań Spółdzielni, jak i branży finansowej. Określono zagadnienia, które powinny 
znaleźć się w drugim zintegrowanym raporcie społecznym Spółdzielni. W obu sesjach, 
z których każda trwała mniej więcej 2,5 godziny, uczestniczyło ponad 30 osób. Dialog prze-
prowadzono zgodnie ze standardem AA1000.

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego byli nieufni wobec inwestycji rozbudowy Terminalu 
Paliw, co zmieniło się dzięki aktywnej postawie PKN ORLEN. Firma zastosowała metodę 
całodobowej komunikacji, spotykała się z przedstawicielami mediów, lokalnymi władzami 
i mieszkańcami. Podczas Dnia Otwartego w Terminalu każdy mógł zwiedzić zamknięty 
na co dzień dla osób postronnych obiekt i uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. Bazę 
paliw obejrzało ponad 400 osób z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Mieszkańcy mogli 
się przekonać, że obiekt powstał z zachowaniem najwyższych standardów. W komunikacji 
z otoczeniem firma kładzie nacisk na budowanie relacji opartych na dialogu, uczciwości, 
partnerstwie i zaufaniu.

Firma 2Pi Group w celu realizacji praktyki Razem o łupkach nawiązała partnerstwo 
z Fundacją Rozwiązań Ekoenergetycznych. Głównym celem działań było włączanie intere-
sariuszy w procesy podejmowania decyzji i w negocjowanie warunków inwestycji, stwo-
rzenie metody rozmów, partycypacji społecznej oraz stałych struktur dialogu pomiędzy 
mieszkańcami, władzami terenowymi, organizacjami ekologicznymi, potencjalnymi inwe-
storami oraz innymi interesariuszami na poziomie gminy i powiatu. Wspomniana struktura 
w postaci Lokalnych Komitetów Dialogu ma za zadanie m.in. zapewniać i gwarantować kon-
trolę działań administracji publicznej oraz dużych inwestycji strukturalnych w aspektach 
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Bank Millennium SA  
www.bankmillennium.pl 
zatrudnienie w 2014: 6049 os.

GEFCO Polska Sp. z o. o. 
www.gefco.pl 
zatrudnienie w 2014: 350 os.

JARS 
www.jars.pl 
zatrudnienie w 2014: 95 os.

PKP S.A. 
www.pkpsa.pl 
zatrudnienie w 2014: 2743 os.

Provident Polska S.A. 
www.csr-provident.pl 
zatrudnienie w 2014: 2055 os.

Bank BGŻ 
www.bgz.pl 
zatrudnienie w 2014: 5209 os.

Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. 
www.lw.com.pl 
zatrudnienie w 2014: 4768 os.

ochrony środowiska, a także praw człowieka. Zaangażowanie władz samorządowych oraz 
wojewódzkich pozwoli na wpisanie tej struktury w stały proces wymiany informacji i wpływ 
na podejmowane na wyższym szczeblu decyzje.

ETYKA

Bank Millennium zdecydował się na wdrożenie Kodeksu etycznego. Dokument opisuje 
wartości i zasady, którymi mają kierować się pracownicy i kontrahenci. Zawiera on wymogi 
obowiązujące w relacjach z otoczeniem (m.in. klientami, dostawcami, rynkiem), odnosząc 
się do praw człowieka oraz działania w sposób przejrzysty i uczciwy (m.in. etyczny lobbing, 
zakaz korupcji, zasady reprezentowania banku w kontaktach z instytucjami publicznymi 
i partiami politycznymi). Kodeks reguluje system whistleblowing do zgłaszania zachowań 
nieetycznych. Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Kodeksu 
(szkolenie e-lerningowe) i stosowania jego zasad. Dokument udostępniono w intranecie 
i internecie, jest też załączany do zaproszeń do przetargów dla dostawców.

Jednym z najważniejszych elementów prac nad Kodeksem Etyki Biznesu GEFCO Polska 
był dialog z pracownikami, co pomogło rozpoznać potencjalne obszary ryzyka i sprawiło, 
że pracownicy zostali współautorami Kodeksu. Gotowy dokument w pierwszej kolej-
ności przedstawiono pracownikom w mailingu, intranecie i wewnętrznym biuletynie. 
Przeprowadzono sesje szkoleniowe z treści Kodeksu i etyki oraz narzędzi zgłaszania naru-
szeń. Dla kierowników GEFCO, których rola w budowaniu kultury etycznej jest kluczowa, 
zorganizowano oddzielną sesję szkoleniową. Kodeks był też komunikowany interesariu-
szom zewnętrznym: klientom i dostawcom. Głównych dostawców, których także obowią-
zują zasady Kodeksu, zaproszono na indywidualne spotkania.

Spółka JARS opracowała i wdrożyła Kodeks Etyki. Obejmuje on relacje firmy z pracowni-
kami, dostawcami, klientami, społeczeństwem oraz środowiskiem. Innowacyjność Kodeksu 
Etyki spółki JARS polega na tym, że został on opracowany z uwzględnieniem wytycznych 
społecznej odpowiedzialności zawartych w normie PN-ISO 26000:2012.

Kodeks Etyki wskazuje wartości i zasady, którymi należy kierować się w spółce Lubelski 
Węgiel „Bogdanka” i przedstawia potencjalne konflikty. Każdy pracownik otrzymał egzem-
plarz dokumentu i wskazał w załączonym Raporcie o Konflikcie Interesów, czy taki konflikt 
może zaistnieć. Pozwala to podjąć działania zaradcze i uchronić przed konsekwencjami 
oskarżenia o nieetyczną postawę. Na straży Kodeksu stoi Rzecznik ds. Etyki, podległy bez-
pośrednio Zarządowi. Można zgłaszać się do niego osobiście, telefonicznie, mailowo lub 
anonimowo za pomocą dedykowanych skrzynek. Informacje o Kodeksie są komunikowane 
w miejscach, gdzie codziennie przechodzą pracownicy oraz na stronie internetowej, dzięki 
czemu znają go także podwykonawcy.

Kodeks Etyki jest jednym z podstawowych elementów budowania i rozwoju kultury organi-
zacyjnej Grupy PKP. Zawiera wypracowane przez przedstawicieli spółek Grupy, przy udziale 
pracowników i klientów, kluczowe wartości: solidność, dobre zarządzanie, bezpieczeństwo, 
nowoczesność, odpowiedzialność i szacunek, oraz reguły postępowania przy wykonywaniu 
obowiązków służbowych. Kodeks, który powstał na podstawie ankiet i wywiadów przepro-
wadzonych wśród pracowników, pomaga im dokonywać wyborów i ułatwia mierzenie się 
z dylematami natury etycznej. Został on przyjęty w połowie 2013 roku przez 10 spółek 
Grupy i obowiązuje, bez wyjątku, wszystkich pracowników Grupy PKP.

Kodeks Etyczny systematyzuje kwestie dotyczące działalności firmy Provident Polska 
i opiera się na wartościach, takich jak odpowiedzialność, przejrzystość i szacunek. 
Obejmuje relacje z pracownikami, doradcami klienta, społecznościami lokalnymi, orga-
nami nadzoru, instytucjami rządowymi, mediami, inwestorami, dostawcami. Pokazuje 
też dbałość firmy o środowisko. W realizację projektu zaangażowano m.in. Departament 
Personalny, Biuro Komunikacji Wewnętrznej i Zespół Corporate Affairs. Wdrożenie Kodeksu 
poprzedzono szkoleniami: najpierw dla członków Zarządu i kadry menedżerskiej, w drugiej 
turze zaś przeszkolono pracowników Biura Głównego i Departamentu Sprzedaży, następnie 
– pozostałych pracowników i doradców klienta.

Program Etyka w praktyce Banku BGŻ składa się z kilku elementów wspierających pra-
cowników w codziennych zadaniach. Pierwszy to, poddany konsultacjom, Kodeks etyczny 

TRI (Poland)
www.tri.pl

zatrudnienie w 2014: 1102 os.

2 Pi Group
www.2pigroup.pl

zatrudnienie w 2014: 9 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 

www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

Schenker Sp. z o.o. 
(DB Schenker Logistics)  

www.logistics.dbschenker.pl
zatrudnienie w 2014: 1900 os.

ANG Spółdzielnia 
Doradców Kredytowych  

www.angkredyty.pl
zatrudnienie w 2014: 450 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA  

www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.
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zwierający 12 zasad z odnośnikami do przepisów wewnętrznych. Powołano także Komitet 
Etyczny pod przewodnictwem prezesa Zarządu BGŻ, angażujący się w kwestie nierozstrzy-
gane przepisami czy regulacjami wewnętrznymi, którego rekomendacje zamieszczane są 
w intranecie. Dodatkowo tzw. Strefa etyki zawiera materiały merytoryczne i protokoły 
ze spotkań Komitetów Etycznych. Stworzono poufną skrzynkę mailową służącą do zgłasza-
nia wątpliwości etycznych. Wszystkich pracowników przeszkolono z zagadnień etycznych 
(e-learning), a dla menedżerów zorganizowano specjalne warsztaty.

Celem Programu Etycznego Grupy Polpharma jest zbudowanie kultury etycznej w organi-
zacji, a jego najważniejszym elementem – ustanowienie Kodeksu Etyki. Prace przebiegały 
w dialogu z pracownikami, były wsparte działaniami edukacyjnymi i komunikacyjnymi. 
Powołano Komitet Sterujący i Zespół ds. Ustanowienia Programu Etycznego, złożony 
z przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej i kluczowych obszarów. Sponsorami 
projektu byli przedstawiciele Rady Nadzorczej. W spotkania edukacyjne i konsultacje zaan-
gażowało się prawie 2 tys. pracowników spółek Grupy – wypełniając anonimowy kwestio-
nariusz, oceniali oni kulturę etyczną firmy i wskazywali zagadnienia, które powinny zostać 
ujęte w Kodeksie i założeniach Programu Etycznego.

Etyka stanowi dla PwC niezwykle istotne zagadnienie. W firmie od początku funkcjonuje 
Kodeks postępowania; ma on na celu przedstawienie wartości, którymi organizacja się 
kieruje, oraz określenie, jak etycznie należy postępować, podejmować decyzje i prowa-
dzić działalność w różnych warunkach i sytuacjach. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach 
z etyki od momentu wejścia do firmy, a następnie cyklicznie je powtarzają. W PwC (na 
poziomie krajowym, regionalnym i globalnym) funkcjonuje Zespół ds. Etyki, w skład któ-
rego wchodzą partnerzy i pracownicy na różnych stanowiskach ze wszystkich działów 
firmy. Zadaniem Zespołu są szkolenia, edukacja i promocja Kodeksu, cykliczna organizacja 
Tygodnia Etycznego, rozpatrywanie zgłaszanych anonimowo naruszeń bądź wątpliwości 
etycznych oraz podejmowanie odpowiednich działań. Każda potwierdzona kwestia etyczna 
jest zgłaszana do lidera odpowiedniej linii biznesowej. 

W czerwcu 2014 roku rozpoczęto cykl szkoleń e-learningowych promujący postawy zgod-
ne z Kodeksem etyki Grupy Kapitałowej ENEA. Szkolenia dostępne są w intranecie (zakład-
ka dedykowana Kodeksowi) oraz na platformie e-learningowej Grupy. Powstał 7-odcinko-
wy cykl dla pracowników, z czego każdy dotyczy innej zasady etycznej ujętej w Kodeksie.

Firma Job Impulse Polska opracowała Zasady Etyki w Biznesie. Obejmują one trzy obszary: 
politykę antykorupcyjną (współpraca z partnerami i dostawcami), zarządzanie zasobami 
ludzkimi i politykę ekologiczną. Dokument powstał z potrzeby spisania zasad, którymi kie-
ruje się firma. Celem praktyki było też odpowiedzialne kształtowanie kultury korporacyjnej. 
W konsultacjach przy tworzeniu Zasad uczestniczyło 90% pracowników. Po ostatecznym 
opracowaniu dokument wydrukowano i wręczono pracownikom do ponownego zapoznania 
się i podpisania. Zasady Etyki w Biznesie zostały zamieszczone na stronie internetowej firmy. 
Wyznaczono również osobę odpowiedzialną za monitorowanie i ewaluację dokumentu.

W firmie Polska Spółka Gazownictwa, w ramach programu Etyka w praktyce, wdrożono 
Kodeks etyki oraz Zasady stosowania Kodeksu etyki – normy wraz z narzędziem zgłaszania 
podejrzeń ich naruszenia. Dokumenty regulują standardy etyczne, pomagając przeciwdzia-
łać dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa 
i wzajemnego zaufania. Dokumenty promują kluczowe wartości spółki, są wsparciem 
w egzekwowaniu pożądanych zachowań, ograniczają występowanie sytuacji nieetycznych 
i niedozwolonych. Projekty dokumentów opublikowano w intranecie, dzięki czemu pra-
cownicy mogli zgłaszać pytania, wątpliwości i sugestie. By Kodeks funkcjonował prawidło-
wo, powołano Pełnomocnika ds. Etyki, którym został ekspert zewnętrzny.

Ethics Roadmap to matryca obejmująca główne obszary związane z etyką w Skanska 
w Polsce – kulturę i zachowanie na rynku. Ethics Roadmap jest również narzędziem ana-
lizy takich strategicznych kwestii, jak dobre praktyki, polityka firmy i procedury związane 
z etyką. Mapę stworzono wewnętrznie, by pomóc w opracowywaniu na każdy rok planów 
działań, które wzmacniają kulturę etyczną w organizacji. Dzięki zawartym w niej wskaźni-
kom możliwe jest dobranie odpowiednich szkoleń, inicjatyw i narzędzi, by stale podnosić 
świadomość etyczną pracowników na każdym szczeblu organizacji. Mapa jest globalnym 
narzędziem strategicznym pomagającym zarządom Grupy Skanska w przygotowywaniu 
biznesplanów na kolejny rok.
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Komitet ds. Etyki stanowi organ opiniodawczo-doradczy dla prezesów poszczególnych jed-
nostek Skanska w Polsce w przedmiocie zagadnień natury etycznej związanych z Kodeksem 
Postępowania Skanska i Wytycznymi Stosowania Kodeksu Postępowania Skanska oraz 
naruszeniem ich postanowień. Komitet liczy 9 osób, które zajmują się m.in. ustalaniem 
wytycznych dotyczących zapytań i wątpliwości zgłaszanych przez pracowników w związku 
z zapisami dokumentów składających się na Program Kodeksu Postępowania Skanska. 
Komitet stwarza też dodatkowy kanał informowania o naruszeniu procedur, a jego członko-
wie badają te zarzuty. Pracownicy mogą kontaktować się z Komitetem za pomocą e-maila.

W ciągu wielu lat funkcjonowania na rynku, Totalizator Sportowy wypracował swoisty, 
niespisany kodeks postępowania. W związku z przyjmowaniem określonych postaw przez 
pracowników, a także biorąc pod uwagę przepisy prawa, pojawiła się potrzeba zebrania 
tych zasad w jednym dokumencie. W ten sposób, przy udziale pracowników różnych 
poziomów organizacyjnych, powstał w 2010 roku Kodeks Dobrych Praktyk Totalizatora 
Sportowego Sp. z o.o., który w 2014 roku zaktualizowano. Kodeks jest zbiorem wartości 
i zasad etycznego postępowania w codziennym działaniu. Na jego podstawie kształtowana 
jest kultura całej organizacji. Dotyczy on wzajemnych relacji między pracownikami oraz 
relacji z innymi interesariuszami.

RAPORTOWANIE

Pierwszy zintegrowany raport społeczny Spółdzielni Doradców Kredytowych ANG sporzą-
dzono zgodnie z wytycznymi GRI G4 opcja CORE i wytycznymi IIRC. Raport koncentruje się na 
kluczowych obszarach, jak nowa strategia Spółdzielni, kapitał ludzki, wyniki finansowe, pro-
dukty i sprzedaż, ochrona środowiska i zaangażowanie społeczne. Publikację wydrukowano 
na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu. W składaniu raportu uczestniczyli m.in. 
spółdzielcy ANG, partnerzy biznesowi i społeczni, przedstawiciele mediów. Powstało 250 
unikatowych raportów z okładkami wykonanymi w technice sitodruku i ilustracjami dzieci ze 
Stowarzyszenia SPOZA. To pierwszy taki raport w pozabankowej branży finansowej.

Raport CSR Banku Zachodniego WBK powstał zgodnie z wytycznymi GRI (3.1) z suplemen-
tem sektorowym. Obejmuje najważniejsze dla banku obszary: pracowników, otoczenie 
rynkowe, społeczności lokalne i środowisko. Struktura i treść raportu powstały w wyniku 
dialogu z interesariuszami. W konsultacje zaangażowanych było 90 pracowników – dyrek-
torów i osób operacyjnych. Zorganizowano też sesję dialogową z udziałem najważniejszych 
interesariuszy zewnętrznych (regulatorów, organizacji, z którymi współpracuje BZ WBK, 
mediów). Twórcom zależało, aby pierwszy raport CSR banku był rzetelnym zbiorem naj-
istotniejszych – z punktu widzenia odbiorców tego materiału – danych pozafinansowych.

Autorzy kolejnego raportu społecznego Grupy Żywiec – Warzymy Lepszą Przyszłość – 
skoncentrowali się na zagadnieniach najbardziej istotnych z punktu widzenia działalności 
biznesowej firmy, ponownie włączając interesariuszy w określanie informacji zawartych 
w raporcie. Publikacja prezentuje łańcuch wartości firmy, jak również, systematycznie 
mierzony, wpływ Grupy Żywiec na otoczenie w aspektach: gospodarczym, środowiskowym 
i społecznym. Dokument ma na celu pokazanie, że firma nie tylko korzysta z różnych zaso-
bów, ale także wpływa na rozwój gospodarki lokalnej i krajowej w długim okresie. Raport, 
sporządzony zgodnie z wytycznymi GRI, ma nową, interaktywną formę z opcją dla osób 
niedowidzących.

Pierwszy raport społeczny firmy NUTRICIA obejmuje informacje o działalności w latach 
2011–2013, opracowane według GRI G4. Jego formę, cykl sześciu zwięzłych części publi-
kowanych w ciągu roku, ustalono w drodze dialogu ze 160 interesariuszami. Dialog wyko-
rzystywał wachlarz sprofilowanych narzędzi kontaktu, a dzięki temu, że firma prowadzi 
go od lat, potrafi lepiej zrozumieć otoczenie i przełożyć tę wiedzę na swój rozwój, także 
w obszarze CSR. Zakres tematyczny raportu został opracowany tak, by każdy odcinek był 
przystępną publikacją, dopasowaną do potrzeb odbiorców. Dodatkowym atutem doku-
mentu jest część „NUTRInews” poświęcona bieżącym działaniom firmy z zakresu CSR.

Do dyskusji nad treścią i formą swojego raportu CSR firma Orange Polska zaprosiła inter-
nautów. Na blogu korporacyjnym przez 12 tygodni w cyklu Piszemy Raport CSR internauci 
zgłaszali uwagi, komentarze i oczekiwania. Oceniano poprzedni raport, zastanawiano się 
nad treścią i grafiką nowego. Dokument konsultowano też z pracownikami na łamach new-

Polpharma
www.polpharma.pl

zatrudnienie w 2014: 4300 os.

PwC
www.pwc.pl

zatrudnienie w 2014: 1700 os.

Skanska w Polsce
www.skanska.pl

zatrudnienie w 2014: 7500 os.

ENEA S.A.
www.enea.pl

zatrudnienie w 2014: 406 os.

Job Impulse Polska 
(Grupa Job) 

www.job-impulse.pl
zatrudnienie w 2014: 70 os.

Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.

www.psgaz.pl
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Totalizator Sportowy 
www.totalizator.pl 
zatrudnienie w 2014: 1027 os.

Skanska w Polsce
www.skanska.pl
zatrudnienie w 2014: 7500 os.

Bank Zachodni WBK 
www.bzwbk.pl 
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Grupa Żywiec 
www.grupazywiec.pl 
zatrudnienie w 2014: 4000 os.

NUTRICIA
www.nutricia.pl 
zatrudnienie w 2014: 950 os.

Orange Polska
www.orange.pl 
zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

ANG Spółdzielnia 
Doradców Kredytowych 
www.angkredyty.pl 
zatrudnienie w 2014: 450 os.
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slettera. Na podstawie tych opinii powstał Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange 
Polska 2013, który dzięki internautom zawiera dodatkowe informacje o historii firmy, 
badaniach ważnych kwestii społecznych czy nową grafikę. Sam proces i końcowy efekt 
zostały bardzo pozytywnie ocenione przez internautów, pracowników, ekspertów i innych 
czytelników publikacji.

Raport Środowiskowy 2013 powstał przy współpracy 36 spółek Grupy PKN ORLEN, które 
dostarczyły danych w kwestionariuszu ankiety środowiskowej. W pierwszej części zapre-
zentowano oddziaływanie środowiskowe spółek produkcyjnych i usługowych. Drugą 
poświęcono zagadnieniom związanym z dystrybucją paliw na obiektach baz i stacji paliw. 
Zebranie tych danych pozwoliło na rzetelne przedstawienie oddziaływania Grupy ORLEN 
w ujęciu statystycznym i opisowym. W dokumencie znaleźć można kalendarz najważniej-
szych wydarzeń związanych m.in. z ochroną przyrody, w tym informacje o najciekawszych 
kampaniach społecznych, projektach ekologicznych, światowych i krajowych dniach zwią-
zanych z edukacją ekologiczną.

Powstanie Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Provident Polska S.A. za lata 
2012–2014 poprzedziło stworzenie strategii CSR; oparto na niej strukturę Raportu zawie-
rającego zobowiązania wobec społeczności lokalnych, których realizację firma rozliczy 
w kolejnej publikacji. Dokument jest zgodny z międzynarodowym standardem CSR – GRI 
G4, a audyt przeprowadzono zgodnie z Międzynarodowym Standardem Przeprowadzania 
Usług Atestacyjnych – ISAE 3000. Kolejne etapy tworzenia Raportu obejmowały m.in.: 
gromadzenie danych i wypełnienie formularzy do wskaźników, zebranie dobrych praktyk, 
opracowanie treści Raportu, zebranie wskaźników, zewnętrzny audyt Raportu, druk, komu-
nikacja.

ZARZĄDZANIE

Realizując projekt wdrożenia normy SA8000, firma Horus Innowacyjne Materiały 
Przemysłowe musiała zadbać o kwestie wymagane przez standard w następujących blo-
kach tematycznych: praca dzieci, praca przymusowa, BHP, prawo do zrzeszania się, przeciw-
działanie dyskryminacji, praktyki dyscyplinujące godziny pracy, wynagrodzenie, systemy 
zarządzania. Certyfikat to dla firmy ugruntowanie zasad istotnych z jej punktu widzenia.

W każdym sklepie IKEA w Polsce pracuje koordynator ds. zrównoważonego rozwoju, który 
zajmuje się m.in. edukacją pracowników i angażowaniem ich w realizację globalnej strategii 
zrównoważonego rozwoju firmy „People & Planet Positive”. W IKEA Targówek dodatkowo 
stworzono Zrównoważoną Ekipę – składa się ona z pracowników różnych działów zaintere-
sowanych tematyką i chcących podnieść swój poziom wiedzy o zrównoważonym rozwoju. 
Osoby te mają realizować projekty z dziedziny edukacji ekologicznej pracowników i być 
kontaktem dla koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju w danym dziale. Uczestnictwo 
w Zrównoważonej Ekipie to okazja rozwoju zawodowego i osobistego w godzinach pracy.

Badanie istotności w ING Banku Śląskim wyłoniło najważniejsze aspekty działalności przy 
uwzględnieniu potrzeb interesariuszy, strategii firmy i trendów społecznych. Ważnym ele-
mentem był dialog z przedstawicielami kluczowych interesariuszy. Badanie przeprowadzo-
no w czterech etapach: zbieranie opinii (ankiety, panel interesariuszy); analiza dokumentów 
i źródeł zewnętrznych; priorytetyzacja (warsztat dla dyrektorów, konsultacje z Zarządem); 
prezentacja wyników. W proces zaangażowano specjalistów kluczowych obszarów banku 
(tzw. Grupa CSR), którzy m.in. ocenili raport CSR za lata 2011–2012, przeprowadzili analizę 
SWOT praktyk bankowych, ustalili skład panelu interesariuszy i zagadnienia do dyskusji.

Firma Lubelski Węgiel „Bogdanka” opracowała Strategię Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu na lata 2014–2017. Wskazane w dokumencie priorytety odzwierciedlają kluczowe 
obszary oddziaływania społecznego i środowiskowego, są też bardziej niż dotychczas czy-
telne i zrozumiałe dla otoczenia. Nowe podejście do sposobu definiowania celów pozwala 
na ich łatwiejsze zmierzenie i ocenę stopnia realizacji. Strategia opiera się na kontynuacji 
czterech priorytetów, dla których określono główne mierniki i cele: dążenie do wzrostu 
poziomu bezpieczeństwa zatrudnionych, zagwarantowanie bezpieczeństwa lokalnego 
otoczenia przyrodniczego, zapewnienie bezpieczeństwa i wspieranie rozwoju lokalnej spo-
łeczności oraz transparentne i odpowiedzialne praktyki zarządcze.

ŁAD ORGANIZACYJNYŁAD ORGANIZACYJNY

Strategia CSR dla PKP wskazuje priorytety działań – dotyczą one budowania relacji 
w środowisku pracy, określania zasad współpracy z otoczeniem (dostawcami, partnerami, 
instytucjami nadzoru, administracją), uwzględniania aspektów ekologicznych w działal-
ności biznesowej i prowadzenia inicjatyw społecznych. Firma deklaruje aspiracje do bycia 
wiarygodnym i przejrzystym partnerem, zwiększając swoją wartość w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Dla pasażerów podróż ma być pozytywnym doświadczeniem, 
a dworzec – miejscem bezpiecznym i komfortowym. Ważne też, aby każdemu klientowi 
współpraca z firmą kojarzyła się z najwyższymi standardami etycznymi, odpowiedzialno-
ścią, jakością, rzetelnością.

Unilever Polska stworzył platformę intranetową USLP in Action, której zadaniem była 
edukacja pracowników i poszerzanie ich wiedzy z założeń Planu „Życie w sposób zrówno-
ważony”. USLP in Action to narzędzie angażowania pracowników w dyskusję na temat stra-
tegii zrównoważonego rozwoju firmy. Co tydzień użytkownicy zapraszani byli do udziału 
w kolejnym wyzwaniu. Przez 6 tygodni rozwiązywali oni m.in. quizy poświęcone zagad-
nieniom związanym z wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym 
i pracy. Każde z podjętych działań było punktowane. Po zakończeniu kampanii pracownicy 
z najlepszymi wynikami otrzymali nagrody.

W 2014 roku firma Schenker (DB Schenker Logistics) poddała się audytowi SQAS, według 
międzynarodowych standardów Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. Oceniono 
systemy i procedury dotyczące bezpieczeństwa, jakości, aspektów środowiskowych i HR. 
Dodatkowe obszary poddane audytowi to: obrót przesyłkami zawierającymi produkty che-
miczne, komunikacja z klientami, szkolenia kierowców i spedytorów, metody bezpieczeń-
stwa stosowane w transporcie, reagowanie na sytuacje awaryjne. Nad przygotowaniem do 
badania pracował interdyscyplinarny zespół pracowników różnych działów. Firma zdobyła 
90% punktów, co jest wynikiem ponadprzeciętnym. Raport SQAS jest ważny 3 lata, wska-
zuje obszary ocenione dobrze, jak również miejsca do udoskonaleń.

Praktyki długoletnie 
(opisane w jednej z poprzednich edycji raportu, realizowane również w 2014 roku)

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

1 Bank BGŻ Rady Klientów Rady Klientów to cykliczne zgromadzenia 
konsultacyjne z klientami sektora agro. 
Spotkania umacniają relację nie tylko między 
bankiem i przedsiębiorcami, ale także 
w lokalnym środowisku biznesowym. 
W 2014 roku zorganizowano 9 Rad Klientów.

2012

2 Credit Agricole 
Bank Polska S.A.

Kodeks etyki Credit 
Agricole Bank Polska S.A.

Zbiór zasad etycznych obowiązujących 
w Credit Agricole Bank Polska S.A. 
Ostatnio Kodeks był aktualizowany w 2014 roku.

2011

3 ENEA S.A. Publikacja online 
„Raportu społecznej 
odpowiedzialności 
biznesu Grupy Kapitałowej 
ENEA 2013” angażującego 
interesariuszy Grupy ENEA

Opracowanie raportu CSR Grupy Kapitałowej ENEA 
2013. W pracach nad raportem, przygotowanym 
według standardu GRI G4, wzięli udział 
przedstawiciele 19 spółek Grupy Kapitałowej ENEA 
oraz interesariusze zewnętrzni.

2013

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 

www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.  

www.lw.com.pl
zatrudnienie w 2014: 4768 os.

Horus Innowacyjne 
Materiały Przemysłowe 

Sp. z o.o.  
www.horus.net.pl

zatrudnienie w 2014: 32 os.

PKP S.A. 
www.pkpsa.pl 
zatrudnienie w 2014: 2743 os.

Unilever Polska 
www.unilever.pl 
zatrudnienie w 2014: 3600 os.

Schenker Sp. z o.o. 
(DB Schenker Logistics) 
www.logistics.dbschenker.pl  
zatrudnienie w 2014: 1900 os.

Provident Polska S.A. 
www.csr-provident.pl

zatrudnienie w 2014: 2055 os.

IKEA Retail 
www.ikea.pl/przyszlosc

zatrudnienie w 2014: 2400 os.

ING Bank Śląski 
www.ing.pl

zatrudnienie w 2014: 8899 os.
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ŁAD ORGANIZACYJNYŁAD ORGANIZACYJNY

4 ENEA S.A. Wyłonienie Komisji ds. 
Kodeksu etyki Grupy 
Kapitałowej ENEA

Zgodnie z zatwierdzonym w 2013 roku Kodeksem 
etyki Grupy Kapitałowej ENEA, w firmie we wrześniu 
2014 roku zorganizowano dwuetapowe wybory 
powszechne na dwóch członków Komisji w skali 
wszystkich spółek Grupy. Frekwencja wyniosła 22%.

2013

5 Grupa 
Saint-Gobain

Pryncypia Zachowania 
i Postępowania

Grupa Saint-Gobain od wielu lat ma swój kodeks 
wartości zwany Pryncypiami. Stosowanie się 
do tych zasad jest warunkiem przynależności 
do Grupy na całym świecie.

2013

6 Grupa Żywiec S.A. Dialog Społeczny AA1000 Grupa Żywiec jako jedyna firma w branży 
piwowarskiej i jedna z nielicznych firm w Polsce 
prowadzi zakrojony na szeroką skalę proces dialogu 
społecznego, w oparciu o międzynarodowy standard 
AA1000.

2011, 
2013

7 Job Impulse 
Polska 
(Grupa Job)

Kodeks Etyczny Są to spisane i promowane wartości, jakimi 
kieruje się firma we współpracy z osobami 
z niepełnosprawnością.

2012, 
2013

8 Kompania 
Piwowarska S.A.

System raportowania 
wyników 
zrównoważonego 
rozwoju 

Unowocześniona platforma raportowania wyników 
zrównoważonego rozwoju grupy SABMiller 
i KP obecnie umożliwia automatyczne tworzenie 
wykresów i raportów porównujących setki danych 
browarów na świecie. 

2009

9 Lyreco Polska S.A. Kodeks etyczny 
pracowników Lyreco 

Kodeks etyczny pracowników Lyreco definiuje 
i precyzuje sposób, w jaki pracownicy powinni 
postępować w biznesie. Reguluje zasady dotyczące 
ogólnych zasada etyki w biznesie i współpracy 
z kontrahentami. 

2012, 
2013

10 Pelion S.A. Kodeks Etyki – Rzecznik 
Etyki, kontynuacja działań

W 2014 roku został opracowany Kodeks Etyki 
Pelion podsumowujący najważniejsze wartości, 
którymi powinni się kierować pracownicy. 
W 2015 roku powołano Rzecznika Etyki, 
prowadzono także szkolenia.

2013

11 Pelion S.A. Zintegrowany 
Raport Roczny 

Zintegrowany Raport Roczny daje możliwość 
przekazania interesariuszom najważniejszych 
danych zarówno finansowych, jak i pozafinansowych. 
Umożliwia dialog i otrzymanie opinii o firmie.

2013

12 Schenker 
Sp. z o.o. 
(DB Schenker 
Logistics)

Compliance na co dzień DB Schenker Logistics promuje zasady compliance 
wśród pracowników, dostawców i kierowców, 
zwłaszcza w zakresie przestrzegania prawa, 
walki z korupcją, konfliktu interesów i postępowania 
z konkurencją.

2013

13 Skanska w Polsce Kodeks postępowania 
Skanska

Opracowany w 2002 roku Kodeks postępowania 
Skanska to zbiór zasad obowiązujących pracowników 
Grupy Skanska na całym świecie, odnoszący się 
do wszystkich aspektów działalności firmy. 

2013

14 T-Mobile Polska 
S.A.

DRC Days w T-Mobile Druga edycja konferencji dla pracowników, mającej 
podnieść wiedzę pracowników w zakresie wartości 
firmy, regulacji wewnętrznych, etyki zawodowej, 
a także odpowiednich norm, ustaw prawnych 
i telekomunikacyjnych.

2013

15 T-Mobile Polska 
S.A.

Dzień Wartości Firmy Raz do roku w tym samym okresie pracownicy Grupy 
Deutsche Telekom na całym świecie celebrują kulturę 
organizacyjną. W 2014 roku dzień ten obejmował 
m.in.: targi pasji pracowników, warsztaty tematyczne 
prowadzone przez pracowników i ekspertów 
z zewnątrz oraz strefy doświadczeń prowokujące 
poprzez gry i zabawę do refleksji nad wartościami. 

2013

16 T-Mobile Polska 
S.A.

Polityka przyjmowania 
prezentów 

Pracownicy i współpracownicy T-Mobile Polska 
otrzymali zasady dotyczące przyjmowania prezentów 
od dostawców, klientów i stron współpracujących 
z firmą. W 2014 roku wszyscy dostawcy i partnerzy 
T-Mobile dostali list z propozycją niewysyłania 
prezentów na święta i przekazania ich równowartości 
na cele charytatywne. 

2013

17 T-Mobile Polska 
S.A.

Zarządzanie zgodnością Stworzenie i utrzymanie spójnego zbioru zasad 
i regulacji, skupionego na zapewnieniu działania 
spółki w zgodzie z przepisami prawa i wymogami 
opisanymi w regulacjach wewnętrznych. 

2012, 
2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana
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Organizacja jest zobowiązana do przestrzegania praw człowieka, w tym również w obrębie swojej sfery oddziaływania. (…) 
Często największa możliwość organizacji wspierania poszanowania praw człowieka dotyczy własnych operacji i pracowników. 
Dodatkowo, organizacja będzie miała możliwość pracy ze swoimi dostawcami, organizacjami partnerskimi lub innymi 
organizacjami, jak również z ogółem społeczeństwa. W niektórych przypadkach organizacje mogą uznać za pożądane 
wzmocnienie swojego oddziaływania poprzez podjęcie współpracy z innymi organizacjami i dostawcami.

Norma PN-ISO 26000:2012 // Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

KOBIETY W BIZNESIE 

RÓŻNORODNOŚĆ

14 

praktyk

11 

firm

PRAWA 
CZŁOWIEKA
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KOBIETY W BIZNESIE

W EDF Polska kobiety stanowią ok. 20% wszystkich pracowników; na stanowiskach mene-
dżerskich jest podobnie. Strategia firmy przewiduje zwiększenie liczby kobiet wśród mene-
dżerów najwyższego szczebla do 30%. Ma w tym pomóc zainaugurowana w 2014 roku 
wewnętrzna Sieć Kobiet Grupy EDF – Interp’elles Polska. W jej ramach odbyły się 3 serie 
szkoleń rozwojowych oraz rozpoczął się coaching grupowy dla kobiet. Opracowano 4 fila-
ry sukcesu, będące podstawą rozwoju kariery kobiet w firmie. Zarząd Grupy EDF w Polsce 
podpisał Deklarację Wsparcia Sieci Kobiet, zobowiązując się do kontynuowania działań 
wspierających kobiety w Grupie EDF w rozwoju ich kariery. Inauguracja Sieci kobiet odbyła 
się w październiku 2014 roku. Uczestniczyło w niej blisko 100 osób. W 2015 roku planowa-
ne są dodatkowe szkolenia, zostanie uruchomiona platforma rozwojowa (z motywacyjnymi 
wideoblogami), a także wydana broszura rozwoju kariery dla kobiet. 

Firmowa sieć kobiet – WAAG (Women At Accor Generation) zrzesza kobiety Grupy Orbis  
i Accor w Polsce i na świecie. W Grupie Orbis 41% dyrektorów hoteli to kobiety – jest 
to najwyższy wskaźnik w całej, ogólnoświatowej, społeczności grupy Accor. Celem sieci 
WAAG jest zwiększenie kompetencji przywódczych kobiet, zbudowanie większego kom-
fortu pracy oraz wzajemna inspiracja. Wokół tych zagadnień zaprojektowano w Polsce cykl 
warsztatów dla pań. Spotkania odbywały się w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Krakowie. 
Miały na celu wyposażenie kobiet w narzędzia, dzięki którym będą mogły efektywniej 
zarządzać własną karierą i sięgać po najwyższe stanowiska. Projekt realizowany jest  
w partnerstwie z Vital Voices Chapter Poland i ze Stowarzyszeniem Kongres Kobiet.

Ze względu na specyfikę działalności firmy i przepisy polskiego prawa zabraniające zatrud-
niania kobiet na niektórych stanowiskach, panie w ArcelorMittal Poland stanowią 12% 
wszystkich zatrudnionych. W ramach korporacji powstała więc potrzeba utworzenia lokal-
nego programu rozwojowego dla kobiet. Pierwszym krokiem było zadedykowanie im jed-
nego z cyklicznych spotkań „Lunch and learn”. W mityngu motywacyjnym, prowadzonym 
przez zewnętrznego trenera, wzięło udział ok. 50 pań. Sukces wydarzenia był bodźcem do 
rozpoczęcia programu WEL@ArcelorMittal Poland. W jego pierwszej edycji uczestniczyło 
20 kobiet z różnych zakładów i biur, które zostały nominowane do udziału w nim podczas 
półrocznych komitetów karier. Dodatkowo wszystkie uczestniczki wzięły udział w badaniu 
Inwentarz Osobowości i Zachowań Związanych z Pracą. 

Kobiece Lunche organizowane przez T-Mobile Polska są odpowiedzią na potrzeby wspar-
cia kobiecego networkingu wśród menedżerek średniego i niższego szczebla w firmie. 
Spotkania, których inicjatorką i gospodarzem jest członkini Zarządu, mają kameralny i półfor-
malny charakter. Początkowo miały służyć budowaniu networkingu kobiecego w organizacji, 
jednak już w pierwszych miesiącach przybrały również formę mentoringu, a także stały się 
przestrzenią do wymiany doświadczeń i omawiania bieżących potrzeb. W odpowiedzi na te 
potrzeby uruchomiony został również cykl warsztatów „Twoja marka liderki. Magia Zespołu”, 
skierowanych do wszystkich menedżerek w firmie. Praktyka ma na celu wzmacnianie kobiet 
w T-Mobile; przyczynia się też do budowania równego traktowania w organizacji.

RÓŻNORODNOŚĆ

W ArcelorMittal Poland na co dzień współpracuje się w wielonarodowościowych zespo-
łach, a znaczna część kadry menedżerskiej to obcokrajowcy. Dlatego firma w procesie 
szkoleniowym kładzie nacisk na kwestie różnorodności kulturowej. W 2014 roku zorga-
nizowano warsztaty dotyczące small talków i efektywnej współpracy międzykulturowej. 
Na szkoleniach, prowadzonych w małych grupach, poruszone zostały takie zagadnienia, 
jak: nawiązywanie kontaktów z obcokrajowcami i świadome budowanie pierwszego 
wrażenia; zachowania zgodne z zasadami etykiety biznesowej; rola stereotypów; różnice  
w kulturowym podejściu do władzy, hierarchii organizacyjnej i czasu. Warsztaty odbywały się  
w Dąbrowie Górniczej i Krakowie. 

Akcję Respect! zapoczątkowano w Volkswagen Motor Polska w 2013 roku. Jej celem jest 
propagowanie wzajemnego szacunku i tolerancji. W ramach programu zaplanowano 
różnorodne przedsięwzięcia: kampanię informacyjną, konkursy oraz otwarte prelekcje eks-
pertów. Przedsięwzięcie to spowodowało zwiększenie się świadomości pracowników na 
tematy dyskryminowania innych ze względu na ich religię, status społeczny, płeć, poglądy 

czy orientację seksualną. Więcej osób zaczęło zwracać uwagę na niewłaściwe zachowania 
kolegów i je korygować, przez co wzrosła satysfakcja z pracy i poprawiła się atmosfera. 
Wielu pracowników nosi koszulki z logo Respect! W przyszłości planowane są nowe 
kampanie informacyjne oraz szkolenia z ekspertami. Kampania obejmie również szkoły,  
z którymi współpracuje firma.

Celem Tygodnia Różnorodności organizowanego przez Capgemini jest promowanie war-
tości płynących z różnorodności w firmie, a także wzrost świadomości pracowników w tym 
obszarze. Przedsięwzięcie to jest cyklem krótkich spotkań i pogadanek na temat różnych 
aspektów różnorodności. Pracownicy spotykają się w grupach maksymalnie 20-osobowych. 
W 2014 roku odbyły się m.in. spotkania: „Bo w życiu chodzi o to, żeby być trochę niemoż-
liwym” (Oskar Wilde) – o łamaniu schematów, niepełnosprawności w świecie pełnospraw-
nych i barierach niekoniecznie fizycznych; „Wycofany gbur i płytki plotkarz. Jak widzą 
siebie intro- i ekstrawertycy?”; „From Romania to Poland. What do we really know about 
Romania?” – spotkanie z pracownikami z Rumunii na temat stereotypów dotyczących tego 
kraju. W wydarzeniach wzięło udział 180 pracowników.

CEMEX realizuje politykę zarządzania różnorodnością między innymi poprzez organizowa-
nie aktywności dla różnych grup pracowników. W ramach Klubu 50+ jego członkowie biorą 
udział w programach, dzięki którym mają szansę na zdobycie dofinansowania wybranej 
przez siebie inicjatywy rozwojowej. Dla młodych osób CEMEX organizuje program sta-
żowy Professionals in Development. W 2014 roku zostało zatrudnionych 6 stażystów, dla 
których przygotowano kompleksowy plan zapoznania się z przedsiębiorstwem. W ramach 
działań dla kobiet firma zrealizowała serię spotkań Forum Kobiet z paniami zatrudnionymi  
w oddziałach firmy. Celem tych przedsięwzięć jest poznanie potrzeb kobiet, co pozwoli na 
stworzenie programu dopasowanego do ich oczekiwań.

W 2014 roku firma EDF Polska stworzyła przewodnik dla menedżerów na temat zarządza-
nia różnorodnością. Można w nim znaleźć wskazówki i praktyczne informacje dotyczące 
takich obszarów, jak: budowanie różnorodnego zespołu, ocena okresowa, rekrutacja, 
rozwiązywanie problemów, komunikacja, rozwój kompetencji i motywowanie w zróżni-
cowanym zespole. Przewodnik zawiera również minitest oraz pytania do przemyślenia. 
Publikacja trafiła do wszystkich menedżerów w organizacji. Z myślą o obcokrajowcach pra-
cujących w firmie stworzona została również jej angielska i francuska wersja. W 2015 roku 
EDF Polska planuje dalszą edukację menedżerów w zakresie zarządzania różnorodnością 
– cykl szkoleń poświęconych rekrutacji bez uprzedzeń. 

Jednym z czterech głównych filarów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie 
Saint-Gobain jest różnorodność. Przez cały rok w firmie prowadzone są projekty i działa-
nia promujące to zagadnienie. Dwudziestego pierwszego maja 2014 roku po raz pierwszy 
obchodzono Dzień Różnorodności, który miał na celu zwiększenie świadomości pracowni-
ków i wyczulenie ich na tematy związane z różnorodnością. W całej Polsce zawisły plakaty 
pokazujące różnorodność jako źródło innowacyjności, rozwoju i szacunku dla innych. Firma 
przygotowała też specjalne newslettery, informatory, zorganizowała konkursy i spotkania. 
Tego dnia jedna ze spółek, Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., oficjalnie rozpoczęła współ-
pracę ze Spółdzielnią Socjalną „Aktywni”, która jako podwykonawca aktywizuje zawodowo 
osoby niepełnosprawne wkraczające na rynek pracy.

Orange Polska w ramach przedsięwzięcia Zdrowie na TAK współpracuje z firmą Job Impulse, 
koordynatorem programu społecznego „Tak-pełnosprawni”, wspierającego zatrudnienie 
osób z niepełnosprawnościami i zapobieganie dyskryminacji tej grupy społecznej. Jednym 
z celów programu Zdrowie na TAK było przełamanie bariery wśród niepełnosprawnych pra-
cowników Orange Polska i Orange Customer Service, którzy mogli dostarczyć pracodawcy 
orzeczenie o niepełnosprawności. Na koniec 2014 roku orzeczenia zostały przekazane 
przez 275 osób, co stanowi 82-proc. wzrost w stosunku do końca 2013 roku. Dzięki pro-
gramowi pracownicy z niepełnosprawnościami zyskali dostęp do zespołu ekspertów, który 
służy im konsultacjami, otrzymali też wsparcie finansowe i dodatkową opiekę medyczną. 
Wzrosła świadomość menedżerów związana z osobami z niepełnosprawnością, ich prawa-
mi i potrzebami. 

Agencja pośrednictwa pracy OTTO Polska realizuje projekt Prawdziwy talent nie ma barier, 
mający na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Firma w 2012 roku 
zatrudniła 20 osób niepełnosprawnych, w 2014 roku liczba ta wynosiła 16 (15% wszyst-
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EDF Polska
www.edf.pl 

zatrudnienie w 2014: 3300 os.

Orbis S.A.
www.orbis.pl 

zatrudnienie w 2014: 2300 os.

ArcelorMittal Poland S.A. 
www.poland.arcelormittal.com 

zatrudnienie w 2014: 14 000 os.

ArcelorMittal Poland S.A. 
www.poland.arcelormittal.com 

zatrudnienie w 2014: 14 000 os.

T-Mobile Polska S.A. 
www.t-mobile.pl 

zatrudnienie w 2014: 4800 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 

www.vwmp.com.pl 
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

Capgemini Polska 
Sp. z o.o.   
www.pl.capgemini.com 
zatrudnienie w 2014: 6000 os.

CEMEX  
www.cemex.pl 
zatrudnienie w 2014: 1100 os.

EDF Polska  
www.edf.pl 
zatrudnienie w 2014: 3300 os.

Grupa Saint-Gobain  
www.saint-gobain.pl 
zatrudnienie w 2014: 5700 os.

Orange Polska  
www.orange.pl 
zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

OTTO Polska Sp. z o.o.  
www.ottopraca.pl 
zatrudnienie w 2014: 104 os.
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kich zatrudnionych). Pracownicy niepełnosprawni objęli stanowiska w działach rekrutacji, 
kadrowo-płacowym, IT i marketingu. Większość z nich funkcjonuje na zasadzie telepracy 
(home office), przy czym firma zapewnia wyposażenie stanowisk pracy w komputer, telefon 
i w razie potrzeby – dostęp do internetu. Osoby z niepełnosprawnościami, podobnie jak 
inni zatrudnieni, korzystają z dodatkowych świadczeń, tj.: opieki zdrowotnej, karty spor-
towej, oraz przywilejów (premie, dodatki socjalne, udział w szkoleniach). Firma prowadzi 
stałą rekrutację pracowników z niepełnosprawnościami do wszystkich działów.

PwC stworzyło dedykowany staż dla studentów niepełnosprawnych – PWC bez barier. 
Celem projektu było wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami wkraczających 
na rynek pracy, a także zmiana kultury organizacji i przełamanie ewentualnych obaw 
wśród pracowników. Dedykowany staż zakładał dwumiesięczną praktykę przy bieżących 
zadaniach, z możliwością przedłużenia umowy. W ramach projektu m.in. przeprowadzo-
no audyt budynku, nawiązano współpracę z organizacjami zewnętrznymi wspierającymi 
proces, zorganizowano szkolenia dla zespołów przyjmujących stażystów i wsparcie dla 
coachów. Czterem uczestnikom programu zaproponowano przedłużenie współpracy. Firma 
planuje kontynuowanie działań wspierających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Capgemini wspólnie z Fundacją Menedżerowie Jutra MOFFIN realizuje projekt Win with 
Capgemini. Jego celem jest wypracowanie modelu zatrudniania osób niewidomych  
w firmie. W związku z tym zidentyfikowano stanowiska, na których można zastosować tech-
nologie wspierające osoby z niepełnosprawnością wzrokową, przeprowadzono rekrutację  
i zatrudniono 2 osoby. Ponadto wypracowane zostały wytyczne dotyczące identyfikacji sta-
nowisk, ich adaptacji do pracy, mechanizmu rekrutacji uwzględniającej specyfikę związaną 
z niepełnosprawnością wzrokową oraz przygotowano pakiet szkoleń wewnętrznych dla 
współpracowników zatrudnianych osób. Podjęte działania już na tym etapie przyczyniły się 
do wzrostu świadomości pracowników w zakresie niepełnosprawności. Długoterminowa 
strategia firmy ma na celu zbudowanie modelu, który w przyszłości umożliwi rekrutację 
większej liczby pracowników niepełnosprawnych.

Praktyki długoletnie 
(opisane w jednej z poprzednich edycji raportu, realizowane również w 2014 roku)

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

1 Bank Zachodni 
WBK 

Rozwój programu: 
Obsługa bez barier  

W 2014 roku Bank Zachodni WBK jako pierwsza 
instytucja finansowa w Polsce udostępnił osobom 
głuchym i głuchoniemym: komplet filmów 
edukacyjnych i reklamowych dotyczących bankowości 
internetowej i mobilnej dla osób niesłyszących 
czytających w języku polskim oraz pakiet filmów dla 
osób migających; videochat – kanał do obsługi klienta 
dedykowany osobom niesłyszącym posługującym się 
polskim językiem migowym.

2010

2 Dentsu Aegis 
Network

Różnorodność w Dentsu 
Aegis Network

Firma aktywnie wspiera różnorodność od lipca 
2013 roku. W 2014 roku wdrożono dwa programy 
unijne, wprowadzono nowe prorodzinne inicjatywy, 
zorganizowano warsztaty i spotkania.

2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

PwC
www.pwc.pl 

zatrudnienie w 2014: 1700 os.

3 Grupa ATERIMA Bezpieczna praca za 
granicą 

Współpraca ze Stowarzyszeniem PoMOC  
w celu edukowania Polaków na temat wyjazdów 
zarobkowych. Promocja legalnej i bezpiecznej pracy 
za granicą, uświadamianie zagrożenia handlem 
ludźmi.

2011,  
2012,  
2013

4 Infosys BPO 
Poland

Diversity Team Zadaniem specjalnego zespołu Diversity Team jest 
integracja wszystkich pracowników Infosys oraz 
wsparcie promowania i rozwijanie idei różnorodności 
w firmie, a także poza nią.

2013

5 Job Impulse 
Polska  
(Grupa Job)

TAKpełnosprawni Celem projektu jest zachęcenie pracodawców  
do zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością 
oraz wsparcie osób niepełnosprawnych  
we wchodzeniu na rynek pracy.

2011,  
2012,  
2013

6 Monika 
Klonowska 
– Szkolenia; 
Relations  
Maria Pawłów

Edukacja w zakresie 
wdrażania polityki 
antymobbingowej  
i antydyskryminacyjnej 
oraz dobrych praktyk 
zarządczych

Jedyny na rynku bezpłatny, dostępny dla wszystkich 
newsletter z bloga, w którym co tydzień publikowane 
są artykuły z wyżej wymienionych obszarów:  
www.mobbingidyskryminacja.pl/blog

2013

7 Volkswagen 
Poznań 

Polityka antymobbingowa 
i antydyskryminacyjna

Utworzenie polityki antymobbingowej  
i antydyskryminacyjnej, której celem jest 
zapobieganie oraz eliminacja zachowań  
o charakterze mobbingowym lub dyskryminacyjnym 
oraz edukacja pracowników w tym zakresie.

2013

Capgemini Polska 
Sp. z o.o.   

www.pl.capgemini.com
zatrudnienie w 2014: 6000 os.
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Praktyki organizacji z zakresu pracy obejmują wszystkie polityki i praktyki związane z pracą wykonywaną przez organizację, 
w jej obrębie lub w imieniu organizacji, łącznie z pracą zlecaną podwykonawcom. (…) Tworzenie miejsc pracy, jak również 
wynagrodzenie wypłacane za wykonaną pracę należą do najważniejszych dziedzin gospodarczych i społecznych, 
do których organizacja wnosi swój wkład. Sensowna i produktywna praca jest podstawowym elementem w rozwoju 
człowieka; dzięki pełnemu i bezpiecznemu zatrudnieniu podnoszone są standardy życia. Brak pracy jest główną przyczyną 
problemów społecznych. Praktyki z zakresu pracy mają poważny wpływ na poszanowanie prawa oraz na poczucie 
sprawiedliwości w społeczeństwie: społecznie odpowiedzialne praktyki z zakresu pracy mają podstawowe znaczenie 
dla sprawiedliwości społecznej, stabilności i pokoju.

Norma PN-ISO 26000:2012 // Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY 

DIALOG Z PRACOWNIKAMI 

FIRMA PRZYJAZNA RODZICOM 

INTEGRACJA PRACOWNIKÓW 

PARTYCYPACJA PRACOWNICZA 

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM 

REKRUTACJA I ADAPTACJA

SZKOLENIA I ROZWÓJ

WOLONTARIAT PRACOWNICZY 

WORK-LIFE BALANCE 

WSPARCIE PRACOWNIKÓW

ZDROWIE PRACOWNIKÓW

84
praktyki

42 

firmy

PRAKTYKI 
Z ZAKRESU PRACY
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BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ciąży na każdym człowieku, niezależnie od 
wykonywanego zawodu. Z obserwacji wynika jednak, że ludzie boją się podejmować akcje 
ratownicze, ponieważ nie wiedzą, jak to robić. W trosce o bezpieczeństwo zatrudnionych 
pracowników firma Volkswagen Motor Polska zorganizowała szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy – czyli jak postępować w razie nagłego zatrzymania krążenia, krwoto-
ku, poparzeń, złamań, urazów kręgosłupa, omdleń itp. Stanowią one obowiązkowy blok 
na szkoleniach BHP, które pracownicy mają przeprowadzane raz na dwa lata. Oprócz tego 
w firmie są grupy ratowników: jedna osoba na każde dwadzieścia osób w dziale. Ratownicy 
przechodzą dodatkowe szkolenia praktyczne i teoretyczne, zakończone certyfikatem. 
Volkswagen Motor Polska dysponuje również defibrylatorami AED – bardzo prostym 
w obsłudze sprzętem ratującym życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki 
posiadanym umiejętnościom pracownicy, świadkowie zdarzenia, udzielili fachowej pomo-
cy koledze, u którego nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Szkolenia z pierwszej pomocy medycznej przeprowadziła dla swoich pracowników także 
firma Dentsu Aegis Network. Zajęcia takie składają się z praktycznych ćwiczeń (trwających 
około 3 godzin), które prowadzą zewnętrzni partnerzy. Na kurs wyznaczanych jest co roku 
20 osób (tak by na każdym piętrze biura była podobna liczba przeszkolonych). Te osoby są 
także odpowiedzialne za prawidłową ewakuację pracowników z budynku.

W 2014 roku Credit Agricole Bank Polska rozpoczął szkolenia dla pracowników z zasad ergo-
nomii oraz z udzielania pierwszej pomocy i przeprowadził montaż defibrylatorów. Część 
edukacyjna składała się z 2 szkoleń e-learningowych dostępnych dla wszystkich pracowni-
ków: „Zadbaj o swoje zdrowie, stosując zasady ergonomii” i „ABC pierwszej pomocy”. Zajęcia 
te uzupełniają wiedzę z bezpieczeństwa i higieny pracy. Do końca 2014 roku kurs pierwszej 
pomocy ukończyło 2450 zatrudnionych, a szkolenie z ergonomii 1670 pracowników banku. 
W 2014 roku zamontowano 4 defibrylatory w 4 różnych lokalizacjach centrali banku. 

Bezpieczna praca w EDF to kwestia niezwykle istotna. Firma chce wciąż doskonalić prak-
tyki, aby móc dzielić się z dostawcami i wykonawcami wzorową kulturą bezpieczeństwa. 
W intranecie Grupy EDF w Polsce została utworzona specjalna zakładka BHP, gdzie publi-
kowane są filmy instruktażowe dla pracowników. Przed rozpoczęciem prac wszyscy pod-
wykonawcy obowiązkowo przechodzą darmowe szkolenie z zakresu BHP. W 2014 roku zor-
ganizowane zostało seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy, na które zaproszono 
przedstawicieli wykonawców i podwykonawców. Powstał także katalog działań poprawia-
jących bezpieczeństwo, które będą stopniowo wdrażane.

W firmie CEMEX w ramach doskonalenia kultury bezpieczeństwa funkcjonuje System Kart 
Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych, na których pracownicy mogą zgłaszać zauważone 
zagrożenia. Karty kierowane są nie tylko do pracowników, ale także do podwykonaw-
ców i dostawców CEMEX. Na podstawie przekazywanych kart podejmowane są działania 
mające zlikwidować potencjalne niebezpieczeństwa. Dzięki temu systemowi firmie udało 
się znacznie poprawić standardy porządku na stanowiskach pracy oraz ograniczyć liczbę 
incydentów związanych z poślizgnięciami, potknięciami i upadkami, które stanowiły naj-
częstszą przyczynę wypadków.

Wizyty Najwyższego Kierownictwa w poszczególnych zakładach produkcyjnych CEMEX 
poświęcone są wyłącznie sprawom BHP. Prezes oraz członkowie Zarządu i dyrektorzy 
odwiedzają minimum 2 zakłady w miesiącu. Rozmawiając z pracownikami, swoim przykła-
dem pokazują, że kwestie bezpieczeństwa są priorytetowe. Szczegóły dotyczące odbytych 
wizyt oraz wnioski z nich wynikające przedstawiane są w trakcie comiesięcznych spotkań 
poszczególnych pionów biznesowych.

Celem konkursu „Tańczący z paletami” dla operatorów wózków widłowych (pracowników 
magazynowych) Grupy Raben było propagowanie bezpiecznych zachowań w magazynie. 
Turniej składał się z 2 etapów. Pierwsza tura – lokalna – podzielona została na 2 części: teo-
retyczną i praktyczną. Następnym etapem był przejazd wózkiem widłowym – tu liczyła się 
precyzja i bezpieczeństwo. Zwycięzcy lokalnych edycji spotkali się w finale konkursu, który 
odbył się w centrali Grupy Raben. Trzej najlepsi w Polsce operatorzy wózka widłowego 
otrzymali kryształowe palety i nagrody pieniężne.

Bezpieczeństwo to część polityki EHS (environment, health, safety) Grupy Saint-Gobain. 
Każda z lokalizacji na całym świecie jest zobligowana do przestrzegania Zasad Trzech Zer, 
czyli zero wypadków przy pracy, zero chorób zawodowych, zero wypadków środowisko-
wych, oraz do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne. Po raz kolejny, 7 paź-
dziernika 2014 roku, obchodzono w firmie Międzynarodowy Dzień EHS. Pracownicy mogli 
uczestniczyć w specjalnie przygotowanych wydarzeniach, np. w szkoleniach z udzielania 
pierwszej pomocy; wykładach na temat szkodliwości stresu, dbania o zdrowy kręgosłup czy 
zdrowego odżywiania; spotkaniach z przedstawicielami policji, straży pożarnej i pogotowia 
ratunkowego. Co roku zakładom, które osiągają największe postępy w poprawie bezpie-
czeństwa, przyznawane są Diamenty Bezpieczeństwa.

W podobnym terminie także Grupa Żywiec zorganizowała Tydzień Bezpieczeństwa. 
Ponad 3 tys. pracowników we wszystkich lokalizacjach firmy uczestniczyło w praktycznych 
aktywnościach w kilku blokach tematycznych: bezpieczeństwo na drodze; bezpieczeństwo 
w miejscu pracy; bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo 
w życiu codziennym. Ankieta podsumowująca projekt wykazała, że zdecydowana więk-
szość pracowników widzi potrzebę organizowania tego typu wydarzeń w przyszłości.

Proces projektowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania BHP, zgodnie 
z normą OHSAS 18001 i PN-N 18001, oraz zintegrowanie go z systemem zarządzania jako-
ścią i środowiskiem rozpoczął się w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” w lipcu 2011 roku. 
Wprowadzeniu systemu towarzyszyło wdrożenie narzędzia IT wspierającego zarządzanie 
dokumentacją. Najważniejsze procesy opisane w Księdze Zintegrowanego Systemu to: 
wypadki przy pracy oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wypadki w drodze do lub 
z pracy, zarządzanie ryzykiem zawodowym, monitoring obszaru BHP, monitoring prze-
pisów prawnych oraz norm w obszarze BHP, prace szczególnie niebezpieczne, postępo-
wanie przy podejrzeniu choroby zawodowej, plany poprawy warunków BHP, zarządzanie 
Dokumentem Bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim to w PGE Dystrybucja program, który miał sprawić, 
że pracownicy staną się współodpowiedzialni za realizowane działania w obszarze bez-
pieczeństwa. Największym wyzwaniem było promowanie odpowiedzialności wzajemnej 
pracowników za bezpieczeństwo w pracy. Jeżeli nawet pracownik chce wykonać czynność 
z naruszeniem BHP, jego współpracownik powinien zareagować i uniemożliwić łamanie 
obowiązujących przepisów i procedur. Rozpoczęto także wydawanie raz na miesiąc spe-
cjalnego informatora BHP – Bezpiecznik. We wszystkich oddziałach uruchomione zostały 
kanały kontaktowe, gdzie można podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami, a także 
system anonimowych zgłoszeń.

W PKN ORLEN realizowana jest idea „Zero wypadków. Zero pożarów. Zero tolerancji dla 
nieakceptowalnego ryzyka” oraz promowane hasło „Budujemy bezpieczną przyszłość”. 
Program Zachęt BHP motywuje i angażuje pracowników PKN ORLEN nie tylko do aktyw-
nego monitorowania środowiska pracy, ale także do proponowania usprawnień eliminują-
cych lub zmniejszających ryzyko uaktywnienia się zidentyfikowanych zagrożeń. Pracownicy 
pomysły na działania naprawcze mogą zgłaszać do konkursu. Autorzy najlepszych rozwią-
zań eliminujących lub ograniczających zgłoszone zagrożenia bezpieczeństwa pracy, które 
będą miały największy wpływ na podniesienie bezpieczeństwa – otrzymują atrakcyjne 
nagrody. 

Szkolenie KYT (kiken yochi training, z japońskiego kiken – bezpieczeństwo, yochi – prze-
widywanie) to 20-minutowe zajęcia praktyczne mające na celu ćwiczenie umiejętności 
przewidywania zagrożeń w miejscu pracy i podejmowania kroków w celu ich uniknięcia. 
Zespoły pracowników (najczęściej 2-osobowe) firmy TRI (Poland) otrzymują do analizy zdję-
cie ze stanowiskiem pracy lub osobiście udają się na miejsce. Zadaniem jest identyfikacja 
potencjalnych zagrożeń na tym stanowisku. Po 10 minutach grupy wymieniają się notatka-
mi ze zidentyfikowanymi zagrożeniami, następnie poszukują środków zaradczych lub kory-
gujących daną niezgodność. Wyniki szkoleń wywieszane są na tablicach informacyjnych 
oraz wykorzystywane przez służbę BHP podczas dokonywania oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy.

Zadaniem Programu BeSafE (behavioral safety excellence) jest usprawnienie zarządzania 
kwestiami bezpieczeństwa w Unilever oraz wpisanie ich w DNA kultury organizacyjnej. 

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 

www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

Credit Agricole Bank 
Polska 

www.credit-agricole.pl
zatrudnienie w 2014: 5500 os.

Dentsu Aegis Network
www.dentsuaegis.pl

zatrudnienie w 2014: 500 os.

EDF Polska
www.edf.pl

zatrudnienie w 2014: 3300 os.

CEMEX
www.cemex.pl

zatrudnienie w 2014: 1100 os.

Grupa Raben
www.raben-group.com

zatrudnienie w 2014: 4500 os.

Grupa Saint-Gobain
www.saint-gobain.pl 
zatrudnienie w 2014: 5700 os.

Grupa Żywiec
www.grupazywiec.pl 
zatrudnienie w 2014: 4000 os.

Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. 
www.lw.com.pl
zatrudnienie w 2014: 4768 os.

PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. 
www.gkpge.pl
zatrudnienie w 2014: 41 000 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 
www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

TRI (Poland)
www.tri.pl
zatrudnienie w 2014: 1102 os.

Unilever Polska
www.unilever.pl 
zatrudnienie w 2014: 3600 os.
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W ramach BeSafE został powołany Central Safety Health & Environment Committee z pre-
zesem Unilever w regionie CEE. Komisja nadzoruje prace 5 zespołów, które wprowadzają 
działania w obszarach narażonych na największe ryzyko. W ramach programu wprowadzo-
no szereg inicjatyw (m.in.: Złote Zasady Bezpieczeństwa w biurach Unilever, wyposażenie 
biur w symbole podnoszące świadomość pracowników oraz gości na temat zgłaszania 
zagrożeń, Procedura Bezpiecznego Podróżowania, zwiększenie częstotliwości generowa-
nia raportów przekroczeń prędkości, cichy audyt wśród współpracujących korporacji tak-
sówkarskich, program obligatoryjnych szkoleń dla ponad 200 menedżerów na temat metod 
rozmawiania o bezpieczeństwie). Unilever Polska znalazł się wśród pięciu firm i organizacji 
publicznych wyróżnionych przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), która 
doceniła program BeSafE.

DIALOG Z PRACOWNIKAMI

Sprawnie funkcjonujący system komunikacji wewnętrznej to składowa sukcesu procesów 
zarządczych, pracowniczych, biznesowych itd. Podobne znaczenie ma kultura organizacyj-
na, poziom identyfikowania się z nią przez kadrę pracowniczą, jak również kwestia utożsa-
miania się z reprezentowanymi przez firmę wartościami. Dlatego spółka Lubelski Węgiel 
Bogdanka zdecydowała się na wprowadzenie cyklicznych badań komunikacji wewnętrznej 
i kultury organizacyjnej oraz sformułowania macierzy kompetencji. 

Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe, chcąc poprawić komunikację w firmie, udo-
stępnił pracownikom specjalną skrzynkę mailową, na którą można przesyłać wszelkie wnio-
ski dotyczące firmy, pracowników, klientów itd. Kierownictwo ma obowiązek te sugestie 
przeanalizować i udzielić pisemnej odpowiedzi. Kolejnym elementem komunikacyjnym 
było stworzenie skrzynki na anonimowe uwagi i skargi. Wisi ona w miejscu dostępnym 
dla wszystkich pracowników. Zgodnie ze standardami normy SA8000 udostępniono pra-
cownikom także narzędzie intranetowe, w którym również anonimowo mogą oni zgłaszać 
wszelkie naruszenia normy w firmie.

Śniadania z Zarządem są organizowane w T-Mobile Polska od kilku lat. Co miesiąc z całej 
firmy drogą losowania zostaje wybranych 7 pracowników (po jednej osobie z danego 
pionu) na spotkanie. Śniadania służą wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przed-
stawicielami danego pionu firmy a członkiem Zarządu. Pracownicy mogą zadawać pytania 
na interesujące ich tematy dotyczące firmy, rynku telekomunikacyjnego, mają też okazję 
zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami w firmie, a także zaprezentowania swoich 
obszarów oraz przedstawienia obowiązków.

FIRMA PRZYJAZNA RODZICOM

Udane życie osobiste pracownika jest ważną wartością dla ArcelorMittal, który zatrudnia 
coraz więcej ludzi młodych, posiadających dzieci w wieku szkolnym i młodsze. Tematy 
warsztatów dla Rodziców są zgłaszane przez samych zainteresowanych. Zajęcia odbywają 
się raz na kwartał, tuż po zakończeniu pracy. Po każdym ze spotkań uczestnicy mają moż-
liwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami, co pozwala na anonimowość i brak 
konieczności dzielenia się trudnymi problemami na forum. Spotkania zaspokajają potrzeby 
pracowników i ich rodzin w kwestii rozwiązywania bieżących problemów związanych 
z funkcjonowaniem rodziny.

W ramach projektu Rodzice na TAK w Banku Millennium podjęto szereg inicjatyw: informa-
cje w intranecie dotyczące praw i formalności związanych z rodzicielstwem oraz wskazówki 
wspomagające komunikację menedżerów z pracownicami w ciąży; możliwość zgłaszania 
projektów kulturalnych i sportowych promujących rodzinne spędzanie czasu (50% kosztów 
dofinansowuje bank); udostępnienie w centrali banku 3 pokoi do karmienia dzieci; publi-
kowanie w mediach wewnętrznych artykułów specjalistów dotyczących zdrowia, bezpie-
czeństwa i rozwoju dzieci. Projekt jest na bieżąco wzbogacany o nowe działania sprzyjające 
budowaniu dobrej atmosfery pracy dla obecnych i przyszłych rodziców (ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet w ciąży).

Dział HR firmy Henkel Polska proponuje rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzin-
nego z zawodowym, dotyczące organizacji pracy, a także kwestii związanych z prawami 

i obowiązkami rodzica. W tym celu powstał bezpłatny kilkunastostronicowy „Poradnik 
Rodzica” – składający się z 3 części: „Przed urodzeniem dziecka”, „Narodziny” oraz „Po 
urodzeniu dziecka”. W każdej z nich szczegółowo opisane zostały prawa i obowiązki rodzi-
ców wynikające z Kodeksu pracy. Poradnik zawiera również konkretne wskazówki, z jakimi 
dokumentami należy zgłosić się do działu kadr w każdej sytuacji. Są też informacje na temat 
dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego zapewnianego przez firmę pracownikowi i jego 
rodzinie.

Pracujący rodzice nie zawsze mogą pogodzić obowiązki rodzinne i służbowe. Nie każdy 
może liczyć na pomoc najbliższej rodziny w kwestii opieki nad dziećmi. Program Family 
Care jest rozwiązaniem, które HP Global Business Center wprowadziło jako pierwsza 
w Polsce firma z sektora SSC. Polega on na wsparciu udzielanym przez wykwalifikowany 
personel (pielęgniarki) w razie nagłej lub przewlekłej choroby dziecka lub innej osoby 
bliskiej pozostającej na utrzymaniu pracownika. Program jest skierowany do każdego 
zatrudnionego w organizacji na umowę o pracę. Pracownik ponosi jedynie część kosztów 
tej usługi – w postaci stałej opłaty miesięcznej. Uczestnicy programu zyskali elastyczność 
i możliwość pracy nawet w czasie choroby członka rodziny. Family Care – podobnie jak 
Powrót do szkoły – wpisują się w długoletni program strategiczny firmy: Happy Parenting. 
Powrót do szkoły to jednorazowe dofinansowanie dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. 
Każdy pracownik HP Global Business Center zatrudniony na umowę o pracę może otrzymać 
pomoc finansową z funduszu socjalnego i przeznaczyć ją na zakup materiałów i podręcz-
ników szkolnych. Wysokość pomocy uzależniona jest od sytuacji materialnej, życiowej 
i socjalnej konkretnego pracownika. Z programu skorzystało ponad 150 osób.

W NEUCA, która zatrudnia ponad 4 tys. osób, pracuje wielu rodziców, do których skie-
rowany jest program My Mamy (w domyśle: My Mamy... dziecko). Obejmuje on szereg 
możliwości, z których przyszli rodzice mogą skorzystać jeszcze, kiedy kobieta jest w ciąży, 
a następnie w kolejnych latach wychowywania dziecka. Są to m.in. dofinansowanie do 
szkoły rodzenia, możliwość elastycznego czasu pracy (po ustaleniu z przełożonym), udział 
w konsultacjach i eventach medyczno-profilaktycznych, rabaty w partnerskich firmach, 
refundowana karta medyczna w ramach LUX MED. Po narodzinach dziecka rodzicom przy-
sługuje: wyprawka rzeczowa, dofinansowanie do żłobka i przedszkola, karta medyczna dla 
rodzica do ukończenia przez dziecko 3. roku życia, dodatkowy, płatny dzień urlopu w dniu 
urodzin dziecka (do 11. r.ż.), wyprawki dla uczniów (między 6. a 11. r.ż.) oraz paczki miko-
łajkowe. Na rodziców wracających do pracy czeka: pakiet powitalny (refundacja zabiegów 
pielęgnacyjnych), a także możliwość elastycznego czasu pracy i wypożyczenia narzędzi do 
pracy mobilnej.

Petra to biuro rachunkowe, które cyklicznie zatrudnia księgowe. Najczęściej są to osoby 
młode, istnieje więc duże prawdopodobieństwo rotacji ze względu na macierzyństwo. 
W wielu firmach nie jest to mile widziane, a Petra to firma przyjazna rodzicom. Wdrożyła 
kulturę organizacyjną promującą równowagę pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. 
Zatrudnia kobiety w okresie rozrodczym oraz gwarantuje powrót do pracy po okresie 
macierzyńskim. Oferuje elastyczne godziny pracy oraz możliwość świadczenia pracy 
z domu. Akceptowane są: wcześniejsze wyjście, spóźnienie czy nieobecność spowodowana 
sprawami rodzinnymi, także wyjście rodzica z dzieckiem do lekarza w godzinach pracy. 
Taka kultura organizacyjna stanowi przestrzeń do zbudowania dobrych relacji, działań 
partnerskich, szacunku do pracodawcy i utożsamiania się z firmą. 

Celem projektu Dbamy o mamy jest utrzymanie kontaktu z pracownicami Provident Polska, 
które urodziły dziecko i przebywają na urlopie macierzyńskim. Tuż po urodzeniu dziecka 
wysyłany jest do nich upominek wraz z gratulacjami od prezesa. Dodatkowo pracownice, 
jeśli wyrażą zgodę, otrzymują elektroniczny biuletyn firmowy „S4G” (Strategy for Growth). 
Dzięki regularnym informacjom znają na bieżąco życie firmy i bez dyskomfortu wracają do 
pracy po dłuższej nieobecności. Provident Polska oferuje im również elastyczny czas pracy, 
a także pracę zdalną (telepraca). W roku 2014 programem zostało objętych 100 pracownic. 
W roku 2015 planowane jest rozszerzenie programu o młodych ojców – pracowników firmy.

Pokój Przyjazny Rodzicom to specjalnie wydzielona przestrzeń w biurze głównym T-Mobile 
Polska, gdzie pracownicy mogą wypełniać swoje obowiązki służbowe, jednocześnie mając 
pod opieką swoje dzieci. To odpowiedź na potrzeby osób będących w danym momencie 
w trudnej sytuacji, kiedy nie mają one możliwości zapewnienia dzieciom opieki. Pokój jest 
podzielony na dwie części: przestrzeń zabawy (znajduje się tu wyposażenie odpowiednie 

T-Mobile Polska S.A.
www.t-mobile.pl

zatrudnienie w 2014: 4800 os.

ArcelorMittal Poland S.A. 
www.poland.arcelormittal.com

zatrudnienie w 2014: 14 000 os.

Bank Millennium SA
www.bankmillennium.pl

zatrudnienie w 2014: 6049 os.

Henkel Polska Sp. z o.o.
www.henkel.pl

zatrudnienie w 2014: 1000 os.

NEUCA
www.neuca.pl 
zatrudnienie w 2014: 4000 os.

Petra Sp. z o.o.
www.biuropetra.pl
zatrudnienie w 2014: 15 os.

Provident Polska S.A.
www.csr-provident.pl 
zatrudnienie w 2014: 2055 os.

HP Global Business Center 
Sp. z o.o. 
www.hp.com
zatrudnienie w 2014: 2500 os.

Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. 

www.lw.com.pl
zatrudnienie w 2014: 4768 os.

Horus Innowacyjne 
Materiały Przemysłowe 

Sp. z o.o.  
www.horus.net.pl

zatrudnienie w 2014: 32 os.

T-Mobile Polska S.A.
www.t-mobile.pl
zatrudnienie w 2014: 4800 os.
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dla dzieci i młodzieży) i przestrzeń do pracy dla rodzica (trzy w pełni wyposażone stanowi-
ska pracy). Każdy pracownik może skorzystać z tego rozwiązania raz na kwartał za zgodą 
przełożonego. Pokój działa od września 2014, a skorzystało z niego już ponad 100 osób. 

W trosce o dobro i komfort fizyczny kobiet w ciąży w Volkswagen Motor Polska wprowa-
dzony został projekt Przyszła Mama. Kobiety w ciąży mogą pracować od 6,5 do 8 godzin, 
przy pełnym wynagrodzeniu. Przyszła mama ma możliwość elastycznego rozpoczynania 
i kończenia pracy, zgodnie z obowiązującym ją harmonogramem. Jeżeli w ciągu dnia pracu-
je dłużej niż 6,5 godziny, pozostały czas gromadzi na swoim indywidualnym koncie „godzin 
na plus”, które może wykorzystać w dogodnym dla siebie terminie, także po urlopie macie-
rzyńskim. Dzięki programowi firma może sprawniej organizować czas pracy i ma lepszy 
kontakt z pracownikami. Zatrudnione kobiety obdarzają firmę zaufaniem, mają poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu psychicznego oraz możliwość zawodowego rozwoju.

INTEGRACJA PRACOWNIKÓW

Dentsu Aegis Network otworzył drzwi przedsiębiorstwa dla dzieci swoich pracowników, 
a także innych młodych osób, uznając, że ich odwiedziny w firmie to inwestycja w kom-
petencje nowych pokoleń. Zgodnie ze strategią CSR Dentsu Aegis Network chce być firmą 
przyjazną rodzicom oraz miejscem, które może inspirować i edukować w najważniejszych 
obszarach rynkowych, tj. nowe technologie, komunikacja cyfrowa, programowanie. To także 
szansa na pokazanie dzieciom, gdzie pracują i co robią na co dzień ich rodzice. Odbyło 
się już kilka takich spotkań. Jednym z nich były mikołajki firmowe dla 80 dzieci. W Dniu 
Przedsiębiorczości z kolei została zorganizowana wycieczka po działach firmy dla uczennic 
z gimnazjum córki jednej z pracownic. Kolejnym wydarzeniem był Innovation Day dla klasy 
licealistów, do której uczęszcza córka jednego z pracowników – młodzież mogła testować 
nowinki technologiczne. Jesienią w weekend odbyły się rodzinne warsztaty z programowa-
nia – rodzice wraz z dziećmi poznawali tajniki programowania i budowali wspólnie roboty. 

Drzwi firmy otworzył dla dzieci swoich pracowników także HP Global Business Center. 
Inicjatywa Take our children to work (czyli: Zabierz nasze dzieci do pracy) organizowana 
jest raz w roku na terenie biur firmy. Przez kilka godzin dzieci aktywnie spędzają czas pod 
opieką rodziców i wykwalifikowanych animatorów. W 2014 roku w wydarzeniu wzięło 
udział ponad 200 dzieci. W programie dnia znalazły się: wycieczka po biurze – poznanie 
środowiska pracy rodziców (m.in. zaznajomienie się z procesami, uczestniczenie w telekon-
ferencjach, obsługa sprzętu biurowego, spotkania z obcokrajowcami); centrum innowacji 
– budowanie robotów ze zużytych materiałów (kartonów, nakrętek, folii, elektrośmieci 
itp.); warsztaty recyklingowe – robienie zabawek, gier i biżuterii; kącik z zabawami dla 
najmłodszych (np. kolorowanki, puzzle, wycinanki); zdrowe przekąski i napoje; zbiórka 
odzieży i zabawek dla dzieci z domu dziecka.

Od wielu lat Pelion organizuje Dzień Dziecka dla dzieci pracowników oraz dla podopiecz-
nych Fundacji Dbam o Zdrowie powołanej przez firmę do realizowania działalności filantro-
pijnej. W 2014 roku z okazji Dnia Dziecka pracownicy firmy Pelion wystawili Kopciuszka. 
Poza aktorskim wykorzystano też inne talenty osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, 
gdyż scenografię, rekwizyty i makijaż również wykonali oni sami. Próby pod okiem łódz-
kich aktorów trwały ponad pół roku. Kostiumy wypożyczone zostały z teatru, a samo przed-
stawienie odbyło się w Łódzkim Domu Kultury. Bardzo ważna była integracja pracowników, 
ale też i dzieci. Wszyscy pracownicy zaangażowani w  akcję stali się ambasadorami firmy.

TRI Poland postanowił zorganizować Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa dla wszystkich pra-
cowników i ich rodzin – akcję edukacyjną skupioną na dbaniu o najwyższą wartość, jaką 
jest zdrowie. Na program imprezy składały się liczne atrakcje z zakresu bezpieczeństwa, 
odżywiania, sportu i przede wszystkim zdrowia. Rodzice z dziećmi mogli wziąć udział 
w wielu konkurencjach i zdobyć atrakcyjne nagrody. Były biegi w podwójnych nartach, 
skoki w workach, ale przede wszystkim edukacja poprzez zabawę – nauka najmłodszych, 
jak wykonać masaż serca, jak wezwać pogotowie czy opatrzyć ranę.

PKN ORLEN nie tylko wspiera polski sport – w tym piłkę siatkową – ale także zachęca 
do aktywności fizycznej swoich pracowników. Spółka zorganizowała w budynku firmy 
Niezwykły Mecz siatkówki halowej pomiędzy drużyną pracowników PKN ORLEN a repre-
zentacją Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Na parkiecie stanęli w jednym zespole pra-

cownicy różnego szczebla, w tym członkowie Zarządu. Równie aktywnie w wydarzeniu 
uczestniczyli kibice. Nie zabrakło także cheerleaderek – w które wcieliły się koleżanki 
z biur. Udało się zbudować atmosferę siatkarskiego święta w warszawskim budynku firmy. 
Zintegrowanie pracowników – zarówno jako zawodników, jak i kibiców – umożliwiło także 
promocję wartości spółki, tj.: odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia i niezawodność. 

ORLEN Olimpiada to kolejna i nowa formuła integracji pracowników. Stanowi połączenie 
zdrowego stylu życia z tradycyjnym piknikiem rodzinnym. W 10 dyscyplinach sportowych 
na różnych arenach (m.in. stadion, hala sportowa, akwen) rywalizowało kilka tysięcy osób 
zatrudnionych w firmie, zaś w spotkaniach piknikowych wzięło udział kilkanaście tysięcy 
pracowników wraz z rodzinami. Po raz pierwszy spotkali się pracownicy z polskich i zagra-
nicznych lokalizacji spółek GK ORLEN (Litwa, Czechy, Niemcy, Kanada) i wspólnie walczyli 
o medale. Po raz pierwszy też udało się zgromadzić tak liczną grupę zatrudnionych i ich 
rodzin w tym samym czasie i miejscu. Każda dyscyplina ORLEN Olimpiady wpisywała się 
w jedną z wartości korporacyjnych, które patronowały całemu przedsięwzięciu.

PARTYCYPACJA PRACOWNICZA

W trakcie audytu wielu pracowników firmy ASTOR zgłosiło potrzebę większego zaan-
gażowania w rozwój firmy. Stąd program Innow(as)torek dający możliwość zgłoszenia 
innowacyjnych rozwiązań. Projekty mogą być nakierowane na usprawnienia procesów 
w firmie lub podnoszenie jakości relacji na linii: firma – klient. W zgłoszeniu muszą znaleźć 
się: opis inicjatywy i jej charakter, innowacyjność, zgodność z pryncypiami, wartościami 
i wizją ASTOR; uzasadnienie biznesowe; zyski niebiznesowe; zagrożenia, które mogą się 
pojawić. Projekt oceniają przedstawiciele pracowników, kadry menedżerskiej oraz Zarządu. 
Najwyżej ocenione propozycje natychmiast są wdrażane.

W Grupie mBank pracuje ponad 6 tys. pracowników. Nie zawsze można dotrzeć do osób, 
które wykazują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Bank posta-
nowił je odnaleźć, powołując program Wyróżniają nas ludzie – pomóż nam znaleźć tych 
wyjątkowych. Kandydatury w 7 kategoriach (indywidualnych i zespołowych) zgłaszane są 
przez samych zatrudnionych w Grupie. Pracownicy uczestniczą też w późniejszym procesie 
wyboru laureatów (w przypadku kategorii zespołowych). Kandydatów ocenia także Komisja 
programu, składająca się z przedstawicieli wszystkich obszarów organizacji oraz laureatów 
poprzednich edycji. Program motywuje pracowników do podejmowania nowych wyzwań 
i innowacyjnych przedsięwzięć.

Tesco wie, że wszyscy pracownicy biorą udział w budowaniu firmy. Trzeba im dać tylko 
taką możliwość. Platforma www.dopoprawki.pl pozwala dzielić się swoimi pomysłami 
i spostrzeżeniami. Program Do poprawki składał się z 3 etapów: najpierw pracownicy 
byli zachęcani do zgłaszania propozycji i typowania według nich tych najlepszych. Później 
zgłoszenia analizowano i łączono w kategorie (procedury, narzędzia, sprawy pracowni-
cze, bonusy, bezpieczeństwo i inne). Najpopularniejsze z nich zyskiwały „opiekunów” 
zmian – menedżerów odpowiedzialnych za ich zaimplementowanie. Trzeci etap polegał na 
wprowadzaniu na bieżąco usprawnień. Postępy prac i ich rezultaty ogłaszano na stronie. 
W program przez rok zaangażowało się 2700 pracowników, proponując 877 zgłoszeń 
zmian. 

Konkurs Zmieniamy razem jest skierowany do wszystkich pracowników Totalizatora 
Sportowego. Mogą oni dzielić się pomysłami, których celem są pozytywne zmiany w firmie. 
Konkurs umożliwia nadsyłanie propozycji w dowolnej kategorii tematycznej. Zgłoszenie 
musi zawierać cel i korzyści. W roku 2014 przedstawiono 13 projektów, które dotyczyły 
m.in. promowania ekozachowań oraz ochrony danych, zmniejszania kosztów. Dzięki kon-
kursowi możliwe jest poznanie tematów ważnych dla pracowników oraz zebranie pomy-
słów na bardziej efektywne codzienne działania.

Karta Stosunków Pracy, definiując prawa i obowiązki pracodawcy i reprezentacji pracow-
ników, stanowi podstawę dialogu i współpracy dla przedstawicieli Volkswagen Motor 
Polska i załogi. Jej celem jest standaryzacja prawa do powiadamiania, konsultacji i współ-
decydowania. Współdecydowanie gwarantuje przedstawicielom pracowników aktywny 
udział w rozwoju przedsiębiorstwa w 8 obszarach: regulacje personalne i socjalne, orga-
nizacja pracy, systemy wynagrodzeń, informacje i konsultacje, kształcenie i dokształcanie, 

Dentsu Aegis Network 
www.dentsuaegis.pl

zatrudnienie w 2014: 500 os.

Pelion S.A.
www.pelion.eu

zatrudnienie w 2014: 8500 os.

TRI (Poland)
www.tri.pl

zatrudnienie w 2014: 1102 os.

ASTOR Sp. z o.o.
www.astor.com.pl 
zatrudnienie w 2014: 61 os.

mBank
www.mbank.pl 
zatrudnienie w 2014: 4696 os.

Tesco Polska
www.tesco.pl 
zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

Totalizator Sportowy
www.totalizator.pl 
zatrudnienie w 2014: 1027 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 
www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 
www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o.

www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

HP Global Business Center 
Sp. z o.o. 

www.hp.com
zatrudnienie w 2014: 2500 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 

www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.
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bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, controlling oraz trwałość socjalna i ekologiczna. 
Wymiernym efektem działania karty w praktyce jest np. udział obserwatorów ze związków 
zawodowych w rekrutacji nowych pracowników (także tymczasowych) czy w audytach dla 
przyszłych kadr kierowniczych oraz tzw. czas dla delegata związkowego na przekazanie 
ważnych informacji podczas rozmów grupowych i spotkań z załogą.

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM W MIEJSCU PRACY

Dział kadr TRI (Poland) postanowił zrealizować kampanię informacyjną dotyczącą pod-
niesienia świadomości i przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu. 
Dla wszystkich pracowników zostało przeprowadzone szkolenie informacyjne, jak również 
regularnie, w każdym wydaniu gazetki zakładowej, publikowane są przydatne informacje, 
m.in. praktyczne przykłady i ścieżka postępowania w określonych sytuacjach. Publikowane 
są także prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w sytuacji wystąpienia powyż-
szych praktyk. 

Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy to jeden z priorytetów Totalizator 
Sportowy. W 2014 roku wprowadzono procedurę przeciwdziałania mobbingowi. Ma ona 
chronić pracowników przed tego typu zjawiskami w miejscu pracy lub w związku z wyko-
nywaną pracą, określa także sposób postępowania w przypadkach wystąpienia mobbingu. 
Każdy pracownik ma możliwość sygnalizowania naruszeń. W razie wystąpienia negatyw-
nych zdarzeń istnieje jasna i prosta ścieżka działań. 

REKRUTACJA I ADAPTACJA

Program Wdrożenia Nowego Pracownika w Grupie Saint-Gobain w Polsce to integralna 
część procesu każdej rekrutacji. Ten aspekt ma wielką wagę zarówno dla nowego pracowni-
ka, jak i organizacji. Aby go ułatwić, stworzono specjalny przewodnik, który podzielony jest 
na sześć etapów: przed przybyciem, pierwszy dzień, pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc, 
po okresie próbnym, pierwszy rok. Zawiera on też spis najlepszych praktyk ze wszystkich 
spółek Grupy. Programem są objęte również osoby, które wracają do pracy po dłuższej 
przerwie w zatrudnieniu (np. po urlopie macierzyńskim, wychowawczym czy ponownie 
rekrutowane).

SZKOLENIA I ROZWÓJ

Rozwój jest wymaganiem stawianym nie tylko przez rynek, ale także samych pracowni-
ków. Aby sprostać tym oczekiwaniom, firma EDF zorganizowała cykl szkoleń jako część 
Akademii EDF. Ich dobór był efektem analizy potrzeb wynikających z planów szkolenio-
wych pracowników. W sumie odbyło się 45 szkoleń poruszających 28 tematów, wśród nich: 
umiejętności miękkie (komunikacja, asertywność, radzenie sobie w stresie, radzenie sobie 
ze zmianą, zarządzanie konfliktem, motywowanie pracowników); wspierające codzienną 
pracę, jak zarządzanie sobą w czasie, prezentacje, negocjacje, obsługa klienta; posługiwa-
nie się wybranymi aplikacjami MS Office; warsztaty ze specjalistycznego języka angielskie-
go (handlowy oraz z zakresu inżynierii).

Na kulturze organizacji uczącej się zależy także firmie ING Bank Śląski. W 2014 roku odby-
ły się 4 inspirujące wykłady dla pracowników: Krzysztofa Hołowczyca o podejmowaniu 
wyzwań, roli motywacji w ich realizacji oraz o osiąganiu celów; Jacka Walkiewicza o tym, 
jak osiągać sukces w biznesie; Luisa Alarcona o procesie zmiany i sposobach odnajdywania 
się w niej; prof. Jerzego Bralczyka o roli języka polskiego w komunikacji między bankiem 
a klientami, a także w codziennej pracy. W wykładach wzięło udział ponad 800 pracowni-
ków. Wywiady z gośćmi ukazały się w magazynie wewnętrznym „Baśka”.

Innowacyjna firma poszukuje inspiracji dla swoich pracowników. Horus Innowacyjne 
Materiały Przemysłowe raz w miesiącu, przy wykorzystaniu platformy TED, organizuje 
inspirujące sesje wideo z ciekawymi mówcami, którzy swoją charyzmą i przekazem potra-
fią zmotywować i zainspirować innych do działania. Celem spotkań jest uświadomienie, że 
w życiu (zawodowym i prywatnym) można działać i myśleć inaczej. Chodzi o to, aby spojrzeć 
na świat z innej perspektywy. W 2014 roku frekwencja na sesjach wyniosła niemal 100%. 

Kultura dzielenia się wiedzą to podstawa dobrej współpracy wewnątrz firmy. Dzięki wymia-
nie wiedzy poszerzamy swoje kompetencje, usprawniamy pracę, korzystając z już istnie-
jących w firmie dobrych praktyk, a zarazem unikamy błędów, które popełnione zostały 
w przeszłości. mBank dzięki programowi dzielenia się wiedzą osiągnął różnorodne korzy-
ści: lepszy przepływ informacji na temat bieżących działań i projektów; wykorzystanie 
potencjału pracujących w banku ekspertów, którzy mogą sprawdzić się w roli trenera; 
zwiększenie efektywności pracy – ograniczenie błędów poprzez korzystanie z wiedzy kole-
gów i koleżanek; możliwość dzielenia się pasjami. Każdy pracownik może zorganizować 
spotkanie, podczas którego opowiada o zainteresowaniach, szkoli z danej tematyki.

Kolejnym programem, który stawia na dzielenie się wiedzą, jest Mind Progress Academy. 
Składa się on z: projektu szkoleniowego na temat różnych aspektów nowoczesnej komuni-
kacji, adresowanego do wszystkich pracowników firmy Mind Progress Group, a prowadzo-
nego przez szefów działów oraz zewnętrznych trenerów; wymiany wiedzy i wzajemnych 
inspiracji – poprzez pobudzanie pracowników do dzielenia się swoimi kompetencjami 
w eksperckim magazynie „Marketing Progress” i inspirowanie ich newsletterem opraco-
wywanym przez Dział Strategii i Badań; edukacji kadry średniego szczebla w programie 
menedżerskim realizowanym w firmie przez zewnętrznego kontrahenta. 

T-Mobile Polska zorganizował Dni Wiedzy: warsztaty, szkolenia, prelekcje, pigułki wiedzy, 
sesje coachingowe, webinarium oraz platformę szkoleń wirtualnych – prowadzone przez 
ekspertów i trenerów wewnętrznych (aż 86% było prowadzonych przez pracowników 
TMPL) oraz zewnętrznych. Pracownicy mogli także skorzystać z indywidualnej rozmowy 
z coachem, dowiedzieć się, na czym polega Lean Management, sprawdzić, gdzie szukać 
doskonałości w biznesie, oraz nauczyć się robić profesjonalne zdjęcia. Przybliżano również 
pracownikom, którzy na co dzień nie są blisko klienta – na czym polega Branded Customer 
Experience oraz jak każdy może zostać ambasadorem marki TMPL.

Spółka LOTOS Paliwa (w ramach GK LOTOS) odpowiada za zarządzanie siecią stacji paliw 
oraz obsługę klienta (handel detaliczny i hurtowy, prowadzenie programu flotowego, 
opracowywanie jednolitych standardów obsługi klientów itd.). Osoby niepracujące bez-
pośrednio na stacji paliw nie mają wiedzy na temat specyfiki tego zajęcia, stąd pomysł na 
7-godzinne instruktaże Jeden dzień z życia stacji. Szkolenia przyczyniły się do lepszego 
rozumienia specyfiki działalności spółki, dały pełniejszy obraz zależności między poszcze-
gólnymi rolami w organizacji i ich wpływem na funkcjonowanie stacji paliw oraz umożliwi-
ły docenienie kompetencji osób pracujących na stacjach przez pracowników zajmujących 
się innymi obszarami działań firmy. W szkoleniach wzięło udział 216 osób.

Tesco położyło nacisk na wysoką kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku, 
co sprawia, że szczególna odpowiedzialność spoczywa na liderach kierujących zespołami. 
Program Kompetencje Lidera Tesco wprowadza nowe zasady oceny pracowników i kształ-
towania indywidualnego planu rozwoju. Pracownicy są oceniani za efekty swojej pracy, ale 
również za sposób, w jaki je osiągają. Wprowadzono 4 kluczowe kompetencje lidera: Bystry 
umysł (Jak myślimy?), Umiejętności lidera (Jak się zachowujemy?), Osiągnięcia (Co osiągnę-
liśmy?), Postawy i przekonania (W co wierzymy)?. Liderów wspierają specjalne przewodniki 
pokazujące w praktyczny sposób, jak zarządzać własnym rozwojem i inspirować zespoły, 
oraz szkolenia przeprowadzane przez dział personalny.

Akademia Zakupowa odpowiada potrzebie rozwoju kompetencji wszystkich pracowników 
PKN ORLEN z obszaru zakupów w wymiarze merytorycznym i interpersonalnym. Stworzono 
możliwość uczestnictwa nie tylko w szkoleniach i warsztatach, ale także w treningach 
i grach zespołowych, pracując na rzeczywistych case studies, które – jak pokazuje praktyka – 
przynoszą najlepsze efekty. Pracownicy mają dostęp do materiałów edukacyjnych, e-learnin-
gów, źródeł inspiracji. Rozwój następuje w 3 wymiarach: Lider w Zmianie, Partner w Biznesie 
oraz Ekspert w Zakupach. Zaliczenia poszczególnych tematów kończą się wpisem do indeksu.

Tesco Polska dostrzegło potrzebę wspierania rozwoju młodych pracowników w zdoby-
waniu kompetencji i wiedzy. Panel Młodych to inicjatywa skierowana do osób w wieku 
19–26 lat, która daje szansę zdobywania doświadczenia, umiejętności i nauki na początku 
ich kariery zawodowej. Organizowane są spotkania, na których młodzi omawiają plany 
biznesowe, projekty i procesy w firmie. Dzięki mityngom z liderami biznesu – dyrektorami, 
kierownikami i specjalistami wybranych dziedzin – osoby młode mają możliwość przekucia 
wiedzy i pomysłów w działania. Współpracując z różnymi działami, poszerzają swoją wiedzę 

TRI (Poland)
www.tri.pl

zatrudnienie w 2014: 1102 os.

Totalizator Sportowy 
www.totalizator.pl

zatrudnienie w 2014: 1027 os.

Grupa Saint-Gobain)
www.saint-gobain.pl

zatrudnienie w 2014: 5700 os.

EDF Polska
www.edf.pl

zatrudnienie w 2014: 3300 os.

ING Bank Śląski
www.ing.pl

zatrudnienie w 2014: 8899 os.

Horus Innowacyjne 
Materiały Przemysłowe 

Sp. z o.o.  
www.horus.net.pl

zatrudnienie w 2014: 32 os.

mBank
www.mbank.pl 
zatrudnienie w 2014: 4696 os.

Grupa Kapitałowa LOTOS 
www.lotos.pl 
zatrudnienie w 2014: 4983 os.

Tesco Polska
www.tesco.pl 
zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

Tesco Polska
www.tesco.pl 
zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 
www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

Mind Progress Group
www.mindprogress.pl
zatrudnienie w 2014: 10 os.

T-Mobile Polska S.A.
www.t-mobile.pl
zatrudnienie w 2014: 4800 os.
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o biznesie, rozwijają się i uczą, jak najlepiej wykorzystać swój potencjał, a firma zyskuje 
odpowiedzialnych za własny rozwój pracowników. 

Volkswagen Motor Polska oferuje pracownikom szkolenia w zakresie programu 
Autonomicznego Utrzymania Ruchu. Opiera się on na dzieleniu się wiedzą i doświad-
czeniem przez ekspertów. W trakcie trwającego 20 tygodni programu każdorazowo 
20 pracowników zdobywa nowe kompetencje. Po odbyciu szkoleń i zdaniu egzaminu osoby 
te wracają do pracy na linii, gdzie wdrażają nową wiedzę w praktyce. Dalszy rozwój każdej 
z nich jest koordynowany przez kierownika działu. W zależności od potrzeb wynikających 
z indywidulnej ścieżki rozwoju i aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa mają możliwość 
uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach oferowanych przez firmy zewnętrzne.

Po analizie pakietu projektów prowadzonych w Volkswagen Poznań stwierdzono potrzebę 
mobilizacji pracowników produkcyjnych do codziennego dbania o swoje miejsce pracy oraz 
stworzenia im możliwości przedstawienia swoich osiągnięć i pomysłów. Chodzi o poprawę 
jakości w codziennych procesach, zorganizowania platformy wymiany dobrych praktyk 
oraz pozytywne kształtowanie pracy zespołowej. Mistrzostwa Jakościowe to rywalizacja 
między zespołami pracowników bezpośrednio związanych z produkcją seryjną samocho-
dów i komponentów. Projekt składa się z 3 etapów. Na każdym z nich wygrywające zespoły 
dzieliły się wiedzą z tymi, które osiągnęły słabsze wyniki, dlatego dochodzi do łączenia 
ich, a także do łączenia zespołów z różnych obszarów i wspólnego podejmowania wyzwań 
w kolejnych etapach. Nadrzędnym celem programu jest wymiana doświadczeń, dobrych 
praktyk, a także aktywizowanie załogi.

W ramach realizowanej w latach 2010–2014 strategii społecznej odpowiedzialności biznesu 
Bank BGŻ postawił na edukację pracowników. Zrównoważony rozwój biznesu – szkolenie 
e-learningowe dla wszystkich pracowników Banku BGŻ w ciekawy sposób przedstawia, 
jakie wyzwania stoją przed światem i na czym polega nasza odpowiedzialność jako ludzi, 
konsumentów i Banku BGŻ wobec tych wyzwań. Wyjaśnia, co w praktyce oznacza zrówno-
ważony rozwój biznesu w banku, jaki wpływ ma na sam bank, na jego pracowników i klien-
tów oraz jak każdy może się w ten proces zaangażować. Na podstawie dobrych praktyk 
światowych liderów przedstawiono również, jak można aktywnie włączać klientów banku 
w realizowanie tej idei biznesu oraz jakie podejmować czynności, aby minimalizować szko-
dliwy wpływ działalności biznesowej na środowisko. 

Kodeks Współpracy Credit Agricole Bank Polska to zbiór 5 reguł dobrej współpracy 
z klientami wewnętrznymi. Ma on na celu zwiększenie sprawności i efektywności reali-
zacji indywidualnych zadań oraz międzyzespołowych projektów, których efekty znacząco 
wpływają na satysfakcję klienta zewnętrznego. Wdrożenie zasad Kodeksu przyczyniło 
się do zrozumienia znaczenia jakości współpracy dla osiągania celów i potrzeb klientów 
wewnętrznych oraz wzrostu kultury informacji zwrotnej. Znajomość reguł ma gwarantować 
sprawną komunikację oraz wewnętrzną współpracę pomiędzy centralnymi i sprzedażowy-
mi jednostkami banku, co w efekcie przyniesie satysfakcję klienta zewnętrznego z jakości 
oferowanych przez bank usług. W 2014 roku odbyło się 19 szkoleń tradycyjnych, w których 
uczestniczyło 159 osób. 

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

W ramach projektu Wolontusie z Drużyny Pana Pikusia, firma Aviva zachęca pracowni-
ków do wolontariackiego wsparcia potrzebujących. Na początku 2014 roku, na podstawie 
wniosków płynących z ankiety pracowniczej, stworzono harmonogram działań. Powstało 
kilka inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych (edukacja finansowa oraz zbiórki krwi), 
zwierząt (zbiórki darów i karmy dla zwierząt ze schronisk, wyprowadzanie psów) i środo-
wiska (sadzenie drzew). Wolontusie (30 pracowników) spotykają się regularnie. Projekt 
realizowany jest we współpracy z Fundacją Przyjaciółka oraz Świetlicami Środowiskowymi 
w Żółwinie, Otrębusach i Brwinowie. Między innymi dzięki wolontariatowi wzrosła ocena 
działań CSR firmy wśród pracowników (z 60 do 85%).

Realizując projekt Dni Seniora, wolontariusze HP Global Business Center przekazują swoje 
doświadczenia i wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania z internetu oraz różnorod-
ności kulturowej członkom Wrocławskiego Centrum Seniora. Od września 2014 roku 
co tydzień w siedzibie firmy pracownicy prowadzą szkolenia komputerowe. Cieszą się 

one ogromnym zainteresowaniem – uczestnicy zapisują się na nie z kilkutygodniowym 
wyprzedzeniem. Warsztaty „Edukacja multikulturowa” były jednym z głównych wydarzeń 
Dni Seniora we Wrocławiu jesienią 2014 roku. Wzięło w nich udział ok. 50 osób. Program 
obejmował zagadnienia dotyczące różnorodności kulturowej – przyczyn i skutków niepo-
rozumień oraz kształtowania postaw otwartości i tolerancji. 

W 2014 roku powstał program wolontariatu pracowniczego Lafarge. W jego ramach pra-
cownicy proponują projekty na rzecz społeczności lokalnych, które chcieliby zrealizować. 
Wolontariusze w 2014 roku – w godzinach pracy – zajmowali się inicjatywami dotyczącymi 
ochrony środowiska i bioróżnorodności (zbieranie śmieci, sadzenie drzew, akcje eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży o owadach), odnawiania pomieszczeń szkolnych, lokalnych 
świetlic i stacji ekologicznych, edukacji w przedszkolach i szkołach związanej z zasadami 
bezpieczeństwa i ekologicznego trybu życia oraz organizacji Dnia Dziecka w Wolnej Strefie 
Lafarge w Muzeum Narodowym w Kielcach. W 25 projektach wzięło udział 241 wolontariu-
szy, przepracowując społecznie 2802 godziny. 

Program wolontariatu pracowniczego „Pomagamy” powstał w 2014 roku jako projekt 
realizowany przy współpracy Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PGE Polska Grupa 
Energetyczna oraz Fundacji PGE – Energia z Serca. Polega on na przyznawaniu dofinan-
sowania na realizację projektów społecznych, opracowanych i zgłoszonych przez zespoły 
wolontariackie. W pierwszej edycji zgłoszonych zostało 60 wniosków. Kapituła wybrała 30. 
Łącznie zaangażowanych w program wolontariatu było 107 wolontariuszy z GK PGE oraz 
ok. 100 osób spoza firmy. Pracownicy poświęcili na działalność wolontariacką blisko 4 tys. 
godzin. Nad realizacją wszystkich projektów czuwało grono 11 koordynatorów. 

W okresie świąt Bożego Narodzenia pracownicy PKN ORLEN biorą udział w akcji wolonta-
riatu pracowniczego „Spełniamy marzenia”. Polega ona na realizacji życzeń dzieci z domów 
dziecka. W 2014 roku po raz pierwszy przekazano inicjatywę w ręce pracowników – wska-
zali oni placówki i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, do których miała trafić pomoc. 
W ten sposób wyłonieni zostali liderzy, którym powierzono zadania, czyli kontakt z wybra-
ną przez siebie placówką, przygotowanie listy marzeń podopiecznych oraz zorganizowanie 
jak największej liczby osób, która je spełni. Część marzeń została również umieszczona na 
specjalnie przygotowanej platformie intranetowej. W sumie ponad 700 pracowników speł-
niło marzenia dzieci z 16 placówek. 

Fundacja BGK zachęca pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego do dzielenia się 
swoją wiedzą w ramach wolontariatu kompetencji. Pracownicy zapoznają młodzież 
z zagadnieniami z dziedziny finansów w programie Młody Obywatel, którego partnerem 
jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 2014 roku poprowadzili oni lekcje w 27 gimna-
zjach. Wolontariusze otrzymują wsparcie organizacyjne oraz zwrot kosztów podróży. 
Mogą uczestniczyć w wolontariacie w ramach czasu pracy. Dostają materiały edukacyjne 
i biorą udział w szkoleniu przygotowującym do pracy z młodzieżą. W ramach projektu 
„Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL”, realizowanego przez Warszawski 
Instytut Bankowości, w 2014 roku przeprowadzili w gimnazjach 8 lekcji o finansach. 
Jedenastu wolontariuszy wzięło udział w pracach zespołu ekspertów oceniających wnioski 
w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, organizowanym przez 
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 

Dentsu Aegis Network realizuje Globalny Program dla liderów przyszłości „Route 500”. 
W jego ramach otworzono ścieżkę Route to Good, czyli wolontariat kompetencji lide-
rów Dentsu. Umożliwia on dzielenie się umiejętnościami w zakresie nowych technologii, 
mediów i komunikacji z organizacjami społecznymi. W Polsce pracownicy zdecydowali 
się wesprzeć 2 organizacje. Dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Rusinowicach 
przygotowali nową stronę WWW wraz z panelem CMS oraz nowe logo; zaprojektowano 
również kampanię w mediach społecznościowych. Wspólnie z Wrocławskim Hospicjum dla 
Dzieci prowadzona jest zaś akcja związana z kampanią 1%. W działania jest zaangażowa-
nych 6 z 10 liderów uczestniczących w programie „Route 500”.

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego „Wykaż się inicjaTYwą” jest zwiększenie 
zaangażowania pracowników Grupy Raben w sprawy lokalnej społeczności i zachęcenie 
ich do działań wolontariackich. Firma dofinansowuje wybrane projekty kwotą 1600 zł 
netto. W 2014 roku w 40 zlokalizowanych w Polsce oddziałach pracownicy zgłosili ponad 
40 pomysłów na projekt społeczny. Suma przeznaczona na ich realizację wyniosła ponad 

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o.

www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

HP Global Business Center 
Sp. z o.o. 

www.hp.com
zatrudnienie w 2014: 2500 os.

Credit Agricole Bank 
Polska 

www.credit-agricole.pl
zatrudnienie w 2014: 5500 os.

Volkswagen Poznań 
www.volkswagen-poznan.pl

zatrudnienie w 2014: 6700 os.

Bank BGŻ
www.bgz.pl

zatrudnienie w 2014: 5209 os.

Aviva 
www.aviva.pl

zatrudnienie w 2014: 1100 os.

Lafarge 
www.lafarge.pl 
zatrudnienie w 2014: 1600 os.

Grupa Raben
www.raben-group.com 
zatrudnienie w 2014: 4500 os.

Dentsu Aegis Network  
www.dentsuaegis.pl 
zatrudnienie w 2014: 500 os.

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
www.bgk.pl
zatrudnienie w 2014: 1303 os.

PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A.  
www.gkpge.pl
zatrudnienie w 2014: 41 000 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 
www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.
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50 tys. zł. O wyborze projektów decydowały lokalne komisje, znające problemy konkret-
nych regionów i społeczności. W przyszłości firma planuje rozszerzyć praktykę o wolonta-
riat kompetencyjny.

Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie Żywiec ruszył w 2009 roku. Od roku 2014 
nosi nazwę PoMOCNA Grupa. Ma on charakter konkursu grantowego. Oceny projektów 
dokonuje Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Grupy Żywiec. Zakres 
działań wolontariuszy jest szeroki: remontują domy dziecka, prowadzą warsztaty dla osób 
starszych i samotnych, budują budy w schroniskach dla psów. Dodatkowo pracownicy 
w browarach razem z lokalnymi partnerami organizują akcje ekologiczne. W 2014 roku 
w ramach programu PoMocna Grupa wolontariusze zrealizowali 14 projektów. 
Zaangażowało się w nie 181 pracowników, którzy przepracowali 1500 godzin. Łączna war-
tość grantów wyniosła 56 819,90 zł. 

Od 2009 roku mBank prowadzi Program Wolontariatu Pracowniczego „Zróbmy razem coś 
dobrego”, realizowany w formie konkursu grantowego. Trzy razy w roku pracownicy mogą 
zgłaszać swoje propozycje działań wolontariackich i uzyskać na nie grant w wysokości do 
2 tys. zł. Dotychczas dofinansowano 100 inicjatyw; w samym 2014 roku – 21 projektów, 
w realizacji których uczestniczyło 163 wolontariuszy. Zaangażowali się oni m.in. w przygo-
towanie posiłków dla osób bezdomnych; zorganizowali także zajęcia z zakresu ekonomii 
i matematyki w szkołach podstawowych. Ponadto raz w roku pracownicy głosują na 
3 najlepsze akcje wolontariatu. Laureaci otrzymują nagrodę finansową od 1 do 3 tys. zł na 
dowolny zakup na rzecz beneficjenta nagrodzonego projektu.   

Dzięki kwocie 140 180 zł, przekazanej przez pracowników i firmę w ramach corocznej 
wewnętrznej aukcji charytatywnej, 15 zespołów pracowników, czyli 112 wolontariuszy, 
T-Mobile Polska zrealizowało autorskie projekty społeczne. Współpracowali przy tym 
z 15 organizacjami. Wspierali ich członkowie rodzin i przyjaciele. Pomoc trafiła do spo-
łeczności, z którymi związani są pracownicy, np. w Warszawie, Łodzi, Ełku, Białymstoku 
i Kielcach. Wolontariusze wsparli m.in. kobiety w trudnej sytuacji życiowej, osoby niepeł-
nosprawne, seniorów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dzieci autystyczne i osoby 
z zespołem Aspergera. Pomoc trafiła do 2775 potrzebujących. Firma przeprowadziła 
ewaluację projektu. Analizy danych dokonał partner działań – Stowarzyszenie Centrum 
Wolontariatu w Warszawie.

W KGHM społeczna aktywność pracowników skupiona jest wokół programu wolontariatu 
Miedziane Serce. Jednym z najbardziej zaawansowanych organizacyjnie projektów jest 
działalność Drużyny Szpiku KGHM. Zespół od lat promuje ideę walki z białaczką i prowa-
dzi rejestrację dawców szpiku. Wolontariusze zarejestrowali ponad tysiąc potencjalnych 
dawców. Trzy osoby z tego grona oddały szpik, ratując w ten sposób ludzkie życie. Oprócz 
walki z białaczką wolontariusze podejmują inne inicjatywy. Do tej pory m.in.: malowali 
budy dla psów w schronisku, organizowali koncert charytatywny i warsztaty plastyczne dla 
dzieci z domów dziecka, sprzątali Jezioro Kunickie. Kilkakrotnie przeprowadzili warsztaty 
fizykochemiczne dla młodzieży. 

Powołana przez firmę Pelion Fundacja „Dbam o Zdrowie” wspiera osoby przewlekle chore. 
W ramach jednego ze swoich projektów objęła ona opieką 37 osób. Oprócz pomocy 
finansowej, stara się zainteresować losem podopiecznych wolontariuszy z firmy. W tym 
celu powstał Projekt Anioł, w ramach którego pracownicy wspierają zarówno dzieci, 
jak i dorosłych podopiecznych Fundacji. Powstały pary: wolontariusz – podopieczny. 
Pracownicy pomagają chorym zarówno w codziennych sprawach, jak i w tych trudniejszych: 
urzędowych i sądowych. Anioły – jak nazywają wolontariuszy podopieczni – służą pomocą 
również w zdobyciu funduszy np. na remont i dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. Najważniejsze jest jednak wspólne spędzanie czasu. Prawie 40% pod-
opiecznych ma swoich stałych opiekunów. 

WORK-LIFE BALANCE

Zmiany technologiczne i potrzeba pracowników, aby mogli oni mieć wpływ na swój indy-
widualny system pracy, sprawiły, że firma PwC wprowadziła dobrą praktykę Flexibility 
w miejscu pracy. Składa się ona z 4 elementów. Pierwszy to zredukowanie godzin pracy – 
osoba zatrudniona może zmniejszyć liczbę godzin pracy w tygodniu. Drugim jest Flextime – 

umożliwia on dopasowanie godzin, w których pracownik pracuje. Trzeci – PwC@Home – 
pozwala na ustalenie dni w tygodniu/miesiącu, w które pracownik wykonuje pracę z domu. 
Czwarty element to 4-3-2-1 Sabbatical, czyli możliwość przerwy w pracy w wymiarze od 
1 do 4 miesięcy; w jej ramach firma zobowiązuje się płacić relatywnie do okresu nieobec-
ności 25% pensji za każdy miesiąc urlopu. Ostateczny kształt i zakres danego rozwiązania 
ustalany jest na poziomie indywidualnych rozmów pracownika z jego bezpośrednim prze-
łożonym.

WSPARCIE PRACOWNIKÓW

Tesco chce wspierać najbliższych sobie interesariuszy, czyli rodziny swoich pracowników, 
zwłaszcza te wielodzietne. Stypendia edukacyjne Fundacji Tesco Dzieciom – „Mądry start” 
są z jednej strony nagrodą (za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktyw-
ność społeczną), z drugiej zaś niezbędną pomocą dającą szansę na osiąganie lepszych 
wyników. Stypendia są wykorzystywane przez uczniów przede wszystkim na uczestnictwo 
w zajęciach pozaszkolnych, tj. kursy językowe, zajęcia dodatkowe o charakterze edukacyj-
nym, oraz zakup podręczników i książek. W pierwszej edycji programu (2013/2014) wzięło 
udział 116 dzieci, każde otrzymało 1500 zł. 

Szczególną pomocą firma wspiera rodziny wielodzietne oraz osiągających niskie dochody 
w przeliczeniu na członka rodziny w ramach świątecznego programu pomocy dla dzieci 
pracowników Tesco. Każdemu dziecku przyznawana jest karta podarunkowa Tesco na 
kwotę 100 zł brutto, którą można wykorzystać na zakup zabawek, słodyczy czy mate-
riałów szkolnych. Wspierani są zarówno pracujący w sklepach, centrach dystrybucji, jak 
i w biurze. Wybierani są oni na podstawie oświadczeń składanych do Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z bonami świątecznymi przyznawanymi przez 
firmę. Programem objętych jest prawie 800 pracowników Tesco (2400 dzieci), a całkowita 
kwota projektu to ponad 240 tys. zł. 

Niewystarczający państwowy system emerytalny, chęć zapewnienia pracownikom finan-
sowego bezpieczeństwa na przyszłość i podniesienia świadomości na temat konieczności 
oszczędzania – to powody, dla których Volkswagen Poznań wdrożył Pracowniczy Program 
Emerytalny. Wszyscy pracownicy ze stażem minimum 2 lata w VWP mogą przystąpić do 
programu. Jego koordynacją zajmuje się Dział Personalny. W 2014 roku poziom uczestnic-
twa wyniósł 88%, a 26% zdecydowało się na dodatkową składkę. Co roku firma przypomina 
o korzyściach z programu, zachęca zatrudnionych, aby  przystępowali do niego, zaś kończą-
cych pracę informuje, co mogą zrobić ze zgromadzonymi środkami. 

W ING Banku Śląskim odbyły się szkolenia dla pracowników w ramach Spotkań ze 
Specjalistą zorganizowane przez pracowników banku – ekspertów rynku nieruchomości. 
Osoby z Departamentu Platform Kredytowych miały możliwość przekazania swojej wiedzy 
zainteresowanym tematem współpracownikom. Odbyły się dwie edycje. Pierwsza pod 
hasłem „Mieszkaj po swojemu” – na temat nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym 
oraz wtórnym, finansowania zakupu za pomocą kredytu hipotecznego oraz oferty produk-
towej i cenowej banku. Druga edycja – „Wiosna na budowie” – obejmowała zagadnienia 
związane z budową domu na własnym gruncie oraz informacje o nowoczesnych technolo-
giach w budownictwie. W spotkaniach łącznie wzięło udział ok. 170 uczestników. 

PKO Bank Polski w celu zwiększenia możliwości wykorzystania środków z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych dla wszystkich pracowników oraz uproszczenia procedur 
wdrożył system kafeteryjny MyBenefit. To internetowa platforma, w ramach której każdy 
pracownik banku ma możliwość samodzielnego dysponowania przyznanymi mu środkami 
z ZFŚS. Może je wykorzystać na wybrane przez siebie świadczenia kafeteryjne oferowane na 
platformie, są wśród nich m.in. kursy językowe, pobyty w hotelu, kolonie dla dzieci, bilety 
do kina, lotnicze, sport, zakupy w sklepach internetowych. Suma podzielona jest na dwie 
równe transze do wykorzystania w pierwszym i drugim półroczu. Niewykorzystane środki 
przechodzą na kolejny okres. 

Orange Polska realizuje restrukturyzację, w tym także zwolnienia grupowe (odejdzie 
ok. 2 tys. osób). Niezależnie od finansowych działań osłonowych, firma oferuje wsparcie 
w efektywnym zaplanowaniu i realizowaniu dalszego rozwoju zawodowego. Program 
Orange Polska outplacement jest przeprowadzany dwuetapowo. „Daj się poznać” to 
pierwsza część – odbywa się ona jeszcze wewnętrznie, podczas zatrudnienia. Przygotowuje 

Grupa Żywiec
www.grupazywiec.pl

zatrudnienie w 2014: 4000 os.

mBank
www.mbank.pl

zatrudnienie w 2014: 4696 os.

T-Mobile Polska S.A.
www.t-mobile.pl

zatrudnienie w 2014: 4800 os.

KGHM Polska Miedź S.A. 
www.kghm.pl

zatrudnienie w 2014: 18 570 os.

Pelion S.A.
www.pelion.eu

zatrudnienie w 2014: 8500 os.

PwC
www.pwc.pl

zatrudnienie w 2014: 1700 os.

Tesco Polska
www.tesco.pl 
zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

Volkswagen Poznań 
www.volkswagen-poznan.pl 
zatrudnienie w 2014: 6700 os.

ING Bank Śląski 
www.ing.pl 
zatrudnienie w 2014: 8899 os.

PKO Bank Polski
www.pkobp.pl 
zatrudnienie w 2014: 26 500 os.

Orange Polska 
www.orange.pl 
zatrudnienie w 2014: 18 000 os.
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PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACYPRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY

pracownika do zmiany roli zawodowej, a także wykorzystania możliwości wewnętrznego 
rynku pracy. Obejmuje warsztaty grupowe i spotkania indywidualne uczące planowania 
dalszej kariery, definiowania potencjalnych miejsc zatrudnienia oraz pozwalające poznać 
zasady działania na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy. „Poznaj swoje możliwości” 
to drugi etap realizowany we współpracy z firmami zewnętrznymi po zakończeniu umowy 
o pracę. Polega na indywidualnych spotkaniach z konsultantem w celu określenia swojego 
potencjału, poznawania lokalnego rynku pracy, nauczenia się aktywnego docierania do 
aktualnych ofert pracy. W drugiej części projektu mogą uczestniczyć osoby, które wzię-
ły udział w pierwszej. W ciągu 12 miesięcy w pierwszym etapie uczestniczyło 381 osób, 
w drugim – 221. Ponad 75% ocenia, że udział w programie w znacznym stopniu pomaga 
w podjęciu zatrudnienia.

Provident zatrudnia ponad 2 tys. osób i współpracuje z blisko 9 tys. doradców klienta. 
W tej liczbie wiele ludzi ma nie tylko ciekawe pasje, ale także chęć do podzielenia się 
nimi z innymi. Konkurs Pasjonaci Providenta adresowany jest do pracowników i doradców 
klienta, którzy mają osiągnięcia w którejś z wymienionych kategorii: sport, sztuka oraz 
kultura i edukacja. Konkurs składa się z dwóch etapów. Chętni przesyłają wnioski przedsta-
wiające ich pasję. Do programu wpłynęły 32 wnioski konkursowe, z których jury wybrało 
15 półfinalistów, z nich zaś w głosowaniu SMS-owym pracownicy i doradcy wybierali fina-
łową dzisiątkę. Laureaci otrzymują granty finansowe na realizację swoich pasji. Są także 
zobowiązani do zachęcenia do działania innych współpracowników. Laureaci tegorocznej 
edycji mają w planach organizację m.in. klubu biegacza, warsztatów plastycznych dla dzieci 
pracowników i doradców oraz naukę tańca dla zainteresowanych.

ZDROWIE PRACOWNIKÓW

Grupa Raben, w odpowiedzi na potrzebę pracowników w zakresie harmonii między życiem 
zawodowym a prywatnym, zorganizowała Wellness Week. W tym czasie osoby zatrudnio-
ne otrzymywały newslettery, które dotyczyły: slow joggingu, czyli biegania z uśmiechem 
według prof. Hiroaki Tanaka z Japonii; zbawiennego wpływu uśmiechu (w tym dniu wszy-
scy pracownicy dostali piłeczki antystresowe z naklejonymi uśmiechniętymi buźkami); 
dobrodziejstw zdrowego odżywiania (załączony został przepis na prostą sałatkę); wagi 
pozytywnych relacji oraz zdrowego odpoczynku i snu. Ostatniego dnia pracownicy otrzy-
mali „koło życia” – 8 podstawowych obszarów życia. W każdym z nich zakreślali przestrzeń 
zgodną ze swoim subiektywnym odczuciem samozadowolenia. 

Well-being, czyli ogólne dobre samopoczucie i zadowolenie z życia – które wiąże się 
z harmonią między sferami: cielesną, intelektualną i duchową – jest ważnym elementem 
kultury organizacyjnej NUTRICIA Polska. W 2014 roku firma skupiła się m.in. na inspiro-
waniu pracowników w zakresie: aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, ergonomii, 
efektywności osobistej, relaksacji, radzenia sobie ze stresem i kosmetologii. Firma organi-
zowała w tym zakresie warsztaty, akcje, spotkania, a także sesje Lunch & Learn (w przerwie 
lunchowej uczestnicy poznawali interesujący temat i jedli posiłek przygotowany w konsul-
tacji ze specjalistami ds. żywienia).

Dzień Fit to czas, który T-Mobile Polska przeznacza na spotkania i rozmowy poświęcone 
utrzymaniu dobrej kondycji, wprowadzeniu zdrowej diety oraz inspirowanie pracowników 
do korzystnych zmian na co dzień. W 2014 roku zaproszeni zostali trenerzy fitness, diete-
tycy, eksperci od zdrowego żywienia i pasjonaci sportu. Każdy pracownik miał możliwość 
ustalenia indywidualnej wstępnej diety. Mierzone było także ciśnienie, glukoza i poziom 
cholesterolu we krwi w gabinecie pielęgniarskim. Można było wziąć udział w zajęciach 
jogi, zumby, salsy, crossfitu i jazdy na rolkach. Z ekspertką od kuchni makrobiotycznej 
pracownicy gotowali wspólnie ciepłe i zdrowe śniadanie. A Beata Sadowska opowiedziała 
o swojej pasji do biegania.

Projekt Movember w zabawny sposób promuje poważną kwestię profilaktyki raka u męż-
czyzn. Nie goląc zarostu przez cały listopad, uczestnicy akcji w firmie Luxoft Poland i na 
całym świecie stają się „chodzącymi plakatami” prowokującymi do debaty na temat raka 
prostaty i jąder. Próbują przełamywać tabu i zwiększać świadomość dotyczącą jednego 
z największych problemów zdrowotnych wśród mężczyzn. W Polsce, według Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego, przyczynę zgonów 26% przedwcześnie zmarłych panów 
stanowią nowotwory. Większość pracowników Luxoft Poland to młodzi mężczyźni, którzy 

są w największej grupie ryzyka. Firma chce zwiększać poziom ich świadomości w zakresie 
zdrowia oraz skłonić do wykonywania badań okresowych i samokontroli.

Także UPC włączyło się do działań, które mają zwrócić uwagę pracowników na problem raka. 
Cykliczny projekt ThinkPink służy podnoszeniu świadomości, zbiórce funduszy na edukację, 
badania, a także programy wsparcia społecznego. W ciągu 4 tygodni października (miesiąc 
walki z rakiem) podejmowane są działania promocyjne i informacyjne zwracające uwagę 
na znaczenie profilaktyki, objawy choroby i znaczenie regularnych kontaktów z lekarzem. 
Partnerem akcji jest Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie. Jej pracownicy dzielili się zarówno 
wiedzą w zakresie walki z rakiem, jak i doświadczeniem osobistym, bowiem i prezeska, 
i dyrektorka Fundacji pokonały chorobę.

Volkswagen Motor Polska stawia na profilaktykę w zakresie zdrowia pracowników. Akcje 
zdrowotne firmy są dopasowywane do aktualnych problemów zdrowotnych. Pracownicy 
już na początku roku wiedzą, jaki jest plan działań w tym zakresie, kiedy dokładnie odbę-
dą się wizyty specjalistów, i dzięki temu mogą zaplanować swój udział w danym badaniu. 
Kalendarz Zdrowia to spisane i uporządkowane w skali roku działania profilaktyczne – pro-
mujące zdrowie, powiązane z narodowym planem zdrowia i zaleceniami WHO – przypisane 
do danego miesiąca. Zaplanowane akcje profilaktyczne wynikają z analizy badań w progra-
mie: Zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna. Firma chce, aby pracownicy mogli współtworzyć 
„własny plan zdrowia” na podstawie proponowanego programu.

Program Ocena postawy ciała na stanowisku pracy pozwolił na dokonanie przez fizjote-
rapeutów analizy miejsc pracy i zdefiniowania stanowisk jako lekkie lub ciężkie. Zalecono 
rotację co godzinę na stanowiskach pracy, aby każdy pracownik Volkswagen Motor Polska 
wykonywał inne czynności. Zdiagnozowano choroby w zakresie układu ruchu i zalecono 
leczenie. Dzięki wczesnemu wprowadzeniu terapii indywidulanej (manualnej, gimnastyki 
korekcyjnej oraz fizykoterapii) zmniejszyła się absencja chorobowa, wzrosło zadowolenie 
z pracy, zwiększyło się zaangażowanie pracowników w organizowanie własnych stanowisk 
pracy. Udało się poprawić świadomość na temat zdrowia w zakresie chorób układu ruchu.

Profilaktyka w Volkswagen Motor Polska to także wyrobienie nawyku dbania o własne 
zdrowie oraz zmiana stylu życia. W tym celu co dwa lata firma organizuje – w ramach 
programu Zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna – bezpłatne badania w godzinach pracy. Ich 
celem jest wczesne wykrycie chorób cywilizacyjnych typu cukrzyca, choroby serca czy też 
nowotwory. W sytuacji choroby pracownik może skorzystać z pakietu medycznego, opła-
canego przez pracodawcę w przypadku chorób ciężkich lub skorzystać ze specjalistycznych 
konsultacji lekarskich. Dodatkowo ze specjalnego funduszu socjalno-zapomogowego może 
sfinansować kosztowne leczenie, zabieg operacyjny czy też badania specjalistyczne. Około 
70% pracowników korzysta z cyklicznych badań.

Grupa Raben
www.raben-group.com

zatrudnienie w 2014: 4500 os.

NUTRICIA Polska
www.nutricia.pl

zatrudnienie w 2014: 950 os.

T-Mobile Polska S.A.
www.t-mobile.pl

zatrudnienie w 2014: 4800 os.

Luxoft Poland Sp. z o.o.
www.luxoft.com

zatrudnienie w 2014: 600 os.

Provident Polska S.A.
www.csr-provident.pl

zatrudnienie w 2014: 2055 os.

UPC Polska
www.upc.pl 
zatrudnienie w 2014: 1700 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 
www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.
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Praktyki długoletnie 
(opisane w jednej z poprzednich edycji raportu, realizowane również w 2014 roku)

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

1 Aviva Work-Life Balance Działania, dzięki którym pracownicy firmy otrzymują 
narzędzia ułatwiające wychodzenie z impasu 
dysharmonii i utrzymywanie właściwego poziomu 
efektywności. 

2012, 
2013

2 Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego

Bractwa sportowe BGK Celem działalności bractw sportowych BGK jest 
promocja zdrowego trybu życia, propagowanie pasji 
do sportu oraz umacnianie ducha współpracy poprzez 
wspólne działania sportowe.

2011, 
2013

3 Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego

Wolontariat jest super! W programie Wolontariat jest super! pracownicy 
i klienci BGK zrealizowali 111 projektów społecznych 
na rzecz szkół, przedszkoli, świetlic, szpitali, 
schronisk, hospicjów i organizacji pozarządowych.

2009, 
2010, 
2013

4 Blue Media S.A. Akademia Zdrowia Promocja zdrowia i kondycji fizycznej pracowników 
poprzez spotkania ze specjalistami ds. zdrowia, 
dofinansowanie kart sportowych, wspieranie drużyny 
biegowej, owoce w biurze.

2011, 
2012

5 Blue Media S.A. Promocja dojazdu 
do pracy rowerem 

Blue Media promuje i wspiera dojeżdżanie do pracy 
rowerem – płacąc za każdy kilometr w drodze do 
pracy przejechany na rowerze. W 2013 roku była 
to złotówka (działania opisane w praktyce: 1 zł za 
1 km rowerem do pracy), w 2014 stawka została 
podwojona. Łącznie w 2014 roku 34 pracowników 
przejechało 46 tys. km. Szacunkowo, zgodnie 
z kalkulatorem emisji CO2, dzięki podróży do pracy 
rowerem, a nie samochodem, nie wyemitowano 
do atmosfery ok. 10 ton dwutlenku węgla.

2013

6 Carlsberg Polska Budowanie kultury 
bezpieczeństwa 
wśród pracowników

Program obejmuje m.in. prewencję wypadków 
w pracy, szkołę bezpiecznej jazdy, system nagród 
dla pracowników za zgłoszone innowacje dotyczące 
bezpieczeństwa, cykliczne ćwiczenia ratownictwa 
ppoż. i chemicznego w browarach oraz w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. Celem projektu jest 
zmniejszenie liczby wypadków i ich ciężkości oraz 
kształtowanie właściwych postaw, bezpiecznych 
zachowań wśród pracowników.

2012, 
2013

7 CEZ Polska 
Sp. z o.o.

Firmowe śniadania 
z prezesem Zarządu

Od dwóch lat w firmie odbywają się regularne 
spotkania pracowników z prezesem Zarządu, 
które są okazją do lepszego poznania się i integracji.

2013

8 CEZ Polska 
Sp. z o.o.

Liderzy Bezpieczeństwa Raz w roku Zarząd Elektrowni Skawina wręcza 
wyróżnienie Lider Bezpieczeństwa. Tytuł ten przyznaje 
się pracownikom, którzy codzienną pracą przyczyniają 
się do poprawy bezpieczeństwa w firmie.

2013

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY

9 Citi Handlowy Klub Wolontariusza Klub Wolontariusza jest oddolną inicjatywą 
wolontariuszy banku Citi Handlowy poszukujących 
sposobu na integrację oraz inspirację osób 
angażujących się w wolontariat.

2013

10 Citi Handlowy Program Wolontariatu 
Pracowniczego 
w Citi Handlowy

Program został stworzony, aby wspierać i rozwijać 
zaangażowanie społeczne obecnych i byłych 
pracowników banku.

2004, 2005, 
2006, 2010, 
2012, 2013

11 Citi Handlowy Wolontariat Seniorów  Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób 
starszych oraz danie im możliwości dzielenia się 
swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym.

2012, 
2013

12 Citi Handlowy Żyj dobrze Inicjatywa zakłada kompleksowe podejście do 
pakietu świadczeń dodatkowych oraz wydarzeń 
organizowanych dla pracowników banku.  

2013

13 Credit Agricole 
Bank Polska S.A.

Program grantowy – 
element programu 
wolontariatu 
pracowniczego Credit 
Agricole Bank Polska 
„Działam, bo lubię”

Program daje szansę pracownikom na zdobycie 
dofinansowania na realizację własnych działań 
wolontariackich. Pula przeznaczona przez bank 
na te działania to 30 tys. zł rocznie. 

2013

14 Dentsu Aegis 
Network

Wellbeing AEGIS Wellbeing AEGIS to corocznie podejmowane 
działania wokół idei work-life balance skierowane 
do pracowników. W ostatnim czasie było to np. 
wspieranie trzech klubów sportowych oraz rowerowy 
event na patio biurowca firmy.

2012, 
2013

15 Diageo Polska 
Sp. z o.o.

Program Diageo 
Green Activation

Pracownicy poprzez aktywność fizyczną „zbierają 
kilometry”, w zamian firma przekazuje datek 
dla Fundacji SYNAPSIS na budowę ogrodu 
terapeutycznego dla osób z autyzmem.

2013

16 EDF Polska Akademia Społeczna EDF Cykl warsztatów dla pracowników zaangażowanych 
w działalność związkową. Celem przedsięwzięcia jest 
doskonalenie współpracy partnerów społecznych 
z reprezentacją pracodawcy.

2013

17 ENEA S.A. Konkurs z wiedzy 
energetycznej „1 z 10 
000”

Konkurs dla pracowników Grupy ENEA służy 
podnoszeniu ich świadomości oraz pogłębianiu 
wiedzy. Stanowi uzupełnienie obowiązkowych 
szkoleń z zakresu BHP.

2012, 
2013

18 Grupa GPEC Efektywny menedżer 
Grupy GPEC

Praktyka pozwala na wieloaspektowy rozwój, który 
jest zgodny z predyspozycjami i planami zawodowymi 
pracownika. Kluczowym elementem programu są 
utrwalone zasady oraz specjalny pakiet szkoleniowy.

2013

19 Grupa GPEC Mama GPEC i Tata GPEC Działania na rzecz wsparcia obojga rodziców
 w godzeniu życia zawodowego z prywatnym. 

2012, 
2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana
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20 Grupa GPEC Miękki start w Grupie 
GPEC

Praktyka polega na wprowadzeniu specjalnego 
pakietu adaptacyjnego dla nowo zatrudnionych 
pracowników, aby pomóc im przejść proces adaptacji 
na specjalnych warunkach oraz przy odpowiednim 
wsparciu.

2013

21 Grupa Saint-
-Gobain

Wybiegaj w przyszłość 
z Saint-Gobain

Coroczna akcja polega na zachęceniu pracowników 
Saint-Gobain do udziału w maratonach w Polsce, 
a przebiegnięte kilometry są przeliczane na kwotę 
pieniędzy, która zasila wybrany cel charytatywny.

2013

22 Horus 
Innowacyjne 
Materiały 
Przemysłowe 
Sp. z o.o.

Program motywacyjny 
dla pracowników

Firma opłaca swoim pracownikom karty wstępu 
na obiekty sportowe oraz wydarzenia kulturalne 
i rozrywkowe.

2013

23 HP Global 
Business Center 
Sp. z o.o.

Charytatywny Jarmark 
Świąteczny

Pracownicy firmy oraz wolontariusze kilku lokalnych 
fundacji za symboliczne datki rozdawali domowe 
wypieki, kartki i ozdoby świąteczne podczas Jarmarku 
zorganizowanego na terenie firmy.

2013

24 HP Global 
Business Center 
Sp. z o.o.

Happy Horizon Happy Horizon jest inicjatywą pracowników 
firmy HP oraz ich przyjaciół, mającą na celu stałą 
i długoterminową współpracę z Wrocławskim 
Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji. Wcześniej 
praktyka opisana jako: Szczęśliwy Horyzont.

2013

25 HP Global 
Business Center 
Sp. z o.o.

HaPpy Parenting W ramach programu pracownikom wychowującym 
dzieci przysługują udogodnienia pomagające im 
harmonijnie łączyć obowiązki służbowe i rodzinne.

2012, 
2013

26 HP Global 
Business Center 
Sp. z o.o.

Noce Kultury Inicjatywa ta polega na przybliżeniu kultur 
narodowych pracowników firmy, poprzez 
uczestnictwo w spotkaniach organizowanych 
przez wolontariuszy firmy z przedstawicielami 
różnych kultur.

2013

27 IBM IBM Corporate Service 
Corps 

Pracownicy IBM są wysyłani na miesięczne misje do 
krajów rozwijających się, aby realizować tam projekty 
dla lokalnych społeczności w międzynarodowych, 
kilkunastoosobowych grupach. Wcześniej praktyka 
opisana jako: Korporacyjny Korpus Pokoju.

2009, 
2012, 
2013

28 Infosys BPO 
Poland

Corporate Kindergarten Infosys, zakładając firmowe przedszkole, postanowił 
w ten sposób aktywnie wspierać pracowników, którzy 
godzą rolę rodzica małego dziecka z obowiązkami 
zawodowymi, oraz ułatwić powrót do pracy rodzicom.

2013

29 ING Bank Śląski Dobry Pomysł Konkurs dla pracowników na projekty wolontariackie. 
Organizowany jest wspólnie z Fundacją ING Dzieciom, 
która wspiera grantami finansowymi realizację 
zwycięskich projektów.    

2009, 
2013

30 ING Usługi 
Finansowe S.A.

HelpING – program 
wolontariatu 
pracowniczego 

Program grantowy dla pracowników dofinansowujący 
projekty, w których biorą oni udział jako 
wolontariusze. Z ponad 50 zgłoszeń wybrano 
16 projektów dofinansowanych łączną kwotą 70 tys. zł.

2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
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31 NSG Group 
w Polsce

Dzień Bezpieczeństwa 
w zakładach NSG Group 
w Polsce 

Długofalowy program edukacyjny na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i przeciwdziałania wypadkom przy 
pracy, zainicjowany w Polsce, a obecnie realizowany 
we wszystkich zakładach NSG Group na świecie.

2011, 
2012, 
2013

32 Operator 
Gazociągów 
Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.

Wolontariat pracowniczy Realizacja trzech programów: „GAZ-SYSTEM. Wspólnie 
dla innych”, „GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla społeczności 
lokalnych”, „GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla natury”.

2013

33 PKO Bank Polski PKO Bank Polski 
Biegajmy Razem 

Popularyzacja wśród społeczeństwa – w tym 
pracowników banku – idei wspólnego biegania. 
Zachęcanie do udziału w charytatywnych akcjach 
biegowych „Biegnę dla...”. 

2013

34 PKO Bank Polski Pracowniczy Program 
Emerytalny 

Systematyczne gromadzenie pieniędzy na przyszłe 
świadczenie emerytalne. 

2013

35 PKO Bank Polski Program „Dzień dobry 
w Banku”

Ułatwienie adaptacji nowym pracownikom i wsparcie 
w samodzielnym wykonywaniu zadań. Wcześniej 
praktyka opisana jako: Rozwój pracowników.

2013

36 PKN ORLEN SA Pracodawca Przyjazny 
Rodzinie

Wprowadzenie innowacyjnych ponadkodeksowych 
rozwiązań dla pracowników wychowujących dzieci 
do 3 r.ż. – dodatkowa przerwa na karmienie, 
zapewnienie świadczeń z ZFŚS, podtrzymywanie 
kontaktu z pracodawcą.

2013

37 Prologis IMPACT Day Globalny 
Dzień Wolontariatu 
Pracowniczego Prologis 

Pracownicy polskiego oddziału firmy kontynuowali 
rozpoczęty w ubiegłym roku projekt pomocy Centrum 
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Helenów. 

2013

38 Provident Polska 
S.A.

Tak! Pomagam Program wolontariatu pracowniczego. Obecnie 
trwa 18. edycja. W każdej bierze udział ponad 
300 wolontariuszy, w tym członkowie Zarządu firmy. 
Do tej pory zrealizowano 396 projektów. 

2006,
2007, 
2012, 2013

39 Schenker 
Sp. z o.o. 
(DB Schenker 
Logistics)

Wolontariat pracowniczy 
„Czas Pomagania DB 
Schenker Logistics”

DB Schenker Logistics od 2008 roku organizuje 
program wolontariatu pracowniczego w dwóch 
edycjach: ekologicznej i świątecznej. Łącznie 
zrealizowano już 246 projektów, podczas których 
przepracowano ponad 19 tys. godzin.

2004, 
2013

40 Skanska w Polsce Kampania „O mało co...” Kampania ma za zadanie pokazać sytuacje, które 
mogły zakończyć się wypadkiem. Są one zgłaszane 
przez pracowników na budowie, odnotowywane 
i omawiane.

2012, 
2013

41 Skanska w Polsce Program wdrożeniowy 
„Introduction” dla 
nowych pracowników 
Skanska Property Poland

Programem objęci są wszyscy nowi pracownicy – 
polega on na przekazaniu materiałów na temat firmy, 
zorganizowaniu pierwszego dnia w nowej pracy, 
przypisaniu osoby, która pomaga we wdrożeniu 
w życie firmy.

2012, 
2013

42 Skanska w Polsce Tydzień Bezpieczeństwa Popularyzacja BHP poprzez szkolenia, warsztaty 
i konkursy.

2011, 2012, 
2013

43 Tchibo Warszawa Program edukacji 
pracowników 
w zakresie CSR

Edukacja w zakresie CSR dostosowana do trzech 
głównych grup pracowników: biura, sklepów 
i sprzedaży. 

2013
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44 Tchibo Warszawa Program Równowaga 
Praca Rodzina 

Rozwiązania, które mają pomóc pracownikom 
w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą zawodową 
a życiem prywatnym.

2013

45 Tchibo Warszawa Program wolontariatu 
pracowniczego 
„Wolontariusz Tchibo. 
Chcę pomagać!”

Przedsięwzięcie opiera się na idei programu 
grantowego dla pracowników na projekty 
wolontariackie.

2010, 2011, 
2012, 2013

46 T-Mobile Polska 
S.A.

Firma Przyjazna 
Pracownikom 

W ramach programu firma wspiera pracowników 
w utrzymaniu równowagi między intensywną pracą 
a życiem prywatnym, towarzyskim i wypoczynkiem. 
Program składa się z dwóch części: konsultacyjnej 
i edukacyjnej.

2012, 2013

47 T-Mobile Polska 
S.A.

Kids Day w T-Mobile Dzień, w którym dzieci pracowników T-Mobile 
odwiedzają swoich rodziców w pracy. Uczestniczą 
w przygotowanych konkursach, zabawach 
i przedstawieniach. 

2013

48 T-Mobile Polska 
S.A.

Zakładowa Jednostka 
Ratownicza T-Mobile 
Polska S.A. „Rescue Team”

Jednostka propaguje ratownictwo w T-Mobile Polska, 
a także podejmuje czynności ratownicze poza firmą 
w przypadku wystąpienia zagrożeń. 

2013

49 Totalizator 
Sportowy

Program wolontariatu 
pracowniczego 
„Kumulacja Dobrej Woli”

W 2014 roku ok. 300 wolontariuszy LOTTO 
zrealizowało 35 projektów społecznych skierowanych 
do ok. 3500 beneficjentów w ramach programu 
wolontariatu pracowniczego „Kumulacja Dobrej 
Woli”.

2011, 
2012, 
2013

50 TRI (Poland) Aktywne TRI- wolontariat 
pracowniczy

Program ma na celu wspieranie inicjatyw 
pracowników firmy działających na rzecz społeczności 
lokalnej. 

2011

51 UPC Polska In Heroes Konkurs dla pracowników-wolontariuszy. Jego celem 
jest wsparcie finansowe organizacji pozarządowych, 
na rzecz których pracownicy działają.

2012, 
2013

52 UPC Polska Uwolnij energię! Przedsięwzięcie zachęcające pracowników do 
prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia 
oraz zachowania równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym. 

2011, 
2012, 
2013

53 VIWA 
Entertainment 

VIWA Leaders Spotkania służące poznaniu się i integracji liderów 
firmy. Elementy dodatkowe to podnoszenie 
kwalifikacji, omawianie celów firmy i planów rozwoju. 

2013

54 Volkswagen 
Poznań 

Centrum Rehabilitacyjno-
Sportowe Volkswagen 
Poznań 

Na terenie firmy funkcjonuje Centrum Rehabilitacyjno-
-Sportowe z siłownią, salą fitness oraz gabinet 
fizjoterapeutyczny. Pracownicy mogą korzystać 
z pakietu zajęć profilaktycznych 
i fizjoterapeutycznych.

2013

55 Volkswagen 
Poznań 

Checkup Kompleksowy, bezpłatny przegląd zdrowotny 
pozwalający monitorować stan zdrowia i zapobiegać 
najczęściej występującym chorobom.

2012, 
2013

56 Volkswagen 
Poznań 

Karta Stosunków Pracy Karta jest dokumentem wprowadzonym w 2009 
roku w koncernie Volkswagen. Definiuje ona prawa 
przedstawicieli pracowników do uczestnictwa 
w procesach firmy. 

2013

57 Volkswagen 
Poznań 

Przyszła mama Całoroczny cykl warsztatów i szkoleń dla 
pracowników, które zachęcają ich do generowania 
pomysłów optymalizacyjnych w miejscu pracy.

2011, 
2012, 
2013

58 Volkswagen 
Poznań 

StartUp Kompleksowy, ustandaryzowany program 
wdrożeniowy dla nowych pracowników firmy. 
W jego ramach zatrudnieni poznają wszystkie 
najważniejsze obszary przedsiębiorstwa oraz 
zasady jego funkcjonowania. 

2013

59 Volkswagen 
Poznań 

Wyzwania demograficzne Głównym celem programu jest przygotowanie 
firmy na zmieniającą się strukturę demograficzną 
załogi poprzez szereg akcji edukacyjnych oraz 
ergonomizację miejsc pracy.

2012, 
2013
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RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014

Decyzje i działania organizacji zawsze mają wpływ na środowisko, niezależnie od lokalizacji organizacji. Wpływy te mogą 
mieć związek z wykorzystywaniem zasobów, umiejscowieniem działań organizacji, emisją zanieczyszczeń, wytwarzaniem 
odpadów oraz wpływem działań organizacji na siedliska naturalne. W celu ograniczenia wpływu na środowisko zaleca się, 
aby organizacja przyjęła zintegrowane podejście uwzględniające bezpośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne, społeczne, 
zdrowotne i środowiskowe swoich decyzji i działań.

Norma PN-ISO 26000:2012 // Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

BIORÓŻNORODNOŚĆ

CERTYFIKACJA

EDUKACJA EKOLOGICZNA

EDUKACJA KONSUMENTÓW

EKOBIURO

EKOBUDOWNICTWO

 EKOEFEKTYWNOŚĆ

EKOPRODUKTY

PROGRAMY PROŚRODOWISKOWE

RECYKLING

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

50 

praktyk

33 

firmy

ŚRODOWISKO
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BIORÓŻNORODNOŚĆ

Grupa LOTOS w celu zdobycia informacji o wpływie na środowisko przeprowadziła inwen-
taryzację przyrodniczą na terenie rafinerii Grupy LOTOS i w jej otoczeniu. Objęła ona tere-
ny gmin Gdańsk i Pruszcz Gdański i pozwoliła na zidentyfikowanie najcenniejszych i najbar-
dziej wrażliwych komponentów przyrody w otoczeniu rafinerii. Opracowanie dostarczyło 
informacji, w których posiadaniu nie były nawet urzędy ani organy zajmujące się ochroną 
środowiska. Zinwentaryzowano gatunki objęte ochroną, wpisane do Polskich Czerwonych 
Ksiąg oraz takie, które nie były wcześniej obserwowane w tej części regionu lub nawet 
kraju. Proces będzie powtarzany, a jego wyniki zostaną uwzględnione w raportach firmy. 

CERTYFIKACJA

Przyznanie certyfikatu Zielonego Biura było efektem wprowadzenia przez ING Bank Śląski 
rozwiązań, dzięki którym możliwe jest bardziej efektywne zarządzanie budynkami firmy. 
Tower ING posiada szereg rozwiązań, które znacząco ograniczają negatywny wpływ na śro-
dowisko, np. wyłącznie energooszczędny sprzęt biurowy czy oświetlenie energooszczęd-
ne. Działania na tym polu wynikają ze spójnej polityki proekologicznej i są konsekwencją 
wdrożenia systemu ISO 14001.

Spółka JARS rozpoczęła projekt opracowania i wdrożenia systemu zarządzania środowi-
skiem zgodnego z ISO 14001 oraz integracji z istniejącym systemem zarządzania według 
ISO 9001 i AQAP 2130. W tym celu zdecydowano się wyjść poza wytyczne wyłącznie 
wymagane przez prawo poprzez wdrożenie metod zarządzania gospodarką odpadami, 
ograniczenie zużycia paliwa i energii. Firma przeprowadziła także szkolenia pracowników  
i wyznaczyła cele w zakresie ograniczania wpływu na środowisko. Po wdrożeniu wszystkich 
niezbędnych działań przeprowadzono audyty wewnętrzne, oceniające stopień wdrożenia 
systemu zarządzania środowiskowego. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

CSRinfo w ramach projektu Ekoedukacja pracowników, dostawców i sąsiadów zorganizo-
wało i przeprowadziło warsztaty edukacji ekologicznej, w których wzięli udział przedstawi-
ciele dostawców CSRinfo, pracowników sąsiadujących firm oraz sami zatrudnieni w CSRinfo 
i ich rodziny. W trakcie spotkania uczestnicy w formule konkursów i zabawy poznali zasady 
segregowania odpadów, prowadzenia ekobiura. Zapoznali się również z tematyką zrów-
noważonego rozwoju. Konkursom towarzyszyły warsztaty tworzenia ozdób świątecznych 
z recyklingu. Poza zwiększeniem świadomości ekologicznej interesariuszy udało się także 
zintegrować środowisko wokół firmy. 

ING Bank Śląski w ramach ekologicznej edukacji pracowników prowadzi dwutorowy 
program mający na celu powiększanie ich wiedzy o ochronie środowiska. Z jednej stro-
ny publikowane są artykuły z cyklu „Bądź eko” w dwumiesięczniku bankowym „Baśka”.  
Z drugiej pracownicy są angażowani w inicjatywy ekologiczne: Godzina dla Ziemi, „Bądź 
eko – oddaj telefony”, Dzień Ziemi po hasłem „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” i konkurs 
„Zgarnij eko-certyfikat”. 

IKEA Łódź w dziale Pokój Dzienny stworzyła nietypową aranżację wnętrza – akcja ma na 
celu edukację ekologiczną klientów sklepu. Ekologiczne wnętrze, bo tak został nazwany 
projekt, podzielone zostało na 5 obszarów, m.in. oszczędzanie wody, dział poświęcony 
zasadom ekologii w kuchni, sposobom oszczędzania energii za pomocą oświetlenia LED. 
Pokazane zostało także, w jaki sposób można stworzyć w domu hodowlę własnych roślin  
i ziół oraz jak ważna jest segregacja odpadów i recykling. Znalazło się tam też miejsce 
warsztatowe dla dzieci. Codziennie przez wnętrze przechodzi kilkuset klientów sklepu,  
a raz w tygodniu odbywają się tam warsztaty dla najmłodszych. 

W maju i czerwcu 2014 roku IKEA Targówek zorganizowała cykl bezpłatnych zajęć dla dzie-
ci z warszawskich przedszkoli. Odbywające się w ramach akcji Ekolekcje w IKEA Targówek 
zajęcia podzielone zostały na dwugodzinne bloki tematyczne – w trakcie pierwszego 
najmłodsi nauczyli się, jak należy właściwie segregować odpady i dlaczego warto to robić,  
a podczas drugiego dowiedzieli się, czym jest proces recyklingu i zrozumieli, dlaczego jest 
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on tak ważny. W sumie zorganizowano 7 spotkań, w których uczestniczyły dzieci w wieku 
od 4 do 6 lat z warszawskich przedszkoli. Łącznie w Ekolekcjach w maju i czerwcu 2014 roku 
wzięło udział 141 dzieci.

PGNiG Obrót Detaliczny zorganizowało konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych 
Dbając o środowisko, oszczędzasz energię. W wydarzeniu wzięły udział dzieci ze szkół 
podstawowych województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Celem 
konkursu było uświadomienie uczniom, że im mniej marnują energii, tym bardziej dbają  
o środowisko naturalne i przyszłość naszej planety. W sumie do konkursu zgłoszono blisko 
400 prac plastycznych, a w ramach zakończenia projektu w kilku szkołach znajdujących się 
w bezpośredniej bliskości oddziałów firmy odbyły się spotkania z jej pracownikami.

Las pełen energii to autorska akcja ekologiczna spółki PGE Dystrybucja, realizowana we 
współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych. Projekt ma na celu budowę 
postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży i adresowany jest przede wszystkim do 
społeczności lokalnych. Nowe drzewa posadzili uczniowie gimnazjów, szkół średnich, pod-
opieczni przedszkoli, leśnicy, pracownicy PGE i samorządowcy. Najmłodsi ekolodzy liczyli 
sobie po 4 lata i „Las pełen energii” sadzili wspólnie z rodzicami. W wydarzeniu udział 
wzięło ok. 700 osób, które posadziły ponad 40 tys. sadzonek drzew na terenie nadleśnictw: 
Gidle, Skierniewice, Smardzewice, Kolumna, Tomaszów Lubelski, Grotniki i Kutno.

Firma JARS w ramach swoich działań proekologicznych przeprowadziła monitorowanie 
czystości wody w Zalewie Zegrzyńskim i okolicznych akwenach. W sumie dokonano  
10 analiz. Było to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń do badania składu 
wody, a także systemu GPS do wskazania dokładnego miejsca badania. Wyniki zostały opu-
blikowane zarówno na stronie internetowej firmy, jak i w lokalnej prasie.

PGE Polska Grupa Energetyczna postanowiła pokazać obszary przyrodnicze powstałe 
dzięki rekultywacjom prowadzonym przez Grupę na dawnych terenach wydobywczych. 
W ramach akcji „Wakacje pod prąd” – odkrywamy miejsca pełne energii Leszek Talko, 
dziennikarz, pisarz i miłośnik podróżowania, wraz ze swoimi dziećmi odwiedzał atrakcyjne 
turystycznie miejsca, które znajdują się na terenach będących wcześniej strefą aktywności 
biznesowej PGE. W programie zaprezentowany został m.in. kompleks Wawrzkowizna koło 
Bełchatowa, góra Kamieńsk i lasy w okolicach Turowa. Akcja została dodatkowo wsparta 
konkursem w mediach społecznościowych.

W 2014 roku T-Mobile Polska był partnerem strategicznym akcji Godzina dla Ziemi. Firma 
podjęła wewnętrzne i zewnętrzne działania komunikacyjne w ramach projektu Włącz się 
do Zmian z WWF i T-Mobile. T-Mobile wygasił na godzinę światła we wszystkich siedzibach 
na terenie całej Polski oraz neony w salonach. Dodatkowo przeprowadzono kampanię edu-
kacyjną dla pracowników – „Włącz się do zmian, zmień swoją naturę”. W akcję byli zaan-
gażowani wszyscy pracownicy, salony sprzedaży, główna siedziba i pozostałe lokalizacje.

Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne dla działania ZT „Kruszwica” są pszczoły zapylające 
rzepak, z którego wytwarzany jest główny produkt zakładu – olej, firma prowadzi program 
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. W projekt zostało zaangażowanych ponad 2700 pla-
cówek edukacyjnych z całej Polski. Jego celem było dostarczenie wiedzy o życiu owadów, 
ich znaczeniu dla ekosystemów, a także budowa sympatii dla tych stworzeń, by na co dzień 
otaczać je ochroną. Firma dodatkowo wsparła konkurs grantowy Fundacji Nasza Ziemia 
w zakresie działań dotyczących ochrony pszczół i 8 sierpnia zorganizowała Wielki Dzień 
Pszczół. W jego trakcie w ogrodach botanicznych, parkach narodowych posadzono rośliny 
miododajne i zbudowano instalacje dla pszczół.

EDUKACJA KONSUMENTÓW

Zielony Katalog to osobna broszura dla klientów Lyreco prezentująca tylko te produkty, 
które zostały ocenione jako ekologiczne. Jego celem jest promowanie produktów „zielo-
nych” wśród klientów szczególnie zainteresowanych ekologią. Katalog jest przygotowywa-
ny na początku każdego roku przez Departament Marketingu oraz Departament Jakości 
Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju na podstawie  wyników rocznego procesu 
oceny zielonych produktów. W 2014 roku ilość produktów eko w całym katalogu wynosiła 
17%, natomiast ich zbyt osiągnął prawie 25% sprzedaży ogółem. 

Grupa Kapitałowa LOTOS 
www.lotos.pl

zatrudnienie w 2014: 4983 os.

ING Bank Śląski 
www.ing.pl

zatrudnienie w 2014: 8899 os.

JARS 
www.jars.pl

zatrudnienie w 2014: 95 os.

CSRinfo
www.csrinfo.com.pl

zatrudnienie w 2014: 4 os.

ING Bank Śląski 
www.ing.pl

zatrudnienie w 2014: 8899 os.

IKEA Retail  
www.ikea.pl/przyszlosc

zatrudnienie w 2014: 2400 os.

PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A.   
www.gkpge.pl
zatrudnienie w 2014: 41 000 os.



RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014

63w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l62 w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

EKOBIURO

Dzięki wdrożeniu rozwiązań z zakresu IT, określonych wspólnym mianem księgowanie 
w chmurze, udało się zmienić zasady obrotu dokumentów między klientami a pracownika-
mi biura księgowego Petra. Ideą pomysłu było stworzenie ekobiura poprzez wyeliminowa-
nie fizycznych ograniczeń w księgowości, m.in. konieczności spotkań klientów i księgowych 
w celu przekazywania dokumentów i informacji oraz prezentowania wyników pracy księgo-
wej w postaci wydruków dla klienta. W konsultowanie powstających rozwiązań włączono 
zarówno klientów, jak i pracowników firmy. Dzięki temu ograniczono zużycie papieru 
o 30%. Rozwiązania te pozwoliły także na wdrożenie w firmie pracy zdalnej.

W celu optymalizacji drukowania, a przez to oszczędności papieru i tonerów Lyreco Polska 
wdrożyło program Zielone Drukowanie. Do centrali firmy zakupiono urządzenia druku-
jące mające funkcje druku dwustronnego, możliwość druku w trybie ekonomicznym oraz 
przechodzące w stan nieaktywności znacznie szybciej niż urządzenia, których używano 
wcześniej.

Green IT, projekt wdrażany w Grupie Żywiec, ukierunkowany jest na użytkowanie sprzętu 
IT w sposób ekologicznie wydajny i efektywny. W praktyce oznacza to między innymi pilno-
wanie siebie i innych, aby wyłączać urządzenia po skorzystaniu z nich, ograniczanie źródeł 
ciepła, rozsądne zarządzanie wydrukami, dbałość o użytkowany sprzęt, by służył jak naj-
dłużej, a przez to jak najpóźniej stał się odpadem. Firma wdraża również energooszczędne 
technologie mobilne, a także prowadzi zbiórkę elektroodpadów. Grupie Żywiec udało się 
uzyskać wyraźny spadek ilości zużytej energii na jednego pracownika. 

EKOBUDOWNICTWO

W 2014 roku Grupa Saint-Gobain otworzyła w Polsce 2 domy modelowe Multi-Comfort 
Saint-Gobain oparte na założeniach zrównoważonego budownictwa. Powstały one jako 
rezultat międzynarodowej strategii całej grupy – Habitat – Zrównoważone Budownictwo. 
Domy wykorzystują technologie opracowane w ośrodkach badawczych Grupy, które pra-
cują nad zagadnieniami związanymi między innymi z innowacyjnym oszkleniem i oświe-
tleniem budynków, wytwarzaniem energii alternatywnej, ogniwami fotowoltaicznymi, 
energooszczędnością, ochroną środowiska i recyklingiem produktów. 

EKOEFEKTYWNOŚĆ

Analizując trendy rynkowe i oczekiwania klientów, BASF zdecydował się przeprowadzić 
kompleksową analizę swojego portfolio pod kątem zrównoważonego rozwoju w ramach 
autorskiej metody kategoryzacji produktów według kryteriów zrównoważonego rozwo-
ju: Metoda Sustainable Solution Steering. Każde z rozwiązań w portfolio firmy zostało 
przypisane do jednej z czterech kategorii. Oceniano wszystkie ogniwa łańcucha wartości, 
począwszy od etapu dostawy surowca, przez produkcję, fazę użytkowania, aż po utyliza-
cję, uwzględniając trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: ekonomiczny, środowiskowy 
i społeczny. W ramach projektu analizie poddano ok. 50 tys. produktów BASF, co stanowi 
ok. 80% całego portfolio.

W celu realizacji założeń polityki środowiskowej Kompanii Piwowarskiej wdrożono pro-
jekt zmiany technologii wytwarzania wody odtlenionej dla potrzeb przepychań i płuka-
nia rurociągów piwnych. W ten sposób udało się ograniczyć zużycie energii pierwotnej 
o 3 003,76 GJ/rok, co przekłada się na redukcję emisji CO2 o 282 Mg/rok. Przedsięwzięcie 
polegało na wyłączeniu dochładzania wody odtlenionej służącej do przepychań i płukania 
rurociągów piwnych w sekcji glikol/woda odtleniona w wymienniku płytowym, dedyko-
wania niezależnego zbiornika i budowy instalacji rozbiorowej wody odtlenionej. Projekt 
otrzymał „Biały certyfikat efektywności energetycznej” w 2014 roku.

Kolejnym działaniem Kompanii Piwowarskiej mającym na celu ograniczenie emisji CO2 był 
projekt modernizacji układu wymienników w strefie odzysku ciepła w stacji produkują-
cej wodę odtlenioną. Przedsięwzięcie polegało na instalacji dodatkowego wymiennika 
i tym samym zwiększeniu powierzchni wymiany ciepła w strefie środkowej wymiennika 
trójsekcyjnego. Przyniosło to korzyści w postaci mniejszego zapotrzebowania na parę do 
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Petra Sp. z o.o. 
www.biuropetra.pl

zatrudnienie w 2014: 15 os.

Lyreco Polska S.A.
www.lyreco.pl

zatrudnienie w 2014: 545 os.

Grupa Żywiec 
www.grupazywiec.pl

zatrudnienie w 2014: 4000 os.

Grupa Saint-Gobain 
www.saint-gobain.pl

zatrudnienie w 2014: 5700 os.

BASF Polska 
www.basf.pl

zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

Kompania Piwowarska SA  
www.kp.pl

zatrudnienie w 2014: 3143 os.

Orange Polska    
www.orange.pl
zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

TRI (Poland)  
www.tri.pl
zatrudnienie w 2014: 1102 os.

Bank Ochrony Środowiska 
www.bosbank.pl
zatrudnienie w 2014: 1634 os.

Tesco Polska
www.tesco.pl
zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

Polpharma   
www.polpharma.pl
zatrudnienie w 2014: 4300 os.

podgrzania wody uzdatnionej przy zapewnieniu optymalnych warunków pracy instalacji 
i mniejszego zapotrzebowania na glikol do chłodzenia wody odtlenionej. W wyniku reali-
zacji projektu zredukowano emisję CO2 o 259,91 Mg/rok.

W Polsce wystawia się obecnie 1,5 mld faktur papierowych rocznie. Szacuje się, że zaled-
wie 8–11% rachunków jest przesyłanych elektronicznie. Dlatego Orange Polska od kilku 
lat wdraża elektroniczny obieg dokumentów i zachęca do tego typu rozwiązań swoich 
partnerów, dostawców i klientów. Już ponad 4  mln klientów Orange Polska otrzymuje co 
miesiąc e-fakturę zamiast tradycyjnego papierowego dokumentu. Orange Polska działa 
też aktywnie na rzecz upowszechniania e-faktury w Polsce – w ramach koalicji „Wybieram 
e-fakturę”, koordynowanej przez PKPP Lewiatan.

Polpharma jako zakład produkcyjny zużywa znaczne ilości energii elektrycznej i cieplnej 
w procesach wytwórczych oraz pomocniczych. Inicjatywy podejmowane w ramach 
Programu Oszczędzania Energii polegają na edukacji pracowników oraz działaniach tech-
nicznych i organizacyjnych zmierzających do redukcji zużycia mediów energetycznych. 
Przed podjęciem decyzji o implementacji danej inicjatywy, interdyscyplinarny zespół 
specjalistów z działów technicznych, produkcyjnych, logistyki i mediów poszukuje miejsc 
poprawy efektywności energetycznej (urządzenia, procesy, organizacja pracy) podczas 
wewnętrznych inspekcji i audytów. Dzięki programowi udało się ograniczyć zużycie energii 
i ciepła.

Jesienią 2014 roku, w ramach realizacji projektu Najbardziej zielony terminal w Polsce, 
firma Schenker uruchomiła nowy terminal w miejscowości Złotoria koło Białegostoku, 
który jest najbardziej ekologicznym terminalem cross-dockingowym w Polsce. Obiekt 
jest wyposażony w lampy LED i solarne, co pozwala na ograniczenie emisji CO2 o 31 400 
ton rocznie. Kolektory słoneczne na dachu części biurowej umożliwiają podgrzewanie 
wody użytkowej. Terminal magazynuje także ponad 7 tys. litrów deszczówki, ograniczając 
zużycie wody wodociągowej. Konstrukcja budynku zapewnia optymalizację światła dzien-
nego w pomieszczeniach, dobrą akustykę i odpowiednią jakość powietrza. W hali zostały 
zamontowane urządzania grzewczo-wentylacyjne pozwalające na odzysk ciepła oraz piec 
kondensacyjny. 

Dążąc do ograniczenia emisji CO2, firma TRI (Poland) rozpoczęła wdrażanie programu 
Muda – poszukiwanie i eliminowanie marnotrawstwa. Celem było ograniczenie emisji 
CO2 związanej ze zużytą energią w kolejnych latach odpowiednio o 3 i 2%, licząc emisję rok 
do roku. Realizacja następowała dwutorowo, z jednej strony poprzez analizę i skrupulatne 
pomiary pozwalające wykryć nieprawidłowości, z drugiej poprzez systemy automatycz-
nego sterowania oświetleniem. Wraz z innymi wprowadzonymi rozwiązaniami pozwoliło 
to zmniejszyć wartość wskaźnika EEF (zużycie energii, udział kosztów energii) o 4 do 12% 
w poszczególnych latach.

EKOPRODUKTY

Bank Ochrony Środowiska zaproponował proste i ekologiczne rozwiązanie grzewcze dedy-
kowane właścicielom domów jednorodzinnych i deweloperom budującym osiedla dom-
ków. BOŚ EKOsystem (BES) pozwala obniżyć koszty ogrzewania domów i realnie wspiera 
ochronę środowiska. BES to kompleksowy system grzewczy, który wykorzystuje: pompę 
ciepła, panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i moduł kotłowy. Kampania wspierająca 
BOŚ EKOsystem, która ruszyła w lutym tego roku, miała też istotny charakter edukacyjny 
– pokazywała bowiem realne korzyści płynące z zastosowania ekologicznych rozwiązań, 
promowała rozwój rynku mikroźródeł i generalnie zielonej energii.

Tesco w ramach swojego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego działa 
w kierunku zmniejszenia ilości jednorazowych reklamówek, oferując klientom „Torbę na 
całe życie”. Jest ona wykonana z materiału jutowego. Firma gwarantuje, że raz zakupiona 
torba, jeśli ulegnie jakiemukolwiek uszkodzeniu, będzie bezpłatnie wymieniona na nową.

Schenker Sp. z o.o. 
(DB Schenker Logistics)  
www.logistics.dbschenker.pl
zatrudnienie w 2014: 1900 os.
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PROGRAMY PROŚRODOWISKOWE

Inicjatywa Carrefour Polska Gospodarowanie odpadami BIO polega na regularnym prze-
kazywaniu nienadających się do sprzedaży warzyw i owoców do lokalnych kompostow-
ni, za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm posiadających stosowne uprawnienia. 
Przedsięwzięcie to prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowisko 
i przyczynia się do pozyskania kompostu stosowanego do rekultywacji terenów zdegrado-
wanych i w celach rolniczych. Obecnie inicjatywa „Gospodarowanie odpadami BIO” jest 
realizowana w 28 sklepach Carrefour w Polsce. W I kwartale 2014 roku w 22 analizowa-
nych sklepach pozyskano 348,2 tony bioodpadów w postaci nienadających się do spożycia 
warzyw i owoców, co stanowiło 17,8% całkowitej masy odpadów. W przyszłości firma 
planuje rozszerzyć rozwiązanie na wszystkie sklepy Carrefour.

AB wdrożyła szereg działań ograniczających wpływ firmy na środowisko naturalne, 
w ramach kompleksowego programu AB na zielono. Znalazły się wśród nich: zastosowanie 
energooszczędnego sprzętu w celu ograniczenia zużycia energii, wymiana floty samocho-
dowej na pojazdy z silnikiem Diesla, segregacja odpadów w biurach, ograniczenie zużycia 
wody oraz zbiórka odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo specjalnie delegowani pracow-
nicy prowadzą proces belowania opadów, by móc przekazać je do recyklingu. AB wdrożyła 
także System Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Wszystkie akcje przełożyły się na spadek 
kosztów działania i ograniczenie wpływu na środowisko.

Odbudowa populacji foki szarej i morświna oraz poprawa bioróżnorodności Bałtyku – to 
efekt działań edukacyjnych i wsparcia ochrony przyrody, które podejmuje Grupa LOTOS 
w ramach projektu Kierunek Bałtyk. Obejmował on wsparcie badań liczebności populacji 
morświna i przekazanie do Stacji Morskiej na Helu specjalistycznego sprzętu. Udało się 
także, wspólnie z kilkoma organizacjami pozarządowymi, wesprzeć wieloletni program 
„Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. W terenie w celach edukacyjnych m.in. 
został wybudowany punkt obserwacyjny ptaków. W działania w ramach wolontariatu pra-
cowniczego zaangażowano osoby zatrudnione w Grupie LOTOS. Podczas akcji wykorzysty-
wano media społecznościowe oraz reklamy wielkoformatowe. 

Doskonaląc przyjęte w 2012 roku standardy zarządzania, spółka Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania BHP, Jakością i Środowiskiem. 
Odzwierciedla on zdobywaną przez lata wiedzę i jest zgodny z szeregiem norm międzyna-
rodowych, między innymi ISO 14001:2005. Spółka zobowiązała się do zachowania najwyż-
szych standardów i norm jakości wszystkich produkowanych wyrobów, ograniczenia ujem-
nego wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionym 
w spółce i osobom pracującym na jej rzecz.

PGE Polska Grupa Energetyczna postawiła na ochronę ptaków, realizując program Dbamy 
o ochronę ptaków. Opiera się on głównie na montowaniu platform dla bocianich gniazd 
na słupach energetycznych, zabezpieczeniu linii wysokiego napięcia oraz stacji transfor-
matorowych i linii średniego napięcia, a także wsparciu Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt 
Chronionych w Przemyślu. Przy poszanowaniu okresu ochronnego ptaków, udało się 
zamontować 21 tys. podstaw pod gniazda. Działania firmy na tym polu z jednej strony 
zmniejszają liczbę awarii związanych z zerwaniem linii energetycznych, a z drugiej chronią 
populację ptaków żyjących na obszarze, gdzie PGE prowadzi działalność.

Firma PKN ORLEN w ramach zrekompensowania wycinki drzew i krzewów na terenach 
rafinerii w Płocku zrealizowała program ORLEN dba o nasadzenia kompensacyjne drzew 
i krzewów. Polegał on na zasadzeniu 368 drzew i 660 krzewów w bezpośredniej bliskości 
stacji paliw firmy, tworząc w ten sposób ogólnodostępne wyspy zieleni na terenie Płocka. 
W ramach wolontariatu pracowniczego w przedsięwzięciu wzięło udział 40 pracowników firmy. 

Akcja Dzień Ziemi organizowana przez firmę Stanley Black & Decker Polska łączy w sobie 
inicjatywy: ECOTest (edukacja ekologiczna), ECOlogical training (warsztaty kształtujące 
umiejętności praktyczne) oraz ECOSmart (projekty ekologiczne pracowników). W pierwszej 
kolejności zaangażowani pracownicy z oddziału firmy w Gliwicach przeszli test wiedzy 
o ochronie środowiska, a następnie wzięli udział w szkoleniach prowadzonych przez 
Fundację „Bez Tajemnic”. Ostatnim etapem był program ECOSmart, w ramach którego pra-
cownicy zgłaszali pomysły poprawiające efektywność ekologiczną firmy. W sumie zrealizo-
wano 5 z zaproponowanych projektów, które przyniosły oszczędności ocenione na 9400 $.

ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO

Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.  

lw.com.pl
zatrudnienie w 2014: 4768 os.

PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A.   

www.gkpge.pl
zatrudnienie w 2014: 41 000 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 

www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

Stanley Black 
& Decker Polska 

www.stanleyblackanddecker.com
zatrudnienie w 2014: 313 os.

W ramach strategii Think Blue. Factory, która jest realizowana w skali całej grupy, firma 
Volkswagen Motor Polska dąży do ograniczenia uciążliwości środowiskowej fabryki o 25% 
do 2018 roku. W tym celu wdrożono takie metody oszczędzania energii, jak oświetlenie 
LED, wyłączające światło czujniki ruchu, freecooling wykorzystujący ujemną temperaturę 
do chłodzenia maszyn i falowniki regulujące prędkość obrotową silników elektrycznych 
prądu przemiennego. Cyklicznie organizowane są także warsztaty i szkolenia w celu zapoz-
nania załogi ze sposobami oszczędzania energii, mediów i zasobów w firmie. Od 2010 roku 
do października 2014 roku zakład zredukował zużycie wody o 58%, energii o 26%, zmniej-
szył też emisję CO2 o 98% – w przeliczeniu na wyprodukowany silnik.

Quarry Life Award to międzynarodowy konkurs przyrodniczy, którego polska edycja zosta-
ła zorganizowana na przełomie 2013 i 2014 roku przez Grupę Górażdże Cement. Konkurs 
adresowany jest do studentów i naukowców kierunków przyrodniczych, a także organizacji 
non profit i instytucji działających na rzecz ochrony przyrody. Pół roku badań, realizowa-
nych w ramach wsparcia konkursowego, pozwoliło na zebranie informacji, które posłużą 
do prowadzenia efektywniejszych działań w zakresie zarządzania bioróżnorodnością 
w trakcie eksploatacji kopalń odkrywkowych, a także skuteczniejszych prac rekultywacyj-
nych po jej zakończeniu. 

RECYKLING

W ramach akcji Wielka zbiórka odpadów IKEA Retail zachęca klientów do przynoszenia 
odpadów (makulatury, butelek PET, puszek aluminiowych, a także zużytego sprzętu elek-
trycznego oraz elektronicznego) i oddawania ich do utylizacji. Firma oferuje w zamian 
sadzonki roślin różnych gatunków, zależnych od pory roku. Ich liczba jest uzależniona od 
ilości dostarczonych przez klientów odpadów. 

W ramach zaangażowania społecznego Kompania Piwowarska realizowała na Festiwalu 
Woodstock program Siema! Wolontariat Woodstock zmienia! Strefa Eko Kompanii 
Piwowarskiej na Festiwalu Woodstock! Strefa Eko to przestrzeń, gdzie można było zadać 
pytanie na temat segregacji odpadów. Każdy uczestnik festiwalu mógł przynieść w workach 
odpady i wymienić je na ekogadżety – były to między innymi dwa rodzaje toreb banne-
rowych, torby lniane z napisem 100% beer oraz magnesy z ekoedukacją. W ramach akcji 
udało się zebrać 168 kg butelek plastikowych, 306 kg puszek aluminiowych, 420 kg folii 
kolorowej, 70 kg kubeczków plastikowych i 102 kg materiałów kartonowych.

W ramach akcji Ekoszkoły Orange Polska dostarcza szkołom materiały informacyjne na 
temat zmian w środowisku naturalnym powodowanych szkodliwą działalnością człowieka. 
Pozwalają one w przystępny sposób uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego 
gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawiają możliwości jego ponowne-
go, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania. Dodatkowo firma stworzyła system nagród 
zachęcający uczniów do oddania niepotrzebnych już telefonów komórkowych. W zamian 
za zebrane telefony szkoły otrzymają sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne, artykuły biu-
rowe lub książki.

STENA EkoStacja w Swarzędzu, druga w Polsce stacja recyklingu dla mieszkańców, została 
stworzona przez firmę Stena Recycling na bazie skandynawskich doświadczeń w zakre-
sie organizacji oraz prowadzenia zbiórki. Umożliwia ona mieszkańcom oddawanie do 
przetworzenia wszystkich odpadów opakowaniowych (takich jak butelki PET, puszki, 
makulatura), elektroodpadów (RTV i AGD, telefonów, świetlówek, komputerów), odpadów 
wielkogabarytowych (mebli, złomu, opon) i niebezpiecznych (tonerów, baterii, akumulato-
rów, aerozoli). Wszystkie przyniesione odpady zostają poddane recyklingowi lub utylizacji, 
zgodnie z obowiązującymi standardami i normami. 

INTERSEROH Organizacja Odzysku, współpracując z Instytutem Fraunhofer UMSICHT, zre-
alizowała projekt ochrony zasobów naturalnych poprzez recykling. W pierwszej kolejności 
porównano ilości surowców naturalnych wykorzystanych do produkcji danego surowca 
w procesie pierwotnym oraz z wykorzystaniem procesu recyklingu. Widać wtedy, jaka 
ilość zasobów może pozostać w naturalnych złożach dzięki recyklingowi. Następnie firma 
stworzyła oparty na tych danych materiał filmowy, który był dostępny na YouTube i na 
dedykowanej stronie internetowej. 

Carrefour Polska Sp. z o.o.  
www.carrefour.pl

zatrudnienie w 2014: 16 000 os.

AB SA 
www.ab.pl

zatrudnienie w 2014: 451 os.

Grupa Kapitałowa LOTOS 
www.lotos.pl

zatrudnienie w 2014: 4983 os.

IKEA Retail  
www.ikea.pl/przyszlosc
zatrudnienie w 2014: 2400 os.

Kompania Piwowarska SA  
www.kp.pl
zatrudnienie w 2014: 3143 os.

Orange Polska    
www.orange.pl
zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

Stena Recycling Sp. z o.o.     
www.stenarecycling.pl
zatrudnienie w 2014: 500 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o.   
www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

Grupa Górażdże Cement 
SA   
www.gorazdze.pl
zatrudnienie w 2014: 1200 os.

INTERSEROH Organizacja 
Odzysku S.A.    
www.interseroh.pl
zatrudnienie w 2014: 12 os.



RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014

67w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l66 w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

Fashion for ecology to inicjatywa zespołu CSR Ecology działającego w ramach HP Global 
Business Center. W kwietniu 2014 roku zostały zorganizowane 3 spotkania, na których 18 
pracowników miało okazję wziąć udział w warsztatach szycia, a kilkudziesięciu kolejnych 
wymieniło się używanymi ubraniami. Odzież, która nie została wykorzystana, trafiła do 
Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Dla wszystkich pracowników Capgemini przygotowana została platforma wspólnych 
dojazdów do pracy. Dzięki temu lepiej się poznają, będą wygodnie podróżować, a przy oka-
zji zaoszczędzą. Przejazdy mogą być jednorazowe lub cykliczne. Z serwisu mogą korzystać 
wszyscy pracownicy Capgemini mający e-mail w domenie firmowej – zarówno kierowcy, 
jak i pasażerowie. Na portalu zarejestrowało się 1500 osób, które oferują 300 przejazdów 
cyklicznych i ok. 200 jednorazowych. Firma dostrzega takie korzyści przedsięwzięcia, jak 
ograniczenie emisji CO2, integracja i bezpieczeństwo pracowników, a także zwiększenie 
liczby wolnych miejsc parkingowych w okolicy siedziby firmy.

Firma Global Motion zdecydowała się na obniżenie emisji spalin. W tym celu wymieniła 
połowę posiadanych ciężarówek na pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO VI. 
Druga połowa ma zostać wymieniona w następnych latach. W działanie zaangażowany był 
Zarząd, dział zakupów oraz dział transportu, w tym kierowcy, którzy przystąpili do szkoleń 
ekologicznej jazdy, aby jak najefektywniej wykorzystać możliwości nowych ciężarówek. 
Ogłoszono także konkurs na kierowcę jeżdżącego w sposób najbardziej oszczędny. 

Dni Rowerowe, realizowane przez HP Global Business Center polegały na promocji 
bezpiecznego poruszania się rowerem po mieście. W 2014 roku odbyły się dwie edycje 
wydarzenia – w czerwcu i we wrześniu. Składały się na nie seminaria z udziałem wrocław-
skich policjantów poświęcone zasadom bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz policyjne 
znakowanie rowerów zwiększające prawdopodobieństwo odnalezienia ich w przypadku 
zaginięcia. 

Promując aktywność fizyczną pracowników i ograniczenie transportu samochodowego, 
ING Bank Śląski realizuje projekt Pomarańczowy rower. W jego ramach między listopa-
dem 2013 a końcem 2014 roku ustawiono 150 stojaków rowerowych przed 39 oddziałami 
banku. Dodatkowo umożliwiono pracownikom wypożyczenie rowerów w celu przejazdów 
w godzinach pracy. Z jednośladów korzystać mogą pracownicy z Katowic, Warszawy, 
Szczecina i Łodzi. W 2014 roku w sumie wypożyczyli oni rowery 950 razy.

Akcja Postaw na rower – posadź drzewo realizowana była latem i jesienią 2014 roku  
w Kompanii Piwowarskiej. Składała się ona z dwóch etapów. W pierwszym pracowników 
Kompanii zachęcano do jazdy na rowerze, a przejechane przez nich kilometry zapisywane 
były przez specjalną aplikację. Po przejechaniu w sumie 30 tys. km firma zobowiązała się 
do posadzenia 3 tys. sadzonek drzew. Ta część akcji została zrealizowana w ramach wolon-
tariatu pracowniczego przy wsparciu Fundacji Aeris Futuro oraz Nadleśnictwa Krynki. 

Główną częścią programu Świadomy Kierowca KP jest cykl szkoleń dla pracowników 
Kompanii Piwowarskiej, który obejmuje e-learning, wykłady dotyczące bezpieczeństwa, 
podstawy pierwszej pomocy, omówienie prawidłowego zachowania podczas wypadku  
i zajęcia praktyczne na drodze. Uczestnicy poznają też techniki jazdy, które przyczyniają się 
do redukcji spalania, a w konsekwencji – emisji CO2. Program obejmuje wszystkich pracow-
ników KP jeżdżących służbowymi samochodami osobowymi, jednak komunikacja progra-
mu prowadzona jest do wszystkich pracowników firmy. Kompania Piwowarska odnotowała 
spadek zużycia paliwa w ciągu roku o ponad 220 tys. litrów, dzięki czemu emisja CO2 zosta-
ła zredukowana o mniej więcej 700 ton.

Polpharma w ramach programu promocji transportu publicznego – „Zielone bilety” zachęcała 
pracowników do korzystania z dojazdów do pracy publicznymi środkami transportu. W wyniku 
przeprowadzonej w pierwszym etapie realizacji ankiety ustalono, że najlepszym rozwiązaniem 
będzie promocja zakupów biletów miesięcznych. Polegała ona na dopłatach w ramach Systemu 
MyBenefit. Każda osoba korzystająca z transportu publicznego przedstawia kopie imiennego 
biletu miesięcznego. Na tej podstawie pracownik jest premiowany punktami, które może 
wymieniać na nagrody rzeczowe, bilety do kina lub inne dostępne w systemie benefity. 

ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO

Firma Polpharma zorganizowała również szereg działań w ramach Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu. W jego trakcie zbierane są używane rowery, które po napra-
wie trafiają do potrzebujących uczniów; organizowane są bezpłatne przeglądy techniczne 
rowerów; prowadzone są szkolenia z pierwszej pomocy; odbywają się debaty poruszające 
tematy zdrowego i aktywnego stylu życia oraz ekotransportu; organizowane są także rajdy 
rowerowe oraz pikniki, połączone z akcjami prośrodowiskowymi.

Praktyki długoletnie 
(opisane w jednej z poprzednich edycji raportu, realizowane również w 2014 roku)

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

1 Allegro Kręć kilometry,  
zaparkuj klimatycznie

Firma promuje zrównoważony transport i ulepsza 
infrastrukturę. Od 3 lat rowerzyści zliczają 
przejechane kilometry poprzez aplikację mobilną.  
Co roku od ich wyników zależy lokalizacja 100 nowych 
stojaków rowerowych.

2012

2 ANG Spółdzielnia 
Doradców 
Kredytowych

Proekologiczna polityka 
marketingowa

W roku 2014 firma kontynuowała proekologiczną 
politykę marketingową: korzystała z ekologicznego 
papieru i ekologicznych materiałów marketingowych. 

2013

3 Bank BGŻ Ograniczanie emisji 
CO2 podczas Śniadania 
Rowerowego oraz 
Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego 
Transportu  

„Ekojazda na rower” to hasło akcji zachęcającej 
pracowników do przesiadania się z samochodów 
na rowery podczas wiosennego Śniadania 
Rowerowego oraz jesiennego Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W 2014 roku 
ograniczono w ten sposób emisję CO2 o 338 kg.

2013

4 Bank Ochrony 
Środowiska

2 złote dla Zwierzaka Wsparcie zagrożonych gatunków zwierząt  
na terenie Polski.

2012,  
2013

5 Bank Ochrony 
Środowiska

Raport Ekologiczny Od 1998 roku BOŚ sporządza corocznie Raport 
Ekologiczny prezentujący proekologiczną działalność 
banku; https://s.bosbank.pl/files/file_63/2014_
Raport-ekologiczny.pdf. 

2009,  
2012,  
2013

6 Bank Zachodni 
WBK 

Certyfikaty Zielone Biuro 
dla oddziałów Banku 
Zachodniego WBK

Wybrane oddziały Banku Zachodniego WBK 
otrzymują certyfikaty Zielone Biuro przyznawane 
przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. 
Potwierdzają one, że placówki te spełniają najwyższe 
standardy, jeśli chodzi o ich ekologiczne prowadzenie. 
W 2014 roku do grona certyfikowanych oddziałów 
dołączyło kolejnych 10 (w sumie jest ich 43). 

2013

7 Carlsberg Polska Daj śmieciom kosza Ekoakcja organizowana podczas wydarzeń 
sponsorowanych przez Carlsberg Polska. W 2014 roku 
były to: Castle Party w Bolkowie, Ostróda Reggae 
Festival oraz Festiwal Słowian i Wikingów. W zamian 
za przyniesione kubki i puszki po piwie (wysprzątane 
z terenu imprezy) uczestnicy festiwali otrzymywali 
ekogadżety. W 2014 roku w ten sposób zebrano 
 4 tony opakowań. 

2011,  
2012,  
2013

Global Motion Sp. z o.o.  
www.globalmotion.pl

zatrudnienie w 2014: 54 os.

ING Bank Śląski 
www.ing.pl

zatrudnienie w 2014: 8899 os.

Kompania Piwowarska SA  
www.kp.pl

zatrudnienie w 2014: 3143 os.

Polpharma   
www.polpharma.pl

zatrudnienie w 2014: 4300 os.

HP Global Business Center 
Sp. z o.o. 

www.hp.com
zatrudnienie w 2014: 2500 os.

HP Global Business Center 
Sp. z o.o. 

www.hp.com
zatrudnienie w 2014: 2500 os.

Polpharma   
www.polpharma.pl
zatrudnienie w 2014: 4300 os.

Capgemini Polska 
Sp. z o.o.   

www.pl.capgemini.com
zatrudnienie w 2014: 6000 os.
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8 Carlsberg Polska Ekoakcje dedykowane 
butelce zwrotnej

Podnoszenie świadomości wśród konsumentów, 
zwracanie uwagi na aspekt ekologiczny opakowań 
zwrotnych. W 2014 roku akcje odbyły się w 160 
punktach handlowych. W ich trakcie dystrybuowane 
są materiały informacyjno-edukacyjne oraz drobne 
upominki w zamian za przyniesione butelki zwrotne. 

2013

9 Carlsberg Polska Zielone Biuro Prowadzenie działań minimalizujących negatywny 
wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, wsparte 
edukacją pracowników w zakresie oszczędzania 
energii. Dzięki tym działaniom z roku na rok firma 
zużywa mniej papieru oraz energii.

2012, 
2013

10 CEMEX Nowy zakład paliw 
alternatywnych w 
Cementowni w Chełmie

Budowa nowego zakładu paliw alternatywnych 
w Cementowni Chełm. Praktyka wcześniej opisana 
jako: Paliwa alternatywne – trojakiego rodzaju korzyści.

2013

11 Citi Handlowy Utrzymanie Systemu 
Zarządzania 
Środowiskowego (SZŚ) 
w grupie finansowej 
Banku Handlowego 
i wdrożenie Systemu 
Zarządzania Energią (SZE) 
w Banku Handlowym 
w Warszawie S.A. oraz 
Domu Maklerskim Banku 
Handlowego S.A.

Prowadzenie działalności proekologicznej poprzez 
wdrożenie i utrzymanie SZŚ oraz SZE w Banku 
Handlowym w Warszawie oraz Domu Maklerskim 
Banku Handlowego zgodnie z PN-EN ISO 14001 oraz 
PN-EN ISO 50001.

2013

12 Dentsu Aegis 
Network

Ekobiuro Kontynuacja działań proekologicznych, stała edukacja 
pracowników. W 2014 roku odbył się m.in. warsztat, 
na którym szyto ekologiczne torby z banerów 
wielkoformatowych; działanie to odbyło się przy 
współpracy z Fundacją Zielony Horyzont.

2011, 
2013

13 Effective Public 
Relations Paulina 
Gadomska-
Dzięcioł

Energooszczędność 
w moim domu

Kampania edukacyjna poszerzająca wiedzę Polaków 
na temat rozwiązań i metod zmniejszających zużycie 
energii. Projekt wspierają firmy, ośrodki badawcze 
i instytucje publiczne.

2013

14 Grupa GPEC Akademia Rozwoju 
Grupy GPEC

Projekt edukacyjny umożliwiający pracownikom 
rozwój zgodny z ich predyspozycjami.

2012, 
2013

15 Grupa GPEC Eko-Firma Wprowadzenie rozwiązań zmniejszających negatywny 
wpływ na środowisko naturalne.

2012, 
2013

16 Grupa GPEC Wspólne Działanie – 
Lokalne Zaangażowanie

Program, w ramach którego pracownicy realizują 
własne pomysły na rzecz lokalnej społeczności.

2012

17 HP Global 
Business Center 
Sp. z o.o.

Segregacja odpadów Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne i przyczynianie się do zwiększenia 
świadomości ekologicznej wśród pracowników. 
W biurach firmy znajdują się pojemniki do segregacji 
odpadów.

2013

18 IKEA Retail EDUeko – konkurs 
na najbardziej 
ekologiczne przedszkole

Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej 
ekologicznych przedszkoli Krakowa i okolic.

2011, 
2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

19 IKEA Retail Ekolekcje z IKEA Kraków Prowadzenie zajęć dla dzieci powyżej 5 roku 
życia przez Koordynatora ds. ZR w Pokoju Zabaw 
Småland IKEA Kraków w celu edukacji ekologicznej 
najmłodszych oraz kształtowania ich ekonawyków.

2013

20 Jeronimo Martins 
Polska S.A.

Zrównoważone 
zarządzanie odpadami

Polityka zrównoważonego zarządzania odpadami 
i edukacja klientów poprzez akcję „Zgrani z naturą”. 
Podczas trzeciej edycji zebrano ponad 13 ton 
surowców wtórnych. 

2013

21 Kronopol 
Sp. z o.o.

EkoBiuro Wdrażanie w biurze firmy ekologicznych rozwiązań 
i angażowanie pracowników w proekologiczne 
inicjatywy.  

2013

22 Lyreco Polska S.A. EKO Jazda Szkolenia z ekojazdy w Lyreco Polska realizowane 
są od roku 2008. Od 2014 roku dotyczą one 
wszystkich nowo zatrudnionych pracowników 
posiadających samochody służbowe. 

2012, 
2013

23 Lyreco Polska S.A. Ocena zielonych 
produktów – Certyfikat 
Zielonego Drzewa 

W 2012 roku w Lyreco określone zostały zasady oceny 
zielonych produktów w oparciu o międzynarodowe 
standardy ISO serii 14020. Metodyka została 
zaakceptowana przez niezależną międzynarodową 
organizację SGS.

2012, 
2013

24 Operator 
Gazociągów 
Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.

Fundusz Naturalnej 
Energii

Celem programu grantowego Fundusz Naturalnej 
Energii jest opracowanie autorskiego pomysłu na 
podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego 
w regionie.

2011, 
2012, 
2013

25 PGNiG Obrót 
Detaliczny 
Sp. z o.o.

Akcja Promocyjna „Gaz 
ziemny do ogrzewania 
to pieniądze dla 
Ciebie 2014”, na bazie 
Programów Ograniczenia 
Niskiej Emisji (PONE) 
lub pokrewnych

Akcja informacyjno-reklamowa dotycząca gazu 
ziemnego. W 2014 roku rozszerzona 
i przeprowadzona we współpracy z samorządami 
miast m.in. Gdyni, Kielc, Krakowa, Wałbrzycha.

2013

26 PGNiG TERMIKA 
SA

Ciepło z natury Poświąteczna akcja zbiórki choinek. Drzewka, 
przerobione na biomasę, zostają wykorzystane 
w elektrociepłowniach do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej.

2013

27 Pilkington Polska 
Sp. z o.o.

Kampania edukacyjna 
na rzecz zrównoważonego 
i energooszczędnego 
budownictwa 
z wykorzystaniem szkła

Długofalowy program edukacyjny kierowany do 
uczestników rynku budowlanego i społeczeństwa, 
zwiększający świadomość w zakresie wykorzystania 
szkła w celu poprawy efektywności energetycznej 
budynków.

2011, 
2012, 
2013

28 PKN ORLEN SA Działalność edukacyjna 
i informacyjna w zakresie 
ochrony środowiska 
na rzecz społeczności 
lokalnej

Edukacja prowadzona na rzecz społeczności lokalnej, 
w tym instytucji i organów administracji publicznej, 
studentów uczelni wyższych, uczniów szkół oraz 
pracowników Zakładu i Spółek GK ORLEN.

2013
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ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO
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29 PKN ORLEN SA Program 
Odpowiedzialność 
i Troska

Systematyczna praca firmy w osiąganiu ciągłej 
poprawy w zakresie triady HSE – zdrowia, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Organizacja 
i koordynacja ogólnopolskiego konkursu 
„Złap zająca”.

2009

30 PKO Bank Polski Projekt Deregulacja 
PKO Banku Polskiego 

Usprawnianie środowiska pracy oraz czynienie 
go bardziej przejrzystym i przyjaźniejszym.

2013

31 Provident Polska 
S.A.

Zielony Provident Budowanie świadomości pracowników, kreowanie 
pożądanych zachowań oraz szukanie „zielonych” 
rozwiązań w skali całej firmy.

2013

32 Schenker 
Sp. z o.o. 
(DB Schenker 
Logistics)

Szkolenia i mistrzostwa 
w zakresie ekologicznej 
i ekonomicznej jazdy

Szkolenia z zakresu bezpiecznej oraz ekonomicznej 
jazdy dla przewoźników i kierowców. Ich 
zwieńczeniem są mistrzostwa, które odbyły się 
już 5 razy. Łącznie przeszkolono 4010 kierowców.

2011, 
2012, 
2013

33 Skanska w Polsce Dni Środowiska Skanska Pogłębianie wiedzy pracowników związanej 
z zagadnieniami ekologicznymi.

2013

34 Skanska w Polsce Zielone budownictwo 
w ramach strategii 
zrównoważonego 
rozwoju Skanska 

Wyznaczanie nowych standardów zielonych 
rozwiązań, certyfikowanie budynków na 
najwyższych poziomach LEED.

2011, 
2012, 2013

35 Stena Recycling 
Sp. z o.o.

STENA Ekostacja – 
pierwsza stacja recyklingu 
w Warszawie 

Pierwsza w Warszawie stacja recyklingu dla 
mieszkańców, przyjmująca odpady drobne, 
elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe 
i niebezpieczne. W Showroomie prowadzone są 
działania edukacyjne.

2012, 
2013

36 Tesco Polska 
Sp. z o.o.

Event ekologiczny na 
terenie Tesco

Co roku, wspólnie z firmą Carlsberg, Tesco organizuje 
zbiórkę surowców wtórnych, zachęcając klientów 
do dbania o środowisko naturalne i nagradzając 
sadzonkami roślin tych, którzy angażują się w akcję. 
Wcześniej praktyka opisana pod nazwą: Kto nie 
przyniesie – odpada.

2013

37 T-Mobile Polska 
S.A.

Szanuję naturę – 
samochody elektryczne 
we flocie samochodowej 
T-Mobile  

Wprowadzenie aut elektrycznych do floty firmy. 
Przy siedzibie T-Mobile funkcjonuje stacja ładowania 
pojazdów elektrycznych, z której bezpłatnie mogą 
korzystać pracownicy i klienci firmy.

2013

38 Volkswagen 
Poznań 

Niebieskie Granty 
Volkswagen Poznań 

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych 
oraz szkół promujący aktywną edukację ekologiczną 
na terenie województwa wielkopolskiego.

2012, 
2013

39 Volkswagen 
Poznań 

Think Blue. Factory Zobowiązanie do obniżenia o 25% pięciu głównych 
wskaźników środowiskowych do 2018 roku, 
w porównaniu ze stanem z 2010 roku. Tymi 
wskaźnikami są woda, energia, ilość odpadów, 
emisje CO2 oraz lotnych związków organicznych.

2013
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DIALOG Z DOSTAWCAMI 

EDUKACJA RYNKU 

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM 

RELACJE Z DOSTAWCAMI 

RELACJE Z INTERESARIUSZAMI

29 

praktyk

19 

firm

UCZCIWE PRAKTYKI 
OPERACYJNE

Uczciwe praktyki operacyjne dotyczą postępowania etycznego w kontaktach organizacji z innymi organizacjami. Obejmuje 
to relacje między organizacjami a instytucjami rządowymi, jak również między organizacjami a ich partnerami, dostawcami, 
wykonawcami, klientami, konkurentami i stowarzyszeniami, do których należą te organizacje. Zagadnienia związane 
z uczciwymi praktykami operacyjnymi dotyczą obszarów przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialnego angażowania się 
w działalność w sferze publicznej, uczciwej konkurencji, działań odpowiedzialnych społecznie, relacji z innymi organizacjami 
oraz poszanowania praw własności.

Norma PN-ISO 26000:2012 // Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności
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DIALOG Z DOSTAWCAMI

Spotkania Voice Meetings organizowane przez Skanska w Polsce mają za zadanie poprawić 
komunikację między pracownikami wykonawczymi a menedżerami projektów ze strony 
firmy. Idea spotkań jest oparta na otwartych konwersacjach i szczerej rozmowie na wszyst-
kie tematy związane z funkcjonowaniem personelu na budowie – potrzebami pracowni-
ków, koniecznymi zmianami, poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy. Celem Voice 
Meetings jest stworzenie silnej kultury bezpieczeństwa i dobrej współpracy między kadrą 
wykonawczą a zarządczą. Dzięki Voice Meetings możliwe jest przygotowanie raportów 
podsumowujących, które pozwalają na polepszenie jakości pracy i poziomu bezpieczeń-
stwa na wszystkich budowach Skanska w Polsce. 

EDUKACJA RYNKU

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i obecnie duża część działań podejmowanych przez 
firmy w ramach uczciwych praktyk operacyjnych związana jest z edukacją rynku. 

Celem Programu na rzecz Odpowiedzialnej Chemii BASF Polska zaplanowanego na lata 
2014–2020 jest działanie na rzecz popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju w branży 
chemicznej poprzez dyskusję o odpowiedzialnych praktykach w całym łańcuchu wartości. 
Realizując tę ideę, BASF wspólnie z UNGC Polska w ramach ONZ Caring for Climate zorga-
nizował w 2014 roku dwa spotkania tematyczne: poświęcone efektywności energetycznej 
w budynkach oraz dedykowane wyzwaniom branży kosmetycznej związanym z pozyski-
waniem oleju palmowego z certyfikowanych źródeł. Spotkania stworzyły przestrzeń do 
konstruktywnej dyskusji ekspertów biznesowych, przedstawicieli administracji oraz firm 
dostarczających surowce, którzy rozumieją potrzebę rozwoju rynku w kierunku innowacyj-
nych i zrównoważonych rozwiązań. 

Projekt Szczyty kosztują (www.szczytykosztuja.pl) dotyczy zjawiska znacznego wzrostu prze-
wozów realizowanych w ostatnich dniach każdego miesiąca (nawet o 80% ponad średnią 
miesięczną). Jego celem jest budowanie świadomości negatywnych konsekwencji szczytów 
dla gospodarki, firm i otoczenia społecznego, promowanie rozwiązań i success stories oraz 
wspieranie dyrektorów działów logistyki w dyskusji z kluczowymi partnerami biznesowymi 
na temat pozytywnych zmian. Inicjatorem i koordynatorem projektu jest operator logistycz-
ny ROHLIG SUUS Logistics, partnerem wspierającym merytorycznie – Graphene Partners, 
pozostałymi partnerami akcji są zaproszone instytucje branżowe. W ramach projektu prze-
prowadzono ogólnopolskie badanie szczytów przewozowych, zorganizowano kampanię 
społeczną, uruchomiono dyskusję w branży oraz przeprowadzono bezpłatne warsztaty 
z przedstawicielami firm produkcyjnych, sieci handlowych i operatorów logistycznych, 
w trakcie których wypracowywano dobre praktyki przeciwdziałania szczytom. 

Zawiązana w czerwcu 2013 roku z inicjatywy firmy eRecruitment Solutions Koalicja na 
rzecz Przyjaznej Rekrutacji ma na celu promowanie dobrych praktyk w rekrutacji, w tym 
dbałości o relacje z kandydatami i ich wrażenia z przebiegu naboru. Jednocześnie stanowi 
platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla rekruterów. Przystąpienie do Koalicji ozna-
cza deklarację prowadzenia i wspierania praktyk, które zostały opisane w stworzonym 
w jej ramach Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji. Do końca 2014 roku Koalicja liczyła 
139 członków, a kolejne 90 firm zgłosiło chęć uczestnictwa w niej. Inicjatywę wspierają 
Employer Branding Stars, HRstandard.pl, Personel i Zarządzanie, PRoto.pl.

W grupie odbiorców działań CSRinfo wielu jest takich, którzy po raz pierwszy mają kon-
takt z CSR lub potrzebują tylko podstawowych informacji z tego obszaru. To głównie do 
nich kierowany jest Annual CSR Outlook, stanowiący podsumowanie wydarzeń w Polsce 
w minionym roku i pokazanie trendów na kolejny rok w przystępnej, krótkiej formie. 
Publikacja jest wydawana w języku polskim i angielskim, a przy jej powstaniu angażowani 
są eksperci polscy i zagraniczni. Materiał jest dostępny bezpłatnie w wersji pdf, a także 
w wersji drukowanej (nakład 1000 egz.). Inicjatywa realizowana jest od 2013 roku, kiedy to 
materiał wydany był wspólnie z Tchibo Warszawa.

Zainteresowani szeroko pojętą ekonomią mogą skorzystać z blogu edukacyjnego głównego 
ekonomisty PKN ORLEN, Adama Czyżewskiego. Stanowi on dla firmy ważną formę komuni-
kowania się z interesariuszami oraz możliwość bieżącego prezentowania stanowiska w istot-

UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE 

Bank Zachodni WBK   
www.bzwbk.pl 
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

CSRinfo
www.csrinfo.com.pl
zatrudnienie w 2014: 4 os.

Luxoft Poland Sp. z o.o.  
www.luxoft.com 
zatrudnienie w 2014: 600 os.

nych kwestiach, a także dotarcia z kluczowymi zagadnieniami do dziennikarzy, decydentów, 
osób opiniotwórczych. Autor we wpisach porusza tematy z zakresu ekonomii, rynku energii, 
polityki klimatycznej, innowacji, nowych technologii, zrównoważonego rozwoju. Na bieżąco 
komentowane są istotne wydarzenia, ważne publikacje, zarówno polskie, jak i zagraniczne. 
Umieszczenie przedstawianych kwestii w szerokim kontekście społecznym daje szersze 
spojrzenie na perspektywy wzrostu gospodarki i uwarunkowania innowacyjnego rozwoju. 

Odpowiedzią na oczekiwania interesariuszy dotyczące edukacji branży jest platforma inter-
netowa o marketingu społecznym marketingspoleczny.pl – autorski projekt realizowany 
przez Fabrykę Komunikacji Społecznej w ramach wdrażania strategii CSR. Skierowana do 
wszystkich zainteresowanych tematem komunikacji CSR i marketingu społecznego, ma być 
miejscem promowania standardów w branży oraz źródłem inspiracji. Dzięki atrakcyjnej, 
przystępnej formie (zdjęcia, wideo) i narzędziom wyszukiwania, portal jest przyjazny użyt-
kownikowi. Platforma ma służyć do dyskusji na ważne tematy – docelowo wszyscy zainte-
resowani komunikacją CSR będą mogli komentować i publikować swoje teksty. 

Kontynuując działania edukacyjne, Fabryka Komunikacji Społecznej stworzyła i zamieściła 
na platformie marketingspoleczny.pl internetowy przewodnik tworzenia kampanii CRM, 
mający stanowić pomoc w zapewnieniu ich skuteczności i wysokiej jakości. Do współpra-
cy zaproszono ekspertów z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie marketingu 
społecznie zaangażowanego. W nagraniach wideo opowiadają oni o etapach tworzenia 
kampanii CRM na podstawie swoich doświadczeń. Na potrzeby przewodnika przygotowano 
również schemat „7 kroków tworzenia kampanii CRM”, a także opisy dotyczące każdego 
z etapów (kroków), które odsyłają do materiałów wideo. Przewodnik jest udostępniony od 
listopada 2014 i do końca roku zanotowano 585 odsłon.

O stosunkowo nowej formie wolontariatu można dowiedzieć się z broszury „Wolontariat 
kompetencyjny – od pomysłu do sukcesu” – pierwszego w Polsce poradnika poświęco-
nego temu zagadnieniu. Ma on wprowadzić w tematykę zarówno przyszłych wolonta-
riuszy, jak też tych, którzy chcieliby skorzystać z ich wsparcia. Publikacja powstała przy 
współpracy Banku Zachodniego WBK oraz CSRinfo i została objęta patronatem hono-
rowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oparta jest na badaniach, spotkaniach 
i wywiadach przeprowadzonych wśród różnych grup interesariuszy – pracowników banku, 
organizacji pozarządowych i firm komercyjnych. Podstawą do jej stworzenia stała się sesja 
dialogowa, w której wzięli udział przedstawiciele różnych grup interesariuszy.

Często spotykaną formą edukacyjną są różnego rodzaju spotkania, warsztaty, konferencje.

Polska Spółka Gazownictwa w ramach dialogu na rynku gazu w październiku 2014 roku 
zorganizowała „Warsztaty dla Uczestników Rynku Gazu”. W wydarzeniu aktywnie uczest-
niczyło ponad 130 reprezentantów różnych firm i organizacji związanych z rynkiem energii 
w Polsce. Warsztaty służyły dostarczeniu dodatkowych informacji i dyskusji na forum ogól-
nym nad poszczególnymi zagadnieniami związanymi z usługą dystrybucyjną, metodologią 
kształtowania taryf i perspektywami dalszej liberalizacji rynku gazu. Do korzyści, jakie 
warsztaty przyniosły uczestnikom, można zaliczyć dostęp do rzetelnych i jasno przedsta-
wionych informacji, wzrost poziomu wiedzy ułatwiający funkcjonowanie na rynku gazu 
w Polsce i możliwość nawiązania dyskusji z innymi uczestnikami rynku. 

CSRinfo i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów przeprowadziły promocję raportowania 
pozafinansowego wśród biegłych rewidentów poprzez cykl bezpłatnych, specjalistycznych 
seminariów pokazujących związane z tym zagadnieniem możliwości rozwoju zawodowego. 
Organizatorzy stworzyli obecnym i przyszłym biegłym rewidentom możliwość uzyskania 
najnowszych informacji na temat odpowiedzialnego biznesu, a przede wszystkim praktyki 
raportowania oraz wyzwań weryfikacji. Spotkania były poświęcone tematyce sprawozdaw-
czości pozafinansowej i poświadczania raportów społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Odbyły się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu.

Realizowana przez Luxoft Poland w partnerstwie z Fitness Platinium inicjatywa LTS 
LoGeekNight to cykl otwartych spotkań, prelekcji edukacyjno-informacyjnych prezentu-
jących sposoby wykorzystania nowych technologii, nowinek z branży IT i internetu oraz 
umożliwiających wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów. Cykl ten skierowany jest 
do programistów, przedsiębiorców działających w branży IT oraz wszystkich środowisk 
wykorzystujących internet i nowe technologie. Spotkania składają się z 3 prelekcji oraz 

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 

www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

eRecruitment Solutions 
Sp. z o.o. 

www.erecruiter.pl
zatrudnienie w 2014: 50 os.

Skanska w Polsce 
www.skanska.pl

zatrudnienie w 2014: 7500 os.

BASF Polska 
www.basf.pl

zatrudnienie w 2014: 317 os.

ROHLIG SUUS Logistics 
www.suus.com

zatrudnienie w 2014: 800 os.

CSRinfo
www.csrinfo.com.pl

zatrudnienie w 2014: 4 os.

Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.    
www.psgaz.pl 
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Fabryka Komunikacji 
Społecznej   
www.fks.com.pl 
zatrudnienie w 2014: 15 os.
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zagadek logeecznych. Po każdej prelekcji zgromadzeni mogą zadać nurtujące ich pytania 
i pogłębić swoją wiedzę. Do tej pory odbyło się 11 spotkań w Krakowie i we Wrocławiu, 
każde z nich zgromadziło średnio 80 uczestników.

W październiku 2014 roku Schenker (DB Schenker Logistics) podzielił się wiedzą z klienta-
mi na temat możliwości doskonalenia biznesu w ramach kultury Lean – organizując spo-
tkanie z guru Lean i pionierem Kaizen, Masaaki Imai. Organizacja, która doskonali swoje 
procesy, budując od kilku lat kulturę Lean, na spotkaniu zgromadziła 130 osób: menedże-
rów firmy, klientów, kluczowych dostawców oraz dziennikarzy. Prelekcja była nagrywana 
przez telewizję (TVN24 BiŚ) i udostępniana na żywo z wykorzystaniem internetu (video 
streaming). Link do relacji został udostępniony na stronie DB Schenker Logistics, a także na 
portalach internetowych wybranych mediów branżowych oraz uczelni wyższych. 

Od 2012 roku w ramach projektu Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego biznesu” 
organizowane są cykliczne konferencje, w jednej edycji obejmujące zasięgiem do 7 woje-
wództw. Pomysłodawcą i partnerem merytorycznym projektu jest Martis CONSULTING, 
organizatorem zaś wydawnictwo Bonnier Business (wydawca dziennika „Puls Biznesu”), 
a honorowy patronat objęło Ministerstwa Skarbu. Celem inicjatywy jest zachęcanie wła-
ścicieli, osób zarządzających i pracowników firm sektora MŚP do udoskonalenia istnieją-
cego lub zbudowania nowego modelu zarządzania firmą, zgodnie z zasadami społecznej 
odpowiedzialności. Warsztatowy charakter i bezpłatny dostęp do zajęć mają dostarczyć 
wartościowych wzorców oraz pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu dobrych praktyk 
i standardów CSR w zarządzaniu. Dotychczas w konferencjach uczestniczyło łącznie ok. 
1300 osób, średnio ok. 100 osób podczas konferencji. 

PwC w zeszłym roku zapoczątkowało wspólnie z partnerami z sektora publicznego 
i pozarządowego (Urząd Miasta Wrocławia, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Tratwa) projekt debat międzysektorowych na Dolnym 
Śląsku. Dają one możliwość zdobycia wiedzy z zakresu różnych form współpracy między-
sektorowej, wymiany doświadczeń, a także pozyskania partnerów do projektów. Do tej 
pory obyły się 3 debaty, w których łącznie uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli wszyst-
kich trzech sektorów. Każda debata ma określoną tematykę i harmonogram ustalany 
wspólnie przez partnerów. Istotnym elementem spotkań jest prezentacja przez uczestni-
ków wcześniej zgłoszonych projektów, do których poszukują partnerów z innych sektorów. 
Dzięki temu dotychczas powstało co najmniej 5 wspólnych inicjatyw.

Nieco odmienny od przedstawionych wyżej charakter ma prowadzony przez Nikon Polska 
projekt Twoje zdjęcie. Twoje prawo. Celem rozpoczętej w 2011 roku inicjatywy jest dzie-
lenie się praktyczną wiedzą z zakresu prawa autorskiego w fotografii i poprawa świado-
mości w środowisku fotograficznym w zakresie praw i obowiązków dotyczących zarówno 
podpisywania zdjęć, jak i ich wykorzystywania. Działający w ramach projektu portal 
www.fotoprawo.pl udostępnia bezpłatnie wzory umów, promuje dobre przykłady stoso-
wania prawa autorskiego, zawiera propozycje zasad postępowania. Jest na nim również 
dostępne narzędzie do badania statystyk podpisów pod zdjęciami. Elementem projektu 
jest także ilustrowany przewodnik w formie komiksu po zagadnieniach związanych z pra-
wami autorskimi, PRAWO I SZTUKA,, opracowany we współpracy ze studentami prawa UW 
i studentami ASP. W pierwszej fazie działania projektu skupiono się na zawodowych foto-
grafach i redakcjach. Dziś praktyka dociera także do początkujących pasjonatów fotografii, 
studentów, a nawet młodzieży.

PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

W Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji, obchodzonym 9 grudnia, 
w T-Mobile Polska zorganizowano w 2014 roku warsztaty, których celem było podniesienie 
świadomości pracowników na temat prawa, zasad jego stosowania oraz unikania sytuacji, 
które mogą doprowadzić do działań kwalifikowanych jako korupcyjne w ramach bizneso-
wych aktywności. Informacje o Dniu Przeciwdziałania Korupcji zamieszczono w serwisie 
intranetowym, gdzie znalazł się również wywiad z prezesem i członkiem Zarządu odpowie-
dzialnym za obszar compliance, pokazywany także na ekranach multimedialnych w holu 
głównym firmy. Przygotowano też artykuł w wewnętrznym magazynie „Co słychać?” oraz 
przeprowadzono kampanię informacyjną w postaci materiałów BTL/naklejek w całej firmie.

UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE 

RELACJE Z DOSTAWCAMI
Gruntowny remont i przebudowa biura PwC w Warszawie w 2014 roku przyniosły ze sobą 
dużą ilość odpadów, które podlegają utylizacji. Dzięki nawiązaniu współpracy z EKON, 
przedsiębiorstwem społecznym, które zajmuje się zbiórką i segregacją odpadów, PwC 
zyskało możliwość minimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne, wspierając 
jednocześnie kreowanie i podtrzymywanie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. 
Od początku współpracy przez prawie rok EKON odebrał od firmy prawie 1,5 tony elektro-
śmieci i makulatury.

Grupa Raben rozpoczęła kooperację ze Spółdzielnią Socjalną KOSS z Kościana, zatrudnia-
jącą osoby niepełnosprawne intelektualnie. Spółdzielnia w ramach KOSSmicznej usługi 
zapewnia etykietowanie produktów oraz ich przepakowywanie i konfekcjonowanie. 
Pracownicy KOSS przygotowali niemal 100 tys. zestawów produktów, osiągając średnią 
wydajność na poziomie 83%. Angażując do współpracy kolejny podmiot ekonomii spo-
łecznej, Grupa Raben wspiera włączanie do rynku pracy osób wykluczonych i promuje 
tego typu działania. Z uwagi na mały rynek pracowników magazynowych w Wielkopolsce, 
współpraca z podmiotami ekonomii społecznej pozwala także uniknąć problemu z przesto-
jami w co-packingu wynikającymi z ewentualnych braków kadrowych. 

Grupa Raben współpracuje także z innymi podmiotami ekonomii społecznej oraz warsz-
tatami terapii zajęciowej, zlecając im produkcję odzieży roboczej i gadżetów promocyj-
nych. Odzież roboczą, dystrybuowaną do 10 krajów, w których firma posiada oddziały, 
dostarcza spółdzielnia socjalna Otwarci w Koninie, zrzeszająca osoby niepełnosprawne. 
Gadżety natomiast (ekologiczne ciężarówki z drewna) zamawiane są w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Piaskach. Inicjatywa odpowiedzialne gadżety Grupy Raben jest realizowana 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W 2014 roku Grupa Raben, wdrażająca już Kodeks Etyki w odniesieniu do własnych pra-
cowników, wprowadziła obowiązek jego przestrzegania również dla dostawców usług 
oraz firm współpracujących. Kodeks Etyki dla dostawców Grupy Raben stanowi aneks do 
umowy. Dzięki kodeksowi pracownicy przedsiębiorstw współpracujących z Grupą Raben 
zyskują możliwość korzystania z nowego kanału komunikacji i składania anonimowych 
wniosków do działającej w Grupie Raben Komisji Etyki za pośrednictwem strony interneto-
wej, poczty tradycyjnej oraz specjalnego adresu e-mailowego. Grupa Raben zastrzega sobie 
również prawo przeprowadzania audytów etycznych u dostawców.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM również wdraża Kodeks postępowania 
dla dostawców. Opisuje w nim minimalne wymagania firmy wobec swoich dostawców 
w zakresie postępowania zgodnego z wartościami oraz zasadami odpowiedzialności 
społecznej i zrównoważonego rozwoju. Kodeks ma na celu ujednolicenie standardów 
postępowania dostawców, wskazanie dobrych praktyk, podnoszenie jakości dostarczonych 
produktów i świadczonych usług. Służy również ograniczaniu ryzyka etycznego, społecz-
nego i środowiskowego, związanego z działalnością biznesową dostawców. GAZ-SYSTEM 
zastrzega sobie prawo do oceny stosowania Kodeksu przez dostawców oraz kontroli zgod-
ności realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami kontraktu.

GAZ-SYSTEM rozpoczyna także kolejny program inwestycyjny na lata 2015–2023 obejmują-
cy budowę 2000 km gazociągów. W 2014 roku zorganizowano warsztaty dla dostawców, 
a dokładniej dla przedstawicieli biur projektowych i wykonawców robót budowlanych. Ich 
celem było omówienie roli wykonawców w procesie inwestycyjnym, a także wskazanie 
wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz komunikacji 
ze społecznościami lokalnymi. Wykonawcy zostali także zaproszeni do składania propozycji 
rozwiązań usprawniających przyszłą współpracę (specjalny adres e-mail funkcjonował od 
maja do połowy lipca 2014 roku). Wymiana doświadczeń obu stron zaowocowała wpro-
wadzeniem rozwiązań usprawniających współpracę między spółką a dostawcami usług 
projektowych i budowlanych. Praktyka realizowana była w partnerstwie z Instytutem 
Infrastruktury Liniowej. 

Konferencja dla kluczowych dostawców stanowi formę stałego dialogu z kluczowymi 
dostawcami PKN ORLEN. Podczas konferencji omawiane są zasady i procedury obowiązu-
jące w PKN ORLEN, co bezpośrednio przekłada się na transparentność oraz łatwość współ-
pracy. PKN ORLEN promuje dostawców, których cechuje jawność działania i innowacyjność, 
wyróżniając ich nagrodą. Praktyka owocuje zwiększeniem przez dostawców zrozumienia 

Schenker Sp. z o.o. 
(DB Schenker Logistics)  

www.logistics.dbschenker.pl
zatrudnienie w 2014: 1900 os.

Martis CONSULTING 
Sp. z o.o. 

www.martis-consulting.pl
zatrudnienie w 2014: 30 os.

PwC
www.csrinfo.com.pl

zatrudnienie w 2014: 1700 os.

Nikon Polska Sp. z o.o.
www.nikon.pl

zatrudnienie w 2014: 50 os.

T-Mobile Polska S.A.
www.t-mobile.pl

zatrudnienie w 2014: 4800 os.

PwC
www.csrinfo.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1700 os.

Grupa Raben
www.raben-group.com
zatrudnienie w 2014: 4500 os.

Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A.  
www.gaz-system.pl  
zatrudnienie w 2014: 2393 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 
www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.
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procedur i procesów obowiązujących w PKN ORLEN, większą transparentnością, mniejszą 
liczbą błędów w postępowaniach zakupowych, nawiązywaniem trwałych relacji z dostaw-
cami i rozwojem współpracy. Widać również wzrost poziomu satysfakcji na linii: koncern 
– dostawcy.

Chcąc prowadzić odpowiedzialną politykę zakupową, Credit Agricole Bank Polska wpro-
wadził do funkcjonującej w banku polityki zakupowej stosowanie zasad CSR jako stałe 
kryterium oceny w procesie wyboru dostawców. Projekt został poprzedzony panelem 
w ramach zorganizowanej w czerwcu 2014 roku konferencji „Dzień dostawcy”, na który 
zaproszono kluczowych dostawców firmy. W projekt zaangażowani byli wszyscy pracow-
nicy Zespołu Zakupów oraz kierownictwo. Bank zakłada w perspektywie 3 kolejnych lat 
poprawę świadomości swoich partnerów i ich partnerów w zakresie celowości stosowania 
wartości oraz optymalizację przez dostawców działań i procesów tak, by stawiane przez 
bank wymagania spełniać w 100%.

Polska Spółka Gazownictwa zdecydowała się wykorzystać dialog techniczny przed reali-
zacją przetargów dla swoich kluczowych zamówień. Dialog Zanim kupisz lub sprzedasz 
– porozmawiajmy o tym! odbywa się przed rozpoczęciem postępowania, z zachowaniem 
zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. 
Umożliwia weryfikację możliwości rynku w zakresie dostawy zamawianych dóbr i precy-
zyjne określenie przedmiotu zamówienia. Jest działaniem dobrowolnym, podnosi jakość 
relacji biznesowych, poziom przygotowania zamówień publicznych i niepublicznych, ma 
usprawniać przebieg postępowań i skrócić ich czas oraz zredukować dużą liczbę zapytań 
wpływających po ogłoszeniu przetargu. 

RELACJE Z INTERESARIUSZAMI

Akademia Najemcy Europy Centralnej to cykl różnorodnych działań adresowanych do 
najemców i ich pracowników, których miejscem pracy jest centrum handlowe zarządzane 
przez EC Property Management (inwestor – Helical Sośnica). W 2014 roku były to 4 szkole-
nia dla sprzedawców, odpowiadające na bieżące potrzeby placówek, połączone z praktycz-
nymi warsztatami, newsletter i konkursy dla najemców sklepów. Powołano także specjalny 
zespół roboczy składający się z pracowników centrum i współpracującej z nią agencji, który 
wypracowuje na bieżąco rozwiązania wspierające najemców na różnych poziomach komu-
nikacji. W efekcie zaobserwowano większą chęć dialogu najemców z centrum i wzrost zain-
teresowania jego działaniami marketingowymi, spadek negatywnych opinii związanych 
z centrum jako miejscem pracy oraz poprawę obsługi u najemców.

Prowadząc inwestycje, Operator Systemów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przechodzi m.in. 
przez grunty właścicieli prywatnych, dlatego spółka dba o dobre relacje ze społecznościami 
lokalnymi, w tym o sprawną realizację procedury przyznawania i wypłaty odszkodowań 
dla właścicieli nieruchomości, za którą odpowiadają poszczególne urzędy wojewódzkie. 
W ramach warsztatów dla przedstawicieli urzędów wojewódzkich zapoznawano się 
z praktykami stosowanymi w tym zakresie w poszczególnych województwach, z gło-
sami eksperckimi, wymieniano się doświadczeniami. We współpracy z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju określony zostanie zakres dalszych prac nad dokumentami doty-
czącymi realizacji procesu odszkodowawczego na potrzeby poszczególnych wojewodów. 
Celem tych działań jest uproszczenie i przyspieszenie procedury przyznawania odszkodo-
wań poprzez systemowe uzgodnienia i przyjęcie wspólnych zasad na terenie całej Polski. 

Warsztaty z obsługi Systemu Wymiany Informacji polegały z kolei na przybliżeniu klien-
tom GAZ-SYSTEM zasad oferowania przepustowości na interkonektorach poprzez aukcje 
(interaktywny przykład przydziału przepustowości) oraz nowych funkcjonalności tego sys-
temu. Głównym celem Systemu Wymiany Informacji jest publikacja na stronie internetowej 
www.gaz-system.pl oraz wymiana informacji technicznych i handlowych pomiędzy 
Operatorem Systemu Przesyłowego a uczestnikami rynku, m.in.: zleceniodawcą usługi 
przesyłowej, operatorem systemu dystrybucyjnego, odbiorcą końcowym lub podmiotem 
zainteresowanym przyłączeniem do sieci przesyłowej zarządzanej przez Operatora. 

Praktyki długoletnie 
(opisane w jednej z poprzednich edycji raportu, realizowane również w 2014 roku)

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

1 ANG Spółdzielnia 
Doradców 
Kredytowych

Dzielimy się wiedzą 
na temat CSR z innymi 
spółdzielcami

W roku 2014 firma dzieliła się swoją wiedzą 
z innymi spółdzielcami podczas szkolenia CSR/PR 
w Krakowie oraz w czasie II Kongresu Spółdzielczości 
Uczniowskiej.

2013

2 ANG Spółdzielnia 
Doradców 
Kredytowych

NieNieOdpowiedzialni – 
zrównoważony rozwój 
branży finansowej

Projekt, którego celem jest promocja 
odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju 
w branży finansowej poprzez portal, gazetę 
i cyklicznie organizowaną konferencję.

2013

3 CSRinfo Standardy angażowania 
interesariuszy

Popularyzacja standardów wspierających organizacje 
w zarządzaniu interesariuszami, edukacja różnych 
grup interesariuszy w zakresie dialogu i inicjacja 
rozmów na poziomie lokalnym. W 2014 roku CSRinfo 
prowadziło cykl śniadań branżowych w partnerstwie 
z firmą Antalis promujących praktykę dialogu 
z interesariuszami w formie paneli interesariuszy. 
Wcześniej praktyka opisana jako: Akademia Dialogu.

2012

4 Europ Assistance 
Polska Sp. z o.o.

Zasady Dobrych 
Praktyk Assistance

Firma Europ Assistance Polska wprowadziła Zasady 
Dobrych Praktyk Assistance, które określają etyczne 
reguły współpracy ze wszystkimi interesariuszami. 

2010, 
2013

5 Goodbrand 
Polska

CR Navigator CR Navigator to platforma dialogu 
międzysektorowego oraz podnoszenia świadomości 
na temat narzędzi odpowiedzialnego biznesu 
i zrównoważonego rozwoju.

2011, 
2012, 
2013

6 HP Global 
Business Center 
Sp. z o.o.

Seminaria PMI Praktyka jest przykładem efektywnej wymiany 
wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy 
ekspertami z różnych firm. Wspiera innowacje 
w obszarze zarządzania projektami.

2013

7 Lyreco Polska S.A. Lyreco – Kodeks Etyczny 
w relacjach z dostawcami

Preferowaną formą wyboru dostawcy Lyreco 
Polska jest przetarg. Każdy dostawca, który chce 
uczestniczyć w składaniu ofert, musi zobowiązać się 
do przestrzegania podstawowych zasad Kodeksu.

2012, 
2013

8 Operator 
Gazociągów 
Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu 
i Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej (IRiESP) – 
konsultacje z rynkiem

GAZ-SYSTEM organizuje warsztaty dla uczestników 
rynku gazu, których celem jest przedstawienie 
merytorycznych aspektów dotyczących tego rynku, 
jego założeń oraz zmian IRiESP.

2012, 
2013

9 Polskie Górnictwo 
Naftowe 
i Gazownictwo SA

Strategia Dialogu 
Społecznego w zakresie 
poszukiwania gazu 
niekonwencjonalnego 
oraz prowadzenia debaty 
publicznej

Prowadzenie dialogu i programu edukacyjnego 
z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami na terenach, 
gdzie trwają poszukiwania gazu łupkowego. 
Dodatkowo prowadzenie ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjnej.

2012, 
2013

Credit Agricole Bank 
Polska   

www.credit-agricole.pl
zatrudnienie w 2014: 5500 os.

Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.    

www.psgaz.pl
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

EC Property Management 
Sp. z o.o.    

www.europacentralna.eu
zatrudnienie w 2014: 15 os.

Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A.  
www.gaz-system.pl 

zatrudnienie w 2014: 2393 os.
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Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

10 Totalizator 
Sportowy

Odpowiedzialny 
Sprzedawca II – szkolenia 
dla sprzedawców LOTTO

Totalizator Sportowy w roku 2014 kontynuował 
szkolenia dla kolektorów LOTTO z zakresu 
odpowiedzialnej sprzedaży. Kolejna edycja 
to 20 szkoleń dla około 360 uczestników 
w 13 miastach Polski.

2012, 
2013

11 VIWA 
Entertainment 

E-grupa Północnej Izby 
Gospodarczej Oddział 
Koszalin

Misją grupy jest rozwój i integracja koszalińskiej 
branży e-commerce poprzez realizację wspólnych 
projektów, szkolenia i propagowanie idei handlu 
w internecie wśród przedsiębiorców.

2013

12 Volkswagen 
Poznań 

Rozwój lokalnych 
dostawców poprzez 
działania Local Content

Poszukiwanie oraz wsparcie polskich dostawców 
części bezpośrednio produkcyjnych, by ci 
w przyszłości mogli zostać dostawcami firmy 
oraz koncernu Volkswagen AG.

2013

UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE 
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RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014

Organizacje, które dostarczają produkty i usługi konsumentom oraz innym klientom, mają wobec tych konsumentów 
i klientów określone obowiązki. (…) Obowiązki obejmują edukowanie i rzetelne informowanie, stosowanie uczciwych, 
przejrzystych i pomocnych informacji marketingowych oraz procesów dotyczących umów, promowanie zrównoważonej 
konsumpcji oraz projektowanie produktów i usług, do których dostęp mogą mieć wszyscy oraz, w razie potrzeby, 
umożliwienie dostępu do nich odbiorcom szczególnie wrażliwym i znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznej.

Norma PN-ISO 26000:2012 // Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG 

EDUKACJA KONSUMENTÓW

ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA 

ODPOWIEDZIALNY MARKETING 

UŁATWIENIA DLA KLIENTÓW 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW 

21 

praktyk

15 

firm

ZAGADNIENIA 
KONSUMENCKIE
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DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG

Videotłumacz języka migowego jest pilotażowym programem ING Banku Śląskiego, słu-
żącym do obsługi osób niesłyszących posługujących się językiem migowym. W pierwszym 
etapie 15 pracowników banku zostało przeszkolonych z zasad savoir-vivre'u w odniesie-
niu do osób z dysfunkcją słuchu. W dalszej części dzięki współpracy z portalem Migam.pl, 
w dwóch oddziałach detalicznych (w Katowicach i Warszawie) wdrożono rozwiązanie 
w postaci videotłumacza. Gdy klient niesłyszący pojawia się w oddziale, wywoływane 
jest połączenie wideo z certyfikowanym tłumaczem. To proste rozwiązanie pozwala na 
swobodną rozmowę osoby niesłyszącej z pracownikiem, który nie zna języka migowego.

Bank Millennium zdecydował się na zwiększenie dostępności usług finansowych dla 
osób niepełnosprawnych oraz starszych poprzez: zmniejszenie barier architektonicz-
nych, dostosowanie bankomatów oraz serwisów internetowych do potrzeb osób z dys-
funkcją wzroku, wprowadzenie obsługi telefonicznej przy pomocy komend głosowych. 
Ponadto, osoby, które mają problemy ze wzrokiem mają możliwość samodzielnego pod-
pisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki lub osoby zaufanej. 
Możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi 
klienta, który nie pisze, złożenie podpisu za pomocą odcisku palca. Placówki posiadają 
szczegółowe wytyczne dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych, które obowiązują 
wszystkich pracowników banku. 

W procesie projektowania udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach, które mają 
usprawnić oferowanie usług UPC Polska osobom niepełnosprawnym, prowadzone są 
konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz pracownikami spółki, którzy są nie-
pełnosprawni. Wdrażanie zmian i audyt nowych rozwiązań następuje we współpracy 
z Fundacją Widzialni. Wzięto pod uwagę potrzeby osób starszych oraz posiadających 
ograniczenia związane z mobilnością. Dodatkowo 3 biura zostały wyposażone w pętlę 
indukcyjną. 

Głównym celem dialogu w zakresie integracji cyfrowej było wypracowanie najlepszych 
rozwiązań w zakresie przystosowania oferty Orange Polska do potrzeb klientów z niepełno-
sprawnościami. Zorganizowano szereg spotkań z ekspertami, osobami niepełnosprawny-
mi oraz pracownikami, które miały wypracować, ocenić i zweryfikować przyjęte założenia. 
Firma zobowiązała się do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi 
i komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, stałej współpracy z organizacjami działają-
cymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy przeprowadzenia audytów dostępności 
w salonach sprzedaży.

W ramach Orange bez barier firma Orange Polska wytypowała ponad 150 placówek, które 
zostały przystosowane do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. Znajdują się one 
w każdym mieście na prawach powiatu, w którym są salony sprzedaży Orange. Zapewniają 
swobodny dostęp pozbawiony barier architektonicznych, oznaczone stanowisko z niskim 
biurkiem czy pomoc przeszkolonych konsultantów. Ponadto salony oferują takie udogod-
nienia, jak dostarczenie dokumentów w formacie tekstowym na nośniku elektronicznym, 
na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki oraz pocztą elektroniczną. 
Kolejnymi etapami projektu ma być możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego 
i pełna dostępność strony internetowej. 

Organizując Orange Warsaw Festiwal bez barier, Orange Polska wspólnie z Fundacją 
Polska Bez Barier przeprowadziły audyt miejsca – Stadionu Narodowego – pod kątem 
udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Efektem współpracy był poradnik, który 
zawierał kompleksowe informacje dla osób z niepełnosprawnościami na temat dojazdu 
na stadion i poruszania się po nim podczas koncertów. Dzięki współpracy z Fundacją 
Widzialni strona festiwalu została dostosowana do potrzeb niewidomych i słabowidzą-
cych internautów. Podczas koncertów można było wziąć udział w akcji charytatywnej 
#rytmpomagania. Za każdą „wytańczoną” minutę Fundacja Orange przekazała 2 zł na 
budowę stanowisk multimedialnych – Edukacyjnych Wysp Orange w szpitalach.

Firma Carrefour Polska została partnerem programu Karta Dużej Rodziny, realizowanego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci 
może korzystać w ramach Karty z rabatu do 10% na zakupy w ponad 80 największych 
sklepach Carrefour w Polsce. Wielkość zniżki zależy od kwoty dokonanych zakupów. Przy 

ZAGADNIENIA KONSUMENCKIEZAGADNIENIA KONSUMENCKIE

ENEA S.A. 
www.enea.pl 
zatrudnienie w 2014: 406 os.

KRUK S.A. 
www.pl.kruk.eu 
zatrudnienie w 2014: 1213 os.

mBank 
www.mbank.pl 
zatrudnienie w 2014: 4696 os.

FRoSTA Sp. z o.o. 
www.frosta.pl 
zatrudnienie w 2014: 500 os.

Pelion S.A. 
www.pelion.eu 
zatrudnienie w 2014: 8500 os.

Grupa Żywiec 
www.grupazywiec.pl 
zatrudnienie w 2014: 4000 os.

zakupach od 50 do 99,99 złotych, rodziny wielodzietne otrzymają e-kupon o wartości 5 zł 
na kolejne zakupy, przy zakupach od 100 do 149,99 złotych – e-kupon o wartości 10zł, przy 
zakupach o wartości od 150 złotych do 199,99 złotych – e-kupon o wartości 15 zł, a przy 
zakupach powyżej 500zł – e-kupon o wartości 50 zł. E-Kupon ważny jest przez 60 dni od 
daty jego wydania i można zrealizować go podczas kolejnych zakupów, tylko w sklepie sieci 
Carrefour, który uczestniczy w Programie Karty Dużej Rodziny.

EDUKACJA KONSUMENTÓW

Akcja edukacyjna dla klientów „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię!” prowadzona przez 
ENEA przebiegała w dwóch odsłonach. W wiosennej edycji największe polskie firmy ener-
getyczne (PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, ENEA, Grupa Energa 
i RWE Polska) połączyły siły, by propagować wiedzę o rynku energii elektrycznej poprzez 
działania edukacyjno-informacyjne. Akcja była szeroko promowana w internecie, mediach 
i biurach obsługi klienta. Następnie w ramach indywidualnych działań ENEA zrealizowała 
kampanię emitującą artykuły prasowe oraz ogłoszenie ostrzegawcze w prasie lokalnej na 
terenie działalności grupy. Dodatkowo we współpracy z jedną z poznańskich spółdzielni 
zorganizowany został również festyn edukacyjny. 

Grupa KRUK we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych stworzyła 
poradnik „Jak wyszliśmy z długów. Historie i porady osób zadłużonych”. Jego głównym 
elementem są zwycięskie prace uczestników konkursu DOBRY PLAN. Poradnik i zawarte 
w nim materiały do pracy własnej mają pomóc czytelnikom zidentyfikować problem zadłu-
żenia i zrozumieć jego mechanizm. Publikacja była rozdawana podczas Dnia bez Długów 
w specjalnych infopunktach działających na dworcach PKP w największych miastach. 
Dodatkowo w grudniu poradnik został wysłany do osób zadłużonych, których sprawy 
obsługiwane są przez Grupę KRUK, i przekazany stowarzyszeniom współpracującym z oso-
bami borykającymi się z problemami finansowymi.

mBank zrealizował cykl bezpłatnych seminariów poświęconych zasadom finansowania 
projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. Spotkania 
organizowane były we współpracy z firmami doradczymi specjalizującymi się w projektach 
unijnych oraz kancelariami patentowymi. Uczestnicy seminariów mieli okazję zapoznać się 
z nowościami w unijnych regulacjach prawnych oraz priorytetami i celami tematycznymi 
dotyczącymi wsparcia w ramach polityki spójności. W 2014 roku w całej Polsce zorganizo-
wano 22 seminaria, w których uczestniczyło 1600 słuchaczy.

FRoSTA i organizacja pozarządowa Marine Stewardship Council Polska (MSC Polska) ogło-
siły program Może zadbajmy o morze, w ramach którego uczą konsumentów świadomego 
wyboru ryb. Jesienią 4 miasta Polski odwiedziła mobilna ekspozycja edukacyjna. Na zwie-
dzających czekały: interaktywne stoisko, gry i zabawy edukacyjne oraz eksperci odpowia-
dający na pytania dotyczące wyboru ryb i zrównoważonego rybołówstwa. Jednocześnie 
FRoSTA wdrożyła w swoim zakładzie produkcyjnym standardy zrównoważonego rybo-
łówstwa. Firma posiada certyfikat MSC na opakowaniach wszystkich swoich produktów 
rybnych gwarantujący, że ryby zostały złowione w sposób zgodny z międzynarodowymi 
normami zrównoważonego rybołówstwa.

Firma DOZ należąca do grupy Pelion wydaje Magazyn 60+ dla młodych duchem, kwartalnik 
przeznaczony dla osób po sześćdziesiątym roku życia. Czytelnicy mogą znaleźć w nim różne 
porady, ciekawe artykuły i wywiady. Do każdego numeru dołączony jest specjalistyczny 
poradnik zdrowotny. W trosce o komfort czytelników w magazynie użyta jest odpowiednio 
duża czcionka. Publikacja zachęca wszystkich seniorów do integracji oraz komunikacji za 
pomocą nowych technologii. 

ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA

W Piwiarniach Warki w Warszawie, Słupsku, Przemyślu i Wodzisławiu Śląskim odbyły się 
spotkania edukacyjne Czy sportowcy piją alkohol? organizowane przez Grupę Żywiec. 
Gośćmi byli: sportowiec Andrzej Supron, dietetycy i fizjolog sportowy. Podjęto temat wpły-
wu alkoholu na zdrowy tryb życia. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in.: czy 
alkohol pomaga, czy przeszkadza zawodnikowi w okresie startowym, jak pić z głową i kiedy 

ING Bank Śląski
www.ing.pl

zatrudnienie w 2014: 8899 os.

Bank Millennium SA 
www.bankmillennium.pl

zatrudnienie w 2014: 6049 os.

UPC Polska 
www.upc.pl

zatrudnienie w 2014: 1700 os.

Orange Polska 
www.orange.pl

zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

Carrefour Polska Sp. z o.o.  
www.carrefour.pl

zatrudnienie w 2014: 16 000 os.
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piwo może być traktowane jako napój izotoniczny. Spotkania „Pij z głową” organizowane 
we współpracy z Fundacją Sportowa Polska są częścią projektu „18+ Jestem pełnoletni, nie 
kupuję alkoholu nieletnim”. Program 18+ ma zostać wprowadzony we wszystkich pubach 
Warki jako stały element pracy lokalu i sprzedaży piwa.

Projekt IKEA Retail Ekologia tekstyliów miał na celu poznanie preferencji i poziomu wiedzy 
konsumentów na temat elementów zrównoważonego rozwoju w procesie wyboru teksty-
liów. Dzięki zaangażowaniu 11-osobowej grupy studentów Kolegium Towaroznawstwa 
Politechniki Łódzkiej firma zrealizowała badania laboratoryjne oraz marketingowe na gru-
pie 300 klientek w 3 miastach. Wyniki pokazały, jaki wpływ mają działania proekologiczne 
IKEA na motywacje zakupowe klientów. Dodatkowo projekt zwrócił uwagę konsumentów 
na właściwości kupowanych przez nich produktów oraz znaczenie stosowania się produ-
centów tekstyliów do zasad zrównoważonego rozwoju.

Strefa Sprawdź Promile Kompanii Piwowarskiej była specjalnie oznaczonym miejscem, 
dostępnym dla wszystkich uczestników Festiwalu Woodstock. Obsługiwana przez wolon-
tariuszy działała przez 4 dni festiwalu, od rana do wieczora. Celem strefy było zwiększenie 
świadomości odpowiedzialnego spożycia alkoholu oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
uczestników imprezy w drodze powrotnej do domu, poprzez umożliwianie weryfikacji 
poziomu alkoholu we krwi. Wolontariusze rozmawiali i przetestowali alkomatem kilka 
tysięcy osób. 

ODPOWIEDZIALNY MARKETING

Projekt Po Prostu ma na celu uproszczenie komunikacji kierowanej do klientów ING Banku 
Śląskiego. Jego sprawną realizację zapewnia współpraca z językoznawcami, psychologami 
i ekspertami od języka wizualnego. Przeprowadzono badania oczekiwań klientów oraz 
audyt „języka ING” – przeanalizowano 250 tekstów pod kątem ich przystępności. Bank 
dąży do tego, by dzięki przejrzystym i zrozumiałym treściom klienci wiedzieli, co kupują 
i za co płacą. Dodatkowo ING Bank Śląski edukuje pracowników w zakresie zasad prostego 
pisania poprzez komunikację wewnętrzną, a ponad 200 osób wzięło udział w szkoleniach 
i warsztatach.

UŁATWIENIA DLA KLIENTÓW

ING Bank Śląski oferuje swoim klientom nowoczesne urządzenia gotówkowe (wrzutnie 
light) instalowane w siedzibie klienta. Dzięki temu wpłaty gotówki możliwe są bez opusz-
czania firmy. Księgowanie na rachunku bankowym następuje natychmiast po dokonaniu 
wpłaty, a klient ma możliwość bieżącego monitorowania i kontroli przepływów gotówki na 
koncie. Wrzutnie – rozwiązanie szczególnie korzystne dla firm, których pracownicy obra-
cają gotówką i potrzebują w łatwy i bezpieczny sposób ją zdeponować – podlegają kom-
pleksowej obsłudze ze strony banku, który odpowiada za monitoring i serwis urządzenia.

Zauważając potencjał najmłodszej grupy odbiorców, PKO Bank Polski wprowadził karty 
i gadżety prepaid w ramach oferty PKO Junior. Karta jest dostępna dla dzieci poniżej 13 lat, 
a jej właścicielem jest osoba dorosła. Dziecko może używać karty do płatności w sklepie 
stacjonarnym, internetowym oraz wypłacając gotówkę z bankomatu. Karta powiązana jest 
z wydzielonym rachunkiem technicznym, który dorosły zasila dowolną kwotą i zarządza 
limitami. Oryginalną propozycją jest także brelok Śmigacz – silikonowy i pluszowy – do 
płacenia zbliżeniowego. Produkty umożliwiają naukę zarządzania budżetem, praktyczne 
poznanie narzędzi nowoczesnej bankowości oraz szeroko rozumianą edukację finansową.

Głównym zadaniem Rzecznika Klienta w PKO Banku Polskim jest wsparcie klientów w pro-
blematycznych sytuacjach, ułatwienie komunikacji z bankiem oraz rozpatrywanie odwołań. 
Rzecznik analizuje każdą sprawę, uwzględnia sugestie klienta w postępowaniu i proponuje 
najlepsze rozwiązanie. Działania rzecznika wspierają zespoły: Wsparcia Rzecznika oraz 
Standaryzacji Produktów i Procedur. Dzięki zgłoszeniom i opiniom klientów, bank ma 
szanse usprawniać wewnętrzne procesy i lepiej spełniać oczekiwania konsumentów. Na 
podstawie rozpatrywanych zgłoszeń przygotowywane są propozycje modyfikacji oferty 
produktowej i usprawnień. W ciągu roku działalności do rzecznika wpłynęło 3670 zgłoszeń. 
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W dbałości o wysoki standard i jakość marki własnej, Tesco Polska wdrożyło program 100% 
Gwarancja Satysfakcji, który ma zwiększyć poziom satysfakcji klientów z zakupionych pro-
duktów. Dzięki niemu klienci mają pewność, że jeśli dowolny produkt żywnościowy lub nie-
żywnościowy marki własnej Tesco nie spełni ich oczekiwań, mogą go bez żadnych kosztów 
zwrócić w sklepie w przeciągu 30 dni, przy okazaniu dowodu zakupu. Zwrotom podlegają 
także artykuły napoczęte. Program jest wyrazem pełnego zaufania firmy do oferowanych 
produktów i deklaracją, która ma podkreślać wysoką jakość wyrobów.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW

Bezpieczny Starter (karta prepaid Orange Polska) przeznaczony jest dla dzieci w wieku 
od 6 do 13 lat i zapewnia podstawową ich ochronę w internecie poprzez takie usługi, jak: 
automatyczna blokada treści przeznaczonych dla dorosłych, blokada połączeń i SMS-ów 
na numery specjalne oraz możliwość kontaktu z rodzicem nawet przy braku środków na 
koncie. Produkt cieszy się dużym zainteresowaniem, a Orange Polska planuje rozszerzenie 
funkcjonalności usługi o możliwość indywidualnej konfiguracji, która ma zapewnić jeszcze 
pełniejszą ochronę dzieci korzystających z Bezpiecznego Startera.

Praktyki długoletnie 
(opisane w jednej z poprzednich edycji raportu, realizowane również w 2013 roku)

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

1 Bank BGŻ Bezpłatny rachunek 
dla organizacji non profit 
Pakiet Społeczny Lider

Pakiet Społeczny Lider to bezpłatny rachunek 
dla organizacji społecznych, który powstał z myślą 
o wsparciu jednostek kluczowych dla lokalnego 
rozwoju społecznego. Do końca 2014 roku z „konta 
z serduszkiem” skorzystało ponad 6 tys. organizacji 
społecznych, które wzajemnie je sobie polecają. 

2012

2 Citi Handlowy Budowanie Niezależności 
Finansowej Kobiet 

Celem programu jest poprawa pozycji ekonomiczno-
-finansowej kobiet doświadczających przemocy.

2012, 
2013

3 Citi Handlowy Moje finanse Program ma na celu przygotowanie młodych ludzi 
do podejmowania racjonalnych i korzystnych 
dla siebie decyzji finansowych, popartych stale 
aktualizowaną wiedzą.

2005, 
2008, 
2012, 
2013

4 Citi Handlowy Tydzień dla Oszczędzania 
– Światowy Dzień 
Oszczędzania  

Promowanie wśród Polaków oszczędzania, a także 
propagowanie rozwijania umiejętności racjonalnego 
gospodarowania swoimi zasobami finansowymi. 

2009, 
2012, 
2013

5 Diageo Polska 
Sp. z o.o.

Kampania: Alkohol to 
odpowiedzialność. 
Pij rozważnie

Edukacja na temat odpowiedzialnej konsumpcji 
alkoholu.

2012, 
2013

6 Grupa Żywiec S.A. 18+ Jestem pełnoletni, nie 
kupuję alkoholu nieletnim

Promowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu 
i sprzedaż piwa wyłącznie osobom pełnoletnim.

2013

Tesco Polska
www.tesco.pl 
zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

Orange Polska
www.orange.pl 
zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

IKEA Retail  
www.ikea.pl/przyszlosc

zatrudnienie w 2014: 2400 os.

Kompania Piwowarska SA   
www.kp.pl

zatrudnienie w 2014: 3143 os.

ING Bank Śląski
www.ing.pl

zatrudnienie w 2014: 8899 os.

PKO Bank Polski
www.pkobp.pl

zatrudnienie w 2014: 26 500 os.
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7 Grupa Żywiec S.A. Ciesz się Heinekenem – 
bądź odpowiedzialny

Od 5 lat Grupa Żywiec prowadzi kampanię Enjoy 
Heineken Responsibly (Ciesz się Heinekenem – bądź 
odpowiedzialny). Celem tych działań jest promowanie 
odpowiedzialnej i świadomej konsumpcji alkoholu.

2013

8 Horus 
Innowacyjne 
Materiały 
Przemysłowe 
Sp. z o.o.

Kreowanie klienta 
świadomego 
w dokonywaniu 
zakupów

Od 4 lat firma prowadzi specjalistyczny blog – 
zamieszcza na nim materiały dotyczące produktów, 
technologii, rozwiązań i zastosowań, które proponuje 
na co dzień klientom.

2013

9 PKO Bank Polski Aplikacja mobilna IKO Nowoczesne bankowanie poprzez aplikację 
mobilną stanowiącą bazę krajowego systemu BLIK.  

2013

10 PKO Bank Polski Rachunek 
oszczędnościowo-
rozliczeniowy PKO Konto 
Dziecka – PKO Junior

Edukowanie dzieci w zakresie samodzielnego 
zarządzania budżetem z wykorzystaniem 
bankowości internetowej.  

2013

11 Tchibo Warszawa Ekoznaki na produktach 
Tchibo

Działania edukacyjne mające na celu przybliżenie 
klientom znaczenia certyfikatów znajdujących się 
na produktach firmy (co oznaczają i jakie niosą 
ze sobą korzyści dla społeczeństwa, środowiska 
naturalnego i samych konsumentów).

2013

12 Unilever Polska Dove. Odkryjmy 
w sobie piękno

Celem akcji jest podtrzymywanie ogólnopolskiej 
dyskusji wokół mylnego i powierzchownego 
postrzegania piękna po to, aby zredefiniować jego 
znaczenie w świadomości kobiet.

2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana
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RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014

Zaangażowanie społecznej i rozwój społeczności lokalnej są integralnymi elementami zrównoważonego rozwoju. (…) 
Kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej, w które organizacja może wnieść swój wkład, obejmują tworzenie miejsc 
pracy poprzez rozszerzanie i dywersyfikację działalności gospodarczej oraz poprzez rozwój technologiczny. Organizacja może 
również wnieść swój wkład na drodze inwestycji społecznych w tworzenie bogactwa i dochodu poprzez: lokalne inicjatywy 
rozwoju ekonomicznego, szerzenie edukacji i programów rozwijania kompetencji, promowanie i ochronę kultury 
i sztuki oraz dostarczanie i/lub upowszechnianie usług zdrowotnych dla społeczności. Rozwój społeczności może obejmować 
instytucjonalne wzmocnienie społeczności, jej grup i forów zbiorowych, programów kulturalnych, społecznych 
i środowiskowych oraz sieci lokalnych obejmujących wielorakie instytucje.

Norma PN-ISO 26000:2012 // Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

DOBRY SĄSIAD

DZIAŁANIA CHARYTATYWNO-FILANTROPIJNE

EDUKACJA DOROSŁYCH

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

KAMPANIA SPOŁECZNA

KULTURA I SZTUKA

MARKETING ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TWORZENIE MIEJSC PRACY I ROZWÓJ KOMPETENCJI

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

187 

praktyk

94 

firmy

ZAANGAŻOWANIE 
SPOŁECZNE 
I ROZWÓJ 

SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Renault Handisport Team to program stypendialny obejmujący dwójkę niepełnosprawnych 
sportowców – pływaczkę oraz skoczka wzwyż – przygotowujących się do paraolimpiady 
w Rio de Janeiro, odbywającej się w 2016 roku. Do tego czasu będą oni otrzymywali od 
firmy Renault Polska comiesięczne stypendium. Dodatkowe działania w ramach programu 
Renault Handisport Team to: cykl spotkań sportowców niepełnosprawnych z młodzieżą 
w szkołach ponadgimnazjalnych pod hasłem „Paraolimpijczycy – jak żyją, trenują i startu-
ją”; kampania informacyjna – spotkania z mediami, działania informacyjne skierowane do 
mediów ogólnopolskich i lokalnych; prowadzenie blogów sportowców na portalu opinio-
twórczym natemat.pl; badanie opinii społecznej.

Cel projektu Kumulacja Aktywności to zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do większej 
aktywności fizycznej. Jest on realizowany przez firmę Totalizator Sportowy we współpracy 
ze sportowcami, w tym mistrzami świata i olimpijczykami (zaangażowani byli m.in. Paweł 
Nastula, Renata Mauer-Różańska, Michał Jeliński). Na terenie całej Polski przeprowadzono 
cykl zajęć sportowych dla ponad 120 grup gimnazjalistów. Odbywają się one od września 
do kwietnia (co najmniej 36 zajęć) i są bezpłatne dla uczestników. Program spotkań obej-
muje m.in. łucznictwo, rugby, snowboard i akrobatykę. Do końca grudnia 2014 roku z pro-
gramu skorzystało ponad 2500 gimnazjalistów na terenie całej Polski.

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

Po konsultacjach z policją i ekspertami bezpieczeństwa na drogach Grupa LOTOS wspólnie 
z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zainicjowała działania edukacyj-
ne dotyczące bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach oraz prawidłowego zapina-
nia pasów. To zagadnienie stało się podstawą kampanii społecznej LOTOS – Mistrzowie 
w pasach, realizowanej w wersji pilotażowej na terenie województwa pomorskiego. 
Ambasadorem kampanii został czterokrotny mistrz Polski w klasyfikacji generalnej 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski – Kajetan Kajetanowicz.

W trosce o bezpieczeństwo drogowe Grupa Raben przeprowadziła kampanię Pierwszy 
Fotelik. Mieszkańcy Bałtowa, Gdańska, Katowic, Krakowa, Kraśnika, Łodzi, Poznania, 
Rybnika, Siedlec, Torunia i Warszawy mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach 
i pokazach szkoleniowych informujących o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo dzieci prze-
wożonych w fotelikach. 

Dostrzegając problem dużej liczby wypadków z udziałem pieszych, firma Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo postanowiła omawiać temat bezpiecznego poruszania się po 
drogach podczas prowadzonych przez siebie spotkań edukacyjnych. W ramach akcji Bądź 
widoczny, bądź bezpieczny pracownicy firmy prowadzili prelekcje dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

Akcja Bezpieczne Szelki zrealizowana przez Shell Polska (oddział w Zabierzowie) miała za 
zadanie budować wśród najmłodszych świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać jako 
uczestnicy ruchu drogowego – piesi, pasażerowie samochodów, świadkowie wypadków 
drogowych. W ramach półtoragodzinnych warsztatów dzieci uczą się m.in. jak: prawidło-
wo przechodzić przez ulicę; zachowywać się zgodnie z zasadami na skrzyżowaniu; wzywać 
pogotowie, gdy są świadkami wypadku; prawidłowo zachowywać się jako pasażer samo-
chodu. W 2014 roku program objął 1500 dzieci.

Dobra praktyka agencji ubezpieczeniowej PZU odpowiada na problem powszechnego 
łamania przepisów o ruchu drogowym, zwłaszcza zaś przekraczania dozwolonej pręd-
kości. Kampania Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym polegała na rozdawaniu 
naklejek lub zawieszek w kształcie niebieskiego serca z nazwą akcji i hasłem zachęcają-
cym kierowcę do bezpiecznej jazdy. Na stronie internetowej stopwariatom.pl przez cały 
czas trwania kampanii przeprowadzano konkurs, w którym uczestnicy mogli zgłaszać 
swoje hasła na serduszka. Najbardziej kreatywne pomysły były drukowane, a autorzy byli 
nagradzani. Działaniom towarzyszyły również spoty reklamowe w telewizji i kinach oraz 
komunikacja w prasie, na billboardach, nośnikach w środkach transportu komunikacji 
miejskiej oraz w internecie. 

Akcja edukacyjna Bezpieczeństwo na drogach przeprowadzona w miesiącach letnich przez 
firmę T-Mobile Polska adresowana była do czytelników „Gazety Prawnej”. Składał się na nią 
cykl artykułów prezentujących nowości technologiczne, w tym aplikacje głosowe i zestawy 
głośnomówiące, które pozwalają na bezpieczne korzystanie ze smartfonów podczas jazdy 
samochodem lub rowerem.  

  
DOBRY SĄSIAD

Rokrocznie spółka PGNiG TERMIKA organizuje dzień otwarty w dwóch największych elek-
trociepłowniach w Warszawie: Żerań i Siekierki. W trakcie wycieczek pracownicy firmy 
pokazują zwiedzającym, w jaki sposób produkowane jest ciepło i energia elektryczna. Co 
roku zakłady odwiedza ok. 1500 gości.

W ramach programu Poznaj bliskiego sąsiada Tesco wspiera działania na rzecz integracji 
społeczności lokalnych. Przestrzeń pasaży znajdujących się przy wejściu do sklepów Tesco 
na potrzeby programu została użyczona organizacjom pożytku publicznego działającym 
w danym regionie. W wyniku inicjatywy zaprezentowało się ok. 400 organizacji. Dodatkowo 
we wrześniu 2014 roku został ogłoszony program grantowy Plebiscyt Sąsiedzki, którego 
celem było wsparcie finansowe projektów wpływających na rozwój lokalnych społeczności. 
W plebiscycie wzięło udział ponad 100 organizacji społecznych, spośród których wyłonio-
no 19 zwycięzców.

DZIAŁANIA CHARYTATYWNO-FILANTROPIJNE

Firma AB od 4 lat angażuje się w pomoc na rzecz potrzebujących dzieci, podopiecznych dol-
nośląskiej Fundacji Mam Marzenie. W 2014 roku po raz pierwszy całoroczna akcja TB Paka 
dla Dzieciaka prowadzona była również w ramach Programu Partnerskiego TB Partner, 
dzięki czemu w zbieranie środków zostali zaangażowani także klienci AB. Część dochodu 
ze sprzedaży każdego produktu marki TB została przekazana Fundacji Mam Marzenie. 
Dzięki temu udało się pomóc 33 rodzinom, przekazując im produkty codziennego użytku, 
zabawki, książki i ubrania.   

Dentsu Aegis Network od kilku lat wykorzystuje zwyczaj przesyłania kartek świątecznych 
– jest to jeden ze sposobów realizacji ważnych społecznie celów. W 2014 roku do odpowie-
dzialnych kartek świątecznych użyto fotografii z Photos for Life – pierwszego na świecie 
charytatywnego banku zdjęć, który firma przygotowała dla Fundacji Rak’n’Roll Wygraj 
Życie. Wszystkie modelki i modele na zdjęciach są w trakcie terapii nowotworowej lub 
wygrali już walkę z rakiem, a cała kwota ze sprzedaży tych stockowych fotografii wspiera 
działania Fundacji. Każdy użytkownik mógł przesyłać dalej życzenia, wykorzystując zdjęcia 
z akcji. Kwota przekazana Fundacji za zakup zdjęć do akcji to 8 tys. zł.

W ramach akcji Zostań Pomocnikiem Św. Mikołaja z okazji świąt Bożego Narodzenia 
Wawel i Fundacja „Wawel z Rodziną” przekazują słodycze do ponad 440 placówek opiekuń-
czo-wychowawczych w całej Polsce.

Orszaki Mikołajkowe pracowników Tesco Polska to forma wsparcia finansowego i rze-
czowego 10 krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. 
Pracownicy Tesco – uczestnicząc w Orszakach – rozdają prezenty podczas wizyt w placów-
kach.
 
Infosys BPO Poland to firma działająca w sektorze finansów i konsultingu. Rokrocznie 
w ramach przedświątecznej zbiórki charytatywnej Christmas Charity Action wspiera ona 
wskazane przez pracowników fundacje i instytucje, przekazując potrzebne im przedmioty. 

Od 5 lat spółka Cyfrowy Polsat uczestniczy w akcji Qurier Świętego Mikołaja realizowa-
nej przez Fundację Przyjaciółka. W okresie świątecznym pracownicy Cyfrowego Polsatu 
wcielają się w Świętego Mikołaja, realizując marzenia dzieci z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej. Każdy pracownik może zgłosić się do udziału w akcji – zarów-
no indywidualnie, jak i zespołowo – deklarując liczbę listów z marzeniami, które chciałby 
zrealizować.

Renault Polska
www.renault.pl

zatrudnienie w 2014: 135 os.

Totalizator Sportowy
www.totalizator.pl

zatrudnienie w 2014: 1027 os.

Grupa Kapitałowa LOTOS 
www.lotos.pl

zatrudnienie w 2014: 4983 os.

Grupa Raben
www.raben-group.com

zatrudnienie w 2014: 4500 os.

Shell Polska
www.shell.pl

zatrudnienie w 2014: brak danych

PZU
www.pzu.pl

zatrudnienie w 2014: 13 000 os.

T-Mobile Polska S.A.
www.t-mobile.pl 
zatrudnienie w 2014: 4800 os.

PGNiG TERMIKA SA
www.termika.pgnig.pl 
zatrudnienie w 2014: 1076 os.

Tesco Polska
www.tesco.pl
zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

AB SA 
www.ab.pl
zatrudnienie w 2014: 451 os.

Dentsu Aegis Network
www.dentsuaegis.pl
zatrudnienie w 2014: 500 os.

Wawel SA
www.wawel.com.pl 
zatrudnienie w 2014: 700 os.

Tesco Polska
www.tesco.pl
zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

Infosys BPO Poland
www.infosysbpo.com 
zatrudnienie w 2014: 2300 os.

Cyfrowy Polsat S.A.
www.cyfrowypolsat.pl 
zatrudnienie w 2014: 500 os.

Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA

www.pgnig.pl
zatrudnienie w 2014: 1306 os.
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Bank BGŻ
www.bgz.pl 
zatrudnienie w 2014: 5209 os.

Bank Gospodarstwa 
Krajowego
www.bgk.pl 
zatrudnienie w 2014: 1303 os.

Bank Millennium SA
www.bankmillennium.pl 
zatrudnienie w 2014: 6049 os.

Orange Polska
www.orange.pl 
zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

Orange Polska
www.orange.pl 
zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

Bank Zachodni WBK 
www.bzwbk.pl 
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Polskie LNG S.A.
www.polskielng.pl 
zatrudnienie w 2014: 120 os.

Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.  
www.lw.com.pl
zatrudnienie w 2014: 4768 os.

Maraton Dobroczynności odbywający się w okresie świąt Bożego Narodzenia to zbiór-
ka pieniędzy prowadzona wśród pracowników spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”. 
Zgromadzone środki finansowe przekazywane są na cele charytatywne, m.in. Szlachetną 
Paczkę. Udział pracowników spółki w akcji możliwy jest poprzez przekazanie pieniędzy lub 
tzw. flapsów, czyli talonów na posiłki regeneracyjne dla górników o wartości 16 i 17 zł. 
Za zebrane flapsy kupowana była żywność w specjalnie wyznaczonych sklepach, zaś za 
gotówkę inne potrzebne produkty. 

Asseco Poland to firma z branży IT zatrudniająca w różnych miejscach na terenie całej Polski 
ponad 2,5 tys. osób. Aby zintegrować pracowników spółki i zaangażować ich we wspólne 
działanie, zorganizowano przedświąteczną akcję pracowników Asseco Pomagamy. Firma 
pomogła finansowo wybranym instytucjom wspierającym najbardziej potrzebujących. 
Instytucje te były wybierane w trybie konkursowym spośród propozycji zgłaszanych przez 
pracowników. 

W ramach akcji Świąteczne prezenty w słusznym celu pracownicy Orange Polska przeka-
zują podarunki otrzymane od partnerów biznesowych na cel charytatywny. Zebrane przed-
mioty przekazywane są Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a następnie spieniężane 
podczas aukcji charytatywnej. Uzyskany w ten sposób dochód wspiera działania wybranych 
organizacji pozarządowych pomagających dzieciom. Akcja ta stanowi element przyjętego 
przez firmę Programu Zarządzania Zgodnością (Compliance), który jest wyrazem woli pro-
wadzenia działalności gospodarczej w sposób uczciwy, transparentny i godny zaufania.

Założeniem akcji Choinka Marzeń jest obdarowanie prezentami, przy okazji świąt Bożego 
Narodzenia, dzieci z gminnego ośrodka pomocy społecznej, hospicjum, domu samotnej 
matki, zespołu szkół specjalnych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. 
Pracownicy Procter & Gamble Polska odpowiadają na „list do Świętego Mikołaja” wybra-
nych dzieci. 

Chcąc wyjść naprzeciw świątecznym marzeniom najmłodszych, Luxoft Poland zorgani-
zował wspólną gwiazdkę dla podopiecznych podkrakowskiego Ośrodka „Dzieło Pomocy 
Dzieciom” oraz dzieci wszystkich pracowników firmy. W ramach zabawy choinkowej 
w biurze firmy dzieci mogły wziąć udział w konkursach, wspólnie się bawić i zostały obda-
rowane prezentami.

Świąteczne Pomaganie to akcja zorganizowana w Stanley Black & Decker Polska. 
Pracownicy firmy zbierali pieniądze oraz dary rzeczowe, które następnie zostały przekaza-
ne na wsparcie Szlachetnej Paczki.

PKN ORLEN od kilku lat organizuje konkurs plastyczny na projekt kartki świątecznej 
adresowany do podopiecznych rodzinnych domów dziecka, które wspiera spółka. Spośród 
nadesłanych prac wybierana jest zwycięska, która będzie wraz z życzeniami rozsyłana do 
klientów firmy. 
 
Od 2000 roku firma Nowy Styl organizuje charytatywny bal noworoczny dla podopiecz-
nych placówek opiekuńczo-wychowawczych z okolic Krosna. Zaproszone ośrodki oraz 
organizacje włączane są w przygotowanie imprezy. W 2014 roku w tym dniu ponad tysiąc 
dzieci uczyło się udzielania pierwszej pomocy, wzięło udział w konkursach i pokazach 
przygotowanych przez strażaków, a także podziwiało umiejętności psów poszukiwawczych 
oraz psa policyjnego.

Założeniem projektu W pracownikach siła prowadzonego przez ASTE było przekazywanie 
wsparcia finansowego na rzecz inicjatyw dotyczących dobra wspólnego, w których uczest-
niczą zatrudnieni w firmie. Celem przedsięwzięcia było usystematyzowanie udzielanej przez 
spółkę pomocy finansowej, a także wsparcie zaangażowania obywatelskiego pracowników.

Działania Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość koncentrują się wokół miejsc, w których 
znajdują się cementownie, wytwórnie betonu i kopalnie kruszyw należące do firmy CEMEX. 
Wolontariat pracowników spółki oraz udzielane przez nią dofinansowanie w postaci 
grantów mają odpowiadać na potrzeby mieszkańców tych regionów w zakresie edukacji, 
sportu, kultury, a także ochrony środowiska. Od początku swojego istnienia, czyli od 2009 
roku, Fundacja przyznała 154 granty finansowe, a 58 projektów zostało zrealizowanych 
przez wolontariuszy CEMEX. 

Modułowy Program zaangażowania społecznego Banku BGŻ umożliwił powstanie bazy 
wiedzy na temat efektywnego zaangażowania społecznego oraz przeprowadzenie kon-
kursu grantowego „Możesz na mnie polegać”. Baza wiedzy została przygotowana z myślą 
o pracownikach BGŻ i zawiera wskazówki oraz rekomendacje dotyczące wyboru partnerów 
do projektów oraz wyboru inicjatyw społecznych, tak aby miały one szansę przynieść jak 
najefektywniejszą pomoc. To także platforma wymiany informacji między pracownikami 
oraz katalog przykładów dobrych praktyk.

Celem programu grantowego Na dobry początek! jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci wiejskich. O dofinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego projektów edu-
kacyjnych dla dzieci w wieku 2–8 lat mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, ośrodki 
kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 
20 tys. mieszkańców. Fundacja BGK przyznaje dotacje na przygotowanie i prowadzenie zajęć 
dla dzieci, warsztaty dla rodziców, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz wyposażenia. 

Orange Polska stworzyło narzędzie dostępne poprzez stronę internetową wykorzystują-
ce mechanizmy gry komputerowej, by zachęcać do urozmaicania swoich działań osoby 
prowadzące zajęcia edukacyjne w ramach Pracowni Orange. Tak powstała Grywalizacja 
społeczna – strona, gdzie dla liderów lokalnych publikowane są regularnie zmieniające się 
wyzwania, których realizacja jest nagradzana punktami. Przykładowe wyzwania to: organi-
zacja zajęć komputerowych dla dzieci i seniorów, nauka kodowania, organizacja Tygodnia 
Czytania, wspólna produkcja teledysku. Przystąpienie do nich jest dobrowolne, a wykona-
nie zadania jest punktowane (adekwatnie do stopnia trudności – najcenniejsze są projekty 
na rzecz i z udziałem mieszkańców). Zdobyte punkty i medale wymieniane są na nagrody 
dla lidera, dla całej pracowni i jej gości. Na bazie zebranych doświadczeń został wydany 
darmowy poradnik „Grywalizacja. Zrób to sam!” dla organizacji pozarządowych (dostępny 
na www.grywalizujemy.pl).

Aukcja Dobroczynna organizowana przez Bank Millennium jest inicjatywą opierającą się na 
społecznym zaangażowaniu pracowników, którzy przekazują na rzecz przedsięwzięcia wła-
snoręcznie wykonane przedmioty (np. ozdoby świąteczne, biżuterię). W licytacji poprzez 
formularze dostępne online mogą brać udział wszyscy zatrudnieni w banku. Pozyskane 
w ten sposób środki finansowe są przekazywane na cel charytatywny. 

E-wolontariat.pl to portal dedykowany wolontariatowi organizowanemu przez internet. 
W serwisie stworzonym przez Orange Polska znajdują się informacje na temat dobro-
czynności w internecie, porady dla organizacji pozarządowych i aktywistów na temat 
organizacji e-wolontariatu oraz aktualne oferty dla wolontariuszy. W ramach projektu 
organizowane są 2 konkursy na najciekawsze inicjatywy e-wolontariatu: ogólnopolski 
„Odkryj e-wolontariat” oraz europejski „Discover e-volunteering” (od 2011). Ich celem jest 
rozpowszechnienie aktywności społecznej w internecie, wsparcie rozwoju e-wolontariatu, 
stworzenie bazy dobrych praktyk, badanie zjawiska e-wolontariatu i dookreślenie jego 
standardów, a także promocja idei wirtualnego pomagania. Do konkursu mogą zgłaszać 
się instytucje, organizacje i grupy nieformalne. Autorzy najwyżej ocenionych pomysłów 
na projekt otrzymują grant oraz możliwość udziału w warsztatach dotyczących zagadnień 
kluczowych dla realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. 

Konkurs grantowy Tu mieszkam, tu zmieniam organizowany przez Bank Zachodni WBK 
to forma wsparcia inicjatyw, których efektem ma być poprawa jakości życia społeczności 
lokalnych. Pomoc finansowa ze strony banku adresowana jest do organizacji pozarzą-
dowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, 
wychowawczą, charytatywną lub społeczną. W ramach konkursu złożonych zostało ponad 
3 tys. wniosków o dofinansowanie z terenu całej Polski. Zorganizowano 160 wydarzeń pro-
mujących idee projektu, w których wzięło udział 30 tys. osób.

Fundacja Solidarni Górnicy jest wyrazem dostrzeżenia przez władze spółki Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” problemów, z którymi muszą się zmagać społeczności związane z branżą 
wydobycia węgla. Fundacja została powołana w celu świadczenia pomocy finansowej 
i wspomagania pracowników oraz ich rodzin poszkodowanych w wypadkach losowych, 
chorych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Potrzebą spółki Polskie LNG było wypracowanie modelu zaangażowania mieszkańców 
Świnoujścia i okolic w działania z zakresu CSR. Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.  

www.lw.com.pl
zatrudnienie w 2014: 4768 os.

Asseco Poland S.A.
www.asseco.pl

zatrudnienie w 2014: 2974 os.

Orange Polska 
www.orange.pl

zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

Procter & Gamble Polska
www.pg.pl

zatrudnienie w 2014: 3500 os.

Luxoft Poland Sp. z o.o. 
www.luxoft.com

zatrudnienie w 2014: 600 os.

Stanley Black 
& Decker Polska 

www.stanleyblackanddecker.com
zatrudnienie w 2014: 313 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA  

www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

Nowy Styl Sp. z o.o. 
(Grupa Nowy Styl)
www.nowystylgroup.pl

zatrudnienie w 2014: 6000 os.

ASTE Sp. z o.o.
www.aste.pl

zatrudnienie w 2014: 25 os.

CEMEX 
www.cemex.pl

zatrudnienie w 2014: 1100 os.
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określa zasady, według których spółka wybiera przedsięwzięcia do dofinansowania 
w postaci grantów. Nad podziałem środków czuwa Rada Funduszu składająca się z: przed-
stawiciela władz lokalnych i społeczności lokalnej, reprezentanta uczestników Dialogu 
Społecznego Polskiego LNG oraz przedstawiciela Polskiego LNG S.A.

Założeniem konkursu CSR – 10/10 jest wsparcie bibliotek zaniedbanych pod względem 
lokalowym i o ubogim księgozbiorze. Firma PEKAES zdecydowała się przeprowadzić 
remonty lub przekazać środki finansowe placówkom wybranym w drodze głosowania przez 
internautów.

Również CEMEX angażuje się w podobną akcję. W ramach projektu Zaczytani firma pro-
wadzi zbiórkę książek w celu stworzenia bibliotek w szpitalach, świetlicach, rodzinnych 
domach dziecka i hospicjach.  

Projekt Shaping Futures to inicjatywa mająca na celu zwiększenie szans młodych osób na 
rynku poprzez zdobycie zawodu fryzjera. Programem szkoleniowym zostały objęte wycho-
wanki ośrodków SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, Kraśniku i Skórcu: 14 dziewczyn pod 
okiem specjalistów poznawało podstawowe techniki fryzjerskie oraz uczyło się wykonywa-
nia zabiegów stylizacyjnych i pielęgnacyjnych. Szkolenie zakończył egzamin. Dwie wyróż-
niające się wynikami uczestniczki programu otrzymały od firmy Henkel Polska stypendia 
umożliwiające kontynuację nauki w szkole fryzjerskiej.

Ideą konkursu organizowanego przez Citi Handlowy o Nagrodę Emerging Market 
Champions jest promowanie pozytywnych praktyk gospodarczych w wymiarze między-
narodowym. Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie liderów przedsiębiorczości 
– firm polskich, które dokonały ekspansji i rozwijają swoją działalność na rynkach zagra-
nicznych. Uzupełnieniem projektu są badania diagnozujące uwarunkowania prowadzenia 
biznesu w Polsce oraz globalny potencjał krajowych firm.

Akcja Barefoot: przybij stopę do łapki to działanie, które ma na celu wsparcie zwierząt 
w schroniskach. Zbiórka artykułów na potrzeby 4 schronisk dla zwierząt znajdujących się 
w Gdyni, Krakowie, Poznaniu i Warszawie została przeprowadzona przez firmę E. & J. Gallo 
Winery 24 października, na który przypada Ogólnopolski Dzień Kundelka. 

Program Sport jest zdrowy prowadzony przez firmę NSG Group polegał na zaangażowaniu 
firmy i pracowników w organizację imprez sportowych oraz współfinansowaniu trenin-
gów i edukacji sportowców niepełnosprawnych. W ramach projektu w 2014 roku NSG 
Group m.in. finansowało edukację lekkoatletki Karoliny Kołeczek (na kierunku fizjoterapia 
Akademii Krakowskiej) oraz wsparło paraolimpijczyka, członka kadry narodowej w pływa-
niu osób niepełnosprawnych, Jacka Czechowa. 

Także firma EDF Polska angażuje się w przedsięwzięcia mające na celu wsparcie aktywno-
ści sportowej osób niepełnosprawnych. Dzięki mecenatowi i wsparciu EDF Polska organi-
zowane są takie wydarzenia, jak: Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, mityng 
lekkoatletyczny rangi EAA – Memoriał Żylewicza (Trójmiasto), a także Cracovia Maraton, 
w których bierze udział kilkaset osób rocznie. 

Oprócz organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych firma EDF Polska 
wspiera również wrażliwych społecznie odbiorców dostarczanej przez siebie energii, 
finansując pokrycie kosztów ogrzewania wybranym organizacjom i instytucjom przeciw-
działającym wykluczeniu społecznemu. 

Inny dostawca energii elektrycznej, firma ENEA, by bardziej skutecznie prowadzić działania 
z zakresu CSR, zdecydował się na założenie fundacji. Rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja 
sportowa i promocja zdrowego trybu życia – to kluczowe obszary działania Fundacji ENEA. 
W 2014 roku rozpoczęto projekt „Lato z energią”, dzięki któremu dzieci z rodzin defawo-
ryzowanych skorzystały z letniego wypoczynku. Fundacja zaangażowała się także w pro-
mocję, na terenie działania dystrybucyjnego ENEA, badań profilaktycznych, dzięki którym 
kilka tysięcy osób mogło skorzystać z bezpłatnego dostępu do diagnostyki onkologicznej.

Najważniejszym obszarem działalności Fundacji GÓRAŻDZE – Aktywni w Regionie jest 
aktywizacja osób starszych. Dostrzegając problem depopulacji i starzenia się mieszkań-
ców Opolszczyzny oraz brak działań adresowanych do seniorów żyjących poza terenami 

miejskimi, Fundacja rozpoczęła program społeczny Pokolenie Plus przeznaczony dla osób 
starszych z wybranych obszarów wiejskich województwa opolskiego. W programie wzięło 
udział 130 osób w grupie wiekowej 60+, pochodzących z 10 miejscowości sąsiadujących 
z zakładami Grupy Górażdże. Osoby te przez 3 miesiące mogły bezpłatnie uczestniczyć 
w różnego rodzaju zajęciach w 5 blokach tematycznych: z zakresu bezpieczeństwa, zajęcia 
fitness i zdrowego trybu życia, obsługa komputera, warsztaty artystyczne, warsztaty rozwi-
jania kreatywnego myślenia i samoorganizacji.

W ramach akcji Chodźmy pomagać pracownicy warszawskiego oddziału firmy Henkel 
Polska zostali poproszeni o wzięcie udziału w sportowej aktywności mającej na celu 
zebranie funduszy na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Ilość środków przekazanych 
przez firmę rosła proporcjonalnie do liczby wykonanych kroków przez pracowników 
zaangażowanych w projekt. Udział w akcji wzięło 50 pracowników z Poznania, Raciborza, 
Stąporkowa i Warszawy. Wspólnie udało im się pokonać 4836 km, które przełożyły się na 
kwotę niemal 24 tys. zł. 

Zaangażowanie pracowników i klientów w akcje biegowe było inspiracją dla PKO Banku 
Polskiego do stworzenia programu łączącego sport z działalnością dobroczynną. W ten 
sposób powstała charytatywna akcja biegowa – Biegnę dla… na rzecz osób potrzebujących 
wsparcia w ratowaniu zdrowia lub życia. W 2014 roku zorganizowane akcje przełożyły się 
na pomoc dla blisko 60 osób. Na ich rzecz pobiegło prawie 19 tys. osób. We wszystkich 
charytatywnych przedsięwzięciach biegowych Biegnę dla… w 2014 roku profesjonaliści 
i amatorzy „wybiegali” pomoc o wartości 840 tys. zł, która została przekazana na rzecz 
potrzebujących.

Głównym założeniem projektu Trenujemy. Pomagamy jest zaangażowanie pracowników 
PKN ORLEN w pomoc wychowankom domów dziecka. Firma zadeklarowała przekazanie 
środków finansowych proporcjonalnych do liczby przebiegniętych przez pracowników kilo-
metrów w czasie 1-dniowej imprezy biegowej.  

PKN ORLEN na dzień przed biegami ORLEN Warsaw Marathon zorganizował charytatywny 
marszobieg. W dwóch jego edycjach wzięło udział łącznie ponad 20 tys. osób. Za każdego 
uczestnika PKN ORLEN przekazał 10 zł na edukację sportową dzieci z rodzinnych domów 
dziecka.

OTTO Polska koncentruje swoje działania wokół kwestii związanych ze sportem oraz 
jego popularyzacją. Celem akcji X dni do Soczi 2014 była pomoc, polegająca na wsparciu 
finansowym i promocyjnym, 5 młodym sportowcom w ich przygotowaniach do udziału 
w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. 

Procter & Gamble Polska – wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim, Polską Fundacją 
Olimpijską, Telewizją Polsat, Fundacją Polsat oraz Grey Group – stworzył zaplanowany na 
wiele lat program Polskie Nadzieje Olimpijskie. Beneficjentami przedsięwzięcia mogą 
być zarówno placówki kształcenia sportowego, w których dzięki dodatkowym funduszom 
będzie można poprawić jakość i efektywność prowadzonych treningów, jak i organiza-
cje działające na rzecz wsparcia sportu osób niepełnosprawnych. Mogą one ubiegać się 
o granty wspierające ich działalność statutową. Wachlarz możliwości wykorzystania 
środków z programu przez beneficjentów jest szeroki – obejmuje obozy sportowe, orga-
nizację dodatkowych treningów, umożliwianie uczestnictwa w zawodach, zakup specja-
listycznego sprzętu. W Polsce na potrzeby projektu Polskie Nadzieje Olimpijskie firma 
Procter & Gamble przekazała dotychczas 1 mln zł.

Ideą programu Stypendium na medal realizowanego przez Totalizatora Sportowego jest 
pomoc młodym sportowcom, którzy wyróżniają się wynikami i mają szansę na osiągnięcie 
poziomu mistrzowskiego. Fundacja zaprosiła do udziału w nim 5 utalentowanych polskich 
sportowców: Natalię Partykę, Łukasza Nowaka, Piotra Myszkę, Bartka Ostałowskiego 
i Annę Figurę, reprezentujących 5 różnych dyscyplin sportowych. 

Firma Pelion dostrzegła wagę wyrobienia u dzieci i młodzieży nawyku uprawiania sportu. 
Dlatego przy okazji maratonu łódzkiego został zorganizowany konkurs Mistrz Kibicowania 
adresowany do szkół oraz placówek oświatowych z Łodzi i okolic. Zadaniem chętnych szkół 
jest przygotowanie punktów kibicowania na trasie biegu. Autorzy najciekawszych, zwycię-
skich pomysłów otrzymują od firmy bony na zakup sprzętu sportowego. 

PEKAES SA  
www.pekaes.pl

zatrudnienie w 2014: 750 os.

CEMEX  
www.cemex.pl

zatrudnienie w 2014: 1100 os.

Henkel Polska Sp. z o.o.
www.henkel.pl

zatrudnienie w 2014: 1000 os.

E. & J. Gallo Winery
www.barefootwine.com

zatrudnienie w 2014: 3 os.

NSG Group w Polsce  
www.pilkington.pl

zatrudnienie w 2014: 3318 os.

EDF Polska
www.edf.pl

zatrudnienie w 2014: 3300 os.

ENEA S.A.  
www.enea.pl

zatrudnienie w 2014: 406 os.

Grupa Górażdże Cement 
SA   

www.gorazdze.pl
zatrudnienie w 2014: 1200 os.

Citi Handlowy  
www.citihandlowy.pl

zatrudnienie w 2014: 4300 os.

Henkel Polska Sp. z o.o.
www.henkel.pl
zatrudnienie w 2014: 1000 os.

PKO Bank Polski
www.pkobp.pl
zatrudnienie w 2014: 26 500 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA  
www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

OTTO Polska Sp. z o.o.
www.ottopraca.pl
zatrudnienie w 2014: 104 os.

Procter & Gamble Polska 
www.pg.pl
zatrudnienie w 2014: 3500 os.

Totalizator Sportowy
www.totalizator.pl
zatrudnienie w 2014: 1027 os.

Pelion S.A.
www.pelion.eu
zatrudnienie w 2014: 8500 os.
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W 2014 roku Grupa GPEC wspólnie z gdańską Fundacją z Pompą zorganizowała akcję bicia 
rekordu Guinnessa w zbiorowym robieniu pompek sportowych na czas. Podczas Wielkiego 
Pompowania dla Dzieci, poza biciem rekordu, przeprowadzono zbiórkę publiczną, z której 
cały dochód został przeznaczony na sprzęt medyczny dla Oddziału Hematologii Dziecięcej 
gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. W ramach tego wydarzenia byli rów-
nież rejestrowani potencjalni dawcy szpiku kostnego. 

Odpowiadając na problem niedoboru krwi, z którym boryka się większość szpitali 
w Polsce, Grupa Muszkieterów przeprowadziła akcję zbiórki krwi oraz kampanię promują-
cą ideę honorowego krwiodawstwa – Zbieramy krew dla Polski. Krew można było oddać 
w specjalnych ambulansach, które od maja do września pojawiały się na parkingach przy 
supermarketach Intermarché i Bricomarché. 

Działający przy spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka” Klub Honorowych Dawców Krwi 
im. Z. Goli zrzesza grupę czynnych krwiodawców. Klub ma bogate tradycje sięgające lat 
80. ubiegłego wieku. W jego szeregach są osoby, które oddały w ciągu  ostatnich 30 lat 
ponad 100 litrów krwi. Celem działalności organizacji jest propagowanie idei honorowego 
krwiodawstwa, prowadzenie działań edukacyjnych, a w efekcie zwiększenie liczby osób 
regularnie oddających krew. 

Sieć sklepów Biedronka, należących do Jeronimo Martins Polska, i duet znanych projektan-
tów Paprocki & Brzozowski połączyli siły, aby stworzyć produkt, który ma na celu wsparcie 
idei dawstwa szpiku. W ramach projektu Biedronka i znani projektanci dla Fundacji DKMS 
powstały koce mające przypominać o znaczeniu dawstwa szpiku dla osób chorych na bia-
łaczkę, które poszukują swojego bliźniaka genetycznego. Sprzedawane koce miały skłaniać 
kupujących do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku kostnego. Oprócz tego sieć 
sklepów Biedronka przekazała Fundacji DKMS 100 tys. zł na pokrycie kosztów rejestracji 
i badania potencjalnych dawców. 

Program Stacja ETZ – Enzymatyczna Terapia Zastępcza prowadzony przez Grupę Sanofi 
został stworzony z myślą o osobach żyjących z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi. 
Są to jedne z nielicznych chorób genetycznych, które można skutecznie leczyć poprzez 
podawanie (raz na dwa tygodnie) kroplówek z enzymem, dzięki czemu organizm osoby 
chorej odzyskuje zdolności metaboliczne. W 5 szpitalach specjalizujących się w leczeniu 
rzadkich chorób metabolicznych na terenie całego kraju powstaną specjalne pokoje, 
w których pacjenci będą mogli komfortowo przyjmować preparat.

Firma IKEA Retail, w ramach projektu Strefa Rodzica, postanowiła wesprzeć 2 łódzkie szpi-
tale w zaaranżowaniu pomieszczeń, w których mogliby odpoczywać rodzice opiekujący się 
swoimi dziećmi podczas ich pobytu w szpitalu. 

Praktyka Urtica Dzieciom odpowiada na problem braku pomocy dydaktycznych i zabawek 
w świetlicach znajdujących się przy dziecięcych oddziałach onkologiczno-hematologicz-
nych. Firma Pelion w ramach organizowanych przez siebie warsztatów plastycznych anga-
żuje dzieci objęte leczeniem w przygotowanie prac, które później sprzedawane są na aukcji 
charytatywnej. Całkowity dochód uzyskany ze sprzedaży obrazków przekazywany jest na 
potrzeby 17 oddziałów szpitalnych biorących udział w akcji.

Centrum Zimbardo to miejsce, w którym młodzież z katowickiego Nikiszowca może spę-
dzać czas po lekcjach. Projekt ten został zrealizowany wspólnie przez Fundację Fabryka 
Inicjatyw Lokalnych oraz IKEA Retail, która przekazała środki finansowe oraz meble na 
potrzeby wyposażenia pomieszczeń Centrum. 

Kolejną inicjatywą firmy IKEA Retail było wyposażenie świetlic, kuchni, jadalni oraz 
pomieszczeń przeznaczonych do nauki w 6 najbardziej potrzebujących placówkach wycho-
wawczych dla dzieci i młodzieży wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie. Działania te były prowadzone w ramach projektu Wesołe Świetlice. 

Tesco Polska we współpracy z Fundacją Happy Kids umożliwiło powstanie 4 nowych rodzin-
nych domów dziecka na ternie województwa łódzkiego. Dzięki partnerstwu tych dwóch 
instytucji udało się wyremontować i wyposażyć budynki, tak aby spełniały normy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. 

Pomoc koleżeńska w trudnych sytuacjach życiowych to projekt polegający na organizowa-
niu środków finansowych dla osób potrzebujących, np. w sytuacji choroby nowotworowej 
kolegi – pracownika stacji PKN ORLEN. Inicjatorką jest menedżerka sprzedaży detalicznej, 
wykorzystująca swoje hobby, jakim jest ceramika. Pani Renata określa cel zbiórki, następ-
nie organizuje grupę osób zajmujących się przygotowaniem prac ceramicznych, które są 
formą podziękowań za pomoc potrzebującemu. W akcję zaangażowani są pracownicy PKN 
ORLEN oraz inne osoby chętne do pomocy, w tym także Fundacja ORLEN – Dar Serca. Do 
chwili obecnej odbyły się wolontariaty dla chorych pracowników koncernu, dzieci pracow-
ników, jak też wychowanków domów dziecka, bezdomnych ze Szczecina oraz dla młodzieży 
z Ukrainy.

KGHM Polska Miedź pod szyldem EKO-Zdrowie od początku 2014 roku promuje działa-
nia proekologiczne i prozdrowotne. Priorytetami programu są ochrona środowiska oraz 
profilaktyka zdrowotna i aktywny styl życia wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. 
W ramach tej inicjatywy KGHM zachęca do brania udziału w bezpłatnych zajęciach sporto-
wych i badaniach medycznych, promuje profilaktykę zdrowotną oraz organizuje imprezy 
sportowo-rekreacyjne.

Zielony Las to jedno z ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Żar. 
Kronopol zadbał, aby to miejsce dawało również możliwość uprawiania sportu. W tym celu 
firma zainicjowała projekt Aktywnie przez Zielony Las, w ramach którego przeprowadzono 
m.in. rewitalizację niebieskiego szlaku rowerowo-pieszego oraz ustawiono przyrządy do 
ćwiczeń (tzw. siłownia pod chmurką).

Na terenie gminy Wilanów sąsiadującej z elektrownią Siekierki PGNiG TERMIKA zrobiło 
ścieżkę biegowo-edukacyjną. Trasę biegu wyznaczają tablice edukacyjne informujące 
o tym, jak oszczędnie gospodarować ciepłem i energią elektryczną. 

W odpowiedzi na problem niedożywienia dzieci firma Kronopol dostarczała do 9 szkół 
znajdujących się na terenie powiatu żarskiego (woj. lubuskie) raz w tygodniu pieczywo. 
W ramach akcji drożdżówki były rozdawane uczniom klas 0–3. Do końca roku szkolnego 
2014/2015 zostanie rozdanych w sumie 120 tys. KronoBułek. 

Credit Agricole Bank Polska po raz pierwszy zaangażował się w Świąteczną Zbiórkę 
Żywności organizowaną co roku przez Banki Żywności; 17 pracownikom-wolontariuszom 
banku przydzielono konkretny supermarket – Tesco przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu 
– w którym pełnili dyżury w trakcie ostatniego weekendu listopada 2014 roku. Do zadań 
pracowników należało przygotowanie koszy oraz plakatów reklamujących pomaganie. 
Zebrana żywność – łącznie 554 kg – trafiła poprzez organizacje zajmujące się dożywianiem 
do osób potrzebujących.

Piknik firmowy „Dentsu Aegis i przyjaciele” organizowany przez Dentsu Aegis Network to 
rokroczne spotkanie, w którym biorą udział pracownicy, klienci oraz partnerzy biznesowi 
firmy wraz z rodzinami. Podczas imprezy odbywa się loteria i aukcja, z których dochody 
przekazywane są na wybrany cel charytatywny. W 2014 roku zebrano 7,5 tys. zł, które 
przeznaczono na wyjazdy wakacyjne i rozwój talentów dzieci będących pod opieką PAH.

Szklany ekran Pilkingtona to edukacyjno-artystyczny projekt firmy NSG Group, wprowa-
dzający dzieci w wieku 9–12 lat z Sandomierza w świat dziennikarstwa i filmu. W ciągu 
3 dni warsztatów odbyły się spotkania z reżyserami, scenografami i aktorami. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły we wszystkich etapach powstawania filmów: od pomysłu, poprzez 
przygotowanie scenariusza, jego realizację, aż do fazy końcowej – montażu.

Program dotacji to otwarty konkurs grantowy Orange Polska dla organizacji społecznych 
chcących wykorzystywać nowe technologie przy realizacji projektów edukacyjnych. Jego 
celem jest wzmocnienie umiejętności cyfrowych poprzez edukację nieformalną prowadzo-
ną przez organizacje pozarządowe, instytucje kultury oraz placówki oświatowe. Program 
zakłada transfer doświadczeń między instytucjami wyróżniającymi się w działaniach na 
polu edukacji a organizacjami/podmiotami, które chciałyby wykorzystać ich dorobek 
metodologiczny, wzbogacając go o zastosowanie rozwiązań z zakresu nowych technologii. 
W 17 sześciomiesięcznych projektach aktywny udział wzięło ponad tysiąc dzieci i mło-
dzieży oraz kilkuset dorosłych (w ramach inicjatyw łączących pokolenia), a z materiałów 
projektowych skorzysta wedle szacunków ok. 300 tys. osób.  

Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.  

www.lw.com.pl
zatrudnienie w 2014: 4768 os.

Jeronimo Martins Polska 
S.A. 

www.biedronka.pl
zatrudnienie w 2014: 55 000 os.

Grupa GPEC
www.gpec.pl

zatrudnienie w 2014: 483 os.

Grupa Muszkieterów
www.muszkieterowie.pl

zatrudnienie w 2014: 14 000 os.

Grupa Sanofi
www.sanofi.pl

zatrudnienie w 2014: 950 os.

IKEA Retail 
www.ikea.pl/przyszlosc

zatrudnienie w 2014: 2400 os.

Pelion S.A.
www.pelion.eu

zatrudnienie w 2014: 8500 os.

IKEA Retail 
www.ikea.pl/przyszlosc

zatrudnienie w 2014: 2400 os.

Tesco Polska
www.tesco.pl

zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

KGHM Polska Miedź S.A. 
www.kghm.pl
zatrudnienie w 2014: 18 570 os.

Kronopol Sp. z o.o. 
www.kronopol.pl
zatrudnienie w 2014: 1037 os.

PGNiG TERMIKA SA 
www.termika.pgnig.pl
zatrudnienie w 2014: 1076 os.

Kronopol Sp. z o.o. 
www.kronopol.pl
zatrudnienie w 2014: 1037 os.

Dentsu Aegis Network  
www.dentsuaegis.pl
zatrudnienie w 2014: 500 os.

NSG Group w Polsce  
www.pilkington.pl
zatrudnienie w 2014: 3318 os.

Orange Polska    
www.orange.pl
zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA  
www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

Credit Agricole Bank 
Polska 
www.credit-agricole.pl
zatrudnienie w 2014: 5500 os.
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Program wsparcia finansowego Minigranty IKEA Warszawa pomaga firmie IKEA Retail 
lepiej zarządzać wewnętrznymi środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację celów 
społecznie użytecznych, kierując je do najbardziej potrzebujących oraz najciekawszych pro-
jektów. Wsparcie rzeczowe w postaci produktów IKEA (odpowiadające ustalonej kwocie) 
było przekazywane na realizację wybranych w trybie konkursowym przedsięwzięć dotyczą-
cych edukacji i rozwoju dzieci lub ochrony środowiska. W ramach programu firma udzie-
lała również wybranym projektom wsparcia medialnego poprzez publikowanie informacji  
o zawiązaniu współpracy i jej efektach. W 2014 roku do udziału w konkursie zgłoszono  
50 projektów. 

Pomoc z efektem W@W to program grantowy Grupy Pracuj adresowany do pracowników 
firmy, którzy we współpracy z wybraną organizacją pożytku publicznego mogli zgłaszać 
projekty do dofinansowania. W związku z tym, że Grupa Pracuj działa w obszarze wsparcia 
HR i rekrutacji, projekty miały być związane z szeroko pojętą edukacją, wspieraniem rozwo-
ju zawodowego i odnalezieniem się na rynku pracy. Beneficjentami przedsięwzięcia były 
dzieci, młodzież szkolna, a także młode matki pragnące powrócić na rynek pracy. Łącznie 
zrealizowano 9 projektów. 

Podobne działanie zostało zrealizowane przez firmę IBM, której pracownicy, w ramach 
programu grantów wolontariatu pracowniczego ODC (On Demand Community), mają 
możliwość aplikowania o dotację finansową/rzeczową ze strony IBM na rzecz organizacji, 
szkoły, w której działają jako wolontariusze. Warunkiem koniecznym otrzymania grantu 
jest przepracowanie wolontariacko minimum 40 godzin w organizacji, na rzecz której dany 
grant ma być przekazany.

Fundacja Grupy PKP, ustanowiona w 2013 roku przez PKP, jest organizacją powołaną do 
inicjowania i prowadzenia działalności charytatywnej w imieniu firmy. Do jej misji nale-
ży: promowanie nowych technologii i innowacji, ochrona dóbr kolejowych o wartości 
historycznej i artystycznej oraz wspieranie środowisk związanych z koleją. Realizując 
swoje statutowe zadania, Fundacja Grupy PKP współpracuje z partnerami z różnych 
obszarów życia społecznego, w tym z uczelniami, instytucjami publicznymi i podmiotami 
z III sektora.

Program VWolontariat jest formą wolontariatu pracowniczego producenta samochodów 
Volkswagen Motor Polska polegającą na wsparciu finansowym (w wysokości każdorazo-
wo do 10 tys. zł) przez firmę inicjatyw pomocowych realizowanych przez pracowników 
w czasie wolnym od pracy. Kryterium wyboru projektów do dofinansowania jest liczba 
wolontariuszy (w tym spoza VW MP) zaangażowanych w dane działanie. W roku 2014 roku 
skoncentrowano się na potrzebach edukacji dzieci i młodzieży oraz ich rozwoju fizycznym 
w czasie wolnym. 

Pelion jest mecenasem łódzkiego Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego pokazu-
jącego historię aptekarstwa oraz dorobek polskiej farmacji. Muzeum co roku włącza się  
w międzynarodową inicjatywę, jaką jest Noc Muzeów. Rocznie Muzeum zwiedza ok. 1,5 tys. 
osób, a w ciągu Nocy Muzeów ponad 4 tys.

W ramach jednorazowej akcji SOS Filipiny – Podaruję Dom pracownicy Grupy Kapitałowej 
PGE zebrali środki na budowę domów dla mieszkańców Filipin, którzy ucierpieli w wyniku 
tajfunu. Projekt został zrealizowany we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Łącznie 
pracownicy wspólnie z Fundacją odbudowali 42 domy.

Celem projektu Akademia bezpiecznego przedszkolaka spółki PGNiG Obrót Detaliczny 
jest edukacja dzieci przedszkolnych w zakresie bezpieczeństwa. W spotkaniach organi-
zowanych w przedszkolach brali udział policjanci i strażacy, którzy uczyli odpowiedniego 
zachowania w czasie drogi do/z przedszkola i objaśniali znaczenie podstawowych znaków 
drogowych. 

Energetyczny Tornister to akcja spółki PGE Polska Grupa Energetyczna realizowana we 
współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. W jej ramach kolorowe plecaki trafiają 
do dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Przekazanie tornistrów odbywa się podczas festynów lub pikników rodzinnych, na których 
dzieci uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych i zabawach.

Zakup wyprawek szkolnych jest również podstawą praktyki spółki PGNiG TERMIKA.  
W ramach akcji Witaj szkoło otrzymali je uczniowie szkół działających w pobliżu zarządza-
nych przez firmę elektrociepłowni. 

Głównym celem akcji Pokaż, że pamiętasz. PRZYPNIJ KOKARDĘ! było zachęcenie 
Wielkopolan do noszenia kokard upamiętniających powstanie wielkopolskie (1918–1919). 
Polska Spółka Gazownictwa przy okazji obchodów rocznicy powstania zorganizowała 
również konkurs multimedialny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. 
„Pokaż historię – powstanie wielkopolskie 1918”.

W ubiegłym roku szereg działań charytatywnych zostało przeprowadzonych z inicjatywy 
pracowników Działu Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN. Chcąc pomóc osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzili oni zbiórki pieniędzy, a także angażowali się  
w bezpośrednie działania, takie jak prowadzenie lekcji dla dzieci, zbiórkę śmieci czy odda-
wanie krwi. 

Projekt Zielona Ławeczka to forma wolontariatu pracowniczego osób zatrudnionych  
w spółce PGNiG. Dzięki ich zaangażowaniu, we współpracy z wychowankami Zespołu Szkół 
Specjalnych w Zielonej Górze, powstał ogród sensoryczny. 

Projekt grantowy Pracownia Talentów Fundacji Tesco Dzieciom stanowi odpowiedź na 
problem nierówności w dostępie do wysokiej jakości edukacji. Dzięki programowi udało 
się dotrzeć do blisko tysiąca dzieci i młodzieży – podopiecznych świetlic środowiskowych, 
domów dziecka, domów kultury oraz klubów sportowych i grup artystycznych. Przez 3–9 
miesięcy uczestniczyli oni w zajęciach pozalekcyjnych. W ramach programu o wsparcie 
finansowe zajęć edukacyjnych w wysokości do 10 tys. zł mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe. W 2014 roku nagrodzonych zostało 26 organizacji, które otrzymały granty  
o łącznej wartości 251 200 zł.   

W 2014 roku TK Maxx, wspólnie ze Stowarzyszeniem Wiosna, zainicjował akcję Akademia 
Przyszłości mającą na celu wsparcie nauki i rozwoju intelektualnego dzieci wywodzących 
się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. TK Maxx wspomaga akademię 
finansowo oraz organizacyjnie. 

Firma T-Mobile Polska prowadzi w swoich siedzibach w Łodzi i Warszawie akcję zbiórki 
nakrętek pod hasłem Zbieraj nakrętki – Pomogą dzieciom! Wsparcie finansowe odpowia-
dające wartości sprzedanego na potrzeby recyklingu plastiku otrzymało Stowarzyszenie 
Dom Rodzina Człowiek.  

Wzorowa łazienka to konkurs dla szkół zorganizowany przez firmę Unilever Polska na 
zaprojektowanie (w dowolnej formie – graficznej, plastycznej, fotograficznej, wideo czy 
tekstowej) łazienki szkolnej. Projekty można było wykonywać samodzielnie lub korzystając 
z udostępnionych przez markę Domestos szablonów. Każda szkoła mogła zamieścić na 
profilu dowolną liczbę prac. W wyborze zwycięskich projektów uczestniczyli internauci 
oraz powołane przez organizatora jury. 100 szkół, które zdobyły najwięcej punktów w kon-
kursie, otrzymało roczny zapas środków czystości. Trzem zwycięskim placówkom Unilever 
Polska przekazał fundusze na przeprowadzenie metamorfozy toalet.

EDUKACJA DOROSŁYCH

Chcąc zaznajomić osoby spoza branży z nowoczesnymi technologiami, ASTOR zdecydował 
się pokazać, jak innowacyjne rozwiązania mogą ułatwiać codzienne życie. Tak powstał 
Astor Innovation Room – interaktywna wystawa robotyki i technologii IT znajdująca się  
w krakowskiej siedzibie firmy. W AIR realizowane są prawdziwe procesy produkcyjne, takie 
jak: zrobotyzowane spawanie, paletyzacja i pakowanie. Wystawa jest ogólnie dostępna dla 
przechodniów, pełni również funkcję laboratorium dla starszej młodzieży szkolnej i studen-
tów, którzy podczas wizyt mogą zapoznać się z przemysłowymi aplikacjami.

Bank Gospodarstwa Krajowego stara się podnosić kompetencje samorządów terytorial-
nych w zakresie zarządzania finansami oraz finansowania inwestycji. Celem zorganizowa-
nej w 2014 roku konferencji pod tytułem „Inwestycje w rozwój” była wymiana doświad-
czeń i dyskusja na temat źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych, zwłaszcza zaś 

IKEA Retail 
www.ikea.pl/przyszlosc 

zatrudnienie w 2014: 2400 os.

Grupa Pracuj S.A.
www.grupapracuj.pl 

zatrudnienie w 2014: 400 os.

IBM
www.ibm.pl 

zatrudnienie w 2014: brak danych

PKP S.A. 
www.pkpsa.pl 

zatrudnienie w 2014: 2743 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 

www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

Pelion S.A. 
www.pelion.eu 

zatrudnienie w 2014: 8500 os.

PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. 

www.gkpge.pl
zatrudnienie w 2014: 41 000 os.

PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. 

www.gkpge.pl
zatrudnienie w 2014: 41 000 os.

PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o.  

www.od.pgnig.pl
zatrudnienie w 2014: 2743 os.

PGNiG TERMIKA SA 
www.termika.pgnig.pl 
zatrudnienie w 2014: 1076 os.

Tesco Polska 
www.tesco.pl 
zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

TK Maxx 
www.tkmaxx.pl 
zatrudnienie w 2014: 1400 os.

T-Mobile Polska S.A. 
www.t-mobile.pl 
zatrudnienie w 2014: 4800 os.

Unilever Polska 
www.unilever.pl 
zatrudnienie w 2014: 3600 os.

ASTOR Sp. z o.o. 
www.astor.com.pl 
zatrudnienie w 2014: 61 os.

Bank Gospodarstwa 
Krajowego  
www.bgk.pl 
zatrudnienie w 2014: 1303 os.

Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.
www.psgaz.pl
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA  
www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA
www.pgnig.pl 
zatrudnienie w 2014: 1306 os.
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nowych rozwiązań, jakimi są systemy tworzone w oparciu o finansowanie zwrotne i projek-
towe oraz formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. Współorganizatorem konferencji 
dla JST były ogólnopolskie organizacje pozarządowe, a partnerami Bank Światowy oraz 
spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe. W forum wzięło udział ok. 300 osób – samorządow-
ców z całego kraju oraz przedstawicieli administracji rządowej i ekspertów.

Inną inicjatywą nakierowaną na zwiększenie wiedzy przedstawicieli instytucji publicznej jest 
program W służbie bezpieczeństwa. Prowadzona w jego ramach współpraca Polskiej Spółki 
Gazownictwa i Państwowej Straży Pożarnej miała na celu m.in.: określenie zasad współdziała-
nia w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, edukację poprzez wspólne szkolenia i ćwiczenia 
ratownicze oraz stworzenie schematu przepływu informacji dotyczących zdarzeń nagłych, 
związanych z infrastrukturą gazową. Realizowane działania umożliwiły także nawiązanie 
kontaktów operacyjnych pomiędzy zespołami Pogotowia Gazowego PSG a jednostkami PSP. 

Dostępna poprzez stronę internetową gra o nazwie Twój Budżet Rodzinny to projekt Banku 
Zachodniego WBK, który wprowadza w świat planowania domowych finansów i oszczę-
dzania. Gracze, rozpoczynając partię, wcielają się w rolę młodego małżeństwa na dorobku. 
Na start mają niewielką kawalerkę zakupioną na kredyt i przy wsparciu rodziny. Marzą 
o wyposażeniu mieszkania, samochodzie, dziecku, a w przyszłości o większym mieszkaniu. 
Gra pomaga zrozumieć, jakie rodzaje kredytów są najbardziej odpowiednie dla poszczegól-
nych rodzajów zakupów i decyzji rodziny. Jej częścią jest także quiz edukacyjny, w którym 
pojawiają się pytania z zakresu finansów osobistych. Prawidłowe odpowiedzi dotyczące 
znajomości takich pojęć, jak „charge back” czy praktycznej wiedzy o sposobie działania 
kart kredytowych za granicą są nagradzane dodatkowymi środkami w grze. Do końca 2014 
roku na stronie zarejestrowało się ponad 33 tys. graczy.

Na zorganizowanie programu Biznes w kobiecych rękach zdecydował się bank Citi 
Handlowy. Celem przedsięwzięcia było wsparcie kobiet w procesie zakładania firmy 
oraz stworzenie klastra firm kobiecych funkcjonującego na terenie aglomeracji warszaw-
skiej. W ramach projektu uczestniczki wzięły udział w półrocznym programie szkoleń 
z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa obejmującym kwestie tworzenia modeli bizne-
sowych, strategii marketingowych oraz finansowych. Oprócz szkoleń organizowane były 
spotkania networkingowe służące nawiązywaniu relacji biznesowych oraz indywidualne 
spotkania z mentorkami – czyli kobietami, które z powodzeniem prowadzą własną firmę. 
Beneficjentki uzyskały również wsparcie instytucjonalne ze strony Urzędu m.st. Warszawy 
i Warszawskiego Urzędu Pracy. 

Inną inicjatywą firmy z branży finansowej adresowaną do przedsiębiorczych kobiet jest 
program Jutro należy do kobiet. Projekt mBanku przyjął formę cyklu seminariów składa-
jących się z części merytorycznej prowadzonej przez ekspertów oraz spotkania z gościem 
specjalnym – kobietą sukcesu. Gośćmi były do tej pory m.in.: dr Irena Eris, Teresa Rosati, 
Jolanta Kwaśniewska, Beata Tyszkiewicz i Beata Pawlikowska.

Również program „Uszyj to z JUKI” – bezpłatne warsztaty szycia – adresowany był do 
kobiet. Firma JUKI, będąca producentem przemysłowych oraz domowych maszyn do szycia, 
zorganizowała w 2014 roku cykl bezpłatnych warsztatów w największych miastach Polski 
pokazujących podstawy szycia i pracy z maszyną. W ich ramach pracownicy firmy m.in. pre-
zentowali sposoby tzw. upcyklingu krawieckiego, czyli efektywnego wykorzystania starych 
elementów garderoby, resztek i skrawków materiału, oraz uczyli samodzielnego szycia 
ubranek i zabawek dla dzieci. Podczas wszystkich spotkań uczestnicy mieli do dyspozycji 
w pełni wyposażone w sprzęt i materiały stanowiska pracy. Program skierowany był zarów-
no do osób, dla których szycie jest pasją, jak i tych, które chciałyby wykorzystywać swoje 
umiejętności krawieckie w celach zarobkowych. 

Promocja zdrowego trybu życia, a w szczególności motywowanie do aktywności sporto-
wej, zdrowego odżywiania się oraz wykonywania badań profilaktycznych to główny cel 
akcji Tydzień dla Zdrowia i Bezpieczeństwa firmy DOZAMEL. Akcja skierowana była do 
pracowników Wrocławskiego Parku Przemysłowego oraz mieszkańców Wrocławia. Projekt 
obejmował otwarty i bezpłatny udział w konkursach o tematyce sportowej i zdrowot-
nej, ogłaszanych na stronie firmy na portalu Facebook, a także całodzienne wydarzenie 
Akademia Zdrowia WPP, obejmujące konsultacje z lekarzami specjalistami, prelekcje, poka-
zy i quizy na temat zdrowia oraz sportu. Akcję objął patronatem Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Podkreślenie znaczenia badań profilaktycznych w walce z rakiem piersi było celem kam-
panii firmy LPP. Projekt Miasto kobiet zainicjowany przez pracowników centrali firmy 
adresowany był do osób zatrudnionych w spółce (w 70% są to kobiety) oraz mieszkańców 
Trójmiasta. Punktem kulminacyjnym kampanii był zorganizowany w Sopocie bieg charyta-
tywny „PIERwSI na start!”. Towarzyszyły mu szkolenia dotyczące samodzielnego badania 
piersi, wykłady, wystawa i aukcja zdjęć oraz koncert. Środki finansowe zebrane podczas 
kampanii wsparły działalność organizacji społecznych o profilu onkologicznym.

Edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy to cel Programu Bezpieczne Miasto prowa-
dzonego przez spółkę Polskie LNG odpowiedzialną za budowę instalacji do odbioru skro-
plonego gazu ziemnego dostarczanego drogą morską. Na projekt składały się 3 moduły 
tematyczne. Moduł Bezpieczna Szkoła realizowany na terenie Świnoujścia obejmował zaję-
cia teoretyczne i praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 
dla 3 tys. uczniów, a także wyposażenie 10 szkół w apteczki. W ramach części Bezpieczna 
Plaża zorganizowano cykl pokazów ratownictwa wodnego. Moduł Kompetentne Służby 
był przeznaczony dla pielęgniarek, ratowników medycznych oraz strażaków i umożliwiał 
naukę zaawansowanych czynności ratujących życie, a także poznanie zagrożeń związanych 
z eksploatacją terminalu LNG.

Na konieczność upowszechnienia znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy zwróciła 
także uwagę firma Sela, angażując się w program Bezpieczeństwo kluczową wartością. 
Dotychczas Sela włączała się w działania instruktażowe adresowane do dwóch różnych 
typów odbiorców: młodzieży szkolnej (w 2013 roku) i rodziców dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz opiekunów przedszkolnych (w 2014 roku). Firma wspiera również honorowe 
krwiodawstwo.

CSRinfo i Collegium Civitas postanowiły stworzyć program studiów podyplomowych łączą-
cych wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu z możliwością nabycia kom-
petencji menedżerskich. Słuchacze uruchomionych w 2014 roku studiów podyplomowych 
„Menedżer CSR” doskonalą umiejętności zarządzania zespołem i projektami, komunikacji, 
motywowania, a także przekonywania innych do wdrażania standardów CSR. Drugim fila-
rem studiów jest wiedza specjalistyczna dotycząca CSR oraz zrównoważonego rozwoju firm 
i organizacji.

Volkswagen Motor Polska konsekwentnie od 12 lat wspiera edukację historyczną prowa-
dzoną na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Projekt Praca w Miejscu 
Pamięci adresowany jest do grup składających się z uczniów, pracowników i kadry kierow-
niczej firmy i polega na wspólnej pracy przy porządkowaniu poobozowych zabudowań 
oraz renowacji obuwia byłych więźniów obozu. Celem projektu jest zachowanie pamięci 
o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, oraz wspólna refleksja nad przyszłością.

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera młodych ludzi w pogłębianiu ich wiedzy i zdo-
byciu kompetencji, które pomogą im w założeniu lub prowadzeniu w przyszłości własnej 
firmy. Celem seminarium pt. Dzień dobry biznes jest przekazanie wiedzy na temat zarzą-
dzania firmą studentom i absolwentom. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli 
i ekspertów BGK oraz zaproszonych gości. Podczas bezpłatnych seminariów uczestnicy 
zdobywają wiedzę na temat możliwości finansowania firmy ze środków unijnych oraz 
biorą udział w bezpłatnych warsztatach tematycznych. W 2014 roku zorganizowano 
3 spotkania, zaś w 2013 – 7 spotkań.  

Również Bank Millennium angażuje się w działania na rzecz edukacji finansowej młodzie-
ży. Pracownicy tej firmy w ramach wspólnego projektu polskiego sektora bankowego pt. 
BAKCYL (Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży) przekazują uczniom szkół gim-
nazjalnych praktyczną wiedzę finansową i umiejętności korzystania z usług finansowych. 
Na potrzeby projektu opracowano program 4 lekcji edukacyjnych: „Twoje pieniądze”, 
„Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie” oraz „Finanse na całe życie”. W 2014 roku 
w ramach BAKCYLA odbyło się łącznie 206 lekcji w 31 szkołach.

Warsztaty rozwojowe Grand Tour – poznaj samego siebie są reakcją na wyrażaną przez 
młodych ludzi potrzebę wsparcia w budowaniu i wzmacnianiu kompetencji, które pozwolą 

Bank Zachodni WBK 
www.bzwbk.pl

zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.

www.psgaz.pl
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Citi Handlowy
www.citihandlowy.pl

zatrudnienie w 2014: 4300 os.

mBank
www.mbank.pl

zatrudnienie w 2014: 4696 os.

JUKI CENTRAL EUROPE 
Sp. z o.o.  
www.juki.pl

zatrudnienie w 2014: 45 os.

DOZAMEL Sp. z o.o.
www.dozamel.pl

zatrudnienie w 2014: 210 os.

LPP SA 
www.lppsa.com
zatrudnienie w 2014: 1200 os.

Polskie LNG S.A. 
www.polskielng.pl
zatrudnienie w 2014: 120 os.

Sela Sp. z o.o. 
www.selabhp.pl
zatrudnienie w 2014: 13 os.

CSRinfo 
www.csrinfo.com.pl
zatrudnienie w 2014: 4 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 
www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
www.bgk.pl
zatrudnienie w 2014: 1303 os.

Bank Millennium SA 
www.bankmillennium.pl
zatrudnienie w 2014: 6049 os.

Bank Zachodni WBK  
www.bzwbk.pl
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.
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im nie tylko odnaleźć się na rynku pracy, ale również umożliwią kształtowanie charakteru 
i pomogą w rozwoju osobistym. Adresatami praktyki Banku Zachodniego WBK są studenci 
uczelni zrzeszonych w Santander Universidades. W wyniku konkursu została wyłoniona 
grupa 8 najlepszych, aktywnych społecznie studentów III, IV i V roku. Grupa ta spędziła 
6 dni na obozie rozwojowym w Toruniu, podczas którego poszerzała swoją wiedzę 
z zakresu historii, zagadnień związanych ze sztuką, społeczeństwem, biznesem i relacjami 
międzyludzkimi. Każdego dnia uczestnicy otrzymywali plan aktywności z określonymi 
celami i wyszczególnionymi trenowanymi kompetencjami. Realizacja programu umożliwiła 
studentom spotkanie i poznanie: właścicieli firm, przedsiębiorców, dyrektorów, a także 
założycieli fundacji.

Kolejną inicjatywą realizowaną w ramach Santander Universidades przez Bank Zachodni 
WBK jest Rzeszowska Akademia Inspiracji. Ma ona na celu pomoc dzieciom i młodzieży 
w rozwoju najistotniejszych kompetencji, które pozwolą im odkrywać pasje, logicznie, ale 
także oryginalnie i twórczo myśleć, a także działać w zespole. Akademia proponuje warsz-
taty w ramach 6 głównych programów. Wśród tych dla szkoły podstawowej są: „Rozwój 
twórczego myślenia” oraz „Rozwój pasji naukowych i odkrywczych”. Uzupełnia je moduł: 
„Nauki ścisłe są super”. Dla gimnazjalistów przygotowano zajęcia z zakresu kompetencji 
społecznych i obywatelskich oraz odkrywania potencjału osobistego. Towarzyszy im moduł 
– „Podstawy krytycznego myślenia”. Najstarszym kursantom ze szkół ponadgimnazjalnych 
oferowane są zajęcia dotyczące kwestii inicjatywności i przedsiębiorczości, nauki analitycz-
nego myślenia, a także trening umiejętności liderskich. 

Akademia dla Młodych firmy Tesco Polska to bezpłatny program szkoleniowy adresowany 
do uczniów gimnazjum i liceum, studentów, a także nauczycieli i wykładowców. W ramach 
programu odbyły się warsztaty dla uczniów i studentów poświęcone rozwojowi umiejęt-
ności współpracy, osiągania celów, budowania własnego wizerunku, wytrwałości i inno-
wacyjności. Zajęcia prowadzone były przez trenerów Tesco oraz ambasadorów projektu 
– profesorów, nauczycieli i liderów biznesu. Towarzyszyły im także szkolenia dla nauczycieli 
i trenerów. W ramach projektu została stworzona platforma e-learningowa. 

Akademia BASF to program szkoleniowy dla studentów ostatnich lat wydziałów: 
Chemicznego, Inżynierii Produkcji, Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. 
Celem przedsięwzięcia jest pomoc w zdobyciu wiedzy i kompetencji potrzebnych w pracy 
w koncernie chemicznym, w tym wiedzy merytorycznej, ale także umiejętności jej prezentacji 
i skutecznego przekazywania. W ramach programu studenci biorą udział w cyklu wykła-
dów dotyczących analizy rynku, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, rekrutacji 
i zrównoważonego rozwoju branży chemicznej. W szkoleniach BASF Polska wzięło udział 
20 osób. 

Inną formą przekazywania specjalistycznej wiedzy branżowej studentom jest projekt edu-
kacyjny Geotalent prowadzony przez firmę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 
W jego ramach dla studentów trzech uczelni partnerskich (AGH w Krakowie, UAM 
w Poznaniu i UW) organizowane są warsztaty specjalistyczne, praktyki studenckie (20 prak-
tykantów) i konkursy. Zajęcia prowadzą mentorzy – pracownicy podmiotów PGNiG, którzy 
przekazują uczestnikom praktyczną wiedzę dotyczącą eksploatacji konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych źródeł energii.

Kwestii związanych z energią dotyczą również warsztaty geologiczne: Gaz z łupków 
prawie bez tajemnic prowadzone przez PGNiG Obrót Detaliczny w celu informowania 
o pochodzeniu, wydobyciu i możliwościach wykorzystania gazu łupkowego. W ramach 
programu nawiązano współpracę ze studentami geologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy 
(po przeszkoleniu) prowadzili interaktywne lekcje pokazowe dla uczniów szkół z rejonu 
Wejherowa dotyczące geologii naftowej, poszukiwania gazu ziemnego, wiercenia i eksplo-
atacji gazu z łupków. Spotkaniom edukacyjnym towarzyszyły również konkursy z nagroda-
mi, a zaangażowane szkoły otrzymały pomoce naukowe. 

Jak wywierać wpływ na rzeczywistość wokół nas? Odpowiedź na to i inne pytania usły-
szeli studenci i uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie edukacyjnym Mała ojczyzna 
– wspólna sprawa realizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem przedsię-
wzięcia było zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z miejscowości do 20 tys. 
mieszkańców. W jego ramach zostało przeszkolonych 25 studentów zaangażowanych 
w wolontariat, którzy następnie prowadzili warsztaty edukacyjne dla uczniów gimnazjal-

nych i organizowali 1-dniowe gry terenowe adresowane do społeczności szkolnej, miesz-
kańców i władz samorządowych. Zasady gry oraz zawarte w niej zadania zostały opisane 
w publikacji „Mała ojczyzna – wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa”.

Na potrzeby młodzieży przebywającej stale w placówkach szkolno-wychowawczych odpo-
wiada program Policz się prowadzony przez bank Citi Handlowy. W jego ramach odbywa 
się 6-tygodniowy cykl warsztatów dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zarządzania budżetem osobistym oraz sposobów aktywnego poszukiwania pracy. Program 
obejmuje również zajęcia dla opiekunów wybranych placówek. Warsztaty prowadzone są 
przez wolontariuszy banku Citi Handlowy, którzy są również autorami scenariuszy zajęć 
oraz poradnika dla uczestników. Projekt kończy uroczysta gala połączona z prezentacjami 
na temat budżetów 1-osobowego gospodarstwa domowego przygotowanymi przez kur-
santów.

Edukacja ekologiczna najmłodszych to cel, który zrealizowała Grupa GPEC za pomocą prak-
tyki EKO Edukacja dla Dzieci, obejmującej organizację pikniku rodzinnego z okazji Dnia 
Dziecka. Podczas tej akcji odbyły się przeznaczone dla dzieci prelekcje na temat oszczę-
dzania ciepła i ciepłej wody, promujące zdrową żywność, a także konkursy o tematyce 
ekologicznej oraz konkurencje sportowe. 

Edukację ekologiczną, w szczególności związaną z odejściem od paliw wysokoemisyjnych 
wykorzystywanych do ogrzewania budynków, prowadziło również PGNiG Obrót Detaliczny. 
Akcja Tydzień ekologiczny w szkołach podstawowych opierała się na zorganizowaniu pre-
zentacji, festiwalu artystycznego, turnieju naukowego, konkursów plastycznych i projekcji 
filmów, a także pikników rodzinnych, wycieczek i wystaw fotograficznych. Tydzień ekolo-
giczny odbył się w 10 szkołach podstawowych województwa podkarpackiego.

Innym programem PGNiG Obrót Detaliczny służącym popularyzacji wiedzy na temat ochro-
ny środowiska i świadomego gospodarowania energią był Projekt edukacyjny Szkoły dla 
Ekorozwoju. Na stronach internetowych Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, szkół oraz 
kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach ogłoszono konkurs dla uczniów 
szkół podstawowych. Szkoły mogły zgłaszać projekty oparte na opracowanych scenariu-
szach kładących nacisk na naukę w sposób praktyczny. Prace poddawane były następnie 
ocenie w oparciu o kryterium pomysłowości uczniów. Konkurs kończył Zjazd Szkół dla 
Ekorozwoju, na którym zwycięzcom przekazane zostały nagrody. W programie wzięło 
udział 2500 uczniów z 50 szkół podstawowych.

Również z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska współpracował Carrefour Polska przy pro-
jekcie Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim stole. Jego celem była edukacja uczniów 
małopolskich szkół w obszarze zdrowego żywienia i świadomego korzystania z bogactwa 
produktów regionalnych. W projekcie udział wzięły 52 szkoły z Małopolski, prawie 10 500 
uczniów i ponad 1100 nauczycieli. Placówki otrzymały wsparcie merytoryczne w postaci 
materiałów dydaktycznych, warsztatów i konsultacji. W wyniku konkursu tzw. małych 
grantów założono 26 przyszkolnych ogródków, w których rozpoczęto uprawę warzyw, ziół 
oraz owoców; powstały również „śniadaniarnie”, czyli miejsca, w których każdy może kom-
fortowo spożyć posiłek w szkole, a także uczniowskie sklepiki ze zdrowym asortymentem. 
Ostatnim elementem programu były wizyty studyjne w małopolskich gospodarstwach. 
Projekt otrzymał grant Fundacji Carrefour w wysokości 50 tys. euro.

Współpraca ze szkołami podstawowymi w całej Polsce stała się fundamentem programu 
Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju firmy Henkel. Wolontariusze firmy przeprowa-
dzili dla uczniów szereg prelekcji dotyczących troski o środowisko naturalne, idei zrów-
noważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji. Prezentacje ukazywały przykłady 
proekologicznych zachowań w życiu codziennym. W 2014 roku w ramach projektu prze-
szkolono 800 uczniów.

Program mPotęga prowadzony przez mBank to praktyka mająca na celu poprawę poziomu 
edukacji matematycznej w Polsce. Przedsięwzięcie przyjęło formułę dwóch konkursów. 
Pierwszy, skierowany do uczniów klas 4–6, obejmował granty od 2 do 5 tys. zł na projekty 
angażujące rodziców we wspieranie dziecka w pozaszkolnej edukacji matematycznej. Drugi 
konkurs umożliwiał uzyskanie grantu w wysokości do 8 tys. zł na inicjatywy angażujące 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, takie jak pokazy i zajęcia matematycz-
ne, gry terenowe.

Bank Zachodni WBK 
www.bzwbk.pl

zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Tesco Polska 
www.tesco.pl

zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

BASF Polska
www.basf.pl

zatrudnienie w 2014: 317 os.

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

www.bgk.pl
zatrudnienie w 2014: 1303 os.

Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA

www.pgnig.pl
zatrudnienie w 2014: 1306 os.

PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o. 

www.od.pgnig.pl
zatrudnienie w 2014: 2743 os.

Citi Handlowy 
www.citihandlowy.pl
zatrudnienie w 2014: 4300 os.

Grupa GPEC 
www.gpec.pl
zatrudnienie w 2014: 483 os.

PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o. 
www.od.pgnig.pl
zatrudnienie w 2014: 2743 os.

Carrefour Polska Sp. z o.o.  
www.carrefour.pl
zatrudnienie w 2014: 16 000 os.

Henkel Polska Sp. z o.o. 
www.henkel.pl
zatrudnienie w 2014: 1000 os.

mBank 
www.mbank.pl
zatrudnienie w 2014: 4696 os.
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Microsoft zdecydował się na zorganizowanie polskiej odsłony międzynarodowej akcji, 
jaką jest Godzina Kodowania. Godzina kodowania to 5 dni szkoleń online dotyczących 
programowania, adresowanych do dzieci i młodzieży. Skorzystało z nich 8 tys. osób. 
Zorganizowano też dostępne za pośrednictwem internetu warsztaty dla nauczycieli, 
w których wzięło udział 50 osób. W ramach akcji odbyło się dodatkowo 350 wydarzeń 
towarzyszących poświęconych kodowaniu. 

Również firma Orange prowadzi działania mające promować nabywanie przez dzieci tzw. 
cyfrowych kompetencji umożliwiających w przyszłości m.in. tworzenie programów kom-
puterowych. Aby zachęcić młodych (10–13 lat) do zapoznania się z podstawami kodowania 
oraz rozwijania kreatywności i umiejętności logicznego myślenia, został zainicjowany 
(w 4 krajach równolegle) projekt #SuperKoderzy. Dzieci z Francji, Hiszpanii, Rumunii i Polski 
w trakcie warsztatów stworzyły, za pomocą narzędzia Scratch, swoje pierwsze aplikacje 
w postaci gier komputerowych. Zajęcia zwieńczyła wideokonferencja, podczas której mło-
dzi SuperKoderzy zaprezentowali efekty swojej pracy i podzielili się wrażeniami z rówie-
śnikami z innych krajów. W ramach polskiej edycji projektu zorganizowano w Warszawie 
warsztaty programowania dla 50 dzieci na co dzień rozwijających swoje umiejętności 
w Pracowniach Orange – multimedialnych świetlicach utworzonych w małych miejscowo-
ściach. Zajęcia prowadzili trenerzy z Fundacji CoderDojo, którzy odwiedzili również dzieci 
w ich miejscowościach i przeprowadzili całodzienne warsztaty kodowania.

Zwiększenie dostępu do wiedzy na temat fotografii legło u podstawy programu Akcja (foto)
edukacja firmy Nikon. Projekt opiera się na comiesięcznym, bezpłatnym udostępnianiu na 
stronie internetowej www.szerokikadr.pl/lekcje materiałów dydaktycznych i scenariuszy 
lekcji. Jego elementem są również 2 konkursy – indywidualny i grupowy przeznaczony dla 
reprezentacji szkół. Laureaci poszczególnych lekcji otrzymują sprzęt fotograficzny, zwy-
cięzca całej edycji – stypendium w wysokości 10 tys. zł, a zwycięzcy konkursu grupowego 
– wyposażenie szkolnej pracowni fotograficznej o wartości 15 tys. zł. Dla laureatów i opie-
kunów organizowane są też warsztaty i plener fotograficzny. 

Także program edukacyjny zainicjowany przez firmę PGE Polska Grupa Energetyczna „Pan 
Piorunek” i „Eksperymenty” – nowy sposób na edukację młodzieży polega na udostępnie-
niu materiałów edukacyjnych, filmów i scenariuszy lekcji w internecie. Aby popularyzować 
wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej wśród dzieci i młodzieży, 
stworzono filmy umieszczone następnie na kanale YouTube. Film „Pan Piorunek” adreso-
wany jest do uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej, a odcinek pt. „Eksperymenty” – do 
młodzieży gimnazjalnej.

Na problem otyłości wśród dzieci zwraca uwagę program Wykorzystanie grywalizacji 
w edukacji najmłodszych firmy Tesco Polska. Jego głównym elementem jest aplikacja 
przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dostępna na stronie 
www.tescodlaszkol.pl. Za pomocą aplikacji użytkownicy wykonują zadania poświęcone 
zdrowemu odżywianiu i nauce gotowania, które mają służyć edukacji oraz zmianie szkodli-
wych nawyków żywieniowych. Od początku trwania programu na stronie zalogowało się 
100 tys. osób.

CSR Citi Day 2014 to wydarzenie organizowane przez KPMG. Firma zaprosiła dzieci będące 
pod opieką Stowarzyszenia WIOSNA – Akademia Przyszłości w Warszawie na warsztaty 
mające na celu pokazanie, na czym polega praca w organizacji takiej jak KPMG. Wydarzenie 
miało miejsce 15 września 2014 roku. Motywem przewodnim spotkania były Gwiezdne 
Wojny. Dzieci zostały podzielone na mniejsze zespoły i wspólnie musiały wypełnić przygo-
towane dla nich zadania. 

Program Prąd – mój bezpieczny przyjaciel stworzony przez firmę PGE Polska Grupa 
Energetyczna ma popularyzować wiedzę na temat energii elektrycznej wśród uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Na projekt składają się zajęcia prowadzone przez pra-
cowników Oddziału Warszawa, podczas których tłumaczą oni, skąd pochodzi energia elek-
tryczna i jak bezpiecznie oraz oszczędnie korzystać z prądu. Elementem przedsięwzięcia 
jest również wizyta w Dyspozycji Ruchu i prezentacja schematów sieci elektroenergetycznej 
Oddziału Warszawa.

Do młodszych dzieci (z klas 1–3 szkoły podstawowej) skierowany jest kolejny projekt reali-
zowany przez firmę PGE Polska Grupa Energetyczna. W ramach programu Rozwijamy wie-

dzę o energii od najmłodszych lat PGE, wspólnie z wydawnictwem edukacyjnym Nowa Era, 
organizuje Klub Czterech Żywiołów – cykl zajęć prezentujących postawy proekologiczne, 
wiedzę przyrodniczą i zagadnienia związane z energią.

PKO Bank Polski zrealizował pilotażowy program Karta Szkolna. Polegał on na wydaniu 
uczniom 5 szkół w Polsce bezpłatnych kart będących jednocześnie wejściówką do szkoły, 
identyfikatorem obecności oraz kartą płatniczą. Placówki wyposażono w system kontroli 
dostępu w postaci elektrozamków, co wpływa na bezpieczeństwo uczniów, ograniczając 
możliwość wejścia osobom nieuprawnionym. PKO przekazało karty 4,5 tys. uczniów.

Volkswagen Motor Polska prowadzi działania na rzecz edukacji, realizując program 
Edukacja poprzez silniki. Projekt zakłada udostępnianie zakładu w Polkowicach młodzieży 
szkolnej i nauczycielom. Podczas zwiedzania uczniowie poznają budowę i sposób funkcjo-
nowania silników wysokoprężnych. Program zakłada również bezpłatne przekazywanie 
szkołom – jako pomoc dydaktyczną – silników wyprodukowanych przez zakład. 

KAMPANIA SPOŁECZNA

Celem kampanii Łączą nas innowacje przeprowadzonej przez firmę 3M Poland było zbada-
nie poziomu innowacyjności Polaków oraz pokazanie, w jaki sposób wprowadzanie nowo-
ści może poprawiać jakość codziennego życia. W ramach kampanii, wspólnie z instytutem 
badawczym TNS Polska, zrealizowane zostało badanie opinii Innowacyjny Polak 2014. Jego 
wyniki wraz z ciekawostkami dotyczącymi innowacji zostały zaprezentowane poprzez 
internetową platformę komunikacyjną.

Bank Ochrony Środowiska rozpoczął kampanię edukacyjną Postaw na Słońce, aby pod-
nieść poziom wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. W ramach kampanii w całej 
Polsce pojawiło się 300 billboardów z kreacją Andrzeja Pągowskiego wyjaśniającą termin 
„prosument”. Uruchomiono także stronę internetową, na której znalazło się m.in. 6 specjal-
nych kalkulatorów, dzięki którym można wyliczyć zużycie energii elektrycznej w domu lub 
szkole, określić emisję CO2 oraz jego kompensację, a także wybrać panele fotowoltaiczne 
odpowiednie dla danego budynku. Równolegle z działaniami komunikacyjnymi Fundacja 
BOŚ uruchomiła ogólnopolski konkurs internetowy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. W ramach jego części badawczej młodzież z ponad 300 szkół przeprowadziła tzw. 
analizy energetyczne wybranych budynków, a następnie ćwiczyła wybór odpowiednich 
mikroinstalacji fotowoltaicznych. W wyniku konkursu filmowego powstały edukacyjne 
spoty filmowe wyjaśniające pojęcie „prosument”.

Kampania edukacyjno-informacyjna Bezpieczna praca w wakacje została stworzona wokół 
fikcyjnego ogłoszenia o pracę. Wszystkie 378 osób, które odpowiedziały na ogłoszenie 
znamionujące nieuczciwego pracodawcę, otrzymały od Grupy ATERIMA przewodnik „Nie 
bądź ofiarą” (podpowiada on, jakie elementy ogłoszenia powinny wzbudzić czujność 
osoby poszukującej zarobku za granicą) oraz poradnik „Bezpieczna praca za granicą”. Za 
pośrednictwem mediów wiedza o bezpiecznej pracy za granicą dotarła do blisko 2,5 mln 
osób. Informacje o bezpiecznej pracy znaleźć można także na stronie dedykowanej akcji: 
www.bezpieczny-wyjazd.eu.

Celem kampanii Znane Ekspertki firmy Headlines Porter Novelli jest zwiększenie reprezen-
tacji kobiet w programach informacyjnych i publicystycznych. Jednym z głównych działań 
było przygotowanie interaktywnej bazy ekspertek, dzięki której wydawcy programów 
publicystycznych, dziennikarze i organizatorzy konferencji otrzymali dostęp do listy kobiet 
kompetentnych w różnych dziedzinach nauki, kwestiach administracyjnych lub gospodar-
czych. Baza umożliwia dziennikarzom, redaktorom i organizatorom konferencji szybki 
dostęp do ponad 200 przygotowanych do wypowiedzi publicznych kobiet. Jest ona dostęp-
na na www.znaneekspertki.pl.

KULTURA I SZTUKA 

Od 2009 roku Bank Millennium wraz z Fundacją Wspólna Droga realizują program społecz-
ny Nikifory. Celem projektu jest pokonywanie izolacji osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie poprzez rozwój i promocję ich aktywności twórczej. W 2014 roku pracownicy banku 

Microsoft 
www.microsoft.pl

zatrudnienie w 2014: 350 os.

Orange Polska 
www.orange.pl

zatrudnienie w 2014: 18 000 os.

Nikon Polska Sp. z o.o.
www.nikon.pl

zatrudnienie w 2014: 50 os.

PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. 

www.gkpge.pl
zatrudnienie w 2014: 41 000 os.

PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. 

www.gkpge.pl
zatrudnienie w 2014: 41 000 os.

Tesco Polska 
www.tesco.pl

zatrudnienie w 2014: 29 000 os.

KPMG 
www.kpmg.pl

zatrudnienie w 2014: 1200 os.

PKO Bank Polski 
www.pkobp.pl
zatrudnienie w 2014: 26 500 os.

3M Poland
www.3M.pl
zatrudnienie w 2014: 1800 os.

Bank Ochrony Środowiska  
www.bosbank.pl
zatrudnienie w 2014: 1634 os.

Grupa ATERIMA 
www.aterima.pl
zatrudnienie w 2014: 96 os.

Headlines Porter Novelli 
www.headlines.pl
zatrudnienie w 2014: 18 os.

Bank Millennium SA 
www.bankmillennium.pl
zatrudnienie w 2014: 6049 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 
www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.
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zaangażowani byli w stworzenie galerii niepełnosprawnych artystów w warszawskim 
Centrum Onkologii oraz organizację konkursu plastycznego „Świat Nikiforów”. W siedzibie 
centrali banku zorganizowano wystawę wraz z aukcją pt. MILLEWIDZIANI.

Projekt BranQultura powstał z myślą o promocji polskiej i lokalnej kultury, w szczególności 
zaś wybitnych postaci/artystów pochodzących ze Słupska. Pierwszą inicjatywą firmy BranQ 
było zorganizowanie benefisu aktora Mariusza Bonaszewskiego. 

ING Bank Śląski, poszukując sposobu na popularyzację polskiej sztuki współczesnej, wyko-
rzystał zasady licencji Creative Commons i udostępnił swoją złożoną ze 157 prac kolekcję. 
Dzięki projektowi Sztuka współczesna dostępna na licencji Creative Commons użytkowni-
cy mają możliwość łatwego dostępu do wysokiej jakości wizerunków sztuki współczesnej 
i ich wykorzystania w celach niekomercyjnych (z zachowaniem zasady uznania autorstwa). 

Polska Spółka Gazownictwa zaangażowała się, poprzez udostępnienie zabytkowego 
zbiornika gazu pochodzącego z 1904 roku, w organizację odbywających się w Gdańsku 
obchodów 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zabytkowy zbiornik od 1 do 2 wrze-
śnia 2014 roku służył jako sala kinowa dla spektaklu multimedialnego autorstwa Andrzeja 
Wajdy. Odbyło się 25 pokazów, w tym 2 zamknięte dla przedstawicieli władz państwowych 
i samorządowych oraz osobistości ze świata kultury. W obiekcie zamontowano, specjalnie 
na tę okazję stworzony, panoramiczny ekran o wymiarach 80 m długości i 5 m wysokości; 
6 równolegle pracujących projektorów; system nagłośnienia; ponad 300 miejsc siedzących; 
podest dla mediów. Wstęp na pokazy był bezpłatny.
 

MARKETING ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE 

W ramach projektu Przybij 5 Tynieckiej niewidome dzieci z ośrodka szkolno-wychowaw-
czego w Krakowie razem z firmą NOTJUSTSHOP przygotowały, wykorzystując kolorowe 
farby, projekty podkoszulek. Tym samym, odciskając swoje dłonie na wzornikach, zostały 
one włączone w stworzenie produktu, a dochód z jego sprzedaży będzie przeznaczony na 
wsparcie ich placówki. Same koszulki uszyto w Polsce, z polskich, wysokiej jakości mate-
riałów.

Firma Unilever Polska postanowiła włączyć się w 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W ramach akcji Lipton gra z WOŚP została wyprodukowana partia herbaty Lipton, 
dochód ze sprzedaży której zasilił konto WOŚP (1 zł z opakowania zawierającego 100 
torebek herbaty, 88 groszy z opakowania zawierającego 88 torebek, 75 groszy z opakowa-
nia zawierającego 75 torebek i 50 groszy z opakowania zawierającego 50 torebek). Akcję 
wsparła kampania reklamowa.  

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Na zwrócenie uwagi na zagrożenia dla zdrowia i klimatu spowodowane obecnością 
w powietrzu cząstek stałych powstających w rezultacie spalania paliw zdecydowała się 
firma Gaspol Energy. Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej Tropiciele Cząstek Stałych 
było zachęcanie do zmiany sposobów ogrzewania na te niskoemisyjne. W ramach projektu 
opracowano stronę internetową zawierającą materiały edukacyjne, stworzono profil na 
Facebooku oraz zorganizowano patrole, które w 16 miejscowościach w Polsce zmierzyły 
poziom zanieczyszczenia powietrza. W miejscowościach tych zorganizowano również akcje 
informacyjno-zdrowotne obejmujące bezpłatne badania spirometryczne, badanie poziomu 
cukru we krwi, ciśnienia tętniczego itp. Stworzono także edukacyjny film animowany.

Grupa Sanofi w ramach kampanii Rzadkie choroby są częste starała się zwrócić uwagę na 
fakt, że ze względu na dużą ilość rzadkich chorób genetycznych może na nie cierpieć wielu 
Polaków. Jej celem była budowa świadomości na temat rzadkich chorób oraz wzmacnianie 
środowisk pacjentów. W ramach kampanii m.in. emitowane były spoty telewizyjne, zreali-
zowano multimedialną wystawę w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz zaangażowano 
wolontariuszy – edukatorów zachęcających do wsparcia pacjentów z rzadkimi chorobami 
poprzez oddanie głosu poparcia dla Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich (na stronie 
www.nadziejawgenach.pl). Kampania objęła również spotkania i warsztaty dla studentów 
medycyny i psychologii. 

Inna kampania społeczna zrealizowana przez Grupę Sanofi nazywała się Walcz o Siebie 
i była adresowana do osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Jej cel to zmiana 
postrzegania ludzi cierpiących na SM oraz uświadomienie chorym, że właściwe leczenie 
i specjalistyczna rehabilitacja na wczesnym etapie dają szansę na normalne funkcjonowa-
nie. Firma była partnerem projektu, w ramach którego m.in. powstał spot telewizyjno-kino-
wy. Działa także strona internetowa sm-walczosiebie.pl.

Program Pomocy Pacjentom firmy NEUCA to inicjatywa mająca zwiększyć wiedzę pacjen-
tów w zakresie zdrowego stylu życia oraz chorób przewlekłych. W łącznym nakładzie 
500 tys. egzemplarzy wydano 6 odsłon poradnika poświęconego cukrzycy, otyłości, 
chorobom układu krążenia, układu oddechowego, onkologicznym, wieku podeszłego 
i chorobom XXI wieku. Zorganizowano również cykl bezpłatnych badań profilaktycznych 
w ramach Światowego Dnia Spirometrii, Światowego Dnia Serca i akcji „Godzina dla zdro-
wia”. W 2014 roku wzięło w nich udział ok. 600 osób. Odbyły się też spotkania edukacyjne, 
np. wykłady Toruńskiej Szkoły Cukrzycy.

W profilaktykę cukrzycy typu 2 zaangażowała się również firma Medicover za pomocą 
Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro”. Na 
program składa się przeprowadzenie dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych badań 
Kompleksowej Analizy Zdrowotnej (w ciągu 5 lat przebadanych będzie 30 tys. uczniów), 
wsparcie środowiska szkolnego przez wdrażanie polityk zdrowotnych zgodnie ze stan-
dardami HEPS, szkolenia nauczycieli, a także objęcie młodzieży zdiagnozowanej podczas 
Kompleksowej Analizy Zdrowotnej jako będącej w grupie ryzyka 2-letnią Zintegrowaną 
Opieką Indywidualną (2 tys. dzieci w ciągu 5 lat), co polega na bezpłatnych konsultacjach 
lekarza, dietetyka, psychologa i specjalisty od aktywności fizycznej.

Grupa Sanofi wspólnie z Fundacjami Mito i Thrombosis przeprowadziła kampanię Jak 
nie być jedną nogą w grobie służącą popularyzacji wiedzy na temat żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej. Program objął przygotowanie publikacji i strony internetowej 
www.wolnezyly.pl, którą odwiedziło blisko 20 tys. użytkowników. Poprzez publikacje 
medialne udało się dotrzeć do 132 000 osób.

Świadomość społeczną związaną z problematyką alergii i potencjalnie śmiertelnych 
wstrząsów anafilaktycznych rozwija ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny 
„Przygotuj się na wstrząs” firmy Polpharma. Obejmuje on edukację lekarzy i alergolo-
gów za pomocą np. debat, wykładów i konferencji; konferencje prasowe i warsztaty dla 
dziennikarzy; konsultacje lekarskie dla pacjentów; obecność na imprezach masowych; 
organizację warsztatów pierwszej pomocy (6 tys. osób); rozdawanie materiałów edukacyj-
nych; akcję edukacyjną w komunikacji miejskiej w 7 miastach w Polsce; stronę internetową 
www.odetchnijspokojnie.pl, a także szkolenia grup zawodowych, takich jak pszczelarze czy 
służby mundurowe. 

Strona internetowa www.proaktywniedlaserca.pl była podstawą Ogólnopolskiego Programu 
Walki z Cholesterolem „Proaktywnie dla Serca” realizowanego przez firmę Unilever Polska. 
Strona zawierała informacje na temat profilaktyki antycholesterolowej. Program przewidywał 
również możliwość zamówienia nieodpłatnego drukowanego pakietu obejmującego porad-
nik, kalendarz z przepisami kulinarnymi i ćwiczeniami oraz zbiór wskazówek przydatnych do 
podjęcia walki z podwyższonym cholesterolem. W programie wzięło udział 400 tys. osób.

Celem kampanii „Z miłości do Zdrowia” jest edukacja konsumentów w zakresie prawi-
dłowego odżywiania oraz aktywnego stylu życia. W ramach kampanii Carrefour Polska 
zachęca do zmiany nawyków, m.in. organizując porady dietetyczne dla klientów, udzielane 
przez specjalistów dietetyków z SGGW i opracowując materiały poradnikowe dotyczące 
prawidłowej diety dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Firma zachęca też do róż-
nych form aktywności fizycznej, sponsorując najważniejsze wydarzenia biegowe w Polsce 
(w 2014 roku maratony we Wrocławiu, w Warszawie i Poznaniu). W ramach kampanii 
Carrefour wspiera również małych i średnich polskich dostawców, którzy mają do zaofe-
rowania produkty wspomagające prawidłową dietę. Zostały także zorganizowane 4 spo-
tkania regionalne z udziałem liderów opinii: przedstawicieli administracji rządowej, samo-
rządów, organizacji pozarządowych, towarzystw naukowych, organizacji producenckich 
i dziennikarzy. Ich celem była wymiana opinii i doświadczeń na temat współpracy biznesu 
z innymi instytucjami na rzecz popularyzowania zdrowego stylu życia i wsparcia polskich 
producentów.

BranQ sp. z o.o. 
www.branq.eu

zatrudnienie w 2014: 15 os.

ING Bank Śląski
www.ing.pl

zatrudnienie w 2014: 8899 os.

Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.

www.psgaz.pl
zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Unilever Polska 
www.unilever.pl

zatrudnienie w 2014: 3600 os.

GASPOL ENERGY
www.gaspol.pl

zatrudnienie w 2014: 430 os.

Grupa Sanofi 
www.sanofi.pl

zatrudnienie w 2014: 950 os.

iSCE sp. z o.o. 
(NOTJUSTSHOP™)
www.notjustshop.com

zatrudnienie w 2014: 2 os.

NEUCA
www.neuca.pl
zatrudnienie w 2014: 4000 os.

Medicover Sp. z o.o.
www.medicover.pl
zatrudnienie w 2014: 1650 os.

Grupa Sanofi 
www.sanofi.pl
zatrudnienie w 2014: 950 os.

Grupa Sanofi 
www.sanofi.pl
zatrudnienie w 2014: 950 os.

Polpharma 
www.polpharma.pl
zatrudnienie w 2014: 4300 os.

Unilever Polska
www.unilever.pl
zatrudnienie w 2014: 3600 os.

Carrefour Polska Sp. z o.o.  
www.carrefour.pl
zatrudnienie w 2014: 16 000 os.
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ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Inkubator Przedsiębiorczości założony przez Idea Bank to sposób na rozwiązanie proble-
mu braku kapitału, z którym borykają się osoby chcące założyć firmę. W ramach progra-
mu organizowane są cykliczne konkursy, podczas których spośród kilku tysięcy zgłoszeń 
wybieranych jest 30 najlepszych planów biznesowych. Ze zwycięzcami Idea Bank zakłada 
spółkę, wnosząc ok. 30% potrzebnego kapitału. Na pozostałą część kapitału przedsiębior-
ca otrzymuje finansowanie w postaci kredytu na preferencyjnych warunkach. Uczestnik 
programu może liczyć na okres karencji, do momentu kiedy zacznie osiągać dochody. Bank 
pokrywa wszystkie koszty opieki prawnej, przygotowania odpowiedniej dokumentacji  
i założenia spółki. Zakwalifikowanie do udziału w Inkubatorze Przedsiębiorczości pozwala 
również na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania firmą podczas miesięcznych szkoleń 
prowadzonych przez menedżerów grupy Getin Holding.

Kolejną inicjatywą Idea Banku skierowaną do przedsiębiorców jest program Trenerzy 
Biznesu. Składał się on z konsultacji telefonicznych, a następnie spotkań szkoleniowych  
w największych miastach Polski. Warsztaty dotyczyły umiejętności autoprezentacji i sprze-
daży, umiejętności utrzymywania płynności finansowej i zarządzania finansami osobistymi. 
Program obejmował również możliwość konsultacji ze specjalistą dotyczących stworzenia 
planu biznesowego firmy. 

Inny rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców oferuje ING Bank Śląski. Założona przez niego 
bezpłatna platforma handlowa dla firm – Aleo to portal internetowy umożliwiający pro-
wadzenie zapytań ofertowych i aukcji zakupowych w celu pozyskania przez daną firmę 
dostawców dóbr lub wykonawców potrzebnych usług. Portal funkcjonuje w formule B2B. 
Pozwala on na zachowanie bezpieczeństwa i poufności wymiany handlowej między pod-
miotami gospodarczymi w internecie oraz ograniczenie ryzyka transakcji dzięki prostym 
produktom finansowym. Aleo jest przedsięwzięciem komercyjnym, zorganizowanym  
w modelu freemium – podstawowy zakres usług jest bezpłatny, tylko zaawansowane funk-
cje będą w przyszłości odpłatne.

Do przedsiębiorców działających już na rynku i chcących rozwijać swoją firmę adresowany 
był konkurs Think Big organizowany przez UPC Polska. W jego ramach właściciele małych 
firm mogli zgłaszać innowacyjne, wykraczające poza schematy pomysły na rozwój swoich 
przedsiębiorstw. Zwycięstwo w konkursie dawało szansę na wdrożenie planowanych roz-
wiązań dzięki nagrodom pieniężnym w wysokości 40 tys. zł (pierwsza nagroda) lub 20 tys. zł  
(dwie drugie nagrody). Wsparciu finansowemu towarzyszyły sesje mentorskie z ekspertami 
UPC oraz praktykami biznesu.

Założeniem programu Duma Przedsiębiorcy jest promowanie ciekawych inicjatyw bizneso-
wych prowadzonych przez klientów Idea Banku. Projekt ma na celu wspomaganie ambit-
nych, pomysłowych i przedsiębiorczych osób w osiągnięciu sukcesu. Wybrane firmy otrzy-
mują od banku darmowy pakiet profesjonalnych działań marketingowych, takich jak; spoty 
reklamowe, artykuły prasowe, a także kampanie plakatowe. Akcja Duma Przedsiębiorcy 
przyniosła wiele korzyści przedsiębiorcom – niektóre firmy odnotowały nawet czterokrot-
ny wzrost przychodów. Pomogła im także zdobyć nie tylko nowych klientów, zwiększyć 
sprzedaż, ale i nawiązać nowe partnerstwa biznesowe. Od 2013 roku w programie wzięło 
udział ponad 200 przedsiębiorców.

Bank Zachodni WBK przeprowadził w 2014 roku szóstą edycję Akademii Przedsiębiorcy – 
cyklu bezpłatnych zajęć edukacyjno-informacyjnych skierowanych do właścicieli firm. W jej 
ramach zorganizowano 50 warsztatów w różnych miastach Polski. Tematem spotkań była 
„Strategia zwycięstwa na biznesowym polu walki”, a wykłady poprowadzili gen. Roman 
Polko oraz mjr US Army Rocco Spencer. W spotkaniach wzięło udział blisko 5 tys. przedsię-
biorców – zarówno przedstawicieli sektora MŚP, jak i klientów korporacyjnych. Warsztaty 
dobrze lub bardzo dobrze oceniło prawie 95% uczestników.

TWORZENIE MIEJSC PRACY I ROZWÓJ KOMPETENCJI

Program Come and Grow with Us został stworzony, by przełamać problem braku doświad-
czenia zawodowego wśród studentów chcących wejść na rynek pracy. Stałymi elementami 
prowadzonego od 2002 roku przez Bank Millennium projektu są płatne praktyki, szkolenia, 

warsztaty oraz udział w konkursach i wydarzeniach targowo-edukacyjnych. Ubiegłoroczna 
edycja składała się z 3 modułów: płatnych praktyk Millennium Bankers, bezpłatnych 
warsztatów i szkoleń prowadzonych przez specjalistów banku w ramach tzw. Akademii 
Millennium, a także konkursu Grasz o staż. Dzięki udziałowi w programie łącznie 239 osób 
mogło poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bankowości, prowadzenia negocjacji, sprzedaży 
e-commerce, marketingu bankowości detalicznej oraz zarządzania siecią sprzedaży. 

Inną okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego jest program LPP dla Młodych 
Polskich Projektantów Mody. Składają się na niego Warsztaty Projektowania Ubioru 
oraz cykl spotkań Biała Koszula. Celem tych działań jest umożliwienie studentom uczelni 
artystycznych poznania w praktyce procesu tworzenia kolekcji odzieży w firmie sieciowej 
o międzynarodowym zasięgu. Podczas warsztatów organizowanych przez spółkę LPP 
doświadczeni projektanci spotykają się ze studentami i w ramach praktycznych zajęć 
realizują cykl działań niezbędnych do powstania konkretnego modelu odzieży. Do zadań 
studentów należą m.in. przygotowywanie plansz inspiracyjnych i tworzenie profilu klienta. 
Biała Koszula to cykl spotkań dla studentów poznańskiej School of Form, podczas których 
młodzi projektanci mają okazję sprawdzić swoje kompetencje w praktyce i stworzyć własne 
projekty. Uczestnicy tych zajęć poznają także charakterystykę współpracy z technologiem  
 tworzenia kampanii marketingowych.    

Zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych w branży motoryzacyjnej umożliwia rów-
nież projekt Mechatronik powstały w wyniku współpracy firmy Volkswagen Motor Polska 
z Zespołem Szkół Zawodowych z Chocianowa. Nauka w zawodzie monter mechatronik trwa 
3 lata, podczas których uczniowie otrzymują wynagrodzenie zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Zawód ten wymaga wyobraźni przestrzennej, zainteresowania techniką, dobrej 
znajomości matematyki, a także umiejętności pracy w grupie. Te kompetencje sprawdzane 
są w trakcie rekrutacji obejmującej: test umiejętności manualnych (tzw. Skill-test), analizę 
wyników w nauce oraz ocen z zachowania. W chwili obecnej VW MP zatrudnia 37 uczniów 
zawodu monter mechatronik, mających status pracowników młodocianych. 

Również współpraca firmy Volkswagen Poznań z Zespołem Szkół Zawodowych w Swarzędzu 
nastawiona jest na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego. W szkole utworzono 
kilka klas tematycznych związanych z profilem działalności firmy: w 2005 roku klasę kształ-
cącą w zawodzie monter mechanik, w 2011 roku – w zawodzie elektromechanik pojazdów 
samochodowych, a w 2012 – mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 
oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Instruktorzy VW Poznań bezpośrednio 
kształcą uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu. Do tej pory w firmie zatrudnionych 
zostało 131 osób, które ukończyły szkołę i zdały wszelkie egzaminy, co stanowi 92% wszyst-
kich absolwentów.

Europejski Dzień Języków ustanowiony został przez Radę Europy i świętowany jest 26 
września. Firma konsultingowa Capgemini postanowiła włączyć się w jego obchody, 
dostrzegając problem niewystarczającej znajomości języków obcych wśród absolwentów 
i osób funkcjonujących na rynku pracy. Praktyka nastawiona była na promowanie wie-
lokulturowości, poznanie kultury wybranych narodów europejskich poprzez ich dorobek 
filmowy, historię czy tradycję kulinarną. Miała również zwrócić uwagę uczestników na 
znaczenie znajomości języków obcych przy poszukiwaniu pracy i zmotywować ich do dal-
szego rozwoju w tym zakresie. W tym celu można było spróbować swoich sił w rozmowie 
kwalifikacyjnej prowadzonej w językach innych niż polski.  

Innym projektem prowadzonym przez Capgemini służącym rozwojowi kompetencji studen-
tów był program Ambasador Capgemini. W jego ramach uczestnicy odbywali 2-miesięczne 
płatne praktyki w siedzibie firmy. Następnie przez kolejnych 10 miesięcy mogli korzystać 
ze wsparcia merytorycznego działów informatycznego, księgowego i HR. Pomoc taka była 
udzielana praktykantom przy okazji realizacji zadań związanych z naukowym i społecznym 
życiem ich uczelni macierzystej.

Grupa Górażdże Cement koncentruje swoje zaangażowanie społeczne na edukacji studen-
tów w zakresie technologii produkcji materiałów budowlanych. Uniwersytet Betonu Grupy 
Górażdże obejmuje organizację sesji wyjazdowych, podczas których uczestnicy poznają 
zakłady Grupy Górażdże oraz zakłady należące do jej partnerów biznesowych. Studenci 
biorą udział w warsztatach, zajęciach praktycznych i wykładach, zaznajamiając się z wyko-
rzystywanymi technologiami. Elementem projektu są również konkursy: indywidualny  

Idea Bank 
www.ideabank.pl 

zatrudnienie w 2014: 1500 os.

ING Bank Śląski
www.ing.pl 

zatrudnienie w 2014: 8899 os.

UPC Polska
www.upc.pl 

zatrudnienie w 2014: 1700 os.

Idea Bank
www.ideabank.pl 

zatrudnienie w 2014: 1500 os.

Bank Zachodni WBK 
www.bzwbk.pl 

zatrudnienie w 2014: 12 000 os.

Bank Millennium SA
www.bankmillennium.pl 

zatrudnienie w 2014: 6049 os.

LPP SA
www.lppsa.com 
zatrudnienie w 2014: 1200 os.

Volkswagen Poznań 
www.volkswagen-poznan.pl 
zatrudnienie w 2014: 6700 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 
www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

Grupa Górażdże Cement 
SA 
www.gorazdze.pl
zatrudnienie w 2014: 1200 os.

Capgemini Polska 
Sp. z o.o.   
www.pl.capgemini.com 
zatrudnienie w 2014: 6000 os.
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z wiedzy na temat właściwości i zastosowań cementu, betonu i kruszyw oraz zespołowy 
polegający na zaprojektowaniu mieszanki betonowej. Przedsięwzięcie to realizowane jest 
co 2 lata. W 2 dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 470 studentów. 

Również ING Bank Śląski wraz z IBM Polska i ING Services prowadzi działania adresowane 
do studentów kierunków technicznych. Celem programu Corporate Readiness Certificate 
było dostarczenie praktycznej wiedzy z obszaru IT studentom kierunków technicznych, 
informatycznych lub informatyczno-ekonomicznych, a tym samym zwiększenie ich szansy 
na znalezienie pierwszej pracy. Na inicjatywę ING składały się wykłady, laboratoria i zajęcia 
dla kilkuset osób z terenu województwa śląskiego i dolnośląskiego oraz płatne praktyki/
staże w firmach partnerów dla najlepszych uczestników. Studenci mieli okazję m.in. poznać 
proces tworzenia oprogramowania. Zajęcia były prowadzone m.in. przez specjalistów  
i menedżerów z obszaru IT banku.

HP Global Business Center we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu 
i Uniwersytetem Wrocławskim zorganizował stałe praktyki studenckie. Wolontariusze 
HP pozyskiwali od menedżerów firmy informacje o zapotrzebowaniu na praktykantów,  
a od uczelni – listy kandydatów na staże, a następnie koordynowali proces rekrutacji oraz 
przepływ dokumentów między obydwoma podmiotami. Od 2013 roku w praktykach wzięło 
udział ponad 200 studentów.

Również studia podyplomowe finanse i rachunkowość w centrach finansowych są wyni-
kiem współpracy HP Global Business Center i 2 uczelni (Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego). Pierwsza edycja programu miała miejsce  
w roku akademickim 2013/2014. W drugim roku działalności studiów uwzględniono 
uwagi absolwentów z poprzedniego naboru. 64 ze 176 godzin lekcyjnych było prowa-
dzonych przez wolontariuszy z HP GBC – menedżerów i ekspertów – dzięki czemu w pro-
gramie kładziony jest duży nacisk na wymiar praktyczny. Pracownicy HP GBC zatrudnieni 
na umowę o pracę, którzy chcą rozpocząć te studia, mogą liczyć na dofinansowanie ze 
strony firmy. 

Volkswagen Poznań oparł swój program Studia o profilu praktycznym na koncepcji tzw. 
studiów dualnych. W ramach projektu studenci drugiego roku Politechniki Poznańskiej 
Wydziału Elektrycznego odbywają 2-miesięczne letnie praktyki w firmie, a w roku aka-
demickim jeden dzień w tygodniu spędzają nie na uczelni, lecz pracując w VW Poznań.  
W kolejnych latach studiów liczba dni pracy w zakładzie zwiększa się do dwóch, a następ-
nie trzech. Studenci rozwijają swoją wiedzę teoretyczną i kwalifikacje zawodowe jednocze-
śnie pod okiem wykładowców, jak i nauczycieli zawodu z zakładów VW. Program umoż-
liwia uczestnikom równoległe zdobycie tytułu inżyniera, uprawnień w zawodzie monter 
mechatronik oraz odbycie kilkuletniej praktyki zawodowej.

Infosys BPO Poland zaangażował się, poprzez program Infosys Finance Campus, w akty-
wizację zawodową studentów. Dziesięciotygodniowe szkolenie adresowane do studentów  
i absolwentów kierunków filologicznych oraz osób znających języki obce obejmowało wie-
dzę z zakresu finansów i rachunkowości. Szkolenie prowadzone było pod kątem dostoso-
wania profilu kompetencyjnego młodych ludzi do aktualnych potrzeb rynku pracy. Program 
kończył egzamin, którego zdanie stanowiło gwarancję znalezienia zatrudnienia w firmie. 

Rozwojowi kompetencji interpersonalnych, tzw. miękkich, poświęcone były wykłady  
i szkolenia prowadzone przez pracowników firmy z branży IT, jaką jest Luxoft Poland. Okazją 
do spotkania z szerokim gronem odbiorców pochodzących z różnych rejonów Polski był  
20. Przystanek Woodstock. W ramach programu Luxoft na Woodstock odbyły się zaję-
cia dotyczące pracy w środowisku wielokulturowym, a także obowiązków wynikających  
z przyjęcia poszczególnych ról w zespole – takich jak rola menedżera czy team leadera. 
Uczestnicy mogli też poznać swoje predyspozycje charakterologiczne do pełnienia określo-
nych funkcji w strukturze firmy. 

Również program Szkoła Talentów firmy Capgemini nastawiony był na przybliżenie 
studentom sposobu pracy i funkcjonowania w dużym przedsiębiorstwie. W jego ramach 
odbyły się wykłady prowadzone przez pracowników firmy Capgemini. Dotyczyły one m.in. 
komunikacji biznesowej, zarządzania projektami, a także języka i zasad ubioru w korpora-
cji. Grupa wyłonionych uprzednio 30 studentów wzięła udział w 13 godzinach wykładów.

W związku z trudnościami ze znalezieniem doświadczonych pracowników Unilever Polska 
uruchomił program menedżerski Unilever Future Leaders Programme, którego celem jest 
kształcenie przyszłych liderów firmy oraz zwiększenie szans uczestników na rynku pracy. 
Beneficjenci projektu – studenci V roku oraz absolwenci uczelni wyższych do 12 miesięcy 
po ukończeniu studiów – otrzymują szansę pracy w systemie rotacyjnym w różnych działach 
firmy, takich jak marketing, sprzedaż, finanse, logistyka oraz HR. W założeniu po 3 latach 
trwania programu mają oni objąć w firmie stanowiska menedżerskie. 

Program stażowy firmy Y-Consulting adresowany był do osób chcących rozwijać się  
w obszarze doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, public relations i nowych 
mediów. Obszary te zostały wybrane z myślą o potrzebach (do których należy łączenie roz-
woju zawodowego z osobistym) tzw. pokolenia Y, stąd nazwa przedsięwzięcia – Program 
Rozwoju Ygreków. Uczestnicy 6-miesięcznych staży mieli okazję zdobywać wiedzę 
merytoryczną w interesujących ich obszarach, a także uczestniczyć w programie rozwoju 
kompetencji. Przebieg stażu zakłada stopniowe zwiększanie trudności zadań: począwszy 
od przygotowania kandydata do objęcia nowego stanowiska, poprzez wdrożenie w obo-
wiązki (tzw. onboarding), do szkolenia i zaangażowania w projekty prowadzone przez 
firmę. Uczestnik pozostawał pod indywidualną opieką wyznaczonego przez Y-Consulting 
mentora/opiekuna. 

Na Program Rozwoju Młodych Talentów prowadzony przez mBank składają się praktyki 
i staże. Program stażowy ma charakter rotacyjny, co pozwala na bezpośrednie poznanie 
kilku obszarów działalności firmy. Staż trwa od 9 do 12 miesięcy, odbywa się w centrali 
w Łodzi oraz Warszawie i ma wymiar pełnego etatu. Program praktyk pozwala poznać 
funkcjonowanie jednego z obszarów działalności banku – departamentów bankowości 
detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, marketingu, audytu, HR, controllingu, logistyki  
i wielu innych. Praktyki trwają od 3 do 12 miesięcy i pozwalają na pogodzenie zdobywania 
doświadczenia w banku z zajęciami na uczelni. 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM wspiera jako partner Akademię Energii, 
inicjatywę edukacyjną Fundacji im. Lesława Pagi. Akademia Energii to cykl wykładów, 
warsztatów i debat przeznaczonych dla studentów i absolwentów poniżej 26. roku życia,  
w których uczestniczą eksperci, naukowcy, politycy i przedstawiciele organizacji związa-
nych z rynkiem energii w Polsce. Kontynuacją warsztatów jest możliwość odbycia stażu  
w firmie. W ciągu 3 lat z 11 stażystów w GAZ-SYSTEM zatrudnionych zostało 7 osób.

W ramach programu Wstęp do Kariery firma Pelion działająca w sektorze ochrony zdrowia 
stara się ułatwić młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego. Pelion umożliwia 
odbycie praktyk zawodowych, staży studenckich, a także bierze udział w Programie Kariera 
we współpracy z Polską Radą Biznesu oraz Programie Praktykuj w Łodzi organizowanym 
przez Urząd Miasta Łodzi i program Młodzi w Łodzi. W 2014 roku praktyki w strukturach 
grupy kapitałowej Pelion odbyło 21 osób.

Studiowanie na wyższych uczelniach jest coraz bardziej popularne. Niestety, dyplom uczelni 
wyższej nie daje kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Bank Gospodarstwa Krajowego 
zaproponował więc swoim praktykantom program szkoleń dla uczestników praktyk let-
nich BGK. W lipcu i sierpniu 2014 roku zorganizowano 5 spotkań tematycznych (szkolenia, 
wykłady i warsztaty; w sumie 691 godzin) dla 47 praktykantów. Poznawali oni strategię 
banku, prognozy makroekonomiczne, regulacje bankowe i podstawy publicznej bankowo-
ści inwestycyjnej oraz zdobywali umiejętności zarządzania projektami. Uczestniczyli też  
w warsztatach z zakresu komunikacji i organizacji pracy.

Możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, odbycia płatnego stażu,  
a w efekcie znalezienia pracy oferuje również udział w projekcie firmy SMG/KRC Poland HR 
Region Południowy. Program Kariera na start wykorzystuje doświadczenia tej organizacji 
w pozyskiwaniu pracowników i doradztwie zawodowym i polega na kojarzeniu studentów 
chcących odbyć staż z poszukującymi wsparcia pracodawcami. Funkcjonowanie programu 
opiera się na dobrowolnej rejestracji studentów, którzy następnie mogą odpowiedzieć 
pisemnie na zadany przez potencjalnego pracodawcę problem. Przyjęcie na praktyki 
poprzedza rozmowa kwalifikacyjna. Pracownicy SMG/KRC Poland HR Region Południowy 
nieodpłatnie koordynowali program, prowadzili szkolenia oraz diagnozę kompetencji 
kandydatów. Spośród 37 uczestników projektu 51% z nich podjęło dalszą współpracę  
z pracodawcą oferującym staż.

ING Bank Śląski
www.ing.pl 

zatrudnienie w 2014: 8899 os.

Volkswagen Poznań 
www.volkswagen-poznan.pl 

zatrudnienie w 2014: 6700 os.

Infosys BPO Poland
www.infosysbpo.com 

zatrudnienie w 2014: 2300 os.

Luxoft Poland Sp. z o.o. 
www.luxoft.com 

zatrudnienie w 2014: 600 os.

HP Global Business Center 
Sp. z o.o. 

www.hp.com
zatrudnienie w 2014: 2500 os.

Unilever Polska
www.unilever.pl 
zatrudnienie w 2014: 3600 os.

Y-Consulting
www.y-consulting.pl 
zatrudnienie w 2014: 14 os.

mBank
www.mbank.pl 
zatrudnienie w 2014: 4696 os.

Pelion S.A.
www.pelion.eu 
zatrudnienie w 2014: 1200 os.

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
www.bgk.pl 
zatrudnienie w 2014: 1303 os.

Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A.  
www.gaz-system.pl  
zatrudnienie w 2014: 2393 os.

SMG/KRC Poland HR 
Region Południowy  
Sp. z o.o.  
www. smgkrc.com  
zatrudnienie w 2014: 7 os.

Capgemini Polska 
Sp. z o.o.   

www.pl.capgemini.com
zatrudnienie w 2014: 6000 os.
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Young Experts Group to forum umożliwiające studentom zainteresowanym zagadnienia-
mi związanymi z dziedziną logistyki – dyskusję i publikację materiałów. Celem inicjatywy 
firmy SSIL Research and Consulting z Gdańska jest wsparcie studentów w dostępie do 
branżowej wiedzy praktycznej pożądanej przez ich przyszłych pracodawców. Stworzenie 
grupy młodych ekspertów nastąpiło w efekcie warsztatów autorskich i gier logistycznych 
prowadzonych przez pracowników firmy. Nawiązanie kontaktu ze studentami zaowoco-
wało artykułami z zakresu logistyki umieszczanymi następnie na stronie www.yegroup.pl.  

Twoja ścieżka do kariery to nazwa programu letnich praktyk studenckich, jaki w lipcu 2014 
roku uruchomiła firma TRI (Poland). Inicjatywa skierowana była do studentów IV i V roku 
kierunków technicznych, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie zawodowe w branży moto-
ryzacyjnej. Program praktyk rozpoczął się od szkolenia wprowadzającego, poświęconego 
historii, klientom oraz produktom firmy. Następnie studenci zaproszeni zostali do udziału 
w szkoleniu San Gen Sughi, w trakcie którego wprowadzani byli w narzędzia zarządzania 
procesami produkcyjnymi. W projekcie wzięło udział 10 studentów.

Projekt Stażysta prowadzony przez Volkswagen Motor Polska skierowany jest nie tylko 
do absolwentów kierunków technicznych. Kryterium udziału w płatnych stażach jest tytuł 
magistra i maksymalnie półroczne doświadczenie zawodowe. W ramach stażu uczestnicy 
otrzymują wynagrodzenie według określonej stawki obowiązującej w VW Motor Polska, 
a także szereg innych świadczeń, jak dodatek urlopowy, dodatek świąteczny, dostęp do 
bezpłatnej opieki medycznej czy pakiety sportowe. Od 2012 roku staż odbyło 17 osób, dołą-
czyły one do zespołów serwisu technicznego, działu jakości, działu personalnego, działu 
finansowego, logistyki oraz IT.

Y-Consulting natomiast włączyło się, za pomocą programu mentoringowo-szkoleniowego 
dla młodych przedsiębiorców, we wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Projekt adresowa-
ny był do osób w wieku 18–35 lat, planujących złożenie własnej firmy lub prowadzących 
działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata. Y-Consulting przeprowadził cykl warsztatów 
i szkoleń dotyczących rozwijania myślenia strategicznego, obsługi klientów i zarządzania 
własnymi zadaniami.  

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Platforma charytatywni.allegro.pl powstała po to, by umożliwić organizacjom pozarządo-
wym prowadzenie zbiórek pieniędzy, a internautom ułatwić przekazywanie środków na 
wybrany, szczytny cel. Uruchomiona w 2014 roku strona została od podstaw stworzona 
przez informatyków Allegro. Towarzyszyła jej kampania informacyjna zachęcająca orga-
nizacje pozarządowe do rejestracji i pokazująca zalety internetowych zbiórek pieniędzy. 
Ambasadorami tej akcji zostali Jurek Owsiak, Anna Dymna oraz Ewa Błaszczyk – to ich fun-
dacje jako pierwsze przyłączyły się do projektu. Dzięki serwisowi Fundacja Banki Żywności, 
wspólnie z firmą Danone, po raz pierwszy zorganizowała zbiórkę wirtualnych paczek 
z żywnością w ramach akcji „Podziel się Posiłkiem”.

W ramach walki z marnotrawstwem żywności Fundacja Carrefour postanowiła przyznać 
Bankom Żywności grant na zakup samochodów-chłodni, aby świeże produkty, o krótkim 
terminie przydatności do spożycia, mogły być odbierane, a następnie transportowane 
i dostarczane potrzebującym. Projekt Poprawa efektywności Polskich Banków Żywności 
poprzez zwiększenie liczby samochodów-chłodni polegał na zakupie samochodów-chłod-
ni dla Banków Żywności w Chorzowie, Elblągu, Kielcach, Koninie, Łodzi i Rzeszowie, dzięki 
czemu masa przekazywanych potrzebującym produktów zwiększyła się o 50 ton. Grant na 
zakup pojazdów wyniósł 98 837 euro. Dodatkowo Carrefour Polska zachęca swoje sklepy 
do przekazywania żywności lokalnym Bankom Żywności i organizuje zbiórki w swoich skle-
pach. Podczas ostatniej akcji „Podziel się Posiłkiem” w sklepach Carrefour zebrano 23 934 kg 
żywności, a podczas Świątecznej Zbiórki Żywności 2014 – 43 882 kg.

Program minigrantów Działam, pomagam, jestem wolontariuszem ma na celu promocję 
wolontariatu pracowniczego oraz wsparcie organizacji pozarządowych działających na 
rzecz społeczności lokalnych skupionych wokół hut ArcelorMittal Poland. Starania o przy-
znanie grantu w wysokości maksymalnie 20 tys. zł na jeden projekt mogą podejmować 
pracownicy ArcelorMittal Poland, spółek zależnych oraz spółek świadczących usługi na 
rzecz firmy, którzy są zatrudnieni od co najmniej roku. Osoby takie muszą wykazać się 

aktywnością społeczną, czyli być członkami lub wolontariuszami fundacji albo stowarzy-
szeń. Pomoc finansowa jest skierowana do organizacji zajmujących się kwestiami edukacji, 
zdrowia, bezpieczeństwa, wsparcia społecznego, sportu amatorskiego lub ekologii. 

Również EC Property Management, zarządca Centrum Handlowego Europa Centralna 
w Gliwicach, zdecydował się na udzielenie wsparcia w ramach funduszu małych grantów. 
O dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł na realizację projektu wspierającego rozwiązanie 
lokalnego problemu mogą się ubiegać organizacje i instytucje działające w powiecie gli-
wickim oraz gminach miejskich Gliwice i Zabrze. W 2014 roku fundusz wsparł 14 projektów. 
Oprócz pomocy w postaci darowizn EC Property Management udostępnia również benefi-
cjentom programu swoje media i dział PR w celach promocyjnych. 

Aby przeciwdziałać problemowi bezdomności oraz ograniczać obecność osób bezdomnych 
na dworcach, PKP angażuje się w projekt Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach 
kolejowych oraz w ich otoczeniu. Program prowadzony we współpracy z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej zakłada przekazanie środków finansowych na zasadzie konkursu 
organizacjom działającym na rzecz ograniczenia bezdomności. W ciągu 4 edycji na granty 
przeznaczono 5 mln zł. PKP organizuje również spotkania przedstawicieli policji, straży 
miejskiej, samorządów i NGO oraz współpracuje z organizacjami zajmującymi się długofa-
lową pomocą dla osób bezdomnych.

Firma Dentsu Aegis Network w 2014 roku wsparła kompetencjami organizacje pozarządo-
we w ramach dwóch projektów. „Waiting Signs” to wspólna akcja Fundacji ITAKA oraz lot-
nisk w Warszawie, Krakowie i Szczecinie, która miała zwrócić uwagę na problem zaginięć. 
Na lotniskach dystrybuowane były „witajki”, czyli kartki, na której osoba oczekująca może 
napisać nazwisko osoby, na którą czeka, by łatwiej zostać przez nią zauważoną. Na rewer-
sie „witajek” umieszczone zostały zdjęcia oraz opis niedawno zaginionych osób z danego 
województwa. „Photos For Life” to charytatywny bank zdjęć wymyślony przez spółkę Isobar 
Poland dla Fundacji Rak’n’Roll Wygraj Życie! Zdjęcia wykonane przez najlepszych świato-
wych fotografów przedstawiają modeli i modelki, którzy wygrali z chorobą nowotworową. 
Cały dochód ze sprzedaży zdjęć zasila konto fundacji.

 
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Program Młodzi projektanci dla Biedronki to forma współpracy firmy Jeronimo Martins 
Polska z Katedrą Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 
W jej wyniku powstały i trafiły do dystrybucji w sieci sklepów Biedronka 4 produkty – 
bluzki wieczorowe. Projekty wyprodukowanych bluzek wyłoniono w trybie konkursowym. 
Program firmy Jeronimo ma na celu umożliwienie studentom zdobycia umiejętności prak-
tycznych i nabrania doświadczenia w projektowaniu dla klienta masowego. 

PGE Polska Grupa Energetyczna zrealizowała program Atom dla Nauki – współpraca ze 
środowiskiem akademickim na rzecz rozwoju wiedzy na temat energetyki jądrowej. 
W ramach projektu odbył się cykl wykładów ekspertów w dziedzinie energetyki atomowej 
na 6 polskich uczelniach. Zorganizowano też konkursy adresowane do studentów, absol-
wentów i kadry akademickiej. Druga edycja programu obejmowała spotkania informacyj-
ne, warsztaty i debaty dla studentów z 3 polskich uczelni. Odbył się również cykl wykładów 
dla młodzieży gimnazjalnej i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

PKN ORLEN, podpisując umowy ramowe z Politechniką Warszawską oraz Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zrobił pierwszy krok w kierunku realizacji programu Biznes 
i nauka – innowacyjna współpraca na rzecz rozwoju. W jego ramach będą inicjowane prace 
badawczo-rozwojowe, realizowane projekty służące rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań 
technologicznych o charakterze innowacyjnym i efektywnościowym, a także uzgadniane 
tematy prac dyplomowych. Sygnatariusze porozumienia deklarują chęć organizowania 
praktyk studenckich oraz współpracy w zakresie zatrudniania absolwentów. Program 
zakłada realizację wspólnych działań z funduszy krajowych (takich jak środki Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju), jak i europejskich.

Również firma Volkswagen Motor Polska zdecydowała się na nawiązanie współpracy 
ze szkołami wyższymi (np. Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym we 
Wrocławiu). Współpraca ta polegała na wymianie informacji między firmą a uczelniami, 

SSIL Research and 
Consulting  

www.ssil.eu
zatrudnienie w 2014: 2 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 

www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.

TRI (Poland) 
www.tri.pl

zatrudnienie w 2014: 1102 os.

Y-Consulting
www.y-consulting.pl

zatrudnienie w 2014: 14 os.

Allegro
www.allegro.pl

zatrudnienie w 2014: 1500 os.

Carrefour Polska Sp. z o.o.
www.carrefour.pl

zatrudnienie w 2014: 16 000 os.

ArcelorMittal Poland S.A.
www.poland.arcelormittal.com

zatrudnienie w 2014: 14 000 os.

PKP S.A.
www.pkpsa.pl
zatrudnienie w 2014: 2743 os.

Dentsu Aegis Network 
www.dentsuaegis.pl
zatrudnienie w 2014: 500 os.

EC Property Management 
Sp. z o.o.  
www.europacentralna.eu
zatrudnienie w 2014: 15 os.

Jeronimo Martins Polska 
S.A. 
www.biedronka.pl
zatrudnienie w 2014: 55 000 os.

PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. 
www.gkpge.pl
zatrudnienie w 2014: 41 000 os.

Polski Koncern Naftowy 
ORLEN SA 
www.orlen.pl
zatrudnienie w 2014: 4522 os.

Volkswagen Motor Polska 
Sp. z o.o. 
www.vwmp.com.pl
zatrudnienie w 2014: 1150 os.
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Praktyki długoletnie 
(opisane w jednej z poprzednich edycji raportu, realizowane również w 2014 roku)

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

1 AB SA Świąteczna pomoc AB 
dla domów dziecka

Akcja wspierająca Rodzinne Domy Dziecka 
we Wrocławiu, Dom Dziecka w Bierutowie oraz 
Wrocławskie Hospicjum. Co roku przekazywane są 
najbardziej potrzebne rzeczy, jak: chemia, pościel, 
przybory szkolne.

2013

2 ANG Spółdzielnia 
Doradców 
Kredytowych

Fundacja 
„Będę Kim Zechcę”

Działania Fundacji „Będę Kim Zechcę” w roku 
2014 to uruchomienie pierwszej edycji programu 
stypendialnego i wydarzenia wolontariatu 
pracowniczego.

2013

3 ANG Spółdzielnia 
Doradców 
Kredytowych

Wspieramy konkurs 
na najlepsze 
przedsiębiorstwo 
społeczne roku

Eksperci ekonomiczni firmy oceniali wnioski 
w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo 
społeczne roku organizowanym przez FISE.

2013

4 Bank BGŻ Agrotalenty – edukacja 
dla rolnictwa 

Kompleksowy program stypendialny kierowany 
do najbardziej wyróżniających się młodych rolników – 
innowatorów, w ramach którego przyznawane 
są m.in. stypendia laureatom Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych oraz stypendia pomostowe 
dla najlepszych studentów uczelni rolniczych.

2013

5 Bank BGŻ Program edukacyjny 
„Jeżdżę z głową”

Program skierowany do gimnazjalistów, uczy zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promuje 
odpowiedzialne postawy i wzajemny szacunek 
wszystkich użytkowników dróg. W 2014 roku 
łącznie niemal 150 tys. mieszkańców z blisko 200 
miejscowości zaangażowało się w działania na rzecz 
zwiększenia bezpieczeństwa na lokalnych drogach.

2012, 
2013

6 Bank BGŻ Program stażowy 
dla Absolwentów 
Klasy BGŻ 

Program zakłada dwutorowy rozwój stypendystów: 
biznesowy (przeprowadzenie analizy biznesowej 
dotyczącej rozwoju produktów i usług banku) oraz 
społeczny („Lokalne potrzeby, lokalne problemy” 
– przedstawienie rekomendacji pomocy społecznej 
dla grup wykluczonych i aktywizacji społecznej 
w lokalnych środowiskach poprzez budowanie 
partnerstw: biznes – organizacje społeczne – władze 
samorządowe). 

2013

w ramach której informowano studentów o prowadzonych rekrutacjach, tworzonych 
ścieżkach rozwoju kariery oraz profilach poszukiwanych pracowników. Program umożliwił 
również prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych, a także tworzenie prac 
dyplomowych odpowiadających na bieżące zapotrzebowanie firmy. Studentom piszącym 
prace przydzielano promotora z ramienia VW oraz przyznawano stypendium.

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

7 Bank BGŻ Program stypendialny 
Klasa BGŻ 

Autorski program stypendialny dla zdolnych 
i społecznie zaangażowanych absolwentów 
w trudnej sytuacji bytowej z gimnazjów w mniejszych 
miejscowościach. W 10 edycjach programu Klasa BGŻ 
wzięło udział 525 uczestników. 

2009

8 Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego

Młody Obywatel Celem programu, prowadzonego przez Fundację BGK 
i CEO, jest angażowanie młodych ludzi w działania na 
rzecz lokalnych społeczności i rozwijanie lokalnego 
kapitału społecznego. 

2012, 
2013

9 Bank Ochrony 
Środowiska

Eko-Polska.pl Portal ma ścisły związek z realizacją ekologicznej 
misji banku. Jest on skierowany do wszystkich osób, 
które chcą zdrowo i aktywnie spędzać czas, szukają 
miejsca na weekend i wakacje.

2013

10 Bank Zachodni 
WBK 

Międzynarodowy 
projekt Liderzy Europy

Celem projektu było rozpowszechnianie podstawowej 
wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości wśród 
polskiej młodzieży na Litwie i Ukrainie, a w 2014 roku 
także na Białorusi. 

2012

11 Bank Zachodni 
WBK 

Program Karta Szkolna Bank wyposaża i przekazuje na własność szkoły 
system, który pozwala na kontrolę dostępu do 
pomieszczeń szkolnych (czytniki kart przy drzwiach). 
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymują 
karty szkolne, które (poza podstawową funkcją 
identyfikatora) pełnią – po zasileniu – również funkcję 
kart płatniczych. W 2014 roku do programu dołączyło 
110 nowych szkół. 

2013

12 Bank Zachodni 
WBK 

Santander Universidades Część globalnego programu o tej samej nazwie. 
Jego główne cele to: rozwój networkingu i wymiany 
wiedzy na ogólnoświatowym poziomie, rozwój badań 
naukowych, wsparcie w komercjalizacji wyników 
badań, rozwój nowych technologii, mobilności 
studentów, pracowników, doktorantów oraz 
absolwentów, wspieranie przedsiębiorczości.  

2012, 
2013

13 Bayer Sp. z o.o. Making Science 
Make Sense

Program popularyzacji nauki Bayer: salon 
multimedialny BayLab, program praktyk dla 
studentów, badania opinii „Barometr Bayer” 
diagnozujące stosunek Polaków do nauki. 

2013

14 Budzowska 
Fiutowski 
i Partnerzy. 
Radcowie Prawni

Wsparcie dla Fundacji 
Jaśka Meli „Poza 
Horyzonty”, świadczenie 
pomocy prawnej 
dla Fundacji i jej 
podopiecznych

Kancelaria wspiera Fundację i jej podopiecznych 
poprzez świadczenie bieżącej pomocy prawnej 
pro publico bono (projekty umów, pisma procesowe 
w nagłych przypadkach, analiza zagadnień prawnych). 

2013

15 CEMEX CSR w praktyce 
w Cementowni Chełm – 
lekcje dla uczniów 
na temat CSR

Spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
z Chełma odbywające się na terenie Cementowni 
Chełm, podczas których prezentowane są inicjatywy 
podejmowane przez CEMEX Polska w obszarze 
zrównoważonego rozwoju.

2013
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16 CEZ Polska 
Sp. z o.o.

Dzień Drzwi Otwartych Co roku Elektrownia Skawina oraz Elektrociepłownia 
Elcho w Chorzowie wraz z pracownikami organizują 
Dzień Otwarty dla lokalnych społeczności, by pokazać, 
jak wygląda praca zakładów produkcyjnych.

2013

17 Citi Handlowy Być przedsiębiorczym Celem programu jest przekazanie odbiorcom wiedzy 
z zakresu przedsiębiorczości oraz wykształcenie 
postaw i umiejętności przedsiębiorczych w tym 
obszarze. 

2013

18 Citi Handlowy Gra internetowa 
„Pierwszy milion” 

Celem gry jest poszerzenie wiedzy z zakresu działania 
rynku i produktów finansowych oraz podniesienie 
umiejętności zarządzania finansami osobistymi.  

2012, 
2013

19 Citi Handlowy Nagroda Banku 
Handlowego 
w Warszawie S.A. 
za szczególny wkład 
w rozwój nauki w sferze 
ekonomii i finansów 

Jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla 
naukowców w Polsce. Przyznawane, by doceniać 
i promować wartościowe publikacje w dziedzinie 
ekonomii i finansów.

2013

20 Citi Handlowy Nagroda im. prof. 
Aleksandra Gieysztora 

Celem programu jest promocja oraz wsparcie tych, 
którzy podejmują się działań służących ochronie 
polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, 
jak i za granicą. 

2013

21 Citi Handlowy Odzyskiwanie Dzieł Sztuki  Celem programu jest odzyskiwanie dóbr kultury 
utraconych przez Polskę w czasie i w wyniku II wojny 
światowej.

2012, 
2013

22 Citi Handlowy Program Business Startup Celem projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości 
młodych ludzi oraz pomoc w urzeczywistnianiu 
pomysłów na własny biznes. 

2013

23 Citi Handlowy Program Korzenie Celem programu jest upowszechnianie wiedzy 
o historii Banku Handlowego w Warszawie oraz 
prezentacja dorobku i osiągnięć jego inicjatora 
i założyciela – Leopolda Kronenberga.

2013

24 Credit Agricole 
Bank Polska S.A.

Bank z klasą. Cała wiedza 
o bankowości 

Kampania wspiera państwowe szkoły w edukacji 
uczniów klas 1–3 z podstawowej wiedzy bankowej, 
finansowej i przedsiębiorczości. Lekcje prowadzą 
przeszkoleni pracownicy banku – wolontariusze.

2010, 
2012, 
2013

25 Credit Agricole 
Bank Polska S.A.

Współpraca partnerska 
z Uniwersytetem 
Ekonomicznym 
we Wrocławiu 

Prowadzenie wykładów i warsztatów dla studentów 
przez ekspertów banku. Ich celem jest przekazanie 
praktycznej, biznesowej wiedzy studentom uczelni.

2011, 
2012, 
2013

26 Dentsu Aegis 
Network

Future Proof – lokalne 
działania wpisujące się 
w globalną strategię 
Grupy Dentsu Aegis 
Network  

W oparciu o globalny program Future Proof firma 
wspiera i promuje zrównoważony rozwój we 
wszystkich działaniach w stosunku do klientów, 
pracowników, dostawców, środowiska i społeczności 
lokalnej.

2012, 
2013

27 Diageo Polska 
Sp. z o.o.

Społeczności Lokalne Grupa Podaj Dalej wspiera pracowników i ich 
przyjaciół w akcjach pomocy społecznościom 
lokalnym.

2012, 
2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

28 ENEA S.A. Projekt edukacyjny 
„Nie taki prąd straszny”

Lekcje przeprowadzane przez wolontariuszy 
Grupy ENEA w przedszkolach i szkołach 
z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z prądem 
i oszczędzania energii elektrycznej. 

2011, 
2012, 
2013

29 Europ Assistance 
Polska Sp. z o.o.

Program Pomocy Europ 
Assistance Polska

Stworzenie Programu Pomocy osobom 
potrzebującym. Projekt realizowany jest w trzech 
etapach: przyjęcie zgłoszeń, analiza oraz decyzja 
i uruchomienie środków, by rozwiązać problemy 
osób w potrzebie. 

2013

30 Europ Assistance 
Polska Sp. z o.o.

Wsparcie przedsiębiorczej 
młodzieży

Aktywne wsparcie Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, udział w Dniu Przedsiębiorczości, 
a także Otwartej Firmie, w ramach których pracownicy 
Europ Assistance Polska szerzą wiedzę o assistance 
i CSR.

2013

31 Europ Assistance 
Polska Sp. z o.o.

Wspieramy Honorowych 
Dawców Krwi

Promocja idei honorowego oddawania krwi 
własnymi kanałami komunikacyjnymi; nasilenie 
akcji promocyjnych w sytuacjach niedoborów krwi; 
organizacja zbiórek krwi. Wspieranie dawców 
w RCKiK w Warszawie.

2013

32 Grupa ATERIMA Bezpłatne udźwiękowione 
lekcje języka 
niemieckiego

Podnoszenie kompetencji językowych osób 
pracujących lub szukających pracy w Niemczech 
poprzez opracowywanie bezpłatnego 
i ogólnodostępnego kursu języka niemieckiego 
online.

2012, 
2013

33 Grupa GPEC Bo święta potrzebują 
ciepła

Przekazywanie prezentów świątecznych dla 
beneficjenta akcji świątecznej, który wybierany jest 
przez pracowników za pomocą ankiety elektronicznej.

2012, 
2013

34 Grupa GPEC Rozbieg z Grupą GPEC Propagująca aktywność sportową Grupa GPEC została 
jednym z głównych sponsorów 52. edycji gdańskiego 
Biegu Westerplatte, Verve 10K Run Sopot oraz Testu 
Coopera w Tczewie i Starogardzie Gdańskim.  

2013

35 Grupa Sanofi Program staży Student 
on Board

Program staży adresowany głównie do studentów 
ostatnich lat studiów (IV−V roku) oraz absolwentów. 
Od 2010 roku firma nawiązała współpracę z ponad 
60 studentami.

2013

36 Henkel Polska 
Sp. z o.o.

W drodze do pracy Projekt aktywizacji zawodowej kobiet pozostających 
dłuższy czas bez pracy.

2013

37 Horus 
Innowacyjne 
Materiały 
Przemysłowe 
Sp. z o.o.

Bądź Widoczny – 
Bądź Bezpieczny

Edukacja dzieci i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów na drogach. Uświadamianie, 
że materiały odblaskowe wysokiej jakości mogą 
ratować życie.

2012, 
2013

38 HP Global 
Business Center 
Sp. z o.o.

Akcja oddawania krwi 
i szpiku kostnego

Popularyzowanie wśród pracowników inicjatywy 
honorowego krwiodawstwa. W 4 kampaniach 
w 2014 roku udział wzięło blisko 100 dawców, 
którzy oddali łącznie prawie 45 litrów krwi.

2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana
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39 HP Global 
Business Center 
Sp. z o.o.

SocialArt Wolontariusze firmy w partnerstwie z Kinem Nowe 
Horyzonty organizują corocznie SocialArt, który jest 
połączeniem festiwalu filmowego oraz wystawy.

2013

40 IBM IBM Grant Services IBM świadczy organizacjom pozarządowym bezpłatne 
usługi w postaci wdrożeń systemów IT, warsztatów, 
doradztwa. W 2014 roku granty otrzymały 
Stowarzyszenia MOST oraz Umbrella. 

2012

41 IBM IBM Smarter Cities 
Challenge 

Miasta mogą aplikować o bezpłatną pomoc doradczą 
IBM, w ramach której na miesiąc wysyłana jest do 
miasta międzynarodowa grupa ekspertów IBM. 
Program realizowany był już w Katowicach i Łodzi. 

2013

42 IBM Program Nauczania 
Początkowego KidSmart 

KidSmart wspiera edukację przedszkolną poprzez 
przekazywanie komputerów ze specjalistycznym 
oprogramowaniem edukacyjnym do przedszkoli oraz 
szkolenie nauczycieli z wprowadzania IT do programu 
zajęć. 

2012, 
2013

43 IKEA Retail Mały przedsiębiorca Międzyszkolny konkurs ekonomiczny dla uczniów 
klas III pod nazwą "I ty możesz zostać małym 
przedsiębiorcą", którego celem jest zapoznanie 
najmłodszych z zagadnieniami dotyczącymi 
przedsiębiorczości.

2013

44 Infosys 
BPO Poland

Moving beyond the limits 
of talent

Firma intensywnie współpracuje ze szkołami 
wyższymi, aktywnie wspierając finansowanie 
inicjatyw akademickich, organizując warsztaty, 
wykłady i staże. Pracownicy prowadzą zajęcia na 
łódzkich uczelniach. 

2013

45 ING Bank Śląski Praktyka z Lwem Oferta płatnych praktyk w banku w okresie 
wakacyjnym dla studentów aplikujących na konkretne 
projekty lub zadania w organizacji. 

2012, 
2013

46 ING Usługi 
Finansowe S.A.

Kampania „Zrób rakowi 
wspak”. Działania w 2014 
roku

Kampania uświadamiająca, jak ważne są działania 
zmniejszające ryzyko zachorowania na nowotwór 
oraz aktywizująca ludzi do ich wdrożenia w codzienne 
życie. Zachęcanie do zmiany trybu życia na zdrowy 
oraz regularnego kontrolowania stanu swojego 
zdrowia poprzez badania. 

2013

47 IQ Marketing Warsztaty Filmowe – 
Film „Akcja pod Choinką”

Wcześniej praktyka opisana jako: Warsztaty 
Kreatywne.

2012

48 IQ Marketing Warsztaty Kreatywne Projekt realizowany od 2011 roku z dziećmi 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
z SOSW Piaseczno i Serduszko dla Dzieci. 
Cel: edukacja, uspołecznienie, wzrost samooceny. 
20% zaangażowanych pracowników. 

2013

49 Jeronimo Martins 
Polska S.A.

Program „Codziennie 
bądźmy razem”

Wspólny program z Fundacją Faktu, w ramach 
którego w sklepach Biedronka dystrybuowane są 
książki z płytami CD. Dzięki inicjatywie Fundacja 
pomogła 70 dzieciom i ich rodzinom w kosztownym 
leczeniu.

2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki
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50 Jeronimo Martins 
Polska S.A.

Kino z Biedronką Podczas drugiej edycji plenerowego Kina z Biedronką 
100 seansów w 89 miejscowościach obejrzało 20 tys. 
osób.

2013

51 Jeronimo Martins 
Polska S.A.

„Nadzieja na Mundial” Wsparcie Mistrzostw Polski i Świata Dzieci z Domów 
Dziecka w Piłce Nożnej. W sumie w imprezach 
Stowarzyszenia wzięło udział prawie 4 tys. 
wychowanków domów dziecka z blisko 30 krajów.

2012

52 Jeronimo Martins 
Polska S.A.

Współpraca z Caritas 
w Polsce

Wsparcie, od 2008 roku, Caritas w Polsce, m.in. 
poprzez wspólną organizację Ogólnopolskiego 
Festynu Rodzinnego „Bądźmy razem” z okazji 
Dnia Dziecka czy przekazanie 8 tys. paczek dla 
podopiecznych.

2012

53 Jet Line Sp. z o.o. 
Sp. k.

Fundacja Rejs Odkrywców Kontynuacja działań Fundacji Rejs Odkrywców. 
W 2014 roku zrealizowano kolejne dwa pełnomorskie 
rejsy dla 32-osobowej grupy dzieci i młodzieży, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

2013

54 Kimball 
Electronics 
Poland Sp. z o.o.

Wsparcie ośrodka 
opiekuńczo-
wychowawczego

Firma organizuje zbiórki charytatywne i kiermasze, 
a zebrane środki przeznacza na zaspokojenie potrzeb 
ośrodka w Trzemesznie i jego wychowanków.   

2013

55 Kronopol 
Sp. z o.o.

Człowiek roku KRONO Konkurs skierowany do wyjątkowych osób 
działających w regionie, które cechuje prospołeczna 
postawa zorientowana na drugiego człowieka i które 
mają wybitne osiągnięcia. 

2013

56 Kronopol 
Sp. z o.o.

Kronopol. Firma otwarta Szereg inicjatyw, których celem jest przybliżenie 
mieszkańcom specyfiki działalności zakładu, a także 
zaprezentowanie historii i prospołecznych działań 
firmy. 

2013

57 Lyreco Polska S.A. Lyreco For Education Środki na Fundację Lyreco For Education zbierane 
są wśród klientów i dostawców Lyreco oraz od 
pracowników w oparciu o liczne akcje charytatywne. 

2012, 
2013

58 Międzynarodowy 
Port Lotniczy 
im. Jana Pawła II 
Kraków-Balice 
Sp. z o.o.

Konkurs grantowy 
„Wspieramy sąsiadów” 

Zadaniem konkursu jest finansowe wsparcie inicjatyw 
lokalnych z terenu gmin bezpośrednio sąsiadujących 
z lotniskiem i znajdujących się w obszarze 
ograniczonego użytkowania.

2013

59 NEUCA Akademia Młodego 
Farmaceuty

Akademia ma uzupełnić program studiów 
o praktyczne zagadnienia związane z pracą 
farmaceuty. W roku akademickim 2014/2015 
do dotychczasowych partnerów dołączyły 
Wydziały Farmacji z Lublina i Białegostoku.  

2013

60 NEUCA Marsz NEUCA dla Zdrowia Tegoroczna edycja NEUCA dla Zdrowia zgromadziła 
na 8-km trasie ponad 4 tys. uczestników. Przekazano 
Fundacji na rzecz Hematologii 151 232 zł. Między 
innymi dzięki NEUCA powstanie Bank Komórek 
Macierzystych.

2013
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

61 Operator 
Gazociągów 
Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.

Wyprawki szkolne 
dla pierwszoklasistów

GAZ-SYSTEM w ramach inicjatyw edukacyjnych 
przekazuje wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów 
na terenach, na których spółka realizuje inwestycje.

2012, 
2013

62 OTTO Polska 
Sp. z o.o.

Sztafeta firm 
„Podaję dalej”

W sztafecie biorą udział 4-osobowe zespoły, biegną 
one półmaraton – 5,3 km w Maratonie Opolskim. 
Zespoły wybierają cel charytatywny. Wygrywa 
drużyna, która zbierze najwięcej środków.

2013

63 Pelion S.A. I Ty możesz zostać Św. 
Mikołajem 

Spełnianie marzeń chorych dzieci. Świętym Mikołajem 
może zostać każdy pracownik firmy.

2012

64 Pelion S.A. Samotna mamo, nie jesteś 
sama

Zapewnianie pomocy w zakupie leków i artykułów 
medycznych ośrodkom dla samotnych matek.

2012

65 PGNiG Obrót 
Detaliczny 
Sp. z o.o.

Bęc jabłkiem w głowę Konkurs dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu Gdańska i Sopotu z zakresu 
ekologii, biologii i zrównoważonego rozwoju. 

2012

66 PGNiG Obrót 
Detaliczny 
Sp. z o.o.

Galeria jednego dzieła Prezentowanie dzieł sztuki tworzonych przez młodych 
artystów w miejscach często odwiedzanych przez 
mieszkańców Gdańska, takich jak urzędy, instytucje, 
banki, sądy, sklepy, restauracje.

2010

67 PGNiG Obrót 
Detaliczny 
Sp. z o.o.

Moje pierwsze dwa kółka Kampania edukacyjno-promocyjna mająca na celu 
wprowadzenie najmłodszych dzieci w rowerowy 
świat poprzez naukę jazdy na rowerkach biegowych, 
promocja aktywnego trybu życia i spędzania wolnego 
czasu. 

2013

68 PGNiG Obrót 
Detaliczny 
Sp. z o.o.

Spotkania edukacyjne 
Gaz ziemny – ekologia 
i bezpieczeństwo 

Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą 
w placówkach oświatowych. Prezentacje obejmowały 
ogólną wiedzę o gazie, zasady bezpieczeństwa, 
ale też informacje o tradycjach górniczych 
i barbórkowych zwyczajach. Wcześniej praktyka 
opisana jako: Żyć bezpiecznie i ekologicznie z gazem 
ziemnym.

2011

69 PGNiG TERMIKA 
SA

Zagrzewamy do nauki Promocja zawodu technik energetyk wśród 
gimnazjalistów z terenu Mazowsza. Wsparcie 
edukacyjne i finansowe szkół oraz najzdolniejszych 
uczniów. 

2013

70 PKN ORLEN SA Fundusz dla Płocka Wzmacnianie lokalnego sektora pozarządowego 
poprzez udzielanie dotacji organizacjom 
pozarządowym, przeznaczonych na realizację 
wybranych zadań wpisanych do strategii 
zrównoważonego rozwoju miasta Płocka.

2003

71 PKN ORLEN SA Kontynuacja i rozwój 
projektu Future Fuelled 
by Knowledge

Współorganizowanie debat podczas najważniejszych 
konferencji w kraju. Rozwijanie platformy 
internetowej Napędzamy Przyszłość poprzez 
publikowanie relacji oraz komentarzy eksperckich.

2012, 
2013
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72 PKN ORLEN SA Odbierz gaśnicę w akcji 
NIE DLA DYMU 

Fundacja ORLEN – Dar Serca realizuje akcję NIE 
DLA DYMU, w ramach której klienci stacji ORLEN, 
przekazując punkty VITAY na cel społeczny, otrzymują 
urządzenia poprawiające bezpieczeństwo w ich 
domach. Wcześniej praktyka opisana jako: ORLEN 
na rzecz ochrony zdrowia i życia.

2012, 
2013

73 PKN ORLEN SA ORLEN. Bezpieczne Drogi Długofalowy program edukacyjny, którego celem 
jest uświadamianie społeczeństwu problemów 
oraz zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, jak też propagowanie właściwych 
zachowań. 

2007, 
2012, 
2013

74 PKN ORLEN SA ORLEN na rzecz ochrony 
zdrowia i życia 

Wieloletnia współpraca z jednostkami straży 
pożarnej. Celem wsparcia udzielanego przez PKN 
ORLEN jest poprawa poziomu bezpieczeństwa 
i utrzymanie relacji ze społecznościami lokalnymi.

2012, 
2013

75 PKN ORLEN SA Plebiscyt „Polacy 
z werwą” 

Plebiscyt pokazujący mniej znanych, ale bardzo 
zdolnych Polaków i ich osiągnięcia, dzięki którym 
Polska staje się krajem nowoczesnym i atrakcyjnym. 

2013

76 PKN ORLEN SA Społeczna 
wartość programu 
lojalnościowego VITAY

Klienci stacji ORLEN, uczestniczący w programie 
lojalnościowym VITAY przekazują otrzymane 
od firmy punkty na stypendia, rehabilitację, obiady 
lub przybory szkolne dla podopiecznych rodzinnych 
domów dziecka.

2013

77 PKO Bank Polski Bankowa Akcja 
Honorowego 
Krwiodawstwa

Edukowanie z zakresu krwiodawstwa, angażowanie 
w zbiórki krwi i pozyskiwanie nowych krwiodawców. 

2012, 
2013

78 PKO Bank Polski Karta „Dobro procentuje” Przekazywanie części dochodów banku z transakcji 
bezgotówkowych dokonywanych kartą na rzecz 
beneficjanta. 

2013

79 PKO Bank Polski Program Edukacji 
Ekonomicznej 
Najmłodszych

Wpajanie dzieciom zasad oszczędzania 
i gospodarowania pieniędzmi i zarządzania własnym 
budżetem. 

2011, 
2013

80 Polpharma Kontynuacja kampanii 
„Ciśnienie na życie”

Edukacja na temat nadciśnienia tętniczego 
i zachęcanie do regularnych pomiarów ciśnienia krwi. 
Bezpłatne pomiary ciśnienia (326 tys. do grudnia 
2014) i badania wieku serca (130 tys. badań) 
w 110 miastach. 

2013

81 Polska Spółka 
Gazownictwa 
Sp. z o.o.

Transfer wiedzy Dzięki współpracy PSG i CKU w Gdańsku od 2 lat 
można uzyskać tytuł „technik gazownictwa”. 
Kurs aktywizuje społeczność lokalną i dostosowuje 
treść kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 
rynku pracy.

2012

82 Polskie Górnictwo 
Naftowe 
i Gazownictwo SA

Akcje krwiodawcze „Dar 
krwi na Dzień Dziecka” 
i „Dar Krwi na Barbórkę” 

W PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze od 1968 roku 
działa Klub HDK PCK „Nafta”. W porozumieniu z nim 
Dział Komunikacji i PR od kilku lat organizuje z okazji 
Dnia Dziecka oraz Barbórki akcje krwiodawcze.

2013

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana



RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014

125w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l124 w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

83 Polskie Górnictwo 
Naftowe 
i Gazownictwo SA

Górnik w przedszkolu/
szkole

Akcja „Górnik w przedszkolu i szkole” angażuje 
wolontariuszy – z okazji Barbórki odwiedzają oni 
w galowych mundurach placówki przedszkolne 
i szkolne w rejonie działania Oddziału w Zielonej 
Górze.

2013

84 Polskie Górnictwo 
Naftowe 
i Gazownictwo SA

Otwarte działania twórcze Międzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy, 
który skupia wokół siebie młodzież sprawną 
i niesprawną z różnych środowisk. Projekt 
realizowany jest od 2004 roku. 

2013

85 Procter & Gamble 
Polska

Współpraca P&G i Habitat 
for Humanity w zakresie 
remontu i adaptacji 
II piętra oraz poddasza 
budynku dziecięcego 
hospicjum stacjonarnego 
Fundacji Gajusz w Łodzi

Zaangażowanie firmy objęło wsparcie finansowe 
(140 tys. zł) oraz pracę wolontariuszy (350 godzin). 

2013

86 Provident Polska 
S.A.

Kultura dzielenia się 
wiedzą 

Wykłady dla studentów i środowiska akademickiego, 
prowadzone przez pracowników firmy – ekspertów 
w danej dziedzinie. W sumie odbyło się 167 spotkań, 
w których uczestniczyło ponad 5 tys. osób.

2011, 
2013

87 Provident Polska 
S.A.

Wokół Nas – Provident 
wspiera rodziny

Ogólnopolski program grantowy skierowany do 
społeczności lokalnych, które pragną samodzielnie 
realizować projekty zwiększające bezpieczeństwo oraz 
komfort życia w swoim otoczeniu. W dwóch edycjach 
prowadzonych w 2014 roku zrealizowano łącznie 
145 projektów na łączną kwotę 414 tys. zł. 

2013

88 PwC Program coachingowy 
dla liderów społecznych 
„Dwa sektory – jedna 
wizja” 

PwC razem z Fundacją Szkoła Liderów prowadzą 
program „Dwa sektory – jedna wizja” od 5 lat. 
Wzięło w nim udział 65 liderów społecznych 
(którzy otrzymali łącznie 800 godzin wsparcia) 
oraz 43 wolontariuszy firmy.

2011, 
2012, 
2013

89 PwC Program mentoringu 
dla przedsiębiorstw 
społecznych 

Program polega na półrocznej pracy mentorów 
z przedsiębiorstwem społecznym nad zdefiniowanymi 
celami rozwoju. Do tej pory wzięło w nim udział 
12 przedsiębiorstw, które otrzymały łącznie 
180 godzin wsparcia.

2013

90 Robert Bosch 
Sp. z o.o.

Akademia Wynalazców 
im. Roberta Boscha 

Projekt edukacyjny skierowany do gimnazjalistów, 
mający na celu pokazanie, jak fascynujące może 
być zastosowanie wiedzy technicznej w tworzeniu 
funkcjonalnych i przyjaznych dla środowiska 
wynalazków.

2011, 
2012, 
2013

91 Schenker 
Sp. z o.o. 
(DB Schenker 
Logistics)

Program stażowy Sales 
Consulting Trainee 
Programme

Program stażowy w dziale sprzedaży skierowany do 
absolwentów i studentów ostatnich lat. Do tej pory 
odbyły się 3 edycje, na staż przyjęto w sumie 37 osób, 
a 86% z nich dostało oferty pracy.

2012, 
2013
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I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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92 Schenker 
Sp. z o.o. 
(DB Schenker 
Logistics)

Szlachetna Logistyka 
dla Szlachetnej Paczki

DB Schenker Logistics jest partnerem logistycznym 
Szlachetnej Paczki od 2008 roku. Podczas finału 
nieodpłatnie dostarcza paczki do magazynów 
dystrybucyjnych. W 2014 roku 36 samochodów 
pokonało 18 tys. km.

2013

93 Sela Sp. z o.o. Bezpieczeństwo przede 
wszystkim

Edukacja młodzieży z zakresu pierwszej pomocy, 
współpraca oraz wsparcie rzeczowe i finansowe 
organizacji non profit, która działa na rzecz ratowania 
życia – Sztab Ratownictwa w Zielonej Górze.

2013

94 Skanska w Polsce Bezpieczni w pobliżu 
budowy 

Od 2008 roku Skanska edukuje najmłodszych 
z zakresu bezpieczeństwa i wyposaża ich w elementy 
odblaskowe. Przez 6 lat w spotkaniach w szkołach 
w pobliżu budów Skanska wzięło udział ok. 95 tys. 
dzieci.

2010, 
2013

95 Skanska w Polsce Prezentacje inżynierskie 
na uczelniach 

Od kilku lat Skanska organizuje na wyższych 
uczelniach prezentacje inżynierskie dla studentów 
kierunków technicznych. Ich celem jest edukowanie 
młodych ludzi z zakresu technologii budowlanych 
i BHP.

2013

96 Skanska w Polsce Program Praktyk Letnich 
Skanska 

Z myślą o studentach od 10 lat Skanska organizuje 
Program Praktyk Letnich. Studenci mogą zdobyć 
wiedzę i doświadczenie, pracując w gronie 
najlepszych specjalistów branży budowlanej.

2013

97 Skanska w Polsce Rewitalizacja skwerku 
przy ul. Krochmalnej 
w Warszawie

Celem praktyki była rewitalizacja zaniedbanego 
skwerku między blokami przy ul. Krochmalnej 3 
w Warszawie. Projekt realizowany był w koalicji 
fundacji non profit, władz samorządowych i osób 
prywatnych. 

2013

98 Skanska w Polsce Świetlicowy 
PLAC BUDOWY

Skanska Property Poland organizuje cykl warsztatów 
dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych 
w pobliżu przyszłych placów budowy Skanska. 

2013

99 Tesco Polska 
Sp. z o.o.

Bieg Charytatywny 
Fundacji Tesco Dzieciom

Fundacja Tesco Dzieciom co roku organizuje Bieg 
Charytatywny oraz Charytatywny Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Prezesa Tesco, aby zebrać środki 
na doposażenie i remont szpitala dziecięcego. 

2012

100 Tesco Polska 
Sp. z o.o.

Ogólnopolski 
Program Dożywiania 
Potrzebujących Dzieci 
„Zdrowo jeść, by rosnąć 
w siłę” Fundacji Tesco 
Dzieciom

Program Fundacji Tesco Dzieciom, którego celem 
jest zakup żywności i sprzętu niezbędnego do 
przyrządzania posiłków oraz edukacja dzieci 
w zakresie zdrowego trybu życia i racjonalnego 
odżywiania. 

2013

101 Tesco Polska 
Sp. z o.o.

Przekazywanie nadwyżek 
żywności Bankom 
Żywności

Tesco, jako pierwsza firma handlowa w Polsce, 
rozpoczęło współpracę z Bankami Żywności 
w zakresie przekazywania nadwyżek warzyw, owoców 
oraz pieczywa. W projekcie uczestniczą wszystkie 
hipermarkety. Wcześniej praktyka opisana jako: 
Oszczędzam. Nie marnuję. Przekazuję.

2013
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102 Tesco Polska 
Sp. z o.o.

Społecznicy w Tesco Wybrani i przeszkoleni pracownicy w sklepach Tesco 
(36 osób w 2014 roku) poświęcają część swojego 
czasu pracy (10%) na budowę dobrych relacji 
międzysąsiedzkich z lokalnymi społecznościami.

2013

103 Tesco Polska 
Sp. z o.o.

Zbiórki żywności w Tesco Tesco wspiera Banki Żywności, organizując kilka 
razy w roku zbiórki żywności na terenie sklepów. 
Raz w roku przekazuje 20%, licząc od wagi zebranej 
żywności dodatkowo, jako darowiznę za strony Tesco.

2013

104 T-Mobile Polska 
S.A.

Charytatywna Kartka 
Marzeń

Wsparcie Fundacji Siepomaga – rozsyłanie przed 
świętami Kartek Marzeń zamiast standardowych 
kartek świątecznych. W 2014 roku zebrano 134 700 zł.  

2013

105 T-Mobile Polska 
S.A.

Pomoc Mierzona 
Kilometrami

Pokonane kilometry T-Mobile zamienił na 1 mln zł 
i przekazał na pomoc dzieciom niepełnosprawnym 
ruchowo – podopiecznym Fundacji TVN Nie jesteś 
sam; 500 tys. osób pokonało 80 mln km.

2013

106 T-Mobile Polska 
S.A.

Spełnianie Dziecięcych 
Marzeń 

Pracownicy, jeżdżąc na rowerach oraz biegając, 
zbierali kilometry na cele charytatywne. Na rzecz 
Fundacji Mam Marzenie zostało przekazane 80 125 zł, 
a w ramach tej kwoty zostali wybrani podopieczni, 
których marzenia zostały sfinansowane. 

2013

107 T-Mobile Polska 
S.A.

Świąteczna Aukcja 
Charytatywna 

Licytacja przedmiotów przygotowanych przez 
wolontariuszy – pracowników T-Mobile i członków 
ich rodzin. Kwota przekazana przez pracowników 
jest podwajana przez firmę i przeznaczana na cel 
społeczny.

2012, 
2013

108 T-Mobile Polska 
S.A.

Współpraca z Fundacją 
Akogo? 

Długofalowe partnerstwo i wsparcie działań Fundacji 
Ewy Błaszczyk – Akogo?, której celem jest pomoc 
dzieciom po ciężkich urazach mózgu, zakłada 
wsparcie finansowe oraz technologiczne. 

2013

109 TRI (Poland) Bezpieczna droga 
do szkoły

Akcje edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci 
na drogach organizowane we współpracy ze Strażą 
Miejską i Policją. Dzieci otrzymują także odblaski.

2011

110 Unilever Polska Knorr wspiera Światowy 
Dzień Żywności

Marka Knorr we współpracy ze Światowym 
Programem Żywnościowym ONZ wspiera 
celebrowanie Światowego Dnia Żywności 
16 października i angażuje konsumentów 
do wspierania akcji. Wcześniej praktyka opisana 
jako: 1 lajk = 1 posiłek.

2013

111 Unilever Polska Światowy Dzień 
Mycia Rąk

Promowanie nawyku mycia rąk wśród najmłodszych. 
Pracownicy firmy przeprowadzili specjalne lekcje na 
temat higieny rąk dla przedszkolaków w kilkunastu 
miastach Polski.

2012, 
2013

112 UPC Polska Akademia 
e-Bezpieczeństwa

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży w internecie, która obejmuje cykl 
warsztatów. Wzięło w nich udział dotychczas 
niemal 15 tys. rodziców, nauczycieli, pedagogów 
i bibliotekarzy.

2009, 
2012, 
2013

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana Lp. Nazwa firmy Nazwa praktyki Opis praktyki

Raporty,
w których
praktyka
została
opisana

113 UPC Polska Akademia e-Seniora Autorski program kursów z zakresu obsługi 
komputera i internetu dla osób powyżej 50. roku 
życia. Projekt realizowany w partnerstwie 
z bibliotekami, NGO i instytucjami w 67 miastach 
Polski.

2008, 
2009, 
2012, 
2013

114 UPC Polska Koalicja Cyfrowego 
Włączenia Generacji 50+ 
„Dojrz@łość w sieci”

Partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest 
walka z wykluczeniem cyfrowym osób 50+ i łączenie 
pokoleń dzięki nowym technologiom.

2010, 
2012, 
2013

115 VIWA 
Entertainment 

VIWA Academy Zasadniczym celem projektu jest przekazanie 
studentom i licealistom wiedzy praktycznej z zakresu 
programowania aplikacji mobilnych potrzebnych 
do pracy w branży e-commerce. 

2013

116 Volkswagen 
Poznań 

1+1=3 Program wolontariatu pracowniczego, w ramach 
którego chętni pracownicy przekazują złotówkę 
z comiesięcznego wynagrodzenia na rzecz wybranej 
w głosowaniu fundacji.

2013

117 Volkswagen 
Poznań 

Volkswagen Poznań 
Mini Handball

Kompleksowy program nauki gry w piłkę ręczną 
dla dzieci z 11 szkół podstawowych zlokalizowanych 
w sąsiedztwie trzech zakładów spółki.

2011, 
2012, 
2013

118 Wawel SA Słodki Dzień Dziecka Przekazywanie paczek ze słodyczami z okazji Dnia 
Dziecka 440 placówkom opiekuńczo-wychowawczym, 
a także organizowanie konkursu dla wychowanków 
tych placówek.  

2012, 
2013
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porównanie publikacji reklamowych w takim samym formacie. Metoda ta pozwala na określenie jaka jest wartość publikacji wyrażona 
w pieniądzu, co w efekcie pozwala np. na porównywanie działań �rmy z konkurencją.
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BOJKOT RESERVED 
TO ZŁY POMYSŁ
Bojkot LPP nam się nie opłaca, choć 
spółka ma problem ze społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu. Proste poczucie 
sprawiedliwości podpowiada, że należy 
jakoś ukarać firmę, która części podat-
ków postanowiła nie płacić w Polsce. 
Krzysztof Kafka („Gazeta Wyborcza 
Trójmiasto”, 7.01.2014)

CAŁY ŚWIAT ZACZĄŁ  
OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ
Według Międzynarodowej Agencji Ener-
gii (MAE) na inwestycje mające na celu 
zmniejszenie zużycia energii przeznacza 
sią na świecie już 300 mld dolarów rocz-
nie. Czyli niemal tyle samo, ile na ener-
getykę odnawialną czy na elektrownie 
bazujące na paliwach kopalnych: węglu, 
gazie i uranie. Jacek Krzemiński  
(„Dziennik Gazeta Prawna”, 27.02.2014)

POWIĄZANIE PRAKTYK  
PROEKOLOGICZNYCH I CSR-U
Dlaczego działania ekologiczne są jed-
nymi z najczęściej stosowanych praktyk 
wśród firm wdrażających CSR? Powodów 
jest kilka: łatwe przeprowadzenie działań 
i ich mierzalność, szybkie zyski (przeważ-
nie w postaci oszczędności), widoczny 
efekt (duże znaczenie w komunikacji) 
oraz dostosowanie się do wymaganych, 
unijnych przepisów. Marta Krawcewicz 
(„Biznes.pl”, 18.03.2014)

ZEWNĘTRZNE ZAANGAŻOWANIE 
FIRMY TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ 
CSR
Biznes jest zobowiązany działać w spo-
sób pożądany z punktu widzenia celów  
i wartości społeczeństwa. W październi-
ku tradycyjnie na kampusie Microsoftu  
w Redmond odbywa się wydarzenie  
o charakterze nieco innym niż konferen-
cje dla programistów. Jakub Kapiszewski 
(„Dziennik Gazeta Prawna”, 25.03.2014)

CZY WIEMY, CO I OD KOGO  
KUPUJEMY?
Dzięki informacji na opakowaniu czy  
w internecie możemy szybko zdobyć 
informacje o producencie towaru,  

który właśnie wybraliśmy spośród  
dziesiątek innych marek w supermarke-
cie. To ważne, bo przecież nie kupiliby-
śmy chleba od piekarza, który swoim 
pracownikom nie płaci, a nam stare pie-
czywo oferuje jako świeżo wypieczone.  
Piotr Domański („Metro Odpowiedzialny 
Biznes”, 28.03.2014)

CSR TO JUŻ OCZYWISTOŚĆ
Debata redakcyjna na temat 25 lat trans-
formacji. „Czy biznes w Polsce okazał się 
odpowiedzialny?” Ostatnio coraz częściej 
słychać głosy publicystów, że po 1989 r. 
biznes nie do końca się sprawdził pod 
względem społecznej odpowiedzialności. 
(„Wprost”, 31.03.2014)

WARTO DBAĆ O PRACOWNIKA
Są w Polsce takie firmy, które otwierają 
przyzakładowe żłobki i przedszkola,  
fundują pracownikom wczasy, leczenie,  
a nawet zapewniają dodatkowe emerytu-
ry i pożyczki. Tylko pozazdrościć!  
Ewa Wesołowska („wSieci”, 14.04.2014)

MILENIALSI KONTRA  
TRANSFORMERSI
Pierwsze roczniki wychowane w wolnej 
Polsce narzekają na niskie pensje,  
pozostałości poprzedniego systemu  
i małostkowych szefów. Pracodawcy nie 
pozostają dłużni: „Banda leni, którym się 
poprzewracało w głowach!”. Jeszcze za 
nimi zatęsknią. Barbara Sowa  
(„Newsweek”, 22.04.2014)

ROZWIĄZYWANIE LOKALNYCH 
PROBLEMÓW DZIĘKI CSR
Ponad 230 działań, projektów, inicjatyw, 
czyli jednym słowem dobrych praktyk  
w obszarze zaangażowania społecz-
nego i rozwoju społeczności lokalnej, 
zrealizowały w 2013 roku zarówno duże 
firmy, jak i małe i średnie przedsiębior-
stwa. Magdalena Andrejczuk („Biznes.pl”, 
29.04.2014)

UBRANIA GRUBYMI NIĆMI SZYTE
Brak umów o pracę, wolnego w razie 
choroby, groźby zwolnień, niskie płace. 
To wnioski z miażdżącego raportu pracy 
w fabrykach odzieży w Bangladeszu, 

w których szyte są ubrania m.in. dla 
polskich firm. Jakub Wątor („Gazeta 
Wyborcza”, 20.05.2014)

BIZNES PROWADZONY ZGODNIE  
Z DEKALOGIEM
Polscy przedsiębiorcy są religijni, nawet 
jeśli niewielu publicznie deklaruje 
wyznawane wartości. To nieprawda, że 
pierwszy milion trzeba ukraść. Zdecydo-
wana większość polskich przedsiębior-
ców uważa, że można prowadzić konku-
rencyjny biznes w sposób etyczny. Anita 
Błaszczak („Rzeczpospolita”, 23.05.2014)

O DIALOGU Z PRACOWNIKAMI  
PO POLSKU
31 proc. respondentów w sondażu prze-
prowadzonym na zlecenie Great Place to 
Work® Institute Polska przez firmę NOR-
STAT w lutym 2014 r. na reprezentatyw-
nej próbie dorosłych osób pracujących 
z całej Polski (1008 osób) odpowiedziało, 
że zatrudniające ich organizacje często 
monitorują poziom satysfakcji i zaanga-
żowania pracowników za pomocą badań 
opinii pracowniczej. Marzena Winczo- 
-Gasik, Maria Zakrzewska – Laureatki  
konkursu Pióro odpowiedzialności 
(„Personel Plus”, 1.06.2014)

ZRÓWNOWAŻONE MIASTO – 
POLIGONEM WSPÓŁPRACY
W mieście krzyżują się interesy wszyst-
kich, ale zawsze na pierwszym planie 
powinien być mieszkaniec i jego dobro. 
Oznacza to uwzględnienie możliwie 
wszystkich potrzeb człowieka. Wtedy 
możemy mówić o zrównoważonym  
rozwoju miast. Ewa Albińska  
(„Rzeczpospolita Odpowiedzialny Biznes 
– Kompendium CSR”, 18.06.2014)

MARNOTRAWSTWO WYSTĘPUJE 
W KAŻDEJ FIRMIE. I W KAŻDEJ 
MOŻNA Z TYM WALCZYĆ
Większość polskich przedsiębiorców 
zachowuje się przyzwoicie. Oczywiście  
są wyjątki. Rozmowa z dr. Bolesławem 
Rokiem, dyrektorem Centrum Etyki Biz-
nesu i Innowacji Społecznych Akademii 
Leona Koźmińskiego. Wojciech Jarmoło-
wicz („Gazeta Współczesna”, 30.06.2014)

Wybrane artykuły 
z 2014 roku

MEDIAMEDIA
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POLSKI CSR – ROZWÓJ CZY 
STAGNACJA? SŁÓW KILKA 
O TRENDACH CSR
Polski CSR jest obecnie w dość przeło-
mowym momencie. Z jednej strony coraz 
więcej się mówi o społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, z drugiej zaś – 
przychodzi fala przewartościowania idei, 
wypaczenia jej w stronę działań stricte 
wizerunkowych. Dr Agata Gruszecka-
-Tieśluk („Personel Plus”, 1.07.2014)

WALKA O WODĘ
W świecie cierpiącym na brak wody 
walka o dostęp do niej wzmaga napięcia 
polityczne – pisze laureat Pokojowej 
Nagrody Nobla. Michaił Gorbaczow 
(„Rzeczpospolita”, 21.07.2014)

JAK MŁODZI ZMIENIAJĄ 
RYNEK PRACY
Pokolenie „Y”, czyli osoby urodzone po 
roku 1983, stanowi obecnie jedną czwar-
tą (27 proc.) wszystkich dorosłych na 
świecie. Ale już w 2025 roku jego udział 
w liczbie pracowników wyniesie 75 proc. 
A to dla pracodawców oznacza zmiany. 
Marta Piątkowska („Gazeta Wyborcza 
Katowice”, 25.08.2014)

POLAK CHCE NIE TYLKO 
ZARABIAĆ, CHCE SIĘ ROZWIJAĆ
Choć polscy pracownicy w większości są 
zadowoleni ze swojej pracy, to niemal 
czterech na dziesięciu zauważa w niej 
negatywne praktyki. Polacy chcieliby, 
by praca zapewniała im nie tylko pie-
niądze, ale także możliwości rozwoju 
zawodowego. Anita Błaszczak 
(„Rzeczpospolita”, 17.09.2014)

JEDNA ZIEMIA TO ZA MAŁO
Zużywamy rocznie o ponad połowę 
zasobów więcej, niż Ziemia jest w stanie 
odtworzyć. Żyjemy tak, jakby po nas mia-
ły już nie rodzić się następne pokolenia, 
a Polska ma w tym coraz większy udział. 
Anita Karwowska („Metro”, 30.09.2014)

ZAWODY W ZARABIANIU
Firmy sponsorujące sport coraz większą 
wagę przykładają do osiągania z tej 
działalności efektów sprzedażowych. 
Gdy James Rodriguez, kolumbijski 
piłkarz, strzelił gola – uznanego potem 
za najpiękniejszego na tegorocznym 
mundialu w Brazylii – Urugwajowi, 
marketingowcy Adidasa podskoczyli 
z radości. Magdalena Rydzik, Agnieszka 
Olbrot („Press”, 1.10.2014)

W KIERUNKU CSR 3.0
O tym, jakie miejsce zajmował odpo-
wiedzialny biznes 25 lat temu oraz jakie 

wyzwania stoją obecnie przed koncepcją 
CSR, rozmawiali uczestnicy debaty orga-
nizowanej przez Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu i Warsaw Press. („Gazeta 
Wyborcza CSR Biznes Społeczeństwo 
Środowisko”, 7.10.2014)

SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
INWESTYCJI – W KIERUNKU 
GOSPODARKI PRZYSZŁOŚCI
Kryzys fi nansowy przypomniał wielu 
uczestnikom rynku, że ekonomia nie jest 
tylko „nauką o bogactwach”, a rozważa-
nia o pożytkach gospodarowania miały 
pierwotnie charakter ocen etycznych. 
Prof. Teresa Czerwińska („Gazeta 
Finansowa”, 10.10.2014)

ZRÓŻNICOWANIE SŁUŻY 
FIRMOM I ZESPOŁOM
Organizacje, które potrafi ą wykorzystać 
atuty różnych pokoleń i zarządzać nimi, 
czerpią wielorakie korzyści. Łącząc dyna-
mikę, ekspresję i bezkompromisowość 
młodych pokoleń z wiedzą, doświadcze-
niem i pracowitością starszych oraz na-
turalną kreatywnością wszystkich gene-
racji, otwierają sobie drzwi do tworzenia 
nieprzeciętnej oferty rynkowej. Mariusz 
Smoliński, Lidia Zakrzewska („Harvard 
Business Review HR 2015”, 1.11.2015)

ZAKLĘTY KRĄG NĘDZY
Brak widoków na zniwelowanie nierów-
ności i zwalczenie ogromu zła na świecie 
skłania nas do ponownego rozważenia, 
czy rzeczywiście, żyjemy na najlepszym 
z możliwych światów. Michał Jasiński – 
Laureat konkursu Pióro odpowiedzialności 
(„Rzeczpospolita”, 22.11.2014)

FIRMY W SŁUŻBIE DEMOGRAFII
Do programu Karta Dużych Rodzin 
zgłosiło się dotychczas 313 podmiotów. 
Tylko, ale chęć dołączenia deklaruje co 
drugi przedsiębiorca. 16 grudnia minie 
równe pół roku, odkąd Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło 
swój pionierski program Karta Dużej 
Rodziny. Jacek Kowalczyk („Puls Bizne-
su”, 25.11.2014)

MIASTA POD LUPĄ BIZNESU
Czy biznes może aktywnie zaangażować 
się w zrównoważony rozwój miast? 
Czy możliwa jest międzysektorowa 
współpraca na rzecz wypracowania 
kluczowych rozwiązań? O innowacyjnym 
projekcie Światowej Rady Biznesu na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
z Claudią Schweizer rozmawia dr Agata 
Gruszecka-Tieśluk. („Magazyn Miasta”, 
1.12.2014)

TRENDY CSR W MIEJSCU PRACY
Płacenie za dojazdy rowerem do pracy, 
konkursy grantowe na projekty wolonta-
riackie, dni otwarte dla rodziny 
i przyjaciół – pracodawcy w Polsce 
oferują obecnie pracownikom znacznie 
więcej niż regularne płacenie pensji 
i premie świąteczne. Wszystko po to, 
by przyciągnąć do siebie najlepszych, 
co jest szczególnie istotne w obliczu 
nadchodzącego kryzysu demografi cz-
nego i zmieniających się priorytetów 
młodego pokolenia. Marcin Grzybek 
(„GazetaPraca.pl”, 4.12.2014)

WARTO BYĆ ODPOWIEDZIALNYM 
SPOŁECZNIE
CSR (ang. corporate social responsibility) 
jest stosunkowo nowym zjawiskiem 
w Polsce. Dlatego konsumenci nie 
wiedzą jeszcze, jak sprawdzać fi rmy. 
Ale takie narzędzia istnieją, np. Ranking 
Odpowiedzialnych Firm. To lista przed-
siębiorstw, które – jak to mówimy 
w żargonie – nie są święte, ale zaczęły 
się już modlić. Rozmowa z M. Panek-
-Owsiańską, prezeską Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu. Wojciech Matusiak 
(„Gazeta Wyborcza Praca”, 8.12.2014)

CO RADZIŁABYM SOBIE 
POCZĄTKUJĄCEJ – 
DYREKTORKI PODPOWIADAJĄ 
NOWICJUSZKOM
Zaczynały w latach 90., kiedy wystarczyły 
szczere chęci i znajomość języków, 
by dostać szansę w wielkim biznesie. 
20 lat później trzy dyrektorki (z Danone, 
T-Mobile i ArcelorMittal) dzielą się 
tym, czego nauczyły się w drodze od 
nowicjuszki do kobiety na szczycie. 
Zuzanna Ziomecka („wysokieobcasy.pl”, 
12.12.2014)

ZESPOŁY DLA DOBRA 
WSPÓLNEGO: KAŻDY JEST 
INICJATOREM ZMIANY
Innowacyjność społeczna to kierunek, 
który rozwija się coraz szybciej na całym 
świecie – kierunek, który do innowa-
cyjności świadomie dodaje społeczny 
wymiar. Bill Drayton, założyciel Ashoki 
– największej na świecie sieci Innowato-
rów dla Dobra Publicznego, rozmawiał 
z autorami publikacji o innowacjach 
społecznych, ale też o nowym przywódz-
twie, ideologii „team of teams” i roli 
empatii w rozwoju społecznym. Barbara 
Szczęsna („Rzeczpospolita Odpowie-
dzialny Biznes – Kompendium CSR”, 
19.12.2014)
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11 stycznia 
Zmienia się! – 
Niekonferencja innowacji 
społeczno-biznesowych
Warszawa 
Sieć Sensownego Biznesu 
Odpowiedzialnybiznes.pl patronem 
konferencji

16 stycznia 
Forum Odpowiedzialnej 
Przedsiębiorczości 
Warszawa  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej  

16 stycznia 
CSR szansą na rozwój 
w małych i średnich 
przedsiębiorstwach? 
Debata online 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, GazetaPraca.pl
 
21 stycznia 
Odpowiedzialność 
w łańcuchu dostaw. 
Zarządzanie i trendy 
Warszawa 
SGS Polska 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji

7 lutego 
VI Bal Gwiazd 
Dobroczynności 
Warszawa 
Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce  

14 lutego 
2. urodziny Karty 
Różnorodności 
Warszawa 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

I II

KONFERENCJE, SEMINARIA, SPOTKANIA
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26 lutego 
Polska wobec celów 
pakietu energetyczno-
-klimatycznego UE 
na 2030 rok
Debata online 
ChronmyKlimat.pl  

3 marca 
Polski Kongres Energii 
Odnawialnej 
Kraków 
Zielona Strona Mocy Sp. z o.o.  

10 marca 
Inauguracja III etapu 
Wizji Zrównoważonego 
Rozwoju dla Polskiego 
Biznesu 2050 
Warszawa 
Ministerstwo Gospodarki 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
partnerem wydarzenia 

11 marca 
Ogłoszenie raportu 
Trendownik CSR 2014 
Warszawa 
Tchibo Warszawa, 
Go Responsible Consulting  

12 marca 
Efektywność 
zaangażowania 
społecznego. Model LBG 
w praktyce zarządzania 
i raportowania 
Warszawa 
SGS Polska 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
partnerem konferencji

15 marca 
Targi Wiedzy 
Konsumenckiej 
Warszawa 
Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich  

19 marca 
Polski Kongres Energii 
Odnawialnej 
Kielce 
Zielona Strona Mocy Sp. z o.o.  

21–22 marca 
Future Leaders 
Łódź 
Enactus Politechnika Łódzka, 
Enactus Poland  

25 marca 
Ekonomia 
a prawa człowieka 
– interdyscyplinarne 
seminarium naukowe
Toruń 
Katedra Praw Człowieka Wydziału 
Prawa i Administracji UMK, Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział 
w Toruniu, Fundacja CentrumCSR.PL, 
Studenckie Koło Naukowe Praw 
Człowieka „Homo Homini” 

31 marca 
Polski Kongres Energii 
Odnawialnej 
Radom 
Zielona Strona Mocy Sp. z o.o.  

1 kwietnia 
5. Targi CSR 
Warszawa 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

9 kwietnia 
Czy w biznesie mamy 
defi cyt dialogu? 
Warszawa 
Konfederacja Lewiatan, Deloitte, 
PARP 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
partnerem konferencji
  
7–8 maja 
W poszukiwaniu wartości
Gdańsk 
Wydział Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej, Gdański Klub 
Biznesu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
partnerem merytorycznym konferencji
  
7–9 maja 
Europejski Kongres 
Gospodarczy 
Katowice 
Grupa PTWP SA  

8 maja 
Etyczne Finansowanie 
i Odpowiedzialne 
Inwestycje
Warszawa 
Polskie Stowarzyszenie 
Sprawiedliwego Handlu  

8 maja 
Dialog społeczny 
w praktyce – założenia 
do nowego systemu 
wsparcia zatrudniania 
osób niepełnosprawnych
Warszawa
Senacka Komisja Rodziny Polityki 
Społecznej, Sejmowa Komisja 
Polityki Społecznej i Rodziny, Polska 
Organizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych  

9 maja 
VI Kongres Kobiet 
Warszawa 
Stowarzyszenie Kongres Kobiet  

10 maja 
Dzień Sprawiedliwego 
Handlu 
cała Polska 
Światowa Organizacja Sprawiedliwego 
Handlu  

12 maja 
Polski Kongres Energii 
Odnawialnej 
Lublin 
Zielona Strona Mocy Sp. z o.o.  

14 maja 
Inauguracja 
ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjnej „Las – mamy 
szczęście” 
Katowice, Poznań, Toruń, Warszawa
Fundacja ARKA  

15 maja 
Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu 
strategią współczesności
Katowice 
Koło Naukowe Etyki przy Katedrze 
Zarządzania Publicznego i Nauk 
Społecznych, Katolicki Związek 
Akademicki „Gaudeamus”.

15 maja
Dlaczego 1% jest 
niepotrzebny?
Warszawa  
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu 

15 maja 
Civil Society as a Partner 
in Transition – panel 
dyskusyjny w czasie EBRD 
Business Annual Meeting 
and Business Forum
Warszawa 
Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju 

16 maja 
Warsztaty CSR Juice. 
Wymiana dobrych 
praktyk w zakresie 
odpowiedzialności 
społecznej (CSR) 
w sektorze soków 
owocowych 
Kraków 
Europejskie Stowarzyszenie Soków 
Owocowych (AIJN)  

21 maja 
IV Konferencja Sieci 
Przedsiębiorczych Kobiet 
„Jak z sukcesem rozwijać 
fi rmę”
Warszawa 
Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet  

IV

V

III

KALENDARIUMKALENDARIUM

22 maja 
III konferencja Audyt dla 
bezpieczeństwa i rozwoju 
biznesu „Odpowiedzialne 
raportowanie”
Warszawa 
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
partnerem konferencji  

23 maja 
Dzień Różnorodności 
Warszawa 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

27 maja
Prezentacja Raportu 
„Odpowiedzialny Biznes 
w Polsce 2013. Dobre 
praktyki” w Poznaniu 
Poznań 
As Biznesu oraz Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu  
  
29 maja 
Sesja „Dobre 
praktyki społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
na Pomorzu” w ramach 
IX Pomorskiego Forum 
Przedsiębiorczości
Gdynia 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
  
30–31 maja 
Akademia 
Odpowiedzialnego 
Biznesu 2014 
„Odpowiedzialność 
pracownika i pracodawcy 
przyszłości”
Warszawa 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

5 czerwca 
Forum Edukacyjne 
dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw 
„Współpraca 
to się opłaca” 
Warszawa 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości  

11 czerwca 
Żebrak vs Przedsiębiorca 
– czy można Być i Mieć 
w przedsiębiorczości 
społecznej
Łódź 
Centrum KLUCZ 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji

13–14 czerwca 
Festiwal „Szpitalna 
Łączy”  
Warszawa 
Instytut Spraw Publicznych, 
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, Polska 
Akcja Humanitarna, PTPA 
  
24 czerwca 
Spotkanie poświęcone 
Krajowej Polityce 
Miejskiej 
Warszawa 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

24 czerwca 
Mazowieckie Dni 
Twórczości, Designu 
i Innowacyjności 2014 
Warszawa 
Departament Rozwoju Regionalnego 
i Funduszy Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie   

26 czerwca 
Społecznie 
Odpowiedzialny Biznes 
na Warmii i Mazurach
Olsztyn 
Warmińsko-Mazurska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A.
  
26 czerwca
Przedsiębiorczość 
społeczna – studium 
przypadku
Warszawa 
Miasto Stołeczne Warszawa, 
Akademia Leona Koźmińskiego  

27 czerwca 
O czym powinien pamiętać 
przedsiębiorca – wymogi 
ochrony środowiska, 
Prawo Zamówień 
Publicznych, społeczna 
odpowiedzialność biznesu 
(CSR) 
Poznań 
Sejmik Gospodarczy Województwa 
Wielkopolskiego, Wielkopolska Izba 
Budownictwa, Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolska 
Izba Turystyczna, Wielkopolski Związek 
Handlu i Usług Pracodawców RP –
Wielkopolska  
  
27–28 czerwca 
Mazowieckie Forum 
Inicjatyw Pozarządowych 
„TRZECI SEKTOR DLA 
POLSKI” 
Warszawa 
Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych, Sieć Wspierania 
Organizacji Pozarządowych SPLOT, 
Stowarzyszenie BORIS, Federacja 
MAZOWIA, Niezależne Zrzeszenie 
Studentów  

30 czerwca 
Polski Kongres Energii 
Odnawialnej 
Katowice 
Zielona Strona Mocy Sp. z o.o.  

7 lipca 
Sprawiedliwy Handel 
a zrównoważona 
konsumpcja
Warszawa 
Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur  

13 lipca 
Prezentacja 
Przewodnika Dobrych 
Praktyk Społecznej 
Odpowiedzialności 
Biznesu
Warszawa 
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Polsce  

14–16 sierpnia 
III Festiwal Sztuki 
Kreatywnego Recyklingu 
Biała Podlaska 
Fundacja Kreacja Magia Rąk  

28 sierpnia 
Polski Kongres Energii 
Odnawialnej 
Gdańsk 
Zielona Strona Mocy Sp. z o.o.  

11 września 
Śniadanie branżowe – 
panel interesariuszy 
od kuchni
Warszawa 
Antalis Poland, CSRinfo  
  
11–12 września 
DiverCITY – miasto 
dla wszystkich
Wrocław 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
norweskie Ministerstwo Samorządu 
Terytorialnego i Modernizacji, Miasto 
Wrocław, Norweskie Stowarzyszenie 
Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), 
Miasto Siechnice, Ambasada Norwegii 
w Polsce  

12 września 
Wdrażanie 
zasad społecznej 
odpowiedzialności 
przedsiębiorstw w małych 
i średnich fi rmach 
w perspektywie 
regionalnej
Warszawa 
Ministerstwo Gospodarki 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
partnerem konferencji 

 

V

VII

VIII

IX
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15 września 
VII Ogólnopolskie Forum 
Inicjatyw Pozarządowych 
Warszawa 
Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych  

16 września 
Przemysł odzieżowy 
i modowy – realia, 
wyzwania, perspektywy 
Łódź 
CSR Impact  

17 września 
Dostępność Polska 2014 
– wymogi dostosowania 
serwisów internetowych 
instytucji publicznych 
dla potrzeb osób 
z niepełnosprawnością 
Warszawa 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji  

18 września 
25 lat wolności. 25 lat 
zaangażowania biznesu 
w budowę społeczeństwa 
obywatelskiego
Warszawa 
Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce, Koalicja „Prezesi – 
wolontariusze 2011”  

18 września 
Śniadanie branżowe – 
panel interesariuszy 
od kuchni 
Poznań 
Antalis Poland, CSRinfo  

21 września 
Festiwal Nauki 
w BayLab!  
Warszawa 
Bayer Polska  

24 września 
Powierzchnie Biurowe 
i Zielone Rozwiązania
Warszawa 
Eurobuild Conferences 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji
 
1–2 października 
Konkordia V 
Sopot 
Fundacja Duende  

6 października 
Inclusive Society: 
Poland, Norway, Europe
Warszawa 
Collegium Civitas, 
NTNU Social Research

8 października 
XI Forum Ekologiczne 
Branży Chemicznej
Toruń 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji

8 października 
Kongres Różnorodności – 
nowe kierunki w CSR 
Warszawa 
Henkel Polska, CR Navigator 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji

8 października 
Polski Kongres Energii 
Odnawialnej 
Opole 
Zielona Strona Mocy Sp. z o.o.  

15 października 
„Super Mocni” – 25 lat 
samorządu terytorialnego. 
Solidarność jest w nas. 
Gdańsk 
Federacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej  

15 października 
II Anty-Konferencja CSR 
Warszawa 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

20 października 
Karta Dużej Rodziny – 
wyzwania i perspektywy
Kraków 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Związek Dużych Rodzin 3+, 
Miasto Kraków, Forum Samorządowe 
na rzecz Dużych Rodzin 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
partnerem programu

23–24 października 
VI Ogólnopolskie 
Spotkania Ekonomii 
Społecznej 
Warszawa 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych, Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich  

24 października 
PR FORUM – PR 3D: 
DIGITAL DISCUSSION 
DIALOG 
Warszawa 
Związek Firm Public Relations 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji

24 października 
Innowacje społeczne – 
od idei do 
upowszechniania 
efektów 
Warszawa 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Akademia Leona 
Koźmińskiego, Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur  

24 października 
UN Day 
Warszawa 
UN Global Compact  

28 października 
Odpowiedzialność 
w biznesie źródłem 
rozwoju Twojej fi rmy
Wrocław 
Centrum Doskonałości dla 
Zrównoważonego Rozwoju 
przy Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji

29 października 
Indeks BI-NGO 2014, 
czyli komunikacja działań 
społecznych w Internecie 
500 największych fi rm 
w Polsce 
Warszawa 
SGS Polska 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji

30 października 
Wybory liderów: 
wskaźniki czy wartości 
Warszawa
ANG Spółdzielnia Doradców 
Kredytowych
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji

30 października
Marzycielki, 
buntowniczki, dyplomatki. 
Opozycjonistki 
lat 80’ i współczesne 
aktywistki w Europie 
Środkowo-Wschodniej 
Warszawa 
Instytut Spraw Publicznych  

4 listopada 
Etyka i odpowiedzialność 
branży kosmetycznej 
w kontekście gospodarki 
olejem palmowym
Warszawa 
UN Global Compact, BASF 
Polska, Polski Związek Przemysłu 
Kosmetycznego  

X

XI

6 listopada 
CopyCamp 2014. 
Społeczne aspekty 
prawa autorskiego 
Warszawa 
Fundacja Nowoczesna Polska  

17–23 listopada 
VII Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości  
cała Polska  
Fundacja Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości  

20 listopada 
Panel dyskusyjny 
„STOP Marnotrawstwu” 
Warszawa 
Carrefour Polska  

21 listopada 
Śniadanie branżowe – 
komunikacja CSR 
Warszawa 
Antalis Poland, CSRinfo  

21 listopada 
CO-OPERATYWNI. 
Współpraca 
międzysektorowa 
w biznesie 
Warszawa 
Fantastic Studio 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem konferencji

25 listopada 
Polski Kongres Energii 
Odnawialnej 
Łódź 
Zielona Strona Mocy Sp. z o.o.  

26 listopada 
25 lat odpowiedzialności 
w Polsce 
Warszawa 
ThinkTank  

27 listopada 
Eko-standardy: korzyści, 
koszty i wyzwania 
Warszawa 
Fundacja Partnerstwo 
dla Środowiska  

28 listopada 
Cały naród buduje 
(zrównoważoną) stolicę
Warszawa 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu  
  
29 listopada 
Dzień Bez Kupowania 
cała Polska 
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie  

3 grudnia 
Wielka Gala Integracji 
Warszawa 
Fundacja Integracja  

3 grudnia 
Forum Odpowiedzialnej 
Przedsiębiorczości 
Gdańsk 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, Gdański Park 
Naukowo-Technologiczny 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
patronem wydarzenia

3 grudnia 
II Konferencja Koalicji 
„Prezesi-wolontariusze 
2011” 
Warszawa 
Koalicja „Prezesi-wolontariusze 
2011”  

3 grudnia 
CSR Case Study Day 
Warszawa 
Skill Group  

4 grudnia 
Zarządzanie 
Różnorodnością szansą 
dla rozwoju 
przedsiębiorstw 
Toruń 
Poznański Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu  

9 grudnia 
Przedsiębiorca społecznie 
odpowiedzialny – czy to 
się opłaca? 
Warszawa 
Ministerstwo Gospodarki  

10 grudnia 
Etyka biznesu – inwencje 
i innowacje
Warszawa 
Akademia Leona Koźmińskiego  

10 grudnia 
Implementacja 
Wytycznych ONZ ds. 
Biznesu i Praw Człowieka 
Warszawa 
UN Global Compact  

11 grudnia 
Jak wzmocnić 
konkurencyjność 
i innowacyjność 
przedsiębiorstw 
społecznych?
Warszawa 
Instytut Spraw Publicznych  

15 grudnia 
Polski Kongres Energii 
Odnawialnej 
Poznań 
Zielona Strona Mocy Sp. z o.o. 

 

18 grudnia 
Prezentacja wyników 
VIII edycji projektu 
RESPECT Index 
Warszawa 
Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie

XII
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15 polskich przykładów 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Część III. Partnerstwa  
międzysektorowe 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dialog i budowanie relacji 
z interesariuszami – podręcznik 
dla fi rm 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dialog z interesariuszami. 
Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć 
i jak zostać wysłuchanym? 
PKPP Lewiatan

EEB Laboratory Poland – 
Collaborative action towards 
achieving improved energy 
security for Poland
World Business Council for Sustainable 
Development

Efektywność zaangażowania 
społecznego. Przykłady 
wykorzystania modelu LBG 
SGS Polska

Etyczne Finansowanie 
a Sprawiedliwy Handel 
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Etyka biznesu. Teoretyczne 
założenia, praktyka 
zastosowań  
J. Klimek

Etyka przywództwa. 
Ujęcie interdyscyplinarne 
red. I. Kuraszko

Europolis. Inteligentne 
miasta przyszłości 
Fundacja Schumana

Filozofi a Efektu 
Jorge Gimeno/ Fundacja Duende

Finansowanie kultury w ramach 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu 
K. Kopeć

Global Compact Yearbook 
2014 
UN Global Compact

Grubymi nićmi szyte 
Clean Clothes Polska

Podręcznik e-wolontariatu 
Fundacja Dobra Sieć

Przewodnik Dobrych Praktyk 
Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu 
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Polsce

Przez ekologię do wolności. 
Ruch ekologiczny a 15 lat 
przemian – refl eksje na 25-lecie 
odzyskania suwerenności 
Polski 
Ministerstwo Środowiska

Przyszłość pszczół. 
Świat bez pestycydów 
Greenpeace 

Raportowanie danych 
niefi nansowych ESG, 
a odpowiedzialne 
inwestowanie. Przewodnik 
dla spółek i inwestorów
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uszyte w Europie. Głodowe 
płace pracowników przemysłu 
odzieżowego w Europie 
Wschodniej i Turcji 
Clean Clothes Campaign

Wolontariat kompetencyjny. 
Od pomysłu do sukcesu 
CSRinfo

Wprowadzenie 
do etycznego fi nansowania 
i odpowiedzialnych inwestycji 
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Wspólna odpowiedzialność. 
Rola raportowania 
społecznego 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Współodpowiedzialny Biznes 
1989–2014 
ThinkTank

Wytyczne dotyczące biznesu 
i praw człowieka: wdrażanie 
dokumentu ramowego 
ONZ „Chronić, Szanować, 
Naprawiać”  
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Zrównoważony rozwój – 
Zastosowania, nr 5: Woda 
w mieście 
Fundacja Sendzimira

Badania pomiaru efektywności 
działań organizacji 
pozarządowych oraz 
działań CSR biznesu
Fundacja Duende

Edelman Trust Barometer 2014 
Edelman

Indeks BI-NGO 
SGS Polska

Nowy typ konsumentów 
i gospodarka oparta 
na współdzieleniu 
Havas Worldwide

Postrzeganie społecznej 
odpowiedzialności spółek 
giełdowych przez inwestorów 
Martis Consulting

Społeczna aktywność Polaków 
Stowarzyszenie Klon/Jawor 

Społeczna odpowiedzialność 
biznesu: fakty a opinie 
KPMG w Polsce, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu

KALENDARIUMKALENDARIUM

KONKURSY, NAGRODY

V edycja plebiscytu 
„Gwiazdy 
dobroczynności” 
Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce  
 
Sukces Pisany Szminką 
Bizneswoman Roku 
Radio ZET Chilli, Sukces Pisany 
Szminką  

Najlepsze Miejsca Pracy 
Polska 2014 
Great Place to Work® Institute 
Polska  

Top Employers Polska 
2014 
Top Employers Institute  

VII edycja Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm 
Centrum Etyki Biznesu Akademii 
Leona Koźmińskiego, Dziennik Gazeta 
Prawna, PwC
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
partnerem konkursu

Lider dialogu 
z interesariuszami 
Konfederacja Lewiatan, Deloitte  

Pióro odpowiedzialności 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
  
Przedsiębiorca 
Aktywny Lokalnie 
MAKRO Cash and Carry Polska   
 
XVII edycja konkursu 
o tytuł Dobroczyńcy Roku 
2014 
Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce  

Firmy z listkiem 
Polityka   

Idealni pracodawcy 2014 
Universum  
 
Kampania społeczna 
roku 2013 
Kampaniespoleczne.pl, 
Fundacja Komunikacji Społecznej  
 
Superfi rmy 2014 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
w Białymstoku, Gazeta Współczesna  
  
Firma Zaangażowana 
Społecznie 
Radio Gdańsk i Fundacja Inicjowania 
Rozwoju  
 

Gala konkursu Aktywność 
Kobiet 2013
Stowarzyszenie Aktywność Kobiet  

Konkurs na 
Przedsiębiorstwo 
Odpowiedzialne 
Społecznie WaMaBOSS
Warmińsko-Mazurskie Forum 
Społecznie Odpowiedzialnego 
Biznesu  

Nagroda Gospodarcza 
Prezydenta RP 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  
 
Dobry Klimat dla Rodziny 
Kancelaria Prezydenta RP, PwC  
        
Liderzy zrównoważonego 
rozwoju 2014 
Forbes, PwC 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem medialnym konkursu
 
IX edycja Konkursu 
Verba Veritatis 
Konferencja Przedsiębiorstw 
Finansowych, Akademia Leona 
Koźmińskiego
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
patronem konkursu
 
Ekobiuro 2014 
Fundacja Aeris Futuro  
 
Ekolaury PIE 
Polska Izba Ekologii  
 
Ekoodpowiedzialni 
w biznesie 
Firma Abrys – właściciel portalu 
Ecomanager.pl  
 
GreenEvo 
Ministerstwo Środowiska  
 
Lodołamacze 2014 
Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych  
 
Najlepsi Pracodawcy 
2014 
Aon Hewitt  
 
Najlepsze Partnerstwo 
Społeczne 2013 roku 
Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju, Biuro Projektowe 
w Polsce (UNDP) oraz Krajowy 
Ośrodek Europejskiego Funduszu 
Społecznego   
 
Najlepsze 
Przedsiębiorstwo 
Społeczne Roku 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych  

Małopolski Lider 
Przedsiębiorczości 
Społecznej 2014 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie  
 
Plebiscyt Know Health 
2014 
Stowarzyszenie Forum Medicum  
 
I Konkurs dla 
Przedsiębiorstw 
Społecznych  
NESsT oraz J.P. Morgan  
 
II edycja konkursu 
ECO-MIASTO 
Ambasada Francji w Polsce  
 
Firma dobrze widziana 
Business Centre Club  
 
Liderzy Filantropii
Forum Darczyńców 
Odpowiedzialnybiznes.pl 
patronem medialnym konkursu
 
Partner Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 
Drogowego  

Pracodawca godny 
zaufania 
Krajowa Izba Gospodarcza  
 
Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej
Państwowa Inspekcja Pracy  
 
Zielone miasta – w stronę 
przyszłości!
Ministerstwo Środowiska   
 
Człowiek bez barier 
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji  
 
Eko-Inspiracja 2014 
Ekologia i Rynek 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
partnerem merytorycznym
 
Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom
NSZZ „Solidarność”  
  
Przedsiębiorstwo 
Fair Play 
Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym  

Raporty Społeczne 2014
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
PwC, SGS  
 
Złote Spinacze 
Związek Firm Public Relations

II

XI

VIII

IX

X

XII

III

IV

V

VI

BADANIA

PUBLIKACJE
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KALENDARIUM

RANKING ODPOWIEDZIALNYCH FIRM 2014 ROKU
1. DB Schenker Logistics
2. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
2. Kompania Piwowarska S.A.
3. Orange Polska
4. Danone Sp. z o.o.
5. Grupa Lotos S.A.
6. Nutricia
7. Polpharma S.A.
8. ING Bank Śląski
9. Grupa Żywiec S.A.
10. Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Liderzy branż

Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy
1. ING Bank Śląski
2. Bank Zachodni WBK S.A.
3. Bank BGŻ S.A.

Dobra konsumpcyjne
1. Kompania Piwowarska S.A.
2. Danone Sp. z o.o. 
3. Nutricia

Farmacja i medycyna
1. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
2. Polpharma S.A.
3. Scanmed Multimedis S.A.

Paliwa, energetyka i wydobycie
1. Grupa Lotos S.A. 
2. PKN ORLEN S.A.
3. TAURON Polska Energia S.A.

Produkcja przemysłowa i chemiczna
1. Cemex Polska Sp. z o.o.
2. Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
3. Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka
1. Orange Polska
2. Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
3. Capgemini Sp. z o.o.

Transport, usługi, handel
1. DB Schenker Logistics
2. Tesco Polska Sp. z o.o.
3. Grupa Raben

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest publikowany przez Dziennik Gazetę Prawną od 2007 roku. 
Tworzy go prof. Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, za weryfikację wyników odpowiada PwC. 
Patronem Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

LAUREACI KONKURSU RAPORTY SPOŁECZNE 2014:
– nagroda główna: Orange Polska, 

Raport społecznej odpowiedzialności Orange Polska 2013

– nagroda Ministerstwa Gospodarki: 
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., 
Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012–2013

– nagroda dziennikarzy: Energa S.A., 
Nasza Odpowiedzialność 2013

– najlepszy debiut: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., 
Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012–2013

– nagroda internautów: TAURON Polska Energia S.A., 
Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013

– wyróżnienia:
Bank Zachodni WBK S.A., Raport CSR 2013
Grupa Żywiec S.A., Warzymy lepszą przyszłość
Kompania Piwowarska S.A., Raport zrównoważonego 
rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2014
TAURON Polska Energia S.A., Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy TAURON za rok 2013

Konkurs „Raporty Społeczne”  organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC i SGS, 
pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

NAGRODY GŁÓWNE W KATEGORIACH:
– kampanie organizacji pozarządowych: 

Bardzo Dobre Maniery (Polski Czerwony Krzyż)
– kampanie lokalne: Spartanie Dzieciom – Biegniemy 

dla Stasia (Spartanie Dzieciom) oraz Majewskich Posadzili 
(Fundacja Zmiana)

– kampanie 1%: Ta reklama jest zrobiona dla pieniędzy 
(Fundacja Hospicyjna)

– kampanie firm komercyjnych i fundacji firm: 
Ciśnienie na życie (Polfa Warszawa Grupa Polpharma)

– marketing zaangażowany społecznie (CRM): 
Paka dla Bezdomniaka (Fundacja VIVA! Akcja dla zwierząt 
oraz Keko.pl)

– świat: Sólo para niños (Fundación ANAR)
– akcje zaangażowane społecznie: Motopomocni.pl

WYRÓŻNIENIA W KATEGORIACH:
– kampanie organizacji pozarządowych: 

Nie mażę się, ale marzę o... (Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej”)
Autyzm wprowadza w błąd (Fundacja SYNAPSIS)

– kampanie instytucji publicznych:
The Most Wanted App (Komenda Główna Policji)
Klub Pancernika Klika w Fotelikach (Instytut Transportu 
Samochodowego)

– kampanie lokalne:
Przyjaciół się nie wyrzuca (MPO Łódź, Fundacja Niechciane 
i Zapomniane – SOS dla Zwierząt oraz Klinika Weterynaryjna 
Gdańska 81)

– kampanie 1%:
Pieniądze mogą pokonać raka (Alivia – Fundacja 
Onkologiczna Osób Młodych)
Najtrudniejsze zadanie (Fundacja Itaka)

– wyróżnienie specjalne Jury: 
Tata Julki (Siepomaga.pl)

Organizatorem konkursu jest portal Kampaniespoleczne.pl 
i Fundacja Komunikacji Społecznej. Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu jest partnerem konkursu.

2014
VIII Ranking
odpowiedzialnych

KALENDARIUM
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WSTĘP WOLNY!

O FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 
JEST NAJSTARSZĄ I NAJWIĘKSZĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ 

W POLSCE, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ KONCEPCJĄ SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W KOMPLEKSOWY SPOSÓB.

Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu 
w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko 

i społeczeństwo. Jesteśmy platformą współpracy i dialogu wyznaczającą trendy 
i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014
Ponad 130 

II Anty-Konferencja CSR 

Ogłoszenie Raportu 
Odpowiedzialny biznes 
w Polsce 2013. 
Dobre praktyki 

Mapa Komunikacji CSR

15 polskich przykładów CSR. Część III

wolontariat

kwestie HR-owe

kodeks etyczny

newsletter

e-learning

wewnętrzne kampanie 
promocyjne

intranet

konkursy

dzień CSR plan komunikacji

odpowiedzialność 
za produkt

pozytywny wpływ 
na otoczenie

główne działania firmy

programy CSR 

włącz grywalizacjębuduj zaangażowanie 
pracowników

drzwi otwarte 
u prezesa

dedykowane eventy

badanie satysfakcji 
pracowników
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pośrednio

internet

blog

akcje marketingowe

aplikacja mobilna

dystrybucja

uczcie s
od sieb
nawzaje

pamiętaj o całym łańcuch
dostaw: poddostawcach-
poddostawców-poddosta

n
s

filtruj informacje

wykorzystuj okazje

pamiętaj o transparentności
przekazu i wiarygodnosci treści

komunikuj 
korzyści „win-win”

właś

FIRMA

 poznaj dobr

praktyki firm

i dowiedz się

więcej

polskich
przykładów
społecznej 
odpowiedzialnośc
biznesu
część III

PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWE

Redakcja:  
Marta Karwacka
Marcin Grzybek

Reaktywowany 
Zespół ds. Społecznej 
Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw przy 
Ministrze Gospodarki

Ambasador Karty 
Dużej Rodziny

VIII Ranking odpowiedzialnych 
fi rm 2014 (Konkurs Organizowany 
przez Akademię Leona 
Koźmińskiego i Dziennik Gazetę 
Prawną we współpracy z PwC)

 
ROZWOJU DLA POLSKIEGO  
BIZNESU

Konkurs Raporty Społeczne 2014 
(współpraca z PwC i SGS)

PROJEKTY PARTNERSKIE

Wizja zrównoważonego 
rozwoju dla polskiego 
biznesu 2050 
(współpraca 
z Ministerstwem 
Gospodarki i PwC)

FOB CZŁONKIEM 

MIĘDZYNARODOWYCH 

INICJATYW I ORGANIZACJI

FOB W SOCIAL MEDIA W 2014

FOB W INTERNECIE W 2014

 

350 000
odsłon portalu

Ponad

 

89 000 

YouTube 
Ponad 

31 000 

 wyświetleń

unikalnych użytkowników i użytkowniczek

Nowa 
odsłona 
portalu

KONTAKT 
e-mail: biuro@fob.org.pl

www.odpowiedzialnybiznes.pl
facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

15 lat na rynku uczestniczek i uczestników 
z 81 firm, ngo, 
uczelni i administracji publicznej

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014

Facebook 
Ponad 

6000 

fanów i fanek

Profi l na LinkedIn
Ponad

Profi le tematyczne 
na Facebooku

Profi l na Twitter
Ponad 

260 
obserwujących

O FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Ponad

300 
obserwujących

5. Targi CSR

60 1000 
wystawców odwiedzających

Ponad i ponad 

uczestników 
i uczestniczek 

I Ogólnopolski 
Dzień Różnorodności

80
Ponad 
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PROGRAMY FORUM 
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Wspieraj 
różnorodność 

w miejscu pracy!
Ludzie w różnym wieku, odmiennej płci, 

sprawności fi zycznej, o innym pochodzeniu 
etnicznym, doświadczeniach 

czy stylu życia to różne pomysły, 
większa efektywność zespołu, 

potencjał rozwojowy organizacji!

Od 2012 roku Karta Różnorodności w Polsce, 
koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, pomaga  pracodawcom tworzyć przyjazne 
miejsca pracy. 

Karta Różnorodności w Polsce:
— ponad 100 sygnatariuszy

• konferencje 
• publikacje 
• szkolenia i spotkania eksperckie 
• badania

KARTA RÓŻNORODNOŚCI  
to zobowiązanie pracodawcy do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji, wprowadzenia polityki równego 

traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Podpisanie Karty jest dobrowolne i bezpłatne.

uczestnicy 
programu 

edukacyjnego
w 2015 ROKU 

karta 
różnorodności 

w polsce
w 2015 roku

KONTAKT 
Ewa Leśnowolska

e-mail: ewa.lesnowolska@fob.org.pl
tel. 697 679 706, 22 627 18 71
www.kartaroznorodnosci.pl

facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia

Partnerzy Strategiczni 
– fi rmy, liderzy odpowiedzialnego biznesu, którzy chcą 
dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie 
odpowiedzialnego biznesu, zobowiązują się długofalowo 
wspierać rozwój idei CSR i rozwijać swoje działania.

W 2014 ROKU

Współpraca z 

48 

Partnerami 
Strategicznymi

Współpraca z 

11 

Partnerami 
Wspierającymi

KONTAKT 
Magdalena Andrejczuk 

Menedżerka Programu Partnerstwa
e-mail: magdalena.andrejczuk@fob.org.pl

tel. 663 020 358, 22 627 18 71

PROGRAM PARTNERSTWA  
to kompleksowy program współpracy FOB z fi rmami, które poprzez swoje zaangażowanie i działania 

przyczyniają się do szerzenia idei CSR w Polsce. 

10. Strona  
internetowa  

wraz z zakładką  
CSR i kontaktem

10. Konferencje  
i komunikaty  

prasowe

10. Konferencje  
i komunikaty  

prasowe

11. Otwarte  
drzwi prezesa

9. Szkolenia  
dla dostawców

11. Media  
społecznościowe

11. Interaktywny 
portal

12. Oficjalny  
komunikat

12. Spotkania z przedstawicielami zarządu w całym kraju

5. Pismo  
do samorządu  

lokalnego

6. Warsztat  
przygotowawczy, 

zbieranie pomysłów

6. Konsultacje 
z instytucjami 
publicznymi

8. Infolinia dla 
klientów/dostawców

7. Osoba 
kontaktowa, 

e-mail, telefon

9. Programy 
edukacyjne

14. Okrągły 
stół

13. Magazyn 
dla pracowników

13. Wolontariat 
pracowniczy

9. Blog 
korporacyjny

8. Rzecznik 
Klienta

5. Pismo 
do samorządu 

lokalnego

6. Wizyty 
studyjne

7. Spotkania 
bezpośrednie

1. Infolinia 
do zgłaszania 

nieprawidłowości

2. Ankieta 
w intranecie 
skierowana 

do pracowników

3. Okrągły 
stół ze 

związkami 
zawodowymi

2. Udział 
w debatach

4. Analiza 
dotychczasowej 

komunikacji  
i narzędzi  
dialogu

GRA 
DLA FIRM

3 publikacje (broszury 

i analizy tematyczne), 
newslettery, webinaria, 
sekcja w portalu 
odpowiedzialnybiznes.pl

PROGRAM PARTNERSTWA W 2014 ROKU

16 

spotkań edukacyjnych:
prace Grupy Roboczej, 
spotkania tematyczne, 
szkolenia, spotkania 
z ekspertami, Klub 
Liderów i Liderek CSR

Wymiana wiedzy i doświadczeń 

Tematy poruszane w 2014 roku:

Promocja dobrych praktyk i wiedzy 

Networking i integracja 

Partnerzy Wspierający 
– fi rmy lub instytucje, które wspierają FOB 
w profesjonalnym i sprawnym zarządzaniu 
stowarzyszeniem, udostępniając swoje narzędzia 
lub usługi. 

PROGRAMY FORUM 
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

patron honorowy patron medialny opiekun

Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy 
Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości 
Komisji Europejskiej.

14

7,1 tys.

KRAJÓW, 
KTÓRE WDROŻYŁY KARTĘ

SYGNATARIUSZY 
W CAŁEJ EUROPIE

PONAD

KARTA RÓŻNORODNOŚCI W POLSCE

Kraje, które się 
przygotowują

KARTA RÓŻNORODNOŚCI W EUROPIE

Kraje, które 
podpisały Kartę

>>  22 maja 2014, Warszawa, Pierwszy 
Ogólnopolski Dzień Różnorodności 
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PARTNERZY PATRONAT HONOROWY 

LIGA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU W EDYCJI 2014/2015

PATRONI MEDIALNI

Lp. Nazwa firmy Lp. Nazwa praktyki Obszar wg ISO 26000 Kategoria str.

1 2Pi Group 1 Razem o łupkach Ład organizacyjny dialog z interesariuszami 22

2 3M Poland 2 Kampania społeczna „Łączą nas innowacje” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

kampanie społeczne 107

3 AB SA 3 AB na zielono Środowisko programy 
prośrodowiskowe

64

4 TB Paka dla Dzieciaka Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

93

4 Allegro 5 Platforma charytatywni.allegro.pl Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

wsparcie organizacji 
pozarządowych

114

5 ANG Spółdzielnia 
Doradców 
Kredytowych

6 Dialog z interesariuszami ANG Spółdzielni 
Doradców Kredytowych

Ład organizacyjny dialog z interesariuszami 22

7 Pierwszy w Polsce zintegrowany raport 
społeczny „handmade”

Ład organizacyjny raportowanie 25

6 ArcelorMittal Poland 
S.A.

8 Wzmocnienie pozycji kobiet (Gender 
diversity)

Prawa człowieka kobiety w biznesie 32

9 Program minigrantów „Działam, pomagam, 
jestem wolontariuszem”

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

wsparcie organizacji 
pozarządowych

114

10 Różnorodność kulturowa Prawa człowieka różnorodność 32

11 Warsztaty dla Rodziców Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom 40

7 Asseco Poland S.A. 12 Akcja „Pomagamy” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

94

8 ASTE Sp. z o.o. 13 W pracownikach siła Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

94

9 ASTOR Sp. z o.o. 14 ASTOR Innovation Room - interaktywna 
wystawa robotyki

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych 101

15 Innow(as)torek Praktyki z zakresu pracy partycypacja pracownicza 43

10 Aviva 16 Wolontusie z Drużyny Pana Pikusia Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 46

11 Bank BGŻ 17 Etyka w praktyce Ład organizacyjny etyka 23

18 Program zaangażowania społecznego Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

95

19 Zrównoważony rozwój biznesu - szkolenie 
e-learningowe dla wszystkich pracowników 
Banku BGŻ 

Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 46

12 Bank Gospodarstwa 
Krajowego

20 Dzień dobry biznes Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci i młodzieży  103

21 Konferencja BGK dla JST Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych  101

22 Mała ojczyzna – wspólna sprawa Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

 104

23 Program grantowy „Na dobry początek!” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 95

24 Program szkoleń dla uczestników praktyk 
letnich w BGK

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

 113

25 Wolontariat kompetencji Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 97

LIGA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU  
to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, 

animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. 
Jest płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczenia między praktykami CSR a młodymi ludźmi.

LOB W LICZBACH

 

11. 

 

2160 

 

75 edycja Ligi 
Odpowiedzialnego 
Biznesu w roku 
akademickim 
2014/2015

fanów i fanek LOB 
na Facebooku

 

21 
Ambasadorów 
i Ambasadorek 

na 19 uczelniach 

w 14 miastach 

uczestników i uczestniczek 
Akademii 
Odpowiedzialnego 
Biznesu –  
„Odpowiedzialność 
pracownika i pracodawcy 
przyszłości”, dwudniowej 
konferencji skierowanej 
do studentów

 

10000

 

5400

odbiorców 
i odbiorczyń 
programu 
w 2014 roku

odbiorców      
i odbiorczyń 
programu 
grantowego

Blisko

Ponad

KONTAKT 
Aleksandra Nowak

aleksandra.nowak@fob.org.pl
www.lob.org.pl

facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu

 

50 
współpracujących 
organizacji 
w 2014 roku

projekt 
odpowiedzia

Chcesz nawiązać ko
z osobami zawodowo
zajmującymi się CSR?

Zgłoś swoją organiza

d p gramu grado programu grantoweg

i zdobądź nawet 
 

22 
zrealizowane 
projekty 
w ramach programu 
grantowego 
Pracownia 
Działań Lokalnych

INDEKS FIRM I ICH DOBRYCH PRAKTYK

Blisko

 

3000 
osób uczestniczyło w inicjatywach Ambasadorów

PROGRAMY FORUM 
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
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Lp. Nazwa firmy Lp. Nazwa praktyki Obszar wg ISO 26000 Kategoria str.Lp. Nazwa firmy Lp. Nazwa praktyki Obszar wg ISO 26000 Kategoria str.

13 Bank Millennium SA 26 Aukcja Dobroczynna Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno- 
-filantropijne

 95

27 Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci  
i młodzieży

 103

28 Come and Grow with Us Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy  
i rozwój kompetencji

 110

29 Nikifory – projekt wsparcia 
niepełnosprawnych artystów 

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

kultura i sztuka  107

30 Projekt „Rodzice na TAK” Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom  40

31 Wdrożenie Kodeksu etycznego Ład organizacyjny etyka  23

32 Zwiększenie dostępności usług finansowych 
dla osób niepełnosprawnych oraz starszych

Zagadnienia 
konsumenckie

dostępność produktów  
i usług

 85

14 Bank Ochrony 
Środowiska

33 BOŚ EKOsystem Środowisko ekoprodukty  63

34 Kampania „Postaw na Słońce” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

kampania społeczna  107

15 Bank Zachodni WBK 35 Akademia Przedsiębiorcy Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

rozwój przedsiębiorczości  110

36 Broszura „Wolontariat kompetencyjny –  
od pomysłu do sukcesu”

Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku  75

37 Grand Tour – poznaj samego siebie Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci  
i młodzieży

 103

38 Raport CSR Banku Zachodniego WBK Ład organizacyjny raportowanie  25

39 Rzeszowska Akademia Inspiracji Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci  
i młodzieży

 104

40 Tu mieszkam, tu zmieniam Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno- 
-filantropijne

 95

41 Twój budżet rodzinny Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych  102

16 BASF Polska 42 Akademia BASF Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci  
i młodzieży

104

43 Autorska metoda kategoryzacji produktów 
według kryteriów zrównoważonego rozwoju: 
Metoda Sustainable Solution Steering

Środowisko ekoefektywność 62

44 Program na rzecz Odpowiedzialnej Chemii Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 74

17 BranQ Sp. z o.o. 45 Promocja polskiej i lokalnej kultury Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

kultura i sztuka 108

18 Capgemini Polska 
Sp. z o.o.

46 Europejski Dzień Języków z Capgemini Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy  
i rozwój kompetencji

111

47 Platforma wspólnych dojazdów do pracy Środowisko zrównoważony transport 66

48 Program Ambasador Capgemini Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy  
i rozwój kompetencji

111

49 Szkoła Talentów Capgemini Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy  
i rozwój kompetencji

112

50 Tydzień Różnorodności Prawa człowieka różnorodność 33

51 Win with Capgemini Prawa człowieka różnorodność 34

19 Carrefour Polska 52 Gospodarowanie odpadami BIO Środowisko programy 
prośrodowiskowe

64

53 Kampania „Z miłości do Zdrowia” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

profilaktyka zdrowotna 109

54 Karta Dużej Rodziny Zagadnienia 
konsumenckie

dostępność produktów  
i usług

84

55 Poprawa efektywności Polskich Banków 
Żywności poprzez zwiększenie liczby 
samochodów-chłodni

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

wsparcie organizacji 
pozarządowych

114

56 Zdrowe jedzenie w mojej szkole i na moim 
stole 

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci  
i młodzieży

105

20 CEMEX 57 Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość – 
lokalne wsparcie dla społeczności

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno- 
-filantropijne

94

58 Polityka Różnorodności w CEMEX Prawa człowieka różnorodność 33

59 System Kart Zdarzeń Potencjalnie 
Wypadkowych

Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo  
w miejscu pracy

38

60 Wizyty Najwyższego Kierownictwa  
w poszczególnych zakładach produkcyjnych 
CEMEX (VFL – visible felt leadership)

Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo  
w miejscu pracy

38

61 Wolontariusze CEMEX wspierają projekt 
„Zaczytani"

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno- 
-filantropijne

96

21 Citi Handlowy 62 Biznes w kobiecych rękach Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych 102

63 Nagroda Emerging Market Champions Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno- 
-filantropijne

96

64 „Policz się" Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci  
i młodzieży

105

22 Credit Agricole Bank 
Polska S.A.

65 Kodeks Współpracy Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 46

66 Odpowiedzialna polityka zakupowa Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacja z dostawcami 78

67 Szkolenia dla pracowników z zasad 
ergonomii i z udzielania pierwszej  
pomocy oraz montaż defibrylatorów

Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo  
w miejscu pracy

38

68 Wolontariat pracowniczy podczas 
Świątecznej Zbiórki Żywności

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno- 
-filantropijne

99

INDEKS FIRM I ICH DOBRYCH PRAKTYK INDEKS FIRM I ICH DOBRYCH PRAKTYK
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Lp. Nazwa firmy Lp. Nazwa praktyki Obszar wg ISO 26000 Kategoria str.Lp. Nazwa firmy Lp. Nazwa praktyki Obszar wg ISO 26000 Kategoria str.

23 CSRinfo 69 Annual CSR Outlook Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 74

70 Ekoedukacja pracowników, dostawców 
i sąsiadów

Środowisko edukacja ekologiczna 60

71 Promocja raportowania pozafinansowego 
wśród biegłych rewidentów

Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 75

72 Studia podyplomowe „Menedżer CSR” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych 103

24 Cyfrowy Polsat S.A. 73 Qurier Świętego Mikołaja Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

93

25 Dentsu Aegis 
Network

74 Odpowiedzialne kartki świąteczne Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

93

75 Odwiedziny dzieci w firmie – inwestycja 
w kompetencje nowych pokoleń

Praktyki z zakresu pracy integracja pracowników 42

76 Piknik firmowy – wydarzenie społeczne Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

99

77 Szkolenia z pierwszej pomocy medycznej Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

38

78 Wolontariat kompetencji liderów Dentsu Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 47

79 Wsparcie kompetencjami organizacji 
pozarządowych

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

wsparcie organizacji 
pozarządowych

115

26 DOZAMEL Sp. z o.o. 80 Tydzień dla Zdrowia i Bezpieczeństwa 
we Wrocławskim Parku Przemysłowym

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych 102

27 E. & J. Gallo Winery 81 Barefoot: przybij stopę do łapki Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

96

28 EC Property 
Management 
Sp. z o.o

82 Akademia Najemcy Europy Centralnej Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacje z interesariuszami 78

83 Fundusz Małych Grantów Europy Centralnej Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

wsparcie organizacji 
pozarządowych

115

29 EDF Polska 84 Akademia EDF Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 44

85 Bezpieczna praca w EDF Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

38

86 Praktyczny przewodnik zarządzania 
różnorodnością dla menedżerów

Prawa człowieka różnorodność 33

87 Sieć Kobiet Grupy EDF – Interp'elles Polska Prawa człowieka kobiety w biznesie 32

88 Wsparcie aktywności sportowej 
osób niepełnosprawnych

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

96

89 Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

96

30 ENEA S.A. 90 Akcja edukacyjna dla Klientów 
„Sprawdź kto sprzedaje Ci energię”

Zagadnienia 
konsumenckie

edukacja konsumentów 85

91 Cykl szkoleń e-learningowych promujący 
postawy zgodne z Kodeksem etyki Grupy 
Kapitałowej ENEA

Ład organizacyjny etyka 24

92 Założenie Fundacji ENEA Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

96

31 eRecruitment 
Solutions Sp. z o.o.

93 Koalicja na rzecz Przyjaznej Rekrutacji Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 74

32 Fabryka Komunikacji 
Społecznej

94 Internetowy przewodnik tworzenia kampanii 
CRM

Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 75

95 Platforma internetowa o marketingu 
społecznym marketingspoleczny.pl

Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 75

33 FRoSTA Sp. z o.o. 96 Może zadbajmy o morze Zagadnienia 
konsumenckie

edukacja konsumentów 85

34 Gaspol Energy 97 Tropiciele Cząstek Stałych Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

profilaktyka zdrowotna 107

35 GEFCO Polska 
Sp. z o. o.

98 Kodeks Etyki Biznesu GEFCO Polska Ład organizacyjny etyka 23

36 Global Motion 
Sp. z o.o.

99 Obniżenie emisji spalin Środowisko zrównoważony transport 66

37 Górażdże Cement SA 100 Polska edycja konkursu przyrodniczego 
Quarry Life Award 

Środowisko programy 
prośrodowiskowe

65

101 Program społeczny „Pokolenie Plus” 
realizowany przez Fundację GÓRAŻDZE – 
Aktywni w Regionie

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

96

102 Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

111

38 Grupa ATERIMA 103 Bezpieczna praca w wakacje Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

kampania społeczna  107

39 Grupa GPEC 104 EKO Edukacja dla Dzieci Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

 105

105 Wielkie Pompowanie dla Dzieci Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 98

40 Grupa Kapitałowa 
LOTOS

106 Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie 
rafinerii Grupy LOTOS i w jej otoczeniu 

Środowisko bioróżnorodność  60

107 Jeden dzień z życia stacji Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój  45

108 Kierunek Bałtyk Środowisko programy 
prośrodowiskowe

 64

109 LOTOS – Mistrzowie w pasach Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

bezpieczeństwo na drodze  92

41 Grupa Muszkieterów 110 Zbieramy krew dla Polski Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 98

42 Grupa Pracuj S.A. 111 Pomoc z efektem W@W Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 100
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43 Grupa Raben 112 Kampania Pierwszy Fotelik Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

bezpieczeństwo na drodze 92

113 Kodeks Etyki i Komisja Etyki dla dostawców 
Grupy Raben

Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacja z dostawcami 77

114 Konkurs dla operatorów wózków widłowych 
„Tańczący z paletami”  

Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

38

115 KOSSmiczna usługa Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacje z dostawcami 77

116 Odpowiedzialne gadżety Grupy Raben Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacje z dostawcami 77

117 Program wolontariatu pracowniczego 
„Wykaż się inicjaTYwą” 

Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 47

118 Wellness Week Praktyki z zakresu pracy zdrowie pracowników 50

44 Grupa Saint-Gobain 119 Dzień EHS Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

39

120 Dzień Różnorodności Prawa człowieka różnorodność 33

121 Habitat – Zrównoważone Budownictwo Środowisko ekobudownictwo 62

122 Program Wdrożenia Nowego Pracownika 
w Grupie Saint-Gobain w Polsce

Praktyki z zakresu pracy rekrutacja i adaptacja 44

45 Grupa Sanofi 123 Kampania społeczna „Jak nie być 
jedną nogą w grobie”

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

profilaktyka zdrowotna 109

124 Kampania społeczna SM – Walcz o Siebie Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

profilaktyka zdrowotna 109

125 Rzadkie choroby są częste Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

profilaktyka zdrowotna 108

126 Stacja ETZ – Enzymatyczna Terapia Zastępcza Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

98

46 Grupa Żywiec S.A. 127 Czy sportowcy piją alkohol? Spotkania 18+ 
w Piwiarniach Warki

Zagadnienia 
konsumenckie

odpowiedzialna 
konsumpcja

85

128 Green IT Środowisko ekobiuro 62

129 PoMOCNA Grupa – wolontariat pracowniczy 
Grupy Żywiec

Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 48

130 Tydzień Bezpieczeństwa Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

39

131 Warzymy Lepszą Przyszłość – Raport wpływu 
Grupy Żywiec za rok 2013

Ład organizacyjny raportowanie 25

47 Headlines Porter 
Novelli

132 Znane Ekspertki Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

kampanie społeczne 107 

48 Henkel Polska 
Sp. z o.o.

133 Chodźmy pomagać Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

97

134 Poradnik Rodzica Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom 40

135 Program Ambasadorów Zrównoważonego 
Rozwoju

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

105

136 Shaping Futures Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

96

49 Horus Innowacyjne 
Materiały 
Przemysłowe 
Sp. z o.o.

137 Inspirujące sesje wideo Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 44

138 Komunikacja w firmie Praktyki z zakresu pracy dialog z pracownikami 40

139 Wdrożenie normy SA8000 Ład organizacyjny zarządzanie 26

50 HP Global Business 
Center Sp. z o.o.

140 Dni Rowerowe Środowisko zrównoważony transport 66

141 Dni Seniora Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 46

142 Family Care Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom 41

143 Fashion for Ecology Środowisko recykling 66

144 Powrót do szkoły Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom 41

145 Praktyki studenckie Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

112

146 Studia podyplomowe Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

112

147 Take Our Children To Work Praktyki z zakresu pracy integracja pracowników 42

51 IBM 148 Program grantów wolontariatu 
pracowniczego ODC

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 100

52 Idea Bank 149 Duma Przedsiębiorcy Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

rozwój przedsiębiorczości  110

150 Inkubator Przedsiębiorczości Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

rozwój przedsiębiorczości  110

151 Trenerzy Biznesu Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

rozwój przedsiębiorczości  110

53 IKEA Retail 152 Ekolekcje w IKEA Targówek Środowisko edukacja ekologiczna  60

153 Ekologia tekstyliów Zagadnienia 
konsumenckie

odpowiedzialna 
konsumpcja

 86

154 Ekologiczne wnętrze Środowisko edukacja ekologiczna  60

155 IKEA Katowice dla młodzieżowego Centrum 
Zimbardo

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 98

156 Konkurs Minigranty IKEA Warszawa Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 100

157 Strefa Rodzica Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 98

158 Wesołe Świetlice Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 98

159 Wielka zbiórka odpadów Środowisko recykling  65

160 Zrównoważona Ekipa Ład organizacyjny zarządzanie  26

54 Infosys BPO Poland 161 Christmas Charity Action Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 93

162 Infosys Finance Campus Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

 112
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55 ING Bank Śląski 163 Aleo – bezpłatna platforma handlowa 
dla firm

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

rozwój przedsiębiorczości 110

164 Badanie istotności Ład organizacyjny zarządzanie 26

165 Certyfikat Zielone Biuro Środowisko certyfikacja 60

166 Ekologiczna edukacja pracowników Środowisko edukacja ekologiczna 60

167 Inspirujące wykłady dla pracowników Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 44

168 Nowoczesne urządzenia gotówkowe 
(wrzutnie light) instalowane w siedzibie 
klienta

Zagadnienia 
konsumenckie

ułatwienia dla klientów 86

169 Pomarańczowy rower Środowisko zrównoważony transport 66

170 Po prostu Zagadnienia 
konsumenckie

odpowiedzialny marketing 86

171 Program Corporate Readiness Certificate 
(CRC) 

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

112 

172 Spotkanie ze Specjalistą Praktyki z zakresu pracy wsparcie pracowników 49

173 Sztuka współczesna dostępna na licencji 
Creative Commons

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

kultura i sztuka  108

174 Videotłumacz języka migowego Zagadnienia 
konsumenckie

dostępność produktów 
i usług

84

56 INTERSEROH 
Organizacja Odzysku 
S.A.

175 Ochrona zasobów naturalnych 
poprzez recykling

Środowisko recykling 65

57 iSCE sp. z o.o. 
(NOTJUSTSHOP™) 

176 Przybij 5 Tynieckiej Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

marketing zaangażowany 
społecznie

108

58 JARS 177 Monitorowanie czystości wody w Zalewie 
Zegrzyńskim i okolicznych akwenach

Środowisko edukacja ekologiczna  61

178 Opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki 
Spółki Jars

Ład organizacyjny etyka  23

179 Opracowanie i wdrożenie systemu 
zarządzania środowiskiem zgodnego z ISO 
14001, integracja z istniejącym systemem 
zarządzania wg ISO 9001 i AQAP 2130

Środowisko certyfikacja  60

59 Jeronimo Martins 
Polska S.A.

180 Biedronka i znani projektanci 
dla Fundacji DKMS 

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 98

181 Młodzi projektanci dla Biedronki Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

współpraca z uczelniami  115

60 Job Impulse Polska 
(Grupa Job)

182 Zasady Etyki w Biznesie Ład organizacyjny etyka  24

61 JUKI CENTRAL 
EUROPE Sp. z o.o.

183 „Uszyj to z JUKI” – bezpłatne warsztaty szycia 
dla kobiet i mam

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych  102

62 KGHM Polska Miedź 
S.A.

184 EKO-Zdrowie Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 99

185 Wolontariat Pracowniczy – Miedziane Serce Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy  48

63 Kompania 
Piwowarska SA

186 Modernizacja układu wymienników 
w strefie odzysku ciepła w stacji 
produkującej wodę odtlenioną

Środowisko ekoefektywność  62

187 Postaw na rower – posadź drzewo Środowisko zrównoważony transport  66

188 Siema! Wolontariat Woodstock zmienia! 
Strefa Eko Kompanii Piwowarskiej na 
Festiwalu Woodstock! 

Środowisko recykling  65

189 Siema! Wolontariat Woodstock zmienia! 
Strefa Sprawdź promile Kompanii 
Piwowarskiej na Festiwalu Woodstock

Zagadnienia 
konsumenckie

odpowiedzialna 
konsumpcja

 86

190 Świadomy Kierowca KP Środowisko zrównoważony transport  66

191 Zmiana technologii wytwarzania wody 
odtlenionej dla potrzeb przepychań 
i płukania rurociągów piwnych

Środowisko ekoefektywność  62

64 KPMG 192 CSR Citi day Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

 106

65 Kronopol Sp. z o.o. 193 Aktywnie przez Zielony Las Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 99

194 KronoBułka Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

99

66 KRUK S.A. 195 Poradnik „Jak wyszliśmy z długów. 
Historie i porady osób zadłużonych”

Zagadnienia 
konsumenckie

edukacja konsumentów  85

67 Lafarge 196 Program wolontariatu pracowniczego 
Lafarge

Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy  47

68 LPP SA 197 LPP dla Młodych Polskich Projektantów 
Mody 

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

 111

198 LPP – Miasto Kobiet Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych  103

69 Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A.

199 Badanie komunikacji wewnętrznej i kultury 
organizacyjnej

Praktyki z zakresu pracy dialog z pracownikami  40

200 Fundacja Solidarni Górnicy Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 95

201 Klub Honorowych Dawców Krwi im. Z. Goli Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 98

202 Kodeks Etyki Ład organizacyjny etyka  23

203 Maraton Dobroczynności Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 94

204 Strategia Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu 2014-2017

Ład organizacyjny zarządzanie  26

205 Zintegrowany System Zarządzania Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

 39

206 Zintegrowany System Zarządzania Środowisko programy 
prośrodowiskowe

 64
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70 Luxoft Poland 
Sp. z o.o.

207 Luxoft na Woodstock Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

112

208 LTS LoGeekNight Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 75

209 Movember Praktyki z zakresu pracy zdrowie pracowników 50

210 Zabawa choinkowa dla dzieci Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

94

71 Lyreco Polska S.A. 211 Zielone drukowanie Środowisko ekobiuro 62

212 Zielony Katalog Środowisko edukacja konsumentów 61

72 Martis CONSULTING 
Sp. z o.o.

213 Akademia CSR „Rozwój odpowiedzialnego 
biznesu” 

Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 76

73 mBank 214 Jutro należy do kobiet Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych 102

215 mPotęga Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci
i młodzieży

105

216 Program dzielenia się wiedzą Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 45

217 Program Rozwoju Młodych Talentów Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

113 

218 Program Wolontariatu Pracowniczego 
„Zróbmy razem coś dobrego”

Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 48

219 Seminaria dla klientów poświęcone 
tematyce UE

Zagadnienia 
konsumenckie

edukacja konsumentów 85

220 Wyróżniają nas ludzie – pomóż nam znaleźć 
tych wyjątkowych

Praktyki z zakresu pracy partycypacja pracownicza 43

74 Medicover Sp. z o.o. 221 Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy 
i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro” Fundacji 
Medicover

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

profilaktyka zdrowotna 109

75 Microsoft 222 Godzina kodowania Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci
i młodzieży

106

76 Mind Progress Group 223 Mind Progress Academy Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 45

77 NEUCA 224 My Mamy Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom 41

225 Program Pomocy Pacjentom Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

profilaktyka zdrowotna 109

78 Nikon Polska 
Sp. z o.o.

226 Akcja (foto)edukacja Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

106

227 Twoje zdjęcie. Twoje prawo Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 76

79 Nowy Styl Sp. z o.o. 
(Grupa Nowy Styl)

228 Charytatywny bal noworoczny 
Grupy Nowy Styl

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

94

80 NSG Group w Polsce 229 Sport jest zdrowy – wsparcie przez NSG 
Group lokalnych sportowców i wydarzeń 
sportowych

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

96

230 Szklany ekran Pilkingtona – warsztaty 
filmowe dla dzieci 

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

99

81 NUTRICIA 231 Cykl raportów – stały dialog 
z interesariuszami 

Ład organizacyjny raportowanie 25

232 Program Well-being w NUTRICIA Polska Praktyki z zakresu pracy zdrowie pracowników 50

82 Operator 
Gazociągów 
Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.

233 GAZ-SYSTEM S.A. partnerem Akademii 
Energii

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

113

234 GAZ-SYSTEM S.A. wdraża Kodeks 
postępowania dla dostawców

Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacja z dostawcami 77

235 Warsztaty dla dostawców Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacje z dostawcami 77

236 Warsztaty dla przedstawicieli urzędów 
wojewódzkich 

Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacje z interesariuszami 78

237 Warsztaty z obsługi Systemu Wymiany 
Informacji (SWI) 

Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacje z interesariuszami 78

83 Orange Polska 238 Bezpieczny Starter Zagadnienia 
konsumenckie

zdrowie i bezpieczeństwo 
konsumentów

87

239 Dialog w zakresie integracji cyfrowej Zagadnienia 
konsumenckie

dostępność produktów 
i usług

84

240 e-faktura Środowisko ekoefektywność 63

241 Ekoszkoły Środowisko recykling 65

242 Grywalizacja społeczna w pracowniach 
Orange 

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

95

243 Orange bez barier Zagadnienia 
konsumenckie

dostępność produktów 
i usług

84

244 Orange Polska outplacement Praktyki z zakresu pracy wsparcie pracowników 49

245 Orange Warsaw Festiwal bez barier Zagadnienia 
konsumenckie

dostępność produktów 
i usług

84

246 Piszemy Raport CSR – na blogu Ład organizacyjny raportowanie 25

247 Portal E-wolontariat.pl Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

95

248 Program dotacji Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

99

249 #SuperKoderzy Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

106

250 Świąteczne prezenty w słusznym celu Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

94

251 Zdrowie na TAK Prawa człowieka różnorodność 33

84 Orbis S.A. 252 Firmowa sieć kobiet – WAAG 
(Women At Accor Generation)

Prawa człowieka kobiety w biznesie 32

85 OTTO Polska 
Sp. z o.o.

253 X dni do Soczi 2014 Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

97

254 Prawdziwy talent nie ma barier Prawa człowieka różnorodność 33

86 PEKAES SA 255 „CSR – 10/10” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

96
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87 Pelion S.A. 256 Konkurs „Mistrz Kibicowania” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
filantropijne

97

257 Magazyn 60+ dla młodych duchem Zagadnienia 
konsumenckie

edukacja konsumentów 85

258 Noc Muzeów Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

100

259 Pracownicy firmy Pelion wystawiają 
Kopciuszka dla dzieci

Praktyki z zakresu pracy integracja pracowników 42

260 Projekt Anioł Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 48

261 Wstęp do Kariery Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

113

262 Urtica Dzieciom Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

98

88 Petra Sp. z o.o. 263 Firma przyjazna rodzicom Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom 41

264 Księgowanie w chmurze Środowisko ekobiuro 62

89 PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A.

265 Atom dla Nauki – współpraca 
ze środowiskiem akademickim na rzecz 
rozwoju wiedzy na temat energetyki 
jądrowej

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

współpraca z uczelniami 115

266 Bezpieczeństwo przede wszystkim 
w PGE Dystrybucja

Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

39

267 Dbamy o ochronę ptaków Środowisko programy 
prośrodowiskowe

64

268 Energetyczny Tornister dla dzieci Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

100

269 „Pan Piorunek” i „Eksperymenty” – 
nowy sposób na edukację młodzieży

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

106

270 Prąd – mój bezpieczny przyjaciel Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

106

271 Program wolontariatu pracowniczego 
PGE „Pomagamy”

Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 47

272 Rozwijamy wiedzę o energii 
od najmłodszych lat

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

106

273 Sadzimy lasy pełne energii Środowisko edukacja ekologiczna 61

274 SOS Filipiny – Podaruję Dom Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

100

275 „Wakacje pod prąd” – odkrywamy 
miejsca pełne energii

Środowisko edukacja ekologiczna 61

90 PGNiG Obrót 
Detaliczny sp. z o.o.

276 Akademia bezpiecznego przedszkolaka Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

100

277 Gaz z łupków prawie bez tajemnic – 
warsztaty geologiczne

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

104

278 Konkurs ekologiczny „Dbając o środowisko, 
oszczędzasz energię”

Środowisko edukacja ekologiczna 61

279 Projekt edukacyjny Szkoły dla Ekorozwoju Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

105

280 Tydzień ekologiczny w szkołach 
podstawowych

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

105

91 PGNiG TERMIKA SA 281 Dzień otwarty Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

dobry sąsiad 93

282 Ścieżka biegowo-edukacyjna Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

99

283 Witaj szkoło Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

101

92 PKO Bank Polski 284 Charytatywne akcje biegowe „Biegnę dla …” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

97

285 Karta Szkolna Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

107 

286 Karty i gadżety prepaid Zagadnienia 
konsumenckie

ułatwienia dla klientów 86

287 Rzecznik Klienta Zagadnienia 
konsumenckie

ułatwienia dla klientów  86

288 System kafeteryjny MyBenefit Praktyki z zakresu pracy wsparcie pracowników 49

93 PKP S.A. 289 Fundacja Grupy PKP Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 100

290 Kodeks Etyki Grupy PKP Ład organizacyjny etyka 23

291 Strategia CSR dla PKP S.A. Ład organizacyjny zarządzanie 27

292 Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach 
kolejowych oraz w ich otoczeniu

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

wsparcie organizacji 
pozarządowych

115

94 Polpharma 293 Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu

Środowisko zrównoważony transport 67

294 Ogólnopolski program edukacyjno-
-informacyjny „Przygotuj się na wstrząs”

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

profilaktyka zdrowotna 109

295 Program Etyczny Grupy Polpharma Ład organizacyjny etyka 24

296 Program Oszczędzania Energii Środowisko ekoefektywność 63

297 Promocja transportu publicznego – 
„Zielone bilety”

Środowisko zrównoważony transport 66
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95 Polska Spółka 
Gazownictwa 
sp. z o.o.

298 Dialog na rynku gazu Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku  75

299 Etyka w praktyce Ład organizacyjny etyka  24

300 Pokaż, że pamiętasz. PRZYPNIJ KOKARDĘ! Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

101

301 Sala kinowa w zbiorniku gazu Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

kultura i sztuka 108

302 W służbie bezpieczeństwa. Współpraca 
Państwowej Straży Pożarnej i Polskiej Spółki 
Gazownictwa

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych 102

303 Zanim kupisz lub sprzedasz – 
porozmawiajmy o tym! 

Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacja z dostawcami 78

96 Polski Koncern 
Naftowy ORLEN SA

304 Akademia Zakupowa Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 45

305 Biznes i nauka – innowacyjna współpraca 
na rzecz rozwoju

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

współpraca z uczelniami 115

306 Blog edukacyjny Głównego Ekonomisty PKN 
ORLEN, Adama Czyżewskiego 

Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 74

307 Charytatywny marszobieg – dzień przed 
biegami ORLEN Warsaw Marathon

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

97

308 Dialog społeczny mający na celu uzyskanie 
poparcia dla inwestycji rozbudowy 
Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim 

Ład organizacyjny dialog z interesariuszami 22

309 Dialog z kluczowymi dostawcami 
PKN ORLEN SA

Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacje z dostawcami 77

310 Działania charytatywne pracowników 
Działu Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

101

311 Konkurs plastyczny na projekt kartki 
świątecznej PKN ORLEN

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

94

312 Niezwykły Mecz Praktyki z zakresu pracy integracja pracowników 42

313 ORLEN dba o nasadzenia kompensacyjnyjne 
drzew i krzewów

Środowisko programy 
prośrodowiskowe

64

314 ORLEN Olimpiada Praktyki z zakresu pracy integracja pracowników 43

315 Pomoc koleżeńska w trudnych sytuacjach 
życiowych

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

 99

316 Program Zachęt BHP Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo w miejscu 
pracy

39

317 Raport Środowiskowy 2013 Ład organizacyjny raportowanie 26

318 Trenujemy. Pomagamy Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

97

319 Zostań pomocnikiem św. Mikołaja Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 47

97 Polskie Górnictwo 
Naftowe 
i Gazownictwo SA

320 Bądź widoczny bądź bezpieczny Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

bezpieczeństwo na drodze 92

321 Budujemy ogród sensoryczny „Zielona 
ławeczka”

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

101

322 Projekt edukacyjny Geotalent Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

104

98 Polskie LNG S.A. 323 Fundusz Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
(FWIL)

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

95

324 Program Bezpieczne Miasto Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych 103

99 Procter & Gamble 
Polska

325 Choinka Marzeń Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

94

326 Polskie Nadzieje Olimpijskie Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

97

100 Provident Polska S.A. 327 Dbamy o mamy Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom 41

328 Kodeks Etyczny Ład organizacyjny etyka 23

329 Pasjonaci Providenta Praktyki z zakresu pracy wsparcie pracowników 50

330 Raport Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu Provident Polska S.A. za lata 
2012-2014

Ład organizacyjny raportowanie 26

101 PwC 331 Debaty międzysektorowe Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 76

332 Etyka Ład organizacyjny etyka 24

333 Flexibility w miejscu pracy Praktyki z zakresu pracy work-life balance 48

334 PwC bez barier Prawa człowieka różnorodność 34

335 Współpraca z EKON Uczciwe praktyki 
operacyjne

relacje z dostawcami 77

102 PZU 336 Kochasz? Powiedź STOP Wariatom 
Drogowym

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

bezpieczeństwo na drodze 92

103 Renault Polska 337 Renault Handisport Team Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

aktywność fizyczna 92

104 ROHLIG SUUS 
Logistics

338 Szczyty kosztują  Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 74

105 Schenker 
Sp. z o.o. 
(DB Schenker 
Logistics)

339 Dzielenie się wiedzą z klientami na temat 
możliwości doskonalenia biznesu w ramach 
kultury Lean – spotkanie z guru Lean 
i pionierem Kaizen Masaaki Imai

Uczciwe praktyki 
operacyjne

edukacja rynku 76

340 Gra „Fair Play” Ład organizacyjny compliance 22

341 Najbardziej zielony terminal w Polsce Środowisko ekoefektywność 63

342 Wdrożenie i audyt zasad SQAS służących 
badaniu poziomu bezpieczeństwa i jakości 
działań operacyjnych w obrocie produktami 
chemicznymi

Ład organizacyjny zarządzanie 27

106 Sela Sp. z o.o. 343 Bezpieczeństwo kluczową wartością Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych 103

107 Shell Polska 344 Bezpieczne Szelki. Akcja promocji 
bezpieczeństwa drogowego wśród dzieci 
klas I-III szkół podstawowych

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

bezpieczeństwo na drodze 92

108 Skanska w Polsce 345 Ethics Roadmap Ład organizacyjny etyka 24

346 Komitet ds. Etyki Ład organizacyjny etyka  25

347 Voice Meetings Uczciwe praktyki 
operacyjne

dialog z dostawcami 74

109 SMG/KRC Poland HR 
Region Południowy 
Sp. z o.o.

348 Kariera na start Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

113
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110 SSIL Research 
and Consulting

349 Young Experts Group Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

114

111 Stanley Black 
& Decker Polska

350 Dzień Ziemi Środowisko programy 
prośrodowiskowe

64

351 Świąteczne Pomaganie Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

94

112 Stena Recycling 
Sp. z o. o.

352 STENA EkoStacja – pierwsza stacja 
recyklingu w Swarzędzu 

Środowisko recykling 65

113 Tesco Polska 
Sp. z o.o.

353 100% Gwarancja Satysfakcji Zagadnienia 
konsumenckie

ułatwienia dla klientów 87

354 Akademia dla Młodych Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

104

355 Do poprawki Praktyki z zakresu pracy partycypacja pracownicza 43

356 Kompetencje Lidera Tesco Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 45

357 Orszaki Mikołajkowe Pracowników 
Tesco Polska

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

93

358 Panel Młodych w Tesco Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 45

359 Partnerstwo Fundacji Tesco Dzieciom 
z Fundacją Happy Kids

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

98

360 Poznaj bliskiego sąsiada Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

dobry sąsiad 93

361 Projekt grantowy „Pracownia Talentów” 
Fundacji Tesco Dzieciom

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

101

362 Stypendia edukacyjne Fundacji Tesco 
Dzieciom – „Mądry start”

Praktyki z zakresu pracy wsparcie pracowników 49

363 Świąteczny program pomocy dla dzieci 
pracowników Tesco

Praktyki z zakresu pracy wsparcie pracowników 49

364 „Torba na całe życie” Środowisko ekoprodukty 63

365 Wykorzystanie grywalizacji w edukacji 
najmłodszych

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

106

114 TK Maxx 366 Partnerstwo strategiczne programu 
Akademia Przyszłości. Współpraca 
międzysektorowa na rzecz wspierania 
edukacji i poprawy startu w życiu najbardziej 
potrzebujących dzieci w Polsce

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

101

115 T-Mobile Polska S.A. 367 Autorskie projekty wolontariackie 
pracowników T-Mobile, w ramach programu 
wolontariatu pracowniczego „Radość 
pomagania”

Praktyki z zakresu pracy wolontariat pracowniczy 48

368 Bezpieczeństwo na drogach – akcja 
edukacyjna dla czytelników Gazety Prawnej

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

bezpieczeństwo na drodze 93

369 Dni Wiedzy Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 45

370 Dzień Fit Praktyki z zakresu pracy zdrowie pracowników 50

371 Kobiece Lunche Prawa człowieka kobiety w biznesie 32

372 Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania 
Korupcji

Uczciwe praktyki 
operacyjne

przeciwdziałanie 
nadużyciom

76

373 Pokój Przyjazny Rodzicom Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom 41

374 Śniadania z Zarządem Praktyki z zakresu pracy dialog z pracownikami 40

375 Włącz sie do Zmian z WWF i T-Mobile Środowisko edukacja ekologiczna 61

376 Zbieraj nakretki – Pomogą dzieciom! Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

101

116 Totalizator Sportowy 377 Aktualizacja Kodeksu Dobrych Praktyk Ład organizacyjny etyka 25

378 Kumulacja Aktywności Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

aktywność fizyczna 92

379 Procedura przeciwdziałania mobbingowi Praktyki z zakresu pracy przeciwdziałanie 
nadużyciom w miejscu 
pracy

44

380 Stypendium na medal Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

97

381 Zmieniamy razem Praktyki z zakresu pracy partycypacja pracownicza 43

117 TRI (Poland) 382 Dzień Zdrowia i Bezpieczeństwa z TRI Poland Praktyki z zakresu pracy integracja pracowników 42

383 Kampania informacyjna dot. podniesieniu 
świadomości i przeciwdziałaniu 
dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu

Praktyki z zakresu pracy przeciwdziałanie 
nadużyciom w miejscu 
pracy

44

384 Kodeks Postępowania w praktyce Ład organizacyjny compliance 22

385 Muda – poszukiwanie i eliminowanie 
marnotrawstwa

Środowisko ekoefektywność 63

386 Szkolenie KYT Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

39

387 Twoja ścieżka do kariery Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

114

118 Unilever Polska 388 Lipton gra z WOŚP Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

marketing zaangażowany 
społecznie

108

389 Ogólnopolski Program Walki 
z Cholesterolem „Proaktywnie dla Serca”

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

profilaktyka zdrowotna 109

390 Plan „Życie w sposób zrównoważony” 
w praktyce

Ład organizacyjny zarządzanie 27

391 Program BeSafE 
(Behavioral Safety Excellence)

Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

39

392 Unilever Future Leaders Programme 
(program menedżerski)

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy
i rozwój kompetencji

112

393 Wzorowa Łazienka Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

101
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119 UPC Polska 394 Think Big Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

rozwój przedsiębiorczości 110

395 Think Pink Praktyki z zakresu pracy zdrowie pracowników 51

396 Udogodnienia dla osób o szczególnych 
potrzebach

Zagadnienia 
konsumenckie

dostępność produktów 
i usług

84

120 Volkswagen Motor 
Polska Sp. z o.o.

397 Compliance Ład organizacyjny compliance 22

398 Edukacja poprzez silniki Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dzieci 
i młodzieży

107

399 Kalendarz zdrowia Praktyki z zakresu pracy zdrowie pracowników 50

400 Karta Stosunków Pracy Praktyki z zakresu pracy partycypacja pracownicza 43

401 Ocena postawy ciała na stanowisku pracy Praktyki z zakresu pracy zdrowie pracowników 50

402 Praca w Miejscu Pamięci Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

edukacja dorosłych 103

403 Program AUR (Autonomicznego 
Utrzymania Ruchu)

Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 46

404 Program Przyszła Mama Praktyki z zakresu pracy firma przyjazna rodzicom 42

405 Projekt „Mechatronik” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

111

406 Projekt „Stażysta” Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

114

407 Respect! Prawa człowieka różnorodność 32

408 Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy Praktyki z zakresu pracy bezpieczeństwo 
w miejscu pracy

38

409 Think Blue. Factory Środowisko programy 
prośrodowiskowe

65

410 VWolontariat Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

100

411 Współpraca ze szkołami wyższymi Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

współpraca z uczelniami 115

412 Zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna Praktyki z zakresu pracy zdrowie pracowników 50

121 Volkswagen Poznań 413 Kształcenie zawodowe Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
rozwój kompetencji

111

414 Mistrzostwa Jakościowe Praktyki z zakresu pracy szkolenia i rozwój 46

415 Pracowniczy Program Emerytalny Praktyki z zakresu pracy wsparcie pracowników 49

416 Studia o profilu praktycznym Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

112

122 Wawel SA 417 Zostań Pomocnikiem Św. Mikołaja Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

działania charytatywno-
-filantropijne

93

123 Y-Consulting 418 Program mentoringowo-szkoleniowy 
dla młodych przedsiębiorców

Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

114

419 Program Rozwoju Ygreków Zaangażowanie 
społeczne i rozwój 
społeczności lokalnej

tworzenie miejsc pracy 
i rozwój kompetencji

113

124 ZT „Kruszwica” S.A. 420 IV edycja „Z Kujawskim pomagamy 
pszczołom”

Środowisko edukacja ekologiczna 61
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