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uż po raz szósty zapraszamy Państwa do udziału 

w Targach CSR. To największe, cykliczne wydarzenie 

poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, które 

organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Formuła 

targowych stoisk sprzyja pokazywaniu ciekawych projektów 

prowadzonych przez różne fi rmy, instytucje i organizacje 

oraz pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów. 

Wiemy, że uczestnicy i uczestniczki poprzednich edycji chwalili 

możliwość networkingu, jaką daje przestrzeń targowa, a także 

okazję do poznania dobrych praktyk już wdrożonych w wielu 

przedsiębiorstwach.

Dotychczasowe Targi pokazały, że środowisko osób 

związanych z CSRem potrzebuje wspólnych spotkań, 

bo właśnie podczas takich nieformalnych dyskusji często 

rodzi się współpraca i pomysły na nowe projekty. Wierzymy, 

że dzięki wzajemnemu poznawaniu się jesteśmy w stanie 

lepiej zrozumieć wyzwania i ograniczenia, przed którymi stoją 

przedstawiciele poszczególnych sektorów. Sprzyja to także 

późniejszej współpracy.

W tym roku podczas Targów skupiamy się na edukacyjnej 

działalności biznesu, chcąc pokazać jak duży wkład wnoszą 

one w społeczną wiedzę na temat ekologii, zdrowia czy bez-

pieczeństwa. Dzieląc się swoją wiedzą ekspercką, fi rmy często 

wypełniają lukę edukacji formalnej. Dlatego warto docenić ich 

wysiłki oraz skorzystać z informacji i materiałów powstałych 

w ramach różnych kampanii i programów edukacyjnych. 

Wierzę, że 6. Targi CSR będą dla Państwa interesującym 

przeglądem praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu 

w Polsce oraz źródłem nowych kontaktów i inspiracji. 

Dziękuję wszystkim naszym partnerom, bez których nie byłoby 

tego wydarzenia.

Szanowni Państwo!

MIRELLA 
PANEK-OWSIAŃSKA
prezeska 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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RAPORT 
„ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE 2016. 

DOBRE PRAKTYKI” 

TO jubileuszowa, 
15. edycja 

NAJWAŻNIEJSZEJ PUBLIKACJI 
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 

☞ Zaprezentuj 
dobrą praktykę 
swojej fi rmy!

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 grudnia: 
raport2016.odpowiedzialnybiznes.pl

Zgłoszenie i publikacja praktyk są bezpłatne.



Inspirujemy biznes, który zmienia świat
Łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes

 
orum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej dzia-

łającą i największą organizacją pozarządową w Pol-

sce, która zajmuje się tematem społecznej odpowie-

dzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to 

organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem 

i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.

W tym celu współpracujemy z fi rmami,  administracją 

publiczną, środowiskiem akademickim oraz innymi orga-

nizacjami trzeciego sektora. W ubiegłym, jubileuszowym 

roku, dokonując podsumowań 15-lecia działalności Forum 

i defi niując strategiczne kierunki rozwoju na kolejne lata, 

na nowo spojrzeliśmy również na naszą misję i wartości. 

Chcemy, aby  w działaniach towarzyszyły nam: odwaga, 

spójność, wiedza i współpraca. Nasze wartości oddaje misja 

FOB: „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspi-

rujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy 

zmieniają biznes”.

Uważamy, że biznes i jego otoczenie może, a wręcz powi-

nien inicjować działania na rzecz zmian społecznych i środowi-

skowych. Z tego powodu, tak istotna jest właśnie współpraca 

sektorowa i międzysektorowa,  uwypuklona pod postacią 17. 

Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Błędem jest niewy-

korzystywanie tego potencjału. Warto angażować wszystkie 

sektory, a szereg przykładów pokazuje, że możliwe jest także 

połączenie konkurentów rynkowych w działaniach na rzecz 

wspólnych wyzwań sektorowych, społecznych, środowisko-

wych. Koalicje nie tylko zwielokrotniają efekty, ale i podnoszą 

jakość wspólnych projektów. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju stwarzają doskonałą 

płaszczyznę takich poszukiwań i wspólnych działań. FOB uła-
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twia tę współpracę. Jesteśmy organizacją, która od 16 lat łączy 

liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce, a od roku jest też 

jedynym w Polsce członkiem Sustainable Development Solu-

tion Network, agendy ONZ wspierającej realizację 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). To nowa perspektywa 

na poziomie makro, niemniej idea współpracy jest podstawą 

licznych inicjatyw, w które angażuje się Forum. 

Realizacji takiego podejścia służą kolejne Targi CSR – 

największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Tegoroczna, szósta 

edycja odbywa się pod hasłem „Edukacyjna działalność bizne-

su. Przedmiot obowiązkowy”. Dla Forum edukowanie biznesu 

i z biznesem ma kluczowy wymiar w perspektywie całej dzia-

łalności stowarzyszenia. W 2017 roku wydamy jubileuszową, 

15. edycję Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 

praktyki”. Ważną rolę odgrywają też inne działania edukacyj-

no-promocyjne, różnego rodzaju publikacje i badania, kon-

kursy takie jak: „Pióro Odpowiedzialności”, „Nagroda ludzie, 

którzy zmieniają biznes”, czy wreszcie konferencje, spotkania 

dla biznesu, rozwijanie portalu odpowiedzialnybiznes.pl, 

a także nasze sztandarowe programy, ukierunkowane na 

wspieranie współpracy: Program Partnerstwa, Karta Różno-

rodności, Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

to obecnie ponad 50 fi rm i organizacji, liderów swoich branż, 

które chcą dzielić się wiedzą i zdobywać nowe kompetencje. 

Wspólnie tworzymy materiały, badania, wreszcie wydarzenia 

poświęcone zrównoważonemu rozwojowi i społecznej odpo-

wiedzialności biznesu. Karta Różnorodności, której polskim 

koordynatorem jesteśmy od 2012 roku, to kolejny przykład 

jednoczenia różnych sektorów i branż wokół określonej  idei, 

z jednej strony dotyczącej oczywiście miejsca pracy, z drugiej – 

dużo szerzej – budowania włączającego społeczeństwa, otwar-

tego na różnorodność, na inne, nieznane. Celem programu 

skierowanego do studentów – Liga Odpowiedzialnego Biznesu 

– jest natomiast pokazanie przyszłym pracownikom szans 

i możliwości, jakie niesie odpowiedzialny biznes. To projekt 

budowany w przekonaniu, że niezależnie od tego, jak potoczą 

się dalej drogi zawodowe młodych ludzi, wszędzie powinna być 

przestrzeń na działania z uwzględnieniem wartości CSR. 

Budowanie odpowiedzialnego otoczenia, tworzenie koalicji 

fi rm zaangażowanych społecznie, przestrzeni do wymiany 

doświadczeń pomiędzy menedżerami i menedżerkami, admini-

stracją publiczną, przedstawicielami/kami środowisk akade-

mickich i organizacjami społecznymi – jest wspólnym mianow-

nikiem całej aktywności Forum. Jesteśmy otwarci na nowe 

rozwiązania i możliwości współpracy, aby zmieniać biznes na 

lepsze i łączyć zainteresowanych taką zmianą ludzi.

MARZENA STRZELCZAK
członkini zarządu, 

dyrektorka generalna 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Dołącz do tych, którzy wspierają 

różnorodność w miejscu pracy!

W POLSCE: W EUROPIE:

KARTA RÓŻNORODNOŚCI  
to zobowiązanie do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, 

wprowadzania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością. 

Podpisanie Karty jest dobrowolne i bezpłatne.

KONTAKT 

Marzena Strzelczak
Dyrektorka Generalna
marzena.strzelczak@fob.org.pl

www.kartaroznorodnosci.pl
      zarzadzanieroznorodnoscia

ponad

 150 

sygnatariuszy

 16 krajów 

wdrożyło Kartę

ponad

 200  tys. 

ponad

 7,1 tys. 

pracowników sygnatariuszy

Patroni Honorowi 
Karty Różnorodności 

Opiekun 
Karty Różnorodności 

od 2012 roku

pełnomocnik rządu
do spraw równego traktowania



IKEA

elem IKEA jest tworzenie lepszego codziennego 

życia dla wielu ludzi. Firma koncentruje  się nie tylko 

na niepowtarzalnym wzornictwie i funkcjonalnych 

meblach w przystępnej cenie, ale także na działal-

ności przyjaznej ludziom i środowisku. W ramach strategii 

„People & Planet Positive” angażuje się w inicjatywy wspiera-

jące zrównoważony rozwój oraz ograniczanie zmian klimatycz-

nych. Na początku 2016 roku, dzięki zakupowi sześciu farm 

wiatrowych i inwestycji w instalacje do wytwarzania energii 

z biomasy w fabrykach, osiągnęła niezależność energetyczną. 

To oznacza, że produkuje tyle czystej energii elektrycznej, ile 

zużywają wszystkie jej budynki w Polsce. IKEA chce inspirować 

i promować proekologiczne postawy, udostępniając klientom 

produkty, które wspierają segregację odpadów, oszczędność 

wody, ograniczanie zużycia energii elektrycznej, a także jej 

własną, domową produkcję poprzez zakup paneli fotowoltaicz-

nych. Co więcej, IKEA posiada globalnie około 98% produktów 

i opakowań, które spełniają założenia fi rmy: materiały do ich 

produkcji pochodzą z surowców odnawialnych, recyklingu lub 

nadają się do ponownego przetworzenia.

W IKEA ludzie są najważniejsi, dlatego też fi rma codziennie do-

cenia oraz wspiera ich działania i rozwój. Prowadzi różnorodne 

kampanie społeczne i edukacyjne, z których korzystają miliony 

dzieci i dorosłych osób w Polsce i na całym świecie. Firma stale 

się rozwija. Otwiera kolejne sklepy, a poprzez IKEA Centres 

Poland S.A., buduje parki handlowe zaprojektowane 

w taki sposób, aby były miejscem dla spotkań biznesowych 

i rodzinnych. Obecnie posiada dziewięć sklepów w Polsce, któ-

re w roku fi nansowym 2016 odwiedziło aż 28 milionów osób.
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Rozmowa z Anną Pawlak-Kuligą 

– prezes zarządu IKEA Retail w Polsce

ANNA PAWLAK-KULIGA 
prezes zarządu IKEA Retail w Polsce
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Od 20 lat zajmuje się zarządzaniem i rozwijaniem ludzi oraz strategiami 
w branży sprzedaży detalicznej. Pracę w IKEA zaczęła 8 lat temu w Wielkiej Brytanii, 
gdzie objęła stanowisko Nawigatora Biznesu. Do Polski wróciła w 2012 roku, początko-
wo jako członek zarządu IKEA Retail, a rok później – także wiceprezes. Zasiadała 
w zarządzie spółki IKEA Property oraz radzie nadzorczej IKEA Distribution na Europę 
południowo-wschodnią. Od września 2016 roku pełni funkcję prezes zarządu IKEA 
Retail. Wolne chwile spędza z rodziną, podróżując oraz poznając nowe kultury. 
Lubi aktywnie spędzać czas w górach i nad morzem. Uprawia kitesurfi ng, dużo czyta. 
Interesuje się tematyką rozwoju osobistego oraz psychologii.
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Które Cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone przez ONZ 

w 2015 roku są szczególnie ważne dla IKEA na świecie? 

A jak wygląda to w Polsce?

Polityka ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju jest nam 

bardzo bliska. Z uwagi na charakter naszej działalności jako 

Grupa IKEA szczególną rolę widzimy w tworzeniu warunków 

i wzorców umożliwiających zrównoważoną konsumpcję oraz 

produkcję (12. Sustainable Development Goal). 

Jesteśmy globalną fi rmą, posiadającą 328 sklepów w 28 

krajach, i zdajemy sobie doskonale sprawę z odpowiedzialno-

ści, jaką mamy wobec środowiska i ludzi. Dlatego też wiele 

wymagamy od siebie i wytyczamy sobie ambitne cele, które 

realizujemy codziennie. Jednym z nich jest nasza całkowita 

niezależność energetyczna we wszystkich krajach, w których 

jesteśmy obecni, poprzez inwestycje w odnawialne źródła 

energii. Co bardzo ważne, w Polsce nam się to już udało. 

Oferujemy produkty i rozwiązania dla konsumentów, które 

przyczyniają się do efektywniejszego oszczędzania energii, 

wody, czy minimalizowania odpadów w domu. Zmieniamy 

rynek zrównoważonej konsumpcji poprzez własną ofertę, 

w której nie szukamy kompromisu z ochroną środowiska – 

przykładowo 100% oświetlenia, które sprzedajemy, to 

energooszczędna i bezpieczna technologia LED. Dążymy 

także do tego, aby globalnie 100% naszych produktów 

i opakowań pochodziło z surowców odnawialnych, recyklingu 

bądź nadawały się do ponownego przetworzenia. W produkcji 

używamy materiały pochodzące z bardziej zrównoważonych 

źródeł. Co to oznacza? Weźmy przykład naszej bawełny, która 

jest jednym z najważniejszych materiałów IKEA. Od 2005 

roku wspieramy działania na rzecz bardziej zrównoważonego 

rozwoju w jej uprawie. Wspólnie z WWF i innymi partnerami, 

założyliśmy Better Cotton Initiative, która ma na celu poprawę 

światowej produkcji bawełny, wspierając przede wszystkim 

farmerów oraz dbając o środowisko i przyszłość tego sekto-

ra. Zmiana całego asortymentu na bardziej zrównoważony 

to nasz cel. Nasi klienci w Polsce coraz częściej wybierają 

produkty przyczyniające się do bardziej zrównoważonego życia 

w domu. Tylko w minionym roku fi nansowym ich sprzedaż 

wzrosła o prawie 30 proc.

Ważnym aspektem naszego zaangażowania w zrównoważony 

rozwój jest także edukacja i włączanie w działania naszych 

klientów. W Polsce prowadzimy szereg kampanii konsumenc-

kich, współpracujemy także z wieloma podmiotami społeczny-

mi i publicznymi, aby wspólnie tworzyć rynek gotowy na zrów-

noważoną konsumpcję. Zaczynaliśmy od segregacji odpadów 

i oszczędzania energii, dzisiaj najwięcej mówimy o niemarno-

waniu zasobów (w tym żywności), a będziemy jeszcze więcej 

działać na rzecz własnej produkcji energii odnawialnej. 
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Jakie są największe wyzwania prowadzenia biznesu 

w sposób zrównoważony w Polsce? Jak strategia realizowa-

na globalnie ma swoje umocowanie w Polsce?

Największym wyzwaniem związanym ze zrównoważonym

rozwojem, które stoi przed biznesem, jest racjonalne korzystanie 

z zasobów naturalnych. Z niepokojem obserwujemy zmniej-

szającą się ilość zasobów energetycznych, takich jak węgiel 

czy ropa naftowa, co spowoduje początkowo wzrost ich ceny, 

a docelowo trwały niedobór. Dlatego też naszym celem jest 

rozwój i inwestycje w odnawialne źródła energii, które nie tylko 

pomogą zachować podstawy funkcjonowania wielu organiza-

cji, ale przede wszystkim ograniczą szkodliwe dla nas zmiany 

klimatyczne. IKEA w Polsce udało się już zainwestować w taką 

ilość rozwiązań i instalacji do generowania energii odnawial-

nej, że staliśmy się „niezależni” energetycznie. Dzięki zakupowi 

sześciu farm wiatrowych oraz instalacjom produkującym energię 

z biomasy, możemy wyprodukować tyle energii, ile konsumują 

wszystkie budynki IKEA na terenie całego kraju. Co więcej, od 

2017 roku umożliwimy produkcję czystej energii również naszym 

klientom w Polsce, planujemy bowiem wprowadzić do oferty 

panele fotowoltaiczne. To dla nas ogromna satysfakcja, że inwe-

stując i udostępniając rozwiązania, które prowadzą do bardziej 

ekologicznego życia, możemy skutecznie walczyć ze zmianami 

klimatu. Dlatego każdego dnia prowadzimy i pokazujemy jak 

prowadzić efektywny biznes, który jest przyjazny dla otoczenia, 

ze szczególnym uwzględnieniem środowiska i społeczeństwa. 
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Rosną oczekiwania konsumentów w Polsce. Czy IKEA wy-

chodzi im naprzeciw? Jak to się przekłada na dostawców?

Świat ciągle się zmienia, świadomość i oczekiwania naszych 

klientów także. Dlatego w IKEA tworzymy funkcjonalne 

produkty o bogatym wzornictwie, które opiera się na obser-

wacjach mieszkań naszych klientów oraz ich codziennych 

zachowań. Widzimy jak ogromne znaczenie mają rzeczy, które 

nas otaczają i sprawiają, że czujemy się po prostu dobrze. 

Stawiamy na demokratyzację oferty, czyli idealne połączenie 

funkcjonalności produktu i jego dobrej ceny z najwyższą jako-

ścią. To wszystko z analizą wpływu na środowisko i otoczenie 

społeczne w trakcie produkcji, transportu czy użytkowania. 

Z badań, które regularnie przeprowadzamy, wynika, że coraz 

częściej klienci wybierają wyposażenie wnętrz mające pozy-

tywny wpływ na środowisko i nas samych. Ponadto 

klienci przyznają, że stan środowiska w największym stopniu 

zależy od każdego z nas. To dobra prognoza na przyszłość, 

a my chcemy się do niej przygotować poprzez inwestycje 

w jeszcze efektywniejszy i bardziej odpowiedzialny łańcuch 

dostaw, tworzenie produktów z materiałów z recyklingu, 

szukanie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, 

czy interakcję z klientem, która inspiruje do ekologicznego 

stylu życia.  

Hasło 6. Targów CSR brzmi „Edukacyjna działalność biznesu. 

Przedmiot obowiązkowy”. W jaki sposób IKEA w Polsce pod-

chodzi do tematu edukacji, które obszary są priorytetowe? Czy 

faktycznie edukacja nie może się obejść bez udziału biznesu?

Dla IKEA edukacja jest jednym z fi larów działalności w Polsce 

i na całym świecie. Prowadzimy wiele różnorodnych działań 

w zakresie promocji ekologicznych postaw, ale też pozytyw-

nych relacji społecznych. Kładziemy nacisk na jakość, bez-

pieczeństwo i lepsze życie, edukując oraz dając możliwości 

rozwijania pasji, a poprzez przykłady praktycznych rozwiązań 

pomagamy żyć oszczędniej. 

Dzieci są dla nas szczególnie ważne, dlatego dużo inwestu-

jemy w ich edukację. Przykładowo, w tym roku prowadzimy 

już piątą edycję programu „Na Rodzinę Można Liczyć”, dzięki 

któremu młodzi ludzie mają szansę stać liderami zmian lokal-

nych. Co więcej, rozpoczynamy wkrótce kampanię globalną

 „Zabawa to poważna sprawa”, której osią jest pomoc dzie-

ciom z rożnych społeczności, by miały odpowiednie warunki 

do rozwoju. Prowadzimy także wiele innych programów 

w każdym mieście w Polsce, w którym mieści się sklep IKEA, 

jak praktyczne warsztaty ekologiczne czy kampanie w mediach 

społecznościowych. Wierzymy, że działając razem i zaczynając 

od najmłodszych, świat może zmieniać się na lepszy.  

Z Anną Pawlak-Kuligą – prezes zarządu IKEA Retail w Polsce 

rozmawiała Magdalena Andrejczuk, menedżerka Programu Partnerstwa 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
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Panele
i goście 
6. Targów CSR

W sali konferencyjnej w przestrzeni targowej 

i na scenie targów będzie obecny tłumacz migowy.
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� PANEL ODBĘDZIE SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ W PRZESTRZENI TARGOWEJ (POZIOM - 1)

ORLEN. DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Organizacja – działania skoncentrowane 

na podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 

pracowników, zarządzaniu rozwojem 

i różnorodnością, zapewnianiu 

równowagi pomiędzy pracą i życiem 

prywatnym.

Opowiemy o tym, jak budujemy 

kulturę bezpieczeństwa opartą na 

odpowiedzialności pracowników 

i podwykonawców za wspólne 

bezpieczeństwo w pracy i poza nią 

oraz dlaczego zapraszamy naszych 

pracowników na inspirujące, niebanalne 

wykłady.

Otoczenie Bliskie – priorytetem jest 

rozwijanie wrażliwości społecznej 

oraz odpowiedzialności partnerów 

biznesowych i klientów poprzez dzielenie 

się dobrymi praktykami, wiedzą 

i wdrażanie najwyższych standardów 

CSR.

Powiemy, jak realizacji tych celów służy 

Kodeks postępowania dla Dostawców 

oraz w jaki sposób zachęcamy naszych 

klientów – uczestników programu 

lojalnościowego VITAY do aktywności 

społecznej.

Otoczenie Dalekie – obszar, w którym 

PKN ORLEN postawił sobie za zadanie 

realizowanie strategii i promowanie 

innowacyjności, wyznaczanie 

najwyższych standardów branżowych 

w zakresie etyki biznesu i ochrony 

środowiska.

Mamy doświadczenie w raportowaniu 

społecznym i zintegrowanym – 

podzielimy się nim. Poruszymy także 

temat realizacji strategii biznesowej 

z poszanowaniem środowiska 

naturalnego.

9:30-10:30

Osią tematyczną panelu dyskusyjnego PKN ORLEN będzie Strategia CSR i zdefi niowane w jej ramach obszary strategiczne.

W drodze do zrównoważonego rozwoju towarzyszy nam Fundacja „ORLEN – Dar Serca”. A jak to robi, pokażemy w krótkiej 

prezentacji zamykającej panel.

Organizator panelu:
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� PANEL ODBĘDZIE SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ W PRZESTRZENI TARGOWEJ (POZIOM - 1)

PODCZAS PANELU POZNAMY FINALISTÓW PROJEKTU 

„EDUKACYJNE DZIAŁANIA BIZNESU. LISTA NAJBARDZIEJ ZNACZĄCYCH INICJATYW”.

Organizator panelu:

EDUKACYJNA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESU. PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY 

11:00-12:30

Aktywność edukacyjna jest 

nieodzownym elementem działań CSR. 

Dobrze pokazał to sukces projektu 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

„Edukacyjne działania biznesu. Lista 

najbardziej znaczących inicjatyw”. 

Do listy zgłoszono blisko 300 

zróżnicowanych inicjatyw, kierowanych 

do wielu grup docelowych. 

Pojawia się pytanie: jak edukować, nie 

narażając się na zarzuty odwracania 

uwagi interesariuszy od tematów 

faktycznie istotnych w kontekście 

działalności biznesowej danej 

organizacji? Jaką wartość wnoszą 

działania edukacyjne biznesu? Jaka 

jest ich skuteczność? Czy i jak biznes 

powinien je prowadzić? Czy służą 

dobrze też samemu biznesowi? 

Odpowiedzi na te i inne pytania 

spróbuje znaleźć:

prof. Witold Orłowski – ekonomista 

oraz rektor uczelni wyższej – w roli 

głównego komentatora. Profesor nie 

tylko skomentuje wyniki Listy, ale także 

podzieli się swoim doświadczeniem 

z racji pełnionej funkcji rektora 

Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Moderacja: 

Marzena Strzelczak, członkini zarządu 

oraz dyrektorka generalna Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu, 

przewodnicząca kapituły Listy

Michał Szułdrzyński, zastępca 

red. naczelnego „Rzeczpospolitej”

O komentarz poprosimy:

Katarzynę Balashov, dyrektor 

komunikacji korporacyjnej 

IKEA Retail w Polsce

Jacqueline Kacprzak, radcę ministra 

w Biurze Ministra Rozwoju

Krzysztofa Ignaczaka, gościa PKN 

ORLEN, polskiego siatkarza, który wraz 

z reprezentacją Polski wywalczył złoty 

medal Mistrzostw Świata 2014

Ingę Songin, dyrektor ds. marketingu 

i PR Żywiec Zdrój
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� PANEL ODBĘDZIE SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ W PRZESTRZENI TARGOWEJ (POZIOM - 1)

Myślą przewodnią panelu są 

zmieniające się potrzeby konsumenckie 

i trendy na rynku. Przyjrzymy się:

• na ile czynniki związane ze 

równoważonym rozwojem (zdrowie, 

ekologia, standardy jakości, czynniki 

społeczne, pochodzenie produktu, 

emisje CO
2
, recykling) odgrywają 

istotną rolę podczas zakupów, a na 

ile pozostają kwestią deklaracji?

• gdzie się te czynniki sprawdzają i jaka 

jest ich przyszłość w Polsce?

• dlaczego w polskiej komunikacji 

marketingowej tak mało obecna jest 

ekologia?

Panelistki:

Przedstawiciel fi rmy 

BIOBAZAR, branża FMCG 

Natalia Szulc, communications 

manager Poland & Baltics

w UNILEVER, branża FMCG

Monika Krawczykowska, 

właścicielka fi rmy SLOGAN, 

branża odzieżowa

Moderacja: 

Katarzyna Dulko-Gaszyna, 

kierownik ds. zrównoważonego 

rozwoju IKEA Retail w Polsce

Organizator panelu:

EKOLOGIA W ZAKUPACH. POLSKI KONSUMENT 
– EDUKOWAĆ… CZY CZEKAĆ NA SAMOISTNE ZMIANY? 
JAK ROBIĄ TO FIRMY W POLSCE? 

13:00-14:00

17



� PANEL ODBĘDZIE SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ W PRZESTRZENI TARGOWEJ (POZIOM - 1)

Teza 1 W kompleksowym podejściu do CSR 

coraz ważniejsze miejsce zajmują zagadnie-

nia zrównoważonego łańcucha dostaw. 

W oparciu o stworzone wytyczne fi rma może 

wspierać swoich dostawców w ich wdrażaniu 

poprzez działania edukacyjne np.: organizując 

warsztaty, szkolenia e-learningowe, tworząc 

praktyczne poradniki. Podejście nastawione 

jest na aktywne wsparcie dostawców w zro-

zumieniu wymagań i dostarczeniu praktycz-

nej wiedzy jak rozwijać standardy zarządza-

nia w różnych obszarach CSR, aby docelowo 

wypełnić wymogi stawiane przez fi rmę.

Mówcy broniący Tezy 1

Elżbieta Czarnocka, Dział Zakupów, 

Grupa Polpharma (prowadząca)

prof. Janina Filek, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie

Dariusz Skoczeń, Torro (dostawca 

Grupy Polpharma)

 Teza 2 Drugie podejście to kategoryczne 

oczekiwanie spełniania wymogów 

w obszarze CSR przez dostawców. 

W praktyce oznacza to, że jeśli dostawca 

nie spełni stawianych przez fi rmę wyma-

gań, zostanie skreślony z bazy dostawców. 

Firma przerzuca odpowiedzialność za speł-

nienie stawianych wymogów na dostaw-

ców i nie podejmuje działań wpierających 

ich w realizacji wymagań. 

Mówcy broniący Tezy 2

prof. Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu 

i Innowacji Społecznych Akademii Leona 

Koźmińskiego (prowadzący)

Marcin Musiał, Dział Compliance, 

Grupa Polpharma

dr Robert Daniluk, Lyreco Polska 

(dostawca Grupy Polpharma) 

Moderacja:

Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. 

komunikacji korporacyjnej i CSR, 

Grupa Polpharma  

Małgorzata Greszta, partner zarządzający, 

CSR Consulting

W trakcie debaty odbędzie się premiera 

publikacji: „Przewodnik Dobrych Praktyk”. 

Jest to zbiór projektów wdrożonych przez 

Dostawców Grupy Polpharma oraz przez 

samą fi rmę Polpharma w poszczególnych 

zagadnieniach CSR opisanych w Kodeksie 

Postępowania Dostawców (jako fundamen-

tu programu Zrównoważonego Łańcucha 

Dostaw Grupy Polpharma).

Podczas debaty przedyskutowane zostaną dwie koncepcje podejścia do wdrażania zasad CSR w łańcuchu dostaw.

Organizator panelu:

DEBATA OKSFORDZKA: WSPIERAĆ CZY KARAĆ – CZYLI O PODEJŚCIU 
DO WDRAŻANIA STANDARDÓW CSR W ŁAŃCUCHU DOSTAW 

14:15-15:15
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Organizator panelu:

� PANEL ODBĘDZIE SIĘ W SALI PARYŻ W CENTRUM KONFERENCYJNYM (POZIOM 2)  �

Od dnia wydania pierwszego raportu CSR, diametralnie 

zmieniły się oczekiwania odbiorców, ich nawyki, kanały 

komunikacji. Idea raportowania dopasowanego, stworzona 

przez Agencję Reklamową Art Group, uwzględnia wszystkie 

te zmiany.

Raporty CSR, pochłaniające mnóstwo pracy, często nie 

docierają do tak wielu odbiorców, jak byśmy sobie tego życzyli, 

a przynajmniej nie angażują ich. Unikalna perspektywa Art 

Group, łącząca kompetencje z zakresu budowania skutecznych 

strategii marketingowych z doświadczeniem w komunikacji 

społecznej, pozwoliła wypracować zupełnie nowe spojrzenie 

na raportowanie. Zgodnie z ideą raportowania dopasowanego 

raport CSR jest zestawem narzędzi i działań mających na 

celu skuteczne dotarcie do grup interesariuszy w sposób 

zróżnicowany pod względem treści, języka oraz form i kanałów 

przekazu.

Jak poszerzyć grono odbiorców treści z naszego raportu? 

Jak ich zaangażować? Jak powiązać sztywne standardy 

raportowania z różnorodnością oczekiwań interesariuszy? 

Jak budować synergię pomiędzy CSR a innymi działaniami 

fi rmy? O tym wszystkim można posłuchać i podyskutować 

podczas wydarzenia. Panel składa się z dwóch części: 

prezentacji idei raportowania dopasowanego i praktycznych 

przykładów możliwości wcielania jej w życie oraz otwartej 

dyskusji na temat przyszłości raportowania.

Paneliści:
Tomasz Wieczorek, client service director, 
Agencja Reklamowa Art Group
Tomasz Sucheta, strategy partner, 
Agencja Reklamowa Art Group 

Moderacja: 
Przemysław Oczyp, dyrektor zarządzający Go Responsible 

RAPORT CSR – PRZEKAZ DLA WSZYSTKICH, CZYLI DO KOGO? 
O NOWEJ DOKTRYNIE RAPORTOWANIA DOPASOWANEGO

12:00-13:30
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� PANEL ODBĘDZIE SIĘ W SALI PARYŻ W CENTRUM KONFERENCYJNYM (POZIOM 2)  �

Organizator panelu:

Zdrowy styl życia to nie tylko fi tness lub prawidłowe 

odżywianie. Nasze zdrowie i dobre samopoczucie zaczyna się 

w domu. Co oznacza zdrowy dom? Jak o niego zadbać? 

Co Polacy myślą o swoich domach, jak się w nich czują? 

Jak przez swoje zachowania można poprawić warunki 

domowe? Jakie są największe wyzwania w tworzeniu 

zdrowych domów w Polsce? 

Jak odpowiedzialne fi rmy promują dobre wzorce wśród 

konsumentów i dzielą się doświadczeniem na rzecz: tworzenia 

komfortowych i zdrowych warunków do życia dla ludzi, 

ochrony klimatu oraz energooszczędności budynków. 

Panel składa się z dwóch części: prezentacji najnowszego 

badania i raportu „Barometr zdrowych domów 2016” 

i dyskusji na temat kondycji domów w Polsce i ich wpływu 

na nasze życie. Wszyscy uczestnicy panelu mogą wziąć udział 

w konkursie z nagrodami niespodziankami.

W panelu wezmą udział:

Jacek Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska

lek. med. Anna Senderska, internista

Adam Targowski, manager ds. zrównoważonego rozwoju, 

Skanska Property Poland

Moderacja: 

Agnieszka Kamińska, manager ds. komunikacji korporacyjnej 

i społecznej odpowiedzialności biznesu w fi rmie VELUX Polska

VELUX – ZDROWE ŻYCIE ZACZYNA SIĘ W DOMU 
CO ZROBIĆ, ABY NASZE DOMY I MIESZKANIA BYŁY ZDROWE?

14.00-15.30
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PROF. WITOLD 

ORŁOWSKI 
rektor Akademii Finansów

i Biznesu Vistula

11:00-12:30, 

sala konferencyjna, panel Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu 

„Edukacyjna działalność biznesu. 

Przedmiot obowiązkowy."

KATARZYNA 

BALASHOV 
dyrektor komunikacji 

korporacyjnej 

IKEA Retail w Polsce 

oraz rzecznik prasowy 

Grupy IKEA w Polsce

ok. 10:35-10:45, 

scena, rozmowa z Mirellą 

Panek-Owsiańską, prezeską FOB

11:00-12:30, 

sala konferencyjna, panel Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu 

„Edukacyjna działalność biznesu. 

Przedmiot obowiązkowy."  

KRZYSZTOF 

IGNACZAK 
polski siatkarz i mistrz 

świata, reprezentant Polski 

w latach 1998-2014

11:00-12:30, 

sala konferencyjna, panel Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu 

„Edukacyjna działalność biznesu. 

Przedmiot obowiązkowy."

12:45-13:00

Lekcja WF-u 

z Mistrzem, scena; 

po Lekcji rozdanie autografów

na stoisku PKN ORLEN

JACQUELINE 

KACPRZAK 
radca ministra w Biurze 

Ministra 

Ministerstwa Rozwoju

11:00-12:30, 

sala konferencyjna, panel Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu 

„Edukacyjna działalność biznesu. 

Przedmiot obowiązkowy."

Goście 6. Targów CSR
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MICHAŁ 

SZUŁDRZYŃSKI 
zastępca redaktora 

naczelnego 
dziennika „Rzeczpospolita”

11:00-12:30, sala konferencyjna, 

współprowadzi panel Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu 

„Edukacyjna działalność biznesu. 

Przedmiot obowiązkowy."

JACEK JAŚKOWIAK 
Prezydent Poznania 

13:15-13:30, 

scena, podpisuje Kartę 

Różnorodności, rozmowa 

z Mirellą Panek-Owsiańską, 

prezeską FOB

MARTA ZUCKER 
autorka dwóch książek 

o polskich start-upach 

14:15-14:30,

scena, wywiad; po nim możliwość 

bezpośredniej rozmowy przy 

stoisku FOB i zdobycia książki 

autorki wraz z jej autografem

IGOR PIELAS 
przedsiębiorca, założyciel 

Asante Bamboo Bikes

15:30-15:45, scena, 

rozmowa oraz prezentacja 

bambusowego roweru 

Więcej informacji na temat gości 6.Targów CSR znajduje się na stronie: 

odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR/prelegenci
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Wystawcy  
6. Targów CSR
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Wystawcy 6. Targów CSR
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
prowadzi szkolenia z zakresu CSR 
i zrównoważonego rozwoju, 
specjalizując się m.in. 
w następujących tematach:

wprowadzenie 
do idei CSR

raportowanie 
społeczne

zarządzanie 
różnorodnością 
w miejscu pracy

wolontariat 
pracowniczy

Firmy zainteresowane 
zorganizowaniem szkoleń 
dla swoich pracowników 
zapraszamy do kontaktu: 
e-mail: szkolenia@fob.org.pl, 
tel.: 661 295 001



Do celów statutowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

należą między innymi: upowszechnianie wiedzy z dziedziny 

społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego 

rozwoju oraz edukacja i wspieranie inicjatyw w tym zakresie. 

6. Targi CSR doskonale wpisują się w realizację tych celów 

nie tylko poprzez samą formę wydarzenia, ale także ich temat: 

„Edukacyjna działalność biznesu. Przedmiot obowiązkowy”. 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu edukuje na co dzień: 

poprzez swoje publikacje dotyczące różnych aspektów spo-

łecznej odpowiedzialności, portal odpowiedzialnybzines.pl, 

konferencje i inne inicjatywy. To dlatego na stoisku prezen-

towane są wszystkie programy FOB. Odwiedzający Targi 

dowiedzą się m.in. czym jest Karta Różnorodności i jak fi rma 

czy organizacja może ją podpisać. Przedstawiciele fi rm poznają 

korzyści płynące z zaangażowania w Program Partnerstwa, na-

tomiast studenci, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę o CSR, 

uzyskają informacje na temat programu ambasadorskiego Liga 

Odpowiedzialnego Biznesu. Dziennikarze i osoby piszące na 

temat społecznej odpowiedzialności dowiedzą się czym jest 

konkurs „Pióro odpowiedzialności”. Dostępna będzie także 

oferta szkoleniowa FOB.

Na stoisku dostępne są publikacje Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, w tym najnowsza: „Wspólna odpowiedzialność. 

Rola strategii”, a także raport „Odpowiedzialny biznes w Pol-

sce. Dobrze praktyki 2015” i uaktualnione wydanie przewod-

nika po Karcie Różnorodności – „Łączy nas różnorodność!”. 

Przegląd wszystkich wydanych dotychczas publikacji FOB – 

a jest już ich 91 – jest przedstawiony na infografi ce, przygoto-

wanej specjalnie na Targi CSR. 

www.odpowiedzialnybiznes.pl

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

ORGANIZATOR 6. TARGÓW CSR 50

Nr stoiska
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IKEA

PARTNER GŁÓWNY 6. TARGÓW CSR 47

Podczas Targów CSR IKEA prezentuje przykłady swoich działań 

na rzecz bardziej zrównoważonego życia w domu. IKEA to 

coś więcej niż funkcjonalne meble i akcesoria do codziennego 

użytkowania. To przemyślana misja w kierunku lepszych wa-

runków życia dla każdego z nas. Firma chce pokazać, że ochro-

na środowiska jest niezbędna w czasach postępujących zmian 

klimatycznych i coraz większego zanieczyszczenia powietrza. 

Przy stoisku IKEA wszyscy odwiedzający mogą przekonać się, 

w jaki sposób można przeciwdziałać tym zmianom i zadbać 

o naszą przyszłość. Minimalizacja odpadów, oszczędzanie 

wody i energii, uprawa roślin i warzyw na balkonie – to tylko 

niektóre z proekologicznych postaw. Odpowiednia edukacja, 

poprzez inspirowanie pozytywnym przykładem, którego celem 

jest ochrona środowiska, to ważne zadanie dla biznesu. 

W IKEA kluczowe jest, aby zacząć działania od siebie, 

a następnie dzielić się nimi z wszystkimi, którzy chcą słuchać 

i rozmawiać. 

IKEA ceni odpowiedzialność społeczną w długoterminowej 

perspektywie, dlatego nieustannie pracuje nad inicjatywami 

sprzyjającymi bardziej zrównoważonemu życiu. Odwiedzający 

stoisko IKEA mogą poznać je i ocenić, a także otrzymać coś do 

własnego domu. Ponadto goście po założeniu specjalnych oku-

larów, przenoszących do wirtualnego świata, mogą zapoznać 

się z podsumowaniem działań fi rmy mających realny wpływ 

na lepsze życie Polaków. Prezentowany raport zatytułowany 

„IKEA. Made in Poland” jest opowieścią o fi rmie, która istnieje 

w Polsce od przeszło 55 lat. Z wizją i działaniami IKEA uczest-

nicy Targów będą mogli zapoznać się także podczas aktywnej 

dyskusji w panelu eksperckim. IKEA wraz z innymi fi rmami 

będzie rozmawiać o praktycznej ekologii w biznesie.

IKEA.PL/PRZYSZLOSC

IKEA.PL/DLAPLANETY

Nr stoiska
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PARTNER 6. TARGÓW CSR

PKN ORLEN

27

Nr stoiska

Jako największa polska fi rma i lider branży energetyczno-pa-

liwowej w Europie Środkowo-Wschodniej PKN ORLEN jest 

świadomy skali działalności i oddziaływania społecznego. Od 

lat konsekwentnie realizuje wiele działań z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu, które kieruje do szerokiego grona 

interesariuszy. Zróżnicowane otoczenie Koncernu przekłada się 

na dużą różnorodność działań społecznych, lokalnych i ogól-

nopolskich. PKN ORLEN samodzielnie inicjuje oraz prowadzi 

działania społeczne, ale także uczestniczy w nich jako partner. 

W osiąganiu celów ważną rolę odgrywa Fundacja ORLEN – 

Dar Serca oraz pierwsze w Polsce partnerstwo międzysektoro-

we jakim jest Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”. 

PKN ORLEN wdraża obecnie Strategię CSR na lata 2015–2017 

stworzoną w oparciu o „Wartości i zasady postępowania PKN 

ORLEN S.A.”. Zgodnie z nią Koncern kieruje się przesłaniem: 

„Realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost 

wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami 

otoczenia, w którym funkcjonujemy oraz opierać się o zrówno-

ważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów”. Koncern 

w działania społeczne angażuje także swoich interesariuszy. Bar-

dzo wielu uczestników programu lojalnościowego VITAY decy-

duje się przekazać swoje punkty na cele społeczne i ekologiczne.

Podczas 6. Targów CSR PKN ORLEN prezentuje swoje działania 

i produkty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Na stoisku odbywa się m.in. degustacja kawy dostępnej w sieci 

Stop Cafe sygnowanej certyfi katem Fairtrade, dystrybucja 

fi rmowych publikacji. Można spotkać się ze sportowcami spon-

sorowanymi przez PKN ORLEN. Dodatkowo można poznać 

działania korporacyjnej Fundacji ORLEN – Dar Serca, m.in. 

pokazy „Mistrzów Chemii”, stypendystów Fundacji.

www.orlen.pl
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PARTNER 6. TARGÓW CSR

Polpharma

54

Nr stoiska

Działając w branży, która dotyka zdrowia i życia człowieka, 

Polpharma, jako największy polski producent leków, czuje 

się szczególnie odpowiedzialna za budowanie i promowanie 

najwyższych standardów w każdym obszarze swojego wpły-

wu. Firma realizuje strategię społecznej odpowiedzialności, 

której kluczowe fi lary to: służba pacjentom i społeczeństwu, 

etyczne prowadzenie biznesu oraz innowacje i rozwój wiedzy. 

W ramach tych 3 fi larów fi rma podjęła 14 zobowiązań wobec 

społeczeństwa, w których istotną rolę odgrywa edukacja – 

zarówno pacjentów i profesjonalistów rynku medycznego, jak 

też pracowników, dostawców oraz społeczności lokalnych.

Głównym obszarem działań edukacyjnych Polpharmy jest 

promocja zdrowego stylu życia i właściwych nawyków zdro-

wotnych. Z bezpłatnych badań profi laktycznych zorganizowa-

nych przez fi rmę w ciągu ostatnich 15 lat skorzystało ponad 

2 mln pacjentów. W ramach kampanii „Ciśnienie na Życie”, 

zainicjowanej w 2012 roku przeprowadzono ponad 361 000 

bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz ponad 

161 000 pomiarów wieku serca.Ta największa polska kampa-

nia edukacyjna poświęcona nadciśnieniu tętniczemu zawita 

również na Targi CSR. Na stoisku Polpharmy pojawi się także 

„Niebieski pasek”, czyli kampania, której celem jest zwrócenie 

uwagi na profi laktykę stanu przedcukrzycowego.

Innym obszarem aktywności Polpharmy na Targach jest 

promocja najlepszych praktyk w Zrównoważonym Łańcuchu 

Dostaw. Polpharma umacnia własne standardy i wspiera swo-

ich dostawców w rozwoju w tej dziedzinie. Z inicjatywy fi rmy 

odbędzie się debata oksfordzka pt. „Wspierać czy karać – 

czyli o podejściu do wdrażania standardów CSR w łańcuchu 

dostaw”. Prezentowany jest również przewodnik 

„Dobre Praktyki Dostawców Grupy Polpharma 2016”.

www.polpharma.pl
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PARTNER 6. TARGÓW CSR

Siemens

55

Nr stoiska

W tym roku Siemens Sp. z o.o. obchodzi 25-lecie swojej 

działalności. W tym czasie fi rma stała się integralną częścią 

polskiej gospodarki. Stara się wspierać jej zrównoważony 

rozwój, dając dostęp do najnowszych technologii oraz myśli 

technicznej, pomysłowości i kreatywności swoich inżynierów 

i naukowców. Siemens stworzył lub rozwinął ok. 5000 miejsc 

pracy – w obszarze technologii teleinformatycznych, energe-

tycznych, przemysłowych oraz medycznych, także o charak-

terze badawczo-rozwojowym. Wdraża Nową Filozofi ę pracy 

mającą na celu nie tylko najbardziej efektywne biznesowo 

rezultaty, ale również zadbanie o komfortowy styl pracy 

oraz rozwój pracowników. 

Firma minimalizuje negatywny wpływ rozwoju cywilizacji na 

środowisko naturalne oraz angażuje się w inicjatywy wspiera-

jące społeczność lokalną i polską naukę i edukację. Organizuje 

konkursy o Nagrodę Naukową oraz o Nagrodę Artystyczną 

Siemensa dla polskich studentów i naukowców. Oferuje staże 

i praktyki studenckie. Wspiera liczne instytucje i przedsięwzię-

cia kulturalne. Działa na rzecz propagowania nauk ścisłych 

i technologicznych. Wspólnie z Fundacją Perspektywy opubli-

kowała rekomendacje dotyczące wsparcia rozwoju zawodowe-

go kobiet w technologiach. Rezultatem jest wydany w 2015 

roku raport „Potencjał technologiczny kobiet”. 

Firma jest dumna ze swoich dokonań w sferze biznesowej 

i społecznej. Dzięki nim wspiera swoich klientów i partnerów 

biznesowych, pomagając rozwijać im ich działalność i stawiać 

czoło nowym wyzwaniom. Działania te wspierają każdego, 

ułatwiając radzenie sobie z problemami współczesnego świata 

i otaczającego życia. Co więcej – są motorem kolejnych inno-

wacji. Wszystko w duchu … Ingenuity for life.

www.siemens.pl
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ADAMED SmartUP Agencja Reklamowa ArtGroup 

11 39

Nr stoiska Nr stoiska

Grupa Adamed to polska fi rma farmaceutyczno-biotech-

nologiczna, która powstała 30 lat temu na bazie polskiej 

myśli naukowej i własnych patentów. 

ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny 

kierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych 

i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zaintereso-

wań uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest plat-

forma internetowa www.adamedsmartup.pl (baza wiedzy 

z zakresu nauk ścisłych) oraz program stypendialny. 

Laureaci programu wyjeżdżają na obóz naukowy, a najlepsi 

otrzymują pakiet konsultacji edukacyjnych i wsparcie 

w rozwoju kariery naukowej oraz stypendia. W ramach 

programu w całej Polsce organizowane są bezpłatne 

warsztaty naukowe dla młodzieży.

www.adamed.com.pl 

Połączenie unikalnych kompetencji z zakresu budowania 

skutecznych strategii marketingowych z ogromnym do-

świadczeniem w raportowaniu CSR oraz komunikacji spo-

łecznej. Społeczną odpowiedzialność stawiają w centrum 

projektowanych działań marketingowych. Propagują ideę 

marketingu społecznie zaangażowanego. Od 2008 roku 

przygotowują nagradzane później raporty (CSR, fi nanso-

we, zintegrowane) w każdej osiągalnej technologii online 

i offl ine. Wybrani klienci: Orange, Kompania Piwowarska, 

BZWBK, PGE, Grupa Żywiec, Millennium Bank, Rossmann, 

Raben, Cemex, Makita. 

Autorzy unikalnej koncepcji raportowania dopasowanego, 

która prezentowana jest na stoisku. 

www.artgroup.pl
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Akademia Pedagogiki 
Specjalnej & The New Answer

Akzo Nobel Decorative Paints

49 29

Nr stoiska Nr stoiska

Goście odwiedzający stoisko Akademii Pedagogiki Specjal-

nej im. Marii Grzegorzewskiej i The New Answer poznają 

Program Partnerstwa APS, a także dowiedzą się jak:

• skutecznie tworzyć partnerstwa publiczno-prywatne,

• opracowywać i wdrażać projekty wspólne dla edukacji 

i biznesu,

• wspierać wśród młodzieży rozwój kompetencji 

i umiejętności ważnych dla pracodawców,

• łączyć potencjał młodzieży z wiedzą i pomysłami 

doświadczonych pracowników,

• badać rynek, aby skutecznie zdiagnozować potrzeby 

i oczekiwania pracodawców i ich przyszłych pracowników.

Na gości czeka także przygotowana przez wystawców gra 

planszowa „Tworzymy partnerstwo”. Dla najaktywniej-

szych graczy przewidziano niespodzianki.  

www.aps.edu.pl

www.newanswer.pl 

W Polsce fi rma od kilku lat angażuje się w projekty 

na rzecz lokalnych społeczności. W ostatnich

latach zrealizowała ponad 115 projektów, m.in. malowanie 

sufi tów na OIOMie i odnowienie korytarzy w CZD 

w Międzylesiu, wyremontowanie oddziału onkologicznego 

w IMiDz w Warszawie. Zorganizowana została akcja 

„Siła koloru”, w której udało się zebrać ponad 800 litrów 

farby, które przekazano fundacji Rak&Roll do odnowienia 

poczekalni w warszawskim Centrum Onkologii. Dodatko-

wym celem strategii Community Program (CSR) fi rmy jest 

pomoc mniejszym gminom w uatrakcyjnieniu oferty dla 

dzieci i młodzieży, aby aktywnie spędzały czas. Powstało 

13 placów zabaw i 7 siłowni plenerowych. Firma buduje 

świadomość ekologiczną. Angażuje się w Godzinę dla 

Ziemi, Sprzątanie świata, konkursy ekologiczne.

www. akzonobel.com 
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Allianz Polska Bank BGŻ BNP Paribas

28 19

Nr stoiska Nr stoiska

Allianz to jedna z największych instytucji fi nansowych 

na świecie. Działa w ponad 70 państwach, zatrudniając 

ponad 148 tysięcy pracowników.

Allianz Polska od ponad 20 lat troszczy się nie tylko 

o swoich klientów, ich życie i mienie, ale też działa na rzecz 

społeczeństwa, wspierając ważne i potrzebne inicjatywy 

z zakresu sportu, edukacji, kultury i nauki. Od lat pomaga 

rozwijać pasje sportowe i muzyczne dzieci, realizując pro-

gramy takie jak: Allianz Football Junior Camp, My Finance 

Coach czy Allianz Junior Music Camp. Allianz każdego dnia 

pragnie inspirować dzieci i ich rodziców, ponieważ wierzy, 

że świat należy do odważnych.

www.allianz.pl 

W Banku BGŻ BNP Paribas odpowiedzialność biznesu 

stanowi istotę strategicznego zarządzania i rozumiana 

jest jako długofalowe zobowiązanie wobec interesariuszy 

w czterech kluczowych obszarach: 

• ekonomicznym: etyczne fi nansowanie gospodarki, 

• społecznym: odpowiedzialna i zaangażowana polityka HR 

wobec pracowników, 

• obywatelskim: przeciwdziałanie wykluczeniu, promowa-

nie edukacji i kultury, 

• środowiskowym: przeciwdziałanie zmianom klimatycz-

nym.

Defi nicja CSR Banku zakłada uwzględnianie wpływu 

społecznego i środowiskowego związanego z działalnością 

biznesową w strategii biznesowej i planach działania. 

Takie rozumienie CSR umożliwia harmonijne połączenie 

logiki biznesowej, odpowiedzialności wobec społeczeństwa 

i poszanowania środowiska naturalnego.

www.bgzbnpparibas.pl
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Wystawa nt. zmian 
klimatycznych 
Climate, The 360° exhibition

Bank Zachodni WBK

20 7

Nr stoiska Nr stoiska

Celem wystawy Climate, The 360° exhibition jest przedsta-

wienie negatywnych skutków zmian klimatu wynikających 

ze wzrostu emisji gazów cieplarnianych wywołanego dzia-

łalnością człowieka. W wystawie zawarto wszystkie naj-

istotniejsze kwestie związane z klimatem, które omówiono 

w kontekście ustaleń 21. Konferencji Narodów Zjednoczo-

nych w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu, w tym 

najnowsze ustalenia naukowe, symulacje i analizy, które 

pozwolą lepiej zrozumieć nasz system klimatyczny.

Wystawa realizowana w ramach Climate Initative – Inicja-

tywy na rzecz klimatu Fondation BNP Paribas – programu 

wspierającego badania naukowe mające zwiększyć naszą 

wiedzę na temat wahań klimatycznych i poprawić ocenę 

ich wpływu na środowisko.

Idea odpowiedzialnego biznesu towarzyszy Bankowi 

Zachodniemu WBK od początku jego istnienia. Pierwot-

ne działania koncentrowały się głównie na fi lantropii czy 

sponsoringu, by stopniowo przeobrażać się w programy 

zaangażowania społecznego, a w końcu objąć wszystkie ob-

szary działania banku. Misją fi rmy jest pomaganie klientom 

w codziennych sukcesach. Prowadzone działania obejmują 

4 grupy interesariuszy: klientów, pracowników i dostaw-

ców, akcjonariuszy i społeczności lokalne. Bank widzi po-

tencjał i długofalowe korzyści w działaniach edukacyjnych. 

Podczas Targów CSR fi rma prezentuje swoje kluczowe 

projekty z nią związane: Santander Universidades, gry edu-

kacyjne oraz Finansiaki – nowy portal edukacji fi nansowej.

www.bzwbk.pl
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Biuro tłumaczeń KONTEKST Brother Polska

38 22

Nr stoiska Nr stoiska

Biuro tłumaczeń Kontekst od wielu lat realizuje strategię 

odpowiedzialnego biznesu, skupiając się na dziedzinach 

takich jak: działalność charytatywna, etyka biznesu, 

zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych, 

bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona środowiska. 

Podczas Targów Kontekst prezentuje efekty swoich działań 

w ramach CSR wraz z usługami, które te działania umożli-

wiają.

Na stoisku znajdują się :

• prezentacja o efektach działań CSR,

• oferta szkoleniowa dla fi rm z tłumaczeń uwierzytelnio-

nych, 

• materiały informacyjne.

www.kontekst.pl 

Firma Brother należy do grupy wiodących na świecie 

producentów wyspecjalizowanych w dziedzinie urządzeń 

drukujących i technologii komunikacyjnych, posiadająca od 

dłuższego czasu pozycję światowego lidera w segmencie 

monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń lasero-

wych. Swoją działalność rozpoczęła w 1908 r. w Japonii, 

a w 2008 r. obchodziła 50-lecie działalności w Europie. 

Firma Brother zbudowała swój sukces w Europie w oparciu 

o wysoką jakość, wyjątkowo korzystny wskaźnik cena/war-

tość, marketing, lokalną sieć dystrybucji i serwisu, wysoki 

poziom zaangażowania na rzecz ochrony środowiska oraz 

dostępność dla klienta. Firma Brother posiada certyfi kat 

ISO140001 i otrzymała prestiżowe międzynarodowe certy-

fi katy „Energy Star”, „der Blaue Engel” i „Eco Mark”.

www.brother.pl 
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Carbon Solutions Poland Carlsberg Polska 

57 12

Nr stoiska Nr stoiska

ZERO CO
2
 jest programem certyfi kującym, który umożli-

wia fi rmom, produktom czy wydarzeniom zrównoważenie 

wytworzonego śladu węglowego poprzez inwestycje 

w zielone projekty. Szkodliwa emisja dwutlenku węgla 

do atmosfery zostaje zrekompensowana przez świadome 

ekologicznie działania, co potwierdzone jest uznawanym 

na arenie międzynarodowej certyfi katem ZeroCO
2
.

W ramach przyznanego certyfi katu Carbon Solutions 

oferuje możliwość dołączenia do wyjątkowego programu 

sadzenia drzew, dzięki któremu inwestycja w ochronę 

środowiska przyniesie wymierne korzyści, a także wprowa-

dzenie działań związanych z zielonym marketingiem, 

co zwiększa ekologiczną świadomość prowadzonego bizne-

su i daje przewagę na konkurencją.

www.oxytree.pl 

Firma zajmuje wiodące miejsce w polskiej branży piwo-

warskiej. Ma w swoim portfelu marki: Carlsberg, Okocim, 

Kasztelan, Harnaś, Karmi, Somersby, Grimbergen, 

Guinness, Bosman, Piast, Książ. Piwa z Carlsberg Polska 

warzone są w Brzesku, Szczecinie i Sierpcu. Zrównoważony 

rozwój to część globalnej strategii fi rmy, realizowanej rów-

nież w Polsce. Carlsberg Polska kieruje się Kodeksem Etyki 

Biznesu, jest sygnatariuszem Karty Różnorodności, 

laureatem Białego Listka CSR Polityki, zajmuje 5. miejsce 

w swojej kategorii w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 

Dziennika Gazety Prawnej, należy do Związku Pracodaw-

ców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. Firma 

realizuje długofalowe inwestycje na rzecz  minimalizowania 

wpływu browarów i biur na otoczenie, odpowiedzialnego 

podejścia do opakowań (w tym edukacja na temat recyc-

lingu szklanej butelki zwrotnej) oraz promocji odpowie-

dzialnej konsumpcji i sprzedaży alkoholu. 

www.carlsbergpolska.pl
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Castorama Centrum Wspierania Rodzin 
„Rodzinna Warszawa”

33 32

Nr stoiska Nr stoiska

Największą ambicją fi rmy Castorama i jednym z najważ-

niejszych celów Spółki w zakresie działań na rzecz społecz-

ności lokalnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności 

w zakresie majsterkowania. Kluczowym projektem w tym 

obszarze jest program Majsterkowo. Bezpłatne zajęcia, 

skierowane do grup szkolnych w wieku od 6 do 12 lat, 

są prowadzone w sklepach Castorama na terenie całej 

Polski. W czasie warsztatów dzieci sadzą rośliny, malują 

na szkle, budują drewniane samoloty, pociągi czy pudełka. 

Głównym celem zajęć jest dzielenie się pasją do majster-

kowania, pobudzenie wyobraźni, rozwijanie umiejętności 

manualnych a także zwiększenie wiedzy i świadomości 

ekologicznej służące temu, by dzieci potrafi ły i chciały 

dbać o swoje otoczenie.

www.castorama.pl 

Jednostka m.st. Warszawy posiadająca bezpłatną ofertę 

dla rodzin. Prowadzi ogniska wychowawcze, kluby malu-

cha, klub seniora, wakacyjną ogólnodostępną Warszawską 

Strefę Rodziny, projekty edukacyjne dla różnych grup 

wiekowych, a także szkolenia dla praktyków. Działa na 

rzecz społeczności lokalnych. Promuje ideę wolontariatu 

wśród osób indywidualnych i instytucji. Pełni rolę doradczą 

i ekspercką dla Miasta w zakresie szeroko pojętej pracy 

z rodzinami. 

Na Targach centrum prowadzi Międzysektorowy Punkt 

Konsultacyjny dla fi rm zainteresowanych realizacją wo-

lontariatu pracowniczego i współpracą z organizacjami 

pozarządowymi oraz w partnerstwie z m.st. Warszawą.

www.centrumwspieraniarodzin.pl
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CSR Consulting CSRinfo

60 58

Nr stoiska Nr stoiska

CSR CONSULTING specjalizuje się w strategicznym do-

radztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu 

i zrównoważonego rozwoju. Od ponad 10 lat wspiera naj-

większe fi rmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR, 

a istotę tych działań najlepiej oddaje misja fi rmy: „Inspiru-

jemy naszych klientów do odpowiedzialnych rozwiązań”. 

CSR Consulting pomaga swoim klientom zrozumieć 

strategiczny kontekst działań CSR w oparciu o badania 

i raporty, a także inspiruje do działania poprzez eksperckie 

fora wymiany wiedzy czy takie projekty, jak „SDGS 

w praktyce”, „Barometr CSR” czy „Koalicja rECOnomy”, 

które w innowacyjny – na polskim rynku – sposób mają 

pobudzić fi rmy do wprowadzania nowych, wpisanych 

w strategię biznesową, rozwiązań w obszarze CSR. 

www.csrconsulting.pl 

Ambasada CSR, tak niektórzy określają fi rmę. Należy do 

liderów CSR na polskim rynku. Pomaga menedżerom 

i ich fi rmom osiągnąć sukces, dostarczając im specjalistycz-

ne usługi doradcze w obszarze odpowiedzialnego biznesu 

i zrównoważonego rozwoju. Wraz z klientami wyznacza 

trendy i tworzy standardy.

• Kilkadziesiąt projektów doradczych CSR rocznie.

• Ekspert we wdrażaniu standardów i raportowaniu 

niefi nansowym.

• Numer 1 w zakresie szkoleń CSR i prowadzenie działań 

edukacyjnych na rzecz rozwoju CSR. 

Misją fi rmy jest budowanie odpowiedzialnego i zrówno-

ważonego biznesu, wspieranie w tym organizacji i prakty-

ków, a tym samym przyczynianie się do zrównoważonego 

rozwoju społeczeństw.

www.CSRinfo.org 
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DB Schenker Dekoeko.com

46 62

Nr stoiska Nr stoiska

DB Schenker dostarcza kompleksowe rozwiązania lo-

gistyczne: lądowe (drogowe, kolejowe, intermodalne), 

oceaniczne, lotnicze, logistykę magazynową. Zarządza 

globalnymi łańcuchami dostaw i wspiera przewagę 

konkurencyjną klientów – fi rm z różnych branż. 

Strategiczne cele DB Schenker są związane ze zrównowa-

żonym rozwojem. Filary strategii to: ekonomia, społeczeń-

stwo, środowisko. Firma buduje kulturę Lean. Dba 

o rozwój i bezpieczeństwo pracowników i kurierów. 

Chce być Preferowanym Sąsiadem. Dąży do redukcji 

emisji CO
2
 w logistyce. 

Bądź Lean, Green & Fit. Sprawdź swoją fi rmę i siebie! 

Odwiedź stoisko i porozmawiaj z ekspertami DB Schenker 

o kulturze LEAN, Zielonej Logistyce oraz skorzystaj 

ze sportowych porad!

www.dbschenker-csr.pl

Dekoeko.com to platforma sprzedażowo – społecznościo-

wa, która konsoliduje i rozwija rynek produktów upcyklin-

gowych i ekologicznych. W ramach autorskiej oferty – 

Upcykling Marki – kompleksowe wspiera fi rmy i organizacje 

w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie twórcze-

go upcyklingu, recyklingu oraz ekomarketingu. Angażując 

się w tematykę zrównoważonego rozwoju na każdym eta-

pie swojej działalności, buduje świadomość konsumencką, 

inspiruje i edukuje. Platforma jest też jednym z inicjatorów 

Koalicji na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „RECO-

NOMY”.

Na stoisku prezentowane są najciekawsze i najbardziej 

innowacyjne przykłady wykorzystania materiałów odpa-

dowych fi rm na cele użytkowe, wizerunkowe i promocyjne 

poprzez interakcję z pozornie zużytymi materiałami.

www.dekoeko.com 
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Deloitte Diaphane Software

42 30

Nr stoiska Nr stoiska

Deloitte jest wiodącą na świecie fi rmą świadczącą profe-

sjonalne usługi doradcze. W Polsce i w Europie Środko-

wej usługi z zakresu zrównoważonego rozwoju świadczy 

kilkudziesięcioosobowy zespół Sustainability Consulting 

Central Europe Deloitte. Doświadczeni eksperci Deloitte 

koncentrują swoje działania na transformacji fi rm i organi-

zacji sektora publicznego tak, by stawiły czoła wyzwaniom 

społeczno-ekonomicznym. 

Na Targach Deloitte pokazuje nowe metody działania 

i kanały komunikowania w obszarze zrównoważonego roz-

woju i odpowiedzialnego biznesu. Deloitte prezentuje, jak 

wspiera fi rmy w świadomym budowaniu wartości poprzez 

wykorzystanie potencjału tkwiącego w obszarach:

• raportowania niefi nansowego,

• mierzenia wpływu,

• gospodarki o obiegu zamkniętym,

• komunikacji oraz świadomego zarządzania reputacją.

www.deloitte.com/pl 

Diaphane (διαφανής) to słowo pochodzące z greki, 

oznaczające coś jawnego, przejrzystego, transparentnego. 

Taki powinien być biznes: zrównoważony, zaangażowany 

społecznie i, przede wszystkim, przejrzysty. 

Diaphane Software stworzyło prototyp nowej generacji 

systemu do automatyzacji zbierania danych do rapor-

towania niefi nansowego zgodnego z GRI G4. Pomysł na 

narzędzie zrodził się z potrzeby fi rm, wykorzystujących 

narzędzia typu excel i poczta elektroniczna, które powo-

dują, że kwestionariusze krążą w licznych wersjach, mogą 

być wypełnione na wiele wykluczających się sposobów 

i rzadko wracają na czas. Wszystko to rodzi frustrację 

osób zaangażowanych w CSR. Zespół rozwiązuje podobne 

problemy przedsiębiorstw od wielu lat i wie, że można to 

zrobić lepiej.

www.diaphane-software.com
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Edukacyjna Fundacja im. prof. 
Romana Czerneckiego EFC 

eTutor.pl

43 64

Nr stoiska Nr stoiska

Program stypendialny Marzenie o Nauce (MoN)

276 utalentowanych absolwentów gimnazjów z małych 

miejscowości, z niezamożnych rodzin, uczy się w 26 najlep-

szych polskich liceach. Fundacja EFC pokrywa m.in. koszty 

wyżywienia, zakwaterowania, materiałów dydaktycz-

nych, kursów. Latem i zimą Stypendyści wypoczywają na 

obozach sportowych. Zawsze mogą liczyć na profesjonalną 

pomoc Koordynatorów – pedagogów i psychologów.

Stowarzyszenie Alumni EFC

Zrzesza 99 członków – Absolwentów programu MoN. 

Buduje relacje, pomaga nowym Stypendystom, 

wspiera w formie wolontariatu działania Fundacji EFC. 

Program pomostowy dla Absolwentów

Fundacja oferuje wsparcie fi nansowe wybitnym 

Absolwentom programu stypendialnego MoN, 

umożliwiając im naukę na studiach za granicą. 

www.efc.edu.pl

eTutor.pl to wiodąca polska platforma do samodzielnej 

nauki języka angielskiego przez internet i narzędzie dla HR 

do rozwoju kompetencji i motywacji pracowników. To do-

skonała alternatywa dla tradycyjnych kursów językowych 

w fi rmie. Internetowa forma nauczania daje gwarancję 

maksymalnej indywidualizacji. Platforma dostępna jest 

24 godziny na dobę. Pracownik sam decyduje kiedy się 

uczy, jak często, w jakim miejscu oraz jakie treści i ćwicze-

nia go interesują. Dzięki panelowi administracyjnemu 

dział HR ma szybki wgląd w postępy w nauce każdego 

pracownika oraz bieżące śledzenie aktywności całej grupy 

uczestników kursu. Jego niewątpliwą zaletą jest prostota 

i intuicyjność działania. 

www.etutor.pl
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Fairtrade Polska Feel it

71 5

Nr stoiska Nr stoiska

Fairtrade obejmuje 1,5 miliona drobnych rolników i pra-

cowników w krajach Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Afryki, 

Azji i Oceanii, produkujących m.in. kawę, herbatę, kakao, 

owoce tropikalne, kwiaty, bawełnę, piłki sportowe.

W Polsce wyłącznym przedstawicielem Fairtrade Inter-

national jest organizacja pożytku publicznego: Fundacja 

„Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska. 

Fairtrade Polska zajmuje się rozwojem rynku Fairtrade 

w naszym kraju. Współpracując z niezależną jednostką 

certyfi kacyjną FLO-CERT GmbH z Bonn wspiera polskie 

fi rmy w zakresie certyfi kacji Fairtrade dla ich produktów. 

Pomaga fi rmom również w kwestiach dotyczących użycia 

znaku Fairtrade na certyfi kowanych produktach i materia-

łach promocyjnych.

www.fairtrade.org.pl

Feel it to fi rma tworząca profesjonalne programy proz-

drowotne dla fi rm, których celem jest poprawa zdrowia 

pracowników biurowych w miejscu pracy. Firma działa 

na rynku od 3 lat, sukcesywnie rozwijając swoją ofertę 

o innowacyjne programy prozdrowotne. Działania tworzo-

ne są przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin m.in. 

fi zjoterapii, medycyny, dietetyki i psychologii. Połączenie 

wiedzy z każdej z dziedzin daje duże możliwości, które 

przekładają się na jakość usług. W ostatnim czasie fi rma 

podejmowała szereg różnorodnych działań z zakresu orga-

nizacji złożonych programów, eventów oraz innych działań 

prozdrowotnych. Zdobyte doświadczenie i pozytywne opi-

nie fi rm i pracowników przekładają się na znaczący wzrost 

zainteresowania usługami Corporate Wellness.

www.feel-it.pl 
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Francusko-Polska Izba Gospodarcza

9

Nr stoiska

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) zrzesza ponad 

460 fi rm i reprezentuje francuskich przedsiębiorców, którzy 

poprzez inwestycje warte blisko 20 mld euro, stworzyli do 

tej pory ponad ćwierć miliona bezpośrednich miejsc pracy. 

Francuskie fi rmy to nie tylko kapitał, ale również sprawdzo-

ne rozwiązania z zakresu CSR wdrażane w wielu obszarach. 

Podczas Targów, wspólnie z ośmioma fi rmami, Francusko

-Polska Izba Gospodarcza zaprezentuje przegląd najlep-

szych praktyk, opowie o wartościach oraz priorytetach, 

które wyznaczają sobie przedsiębiorstwa na najbliższe lata.

Francuski pawilon tworzą następujące fi rmy:

• Antalis

• BNP Paribas Real Estate

• Carrefour

• EDF Polska

• Karmar S.A.

• MEDI-system

• Orbis S.A. / AccorHotels

• Pierre Fabre Dermo-Cosmetique

Od przedstawicieli fi rm można usłyszeć o wartościach, 

które przekładają się na strategię i działania z zakresu CSR. 

Można poznać obszary, w które angażują się fi rmy, w tym 

m.in.: ochrona środowiska, dbanie o bezpieczeństwo pracy, 

poszanowanie pracowników i różnorodność, etyka biznesu 

i relacje zewnętrzne, współpraca z lokalnymi społeczno-

ściami, czy wsparcie dla osób potrzebujących. Na stoisku 

można porozmawiać i nawiązać relacje w przytulnej, 

francuskiej atmosferze przy kawie i świeżych croissantach, 

spróbować ekologicznych produktów i wziąć udział w kon-

kursach z atrakcyjnymi nagrodami. 

www.ccifp.pl 
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Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”

31

Nr stoiska

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą zaprezentuje m.in. 

działalność zbudowanych i prowadzonych przez nią 

Ośrodków Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS. 

Przedstawione zostaną dotychczasowe doświadczenia 

w zakresie CSR i możliwe formy współpracy: 

• zapraszanie Fundacji na organizowane przez siebie 

wydarzenia,

• promocja wśród pracowników idei przekazywania 1% 

podatku na rzecz Fundacji,

• objęcie stałą pomocą wybranego podopiecznego 

lub grupy dzieci,

• wolontariat pracowniczy,

• przygotowywanie prezentów z okazji urodzin 

podopiecznych, Dnia Dziecka, Mikołajek.

Każda osoba, która odwiedzi stoisko Fundacji, otrzyma 

kalendarz z malarstwem Jana Matejki oraz kalendarz 

z Myszką Norką na 2017 rok. 

www.dzieciom.pl

Fundacja Drogi Mazowsza

51

Nr stoiska

Fundacji Drogi Mazowsza istnieje 4 lata. Jej celem jest 

wspieranie rozwoju uczestników ruchu drogowego na 

Mazowszu, a zwłaszcza działalności społecznej, informa-

cyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i zdrowotnej na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Funda-

cja stawia na prewencję. Edukuje dzieci i dorosłych, nie 

straszy. Organizuje akcje (Pieszy i Lizak), projekty czasowe 

(Od Skutera do Harleya, Warszawski Tydzień BRD), konkur-

sy radiowe (Na Majówkę), imprezy sportowe (Roller Cup, 

Longboard Warsaw Cup, Memoriał Królaka, Skandia Maraton 

Lang Team, Lang Team Race). Cechują ją projekty tłumodaj-

ne, o dużym potencjale edukacyjnym i marketingowym. 

Organizuje szkolenia i konferencje.

Wartość projektów 2016: 300.000 €

Stoisko sponsorowane przez DEKRA.

www.drogimazowsza.org
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Fundacja NUTRICIA

56

Nr stoiska

Fundacja powstała w 1996 roku. Jej misją jest ochrona, 

promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Jej dzia-

łania skupiają się na 3 obszarach: badaniach naukowych 

z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywie-

niem oraz partnerstwie dla zmiany społecznej w obszarze 

żywienia. Na Targach prezentowane są 2 programy edu-

kacyjne: „1000 pierwszych dni dla zdrowia” oraz „Zdrowo 

jemy, zdrowo rośniemy”. Koncentrują się na popularyzacji 

idei 1000 pierwszych dni życia oraz zwiększaniu świadomo-

ści społeczeństwa na temat roli prawidłowego żywienia. 

Na stoisku można spojrzeć na świat z perspektywy kobiety 

w ciąży, sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawidłowego 

żywienia w 1000 pierwszych dniach, zbadać skład masy 

ciała oraz porozmawiać z Edukatorem Żywieniowym 

o wpływie prawidłowej diety na zdrowie dziecka.

www.fundacjanutricia.pl

Fundacja Instytut na rzecz 
Ekorozwoju

45

Nr stoiska

Fundacja działająca w formule think-tanku od 25 lat 

realizuje projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klimatu. 

Korzystając z wiedzy i doświadczenia Instytutu organizacje 

biznesowe mogą efektywniej działać na rzecz m.in. ograni-

czenia emisji gazów cieplarnianych, podnoszenia efektyw-

ności energetycznej czy skuteczniej realizować inwestycje 

adaptujące do zmian klimatu.

Instytut współpracuje lub współpracował z największymi, 

m.in. Danfoss Poland, Saint-Gobain w Polsce, IKEA Retail 

czy ORANGE Polska, realizując m.in. warsztaty szkolenio-

we dla kadry zarządzającej, webinaria dla pracowników, 

publikacje z okazji jubileuszu fi rmy i wieloetapowy proces 

partycypacyjny.

Misja Instytutu brzmi „W interesie przyszłych pokoleń”.

www.ine-isd.org.pl
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Fundacja Poland Business Run

34

Nr stoiska

Poland Business Run to największy charytatywny bieg 

biznesowy w Polsce. Od pięciu lat dynamicznie rozwijające 

się wydarzenie, 4. września zgromadziło na starcie w Kra-

kowie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu 

i Gdańsku, 17 tysięcy osób. Celem jest pomoc osobom po 

amputacji w zakupie protez, dofi nansowaniu rehabilitacji 

i konsultacji psychologicznych. Dzięki takim komplek-

sowym działaniom benefi cjenci biegu mogą wrócić do 

sprawnego funkcjonowania, pracy i realizowania marzeń. 

W ciągu pięciu lat dzięki zaangażowaniu fi rm i biegaczy 

zebrano ponad 3 300 000 zł. To pozwoliło pomóc 

110 osobom. W tym roku do inicjatywy dołączą kolejne 

miasta, a wsparcie otrzyma jeszcze większa liczba benefi -

cjentów.

www.polandbusinessrun.pl

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”

27

Nr stoiska

Powołana przez PKN ORLEN w roku 2001 Fundacja wspiera 

Fundatora w realizowaniu misji społecznej, wspierając 

dzieci z rodzinnych domów dziecka, prowadząc progra-

my stypendialne dla uzdolnionej młodzieży, wspierając 

społeczności lokalne oraz inicjując projekty w zakresie bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia. Podczas targów Fundacja 

prezentuje swoje działania z zakresu edukacji, w tym m.in.:

•  pokazy chemiczne prowadzone przez stypendystów 

programu „Mistrzowie CHEMII”,

•  publikację „Baw się chemią”,  w niebanalny sposób poka-

zującą najmłodszym, że z chemią spotykamy się w życiu 

na co dzień,

•  publikacje naukowe z zakresu psychologii, pedagogiki 

oraz wychowania wydawane przez Fundację,

•  talenty plastyczne podopiecznych Rodzinnych Domów 

Dziecka.

www.orlendarserca.pl
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Fundacja Widzialni

67

Nr stoiska

Fundacja Widzialni od lat działa na rzecz włączenia cyfro-

wego i społecznego. Jej celem jest zapewnienie wszystkim 

obywatelom równego dostępu do zasobów internetowych. 

Poprzez szerokie działania dokłada wszelkich starań, aby 

skierować uwagę opinii publicznej, administracji państwo-

wej i biznesu na problem dostępności informacji publiko-

wanych w postaci cyfrowej dla osób zagrożonych zjawi-

skiem wykluczenia cyfrowego. Oferta Fundacji to produkty 

i usługi pozwalające każdej organizacji wdrożyć zasady 

dostępności:

• audyt dostępności strony internetowej,

• tworzenie dostępnych stron www,

• szkolenia obejmujące szeroki zakres zagadnień 

związanych z dostępnością w sieci,

• organizacja Dostępnych Wydarzeń,

• dostępne Raporty CSR.

www.widzialni.org

Fundacja United Way Polska

69

Nr stoiska

Partnerzy biznesowi w bardzo różnorodny sposób włączają 

się w działania Fundacji United Way Polska, wspierając 

ich benefi cjentów. Są to działania z zakresu wolontariatu 

pracowniczego, różnego typu darowizny rzeczowe 

i pieniężne, długoletnie programy składki pracowniczej 

czy wreszcie partnerstwo strategiczne dla danego pro-

gramu i członkostwo w Radzie Fundacji. Dla działalności 

Fundacji niezwykle cenne są wszelkiego typu inicjatywy 

i propozycje, które starają się wdrażać wspólnie, angażując 

lokalne społeczności i samych benefi cjentów pomocy. 

Efekt synergii, który powstaje dzięki połączeniu sił 

i doświadczeń różnych podmiotów przekłada się m.in. 

na zmianę w życiu wspieranych osób, a pomagającym daje 

satysfakcję i radość z niesienia skutecznej pomocy.

www.unitedway.pl
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Grinfi nity 

44

Nr stoiska

Spółka Grinfi nity oferuje swoim klientom oprogramowanie 

Grinfy. Jest to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające 

zbieranie danych dla raportowania niefi nansowego i dzia-

łów CSR zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Zastosowa-

nie innowacyjnych technologii Grinfy umożliwia uzyskanie 

do 80% oszczędności w zużyciu energii na Infrastrukturze 

IT, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 do atmos-

fery, przy jednoczesnym zwiększaniu cyberbezpieczeństwa 

organizacji. Na Targach CSR spółka prezentuje ideę Crowd 

Energy Savings polegającą na propagowaniu postaw 

proekologicznych i prospołecznych. Wdrożenie oprogra-

mowania umożliwia praktyczną realizację działań z obszaru 

zrównoważonego rozwoju, powodując wzrost świadomości 

ekologicznej użytkowników.

www.grinfy.com

Fundacja Znajdź Pomoc

13

Nr stoiska

Fundacja Znajdź Pomoc powstała w celu jednoczenia dzia-

łań różnych sektorów na rzecz kompleksowego wsparcia 

osób potrzebujących. Podczas Targów prezentowany jest 

model działania – współpracy międzysektorowej na rzecz 

takiego wsparcia oraz budowania trwałej zmiany społecz-

nej. Z perspektywy fundacji największym problemem jest 

natłok apeli od prywatnych osób szukających pomocy 

wśród fi rm. Apele często nie mogą być wysłuchane, ponie-

waż strategia CSR danej organizacji nie obejmuje działań 

pomocowych na rzecz osób indywidualnych. Fundacja pro-

ponuje partnerom biznesowym przejmowanie apeli, które 

do nich spływają, aby nie pozostawały bez odpowiedzi 

w ich siedzibie, przy zapewnieniu wsparcia podopiecznym 

Fundacji i zaangażowanie w program „Pomagam Odpowie-

dzialnie”.

www.znajdzpomoc.pl
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ING Bank Śląski

68

Nr stoiska

Trzy przykłady społecznie odpowiedzialnej działalności 

ING Banku Śląskiego:

PO PROSTU. Wspólnie z językoznawcami i psychologami 

zbadano i poprawiono 650 tekstów kierowanych do klien-

tów oraz przeszkolono 220 pracowników, którzy je piszą. 

Dzięki temu klienci wiedzą, co kupują, za co płacą i o co są 

proszeni.

NAVIDOM. Serwis dla planujących zakup mieszkania, 

dostępny nie tylko dla tych, którzy biorą kredyt. Podpo-

wiada, na co zwrócić uwagę oglądając mieszkanie, jak 

negocjować, czym różni się zadatek od zaliczki oraz jakie 

dokumenty przygotować. Służy też do przechowywania 

ofert, obliczeń, zdjęć i notatek.

BAKCYL. Bank uczestniczy w projekcie Warszawskiego 

Instytutu Bankowości. W 2016 r. wolontariusze ING po-

prowadzili lekcje fi nansów dla blisko 900 gimnazjalistów.

www.ingbank.pl

Henkel Polska 

48

Nr stoiska

Henkel w swojej codziennej działalności dąży do osiągnię-

cia równowagi pomiędzy sukcesem ekonomicznym, ochro-

ną środowiska i postępem społecznym. Z myślą o godnym 

życiu obecnych i przyszłych pokoleń stawia sobie za cel 

odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi 

z jednej strony, a z drugiej inspirowanie postępu społecz-

nego. Dlatego wiele działań Henkla niesie w sobie walor 

edukacyjny, a szczególnie ważne są inicjatywy skierowane 

do najmłodszych członków społeczeństwa, którzy za kilka 

lat przejmą odpowiedzialność za naszą planetę.

Henkel realizuje m.in. takie projekty edukacyjne jak: Świat 

Młodych Badaczy, Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwo-

ju, Eko Odkrywcy czy Shaping Futures.

www.henkel.pl
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Klub Sportowy AZS AWF 
Warszawa

66

Nr stoiska

Dziecięca Akademia Sportu AZS AWF Warszawa  to 

społeczny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkol-

nym, mający na celu wykształcenie w dzieciach świadomo-

ści w zakresie aktywnego spędzania czasu, zdrowego trybu 

życia, prawidłowego odżywiania się i bezpieczeństwa. 

W okresie od października do czerwca prowadzone są 

bezpłatne zajęcia edukacyjne z bezpieczeństwa, zdrowia 

i profi laktyki dla dzieci z bielańskich przedszkoli objętych 

projektem. Po trzech latach rozwoju projektu w bieżącym 

roku bierze w nim udział blisko 2 100 dzieci z 20 przed-

szkoli. Na profesjonalnych obiektach sportowych AWF 

Warszawa, a także w samych placówkach, trenerzy klubu 

prowadzą prawie 1800 godzin zajęć.

www.azsawf.com

KGHM POLSKA MIEDŹ 

35

Nr stoiska

Jednym z wiarygodnych przykładów odpowiedzialno-

ści Polskiej Miedzi za społeczne otoczenie jest program 

EKO-Zdrowie. Obejmuje on inicjatywy prospołeczne na 

rzecz promocji wśród mieszkańców regionu profi laktyki 

zdrowotnej, aktywnego stylu życia i rekreacji. Na działania 

prozdrowotne programu składają się m.in. cykliczne zajęcia 

nordic walking dla dorosłych oraz nauka pływania dla dzie-

ci. Pierwszy projekt kierowany jest do osób, które ukończy-

ły 40 rok życia. Zakłada on zajęcia z udziałem instruktorów 

w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego. Z kolei 

program nauki pływania, zakłada lekcje podstaw pływania 

dla ok. 250 dzieci w wieku 5-10 lat. Zajęcia odbywają się 

w krytych pływalniach w Polkowicach, Lubinie, Legnicy 

i Rudnej.

www.kghm.com 

DZIECIECA AKADEMIA
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Koronea

6

Nr stoiska

Grupa Koronea wdraża politykę CSR poprzez wspieranie 

i propagowanie działań Fundacji „Jesteśmy Blisko”. 

Fundacja została założona w 2010 roku przez Małgorzatę 

i Bogusława Wypychewiczów – głównych akcjonariuszy 

Grupy Koronea, aby działać w szeroko rozumianym inte-

resie publicznym, wspierając lokalne inicjatywy i odpowia-

dając na problemy społeczne. Wszystko to, by przyczynić 

się do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społeczności 

lokalnej. Zintegrowane działania, lata doświadczeń oraz ak-

tywna pomoc i wsparcie Fundacji Grupy Koronea przynoszą 

znakomite rezultaty.

www.koronea.com

Kompania Piwowarska

10

Nr stoiska

Kompania Piwowarska troszczy się o ludzi i środowisko. 

Realizując strategię zrównoważonego rozwoju, promuje 

odpowiedzialność i umiarkowanie w spożywaniu alkoholu, 

szkoli sprzedawców, oraz wspiera rozwój partnerów bizne-

sowych. Firma oszczędza wodę i energię, będąc w czołówce 

najbardziej efektywnych środowiskowo browarów na 

świecie. Pracownicy chętnie angażują się w wolontariat, 

zgłaszając i realizując projekty pomocy potrzebującym 

fi nansowane przez fi rmę. Z roku na rok doskonali działania 

i opisuje je w raportach CSR, by dzielić się doświadczeniami 

z innymi. Do współpracy zaprasza partnerów społecznych, 

by wspólnie z nimi edukować i rozwiązywać problemy 

wokół. 

www.kp.pl
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Krajowa Izba Biegłych 
Rewidentów

3

Nr stoiska

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem 

zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów. Jej misją 

jest dbanie o wiarygodność informacji fi nansowej oraz 

bezpieczeństwo obrotu gospodarczego poprzez zapewnie-

nie świadczenia przez jej członków najwyższej jakości usług. 

Służy temu sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem 

zawodu biegłego rewidenta oraz podnoszeniem kwalifi kacji 

zawodowych. To ważne, ponieważ dzięki swojej interdyscy-

plinarności oraz dbaniu o standardy wykonywania zawodu 

coraz częściej to właśnie audytorzy stają się naturalnym 

partnerem fi rm w mierzeniu i raportowaniu danych niefi -

nansowych oraz weryfi kowaniu prezentowanych informacji.

Na stoisku dowiesz się od biegłych rewidentów, które 

fi rmy obejmie nowy obowiązek raportowania oraz jak 

raportować dane niefi nansowe.

www.kibr.org.pl 

KPMG

16

Nr stoiska

KPMG jest międzynarodową siecią fi rm audytorsko-dorad-

czych, zatrudniającą obecnie 174 000 osób w 155 krajach 

na całym świecie. Świadczy usługi z zakresu audytu, 

doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego 

oraz gospodarczego, a stowarzyszona z KPMG w Polsce 

kancelaria prawna D. Dobkowski sp.k., kompleksowe usługi 

prawne. Firma zatrudnia ponad 1500 osób w 7 biurach: 

w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, 

Katowicach i Łodzi. KPMG w Polsce realizuje swoją strate-

gię w sposób społecznie odpowiedzialny. Stosowanie 

i promowanie rozwiązań służących wspieraniu społeczno-

ści lokalnych, ochronie środowiska naturalnego, działaniu 

na rzecz przedsiębiorczości w Polsce, a także promowanie 

inicjatyw związanych z kulturą, są wpisane w wartości 

i kulturę organizacyjną fi rmy. 

www.kpmg.pl
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Lyreco Polska

1

Nr stoiska

Działając w 42 krajach na 4 kontynentach, Lyreco plasuje 

się wśród światowych liderów w dziedzinie dostarczania 

rozwiązań dla biur i miejsc pracy. Obecne w Polsce od 1998 

roku obejmuje swoją siecią dostaw obszar całego kraju 

i jest największą fi rmą biuro-serwisową w Polsce. Wyko-

rzystując wiedzę i doświadczenie pracowników wszystkich 

fi lii, Grupa Lyreco jest w stanie zaoferować lokalnym i mię-

dzynarodowym klientom taki sam zakres usług i produk-

tów na całym świecie. Mając w stałej dostępności ponad 

7500 produktów, w każdym roku wprowadzanych jest do 

oferty około 1000 nowości. Od markowych artykułów po 

ekskluzywne produkty marki własnej Lyreco w alternatyw-

nych cenach.

www.lyreco.pl 

www.eco.lyreco.pl

Linia Etyki 

14

Nr stoiska

Linia Etyki dostarcza pierwszy na polskim rynku bezpieczny 

system anonimowego sygnalizowania nieprawidłowości 

przez pracowników. 

Jeśli intrygują Cię pytania:

• co to jest whistleblowing? Co ma wspólnego z CSR? 

Jak może wesprzeć działania CSR organizacji?

• jak wdrażać system sygnalizowania, żeby system działał?

• co może zachęcać pracowników do sygnalizowania 

nieprawidłowości w organizacji?

• kiedy pracownicy ujawniają informacje poza fi rmą?

• jak chronić pracowników przed działaniami odwetowymi?

odwiedź stoisko fi rmy. 

Ekspertki Linii Etyki pokażą, jak działa system sygnalizowa-

nia nieprawidłowości i jak może zapobiegać nieprawidło-

wościom. 

www.liniaetyki.pl 
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mBank 

17

Nr stoiska

mBank rozumie swoją odpowiedzialność wobec otoczenia 

i dlatego angażuje się w edukację. Głównym tego przeja-

wem jest mFundacja, która od 3 lat popularyzuje mate-

matykę i wspiera nauczycieli i pasjonatów tej dziedziny 

poprzez granty, stypendia i dotacje. Fundacja prowadzi 

program grantowy mPotęga, promujący najciekawsze 

pomysły na nauczanie matematyki, na który w ub.r. 

przeznaczyła 1,2 mln zł. W 2015 r. jako pierwszy bank 

w kraju, mBank rozpoczął kampanię edukacyjną „Nie robisz 

tego w realu? Nie rób tego w sieci!” zwracającą uwagę na 

konsekwencje ryzykownych zachowań online. Dodatkowo 

od 2015 r., we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim 

i Accenture, bank realizuje nowy kierunek studiów – 

„Bankowość i fi nanse cyfrowe”, na którym pracownicy 

prowadzą część zajęć.

www.mBank.pl 

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

24

Nr stoiska

MCPS upowszechnia wartości ekonomii społecznej 

nie tylko wśród założycieli przedsiębiorstw społecznych, 

ale i w ich otoczeniu – społecznym, biznesowym 

i instytucjonalnym. Ekonomia społeczna to nie tylko osoby 

z problemami na rynku pracy czy lokalne problemy ekono-

miczno-społeczne, to głównie funkcjonowanie opierające 

się na solidarności pracowników, odbiorców i społeczności 

lokalnych oraz zysk kierowany solidarnie na ich rozwój. 

Centrum przedstawia działające na Mazowszu PES, które 

mogłyby rozwijać się w oparciu o odpowiedzialnie społecz-

ne otoczenie biznesowe. Swoją rolę edukacyjną MCPS 

widzi w poszukiwaniu synergii pomiędzy światem biznesu 

a światem przedsiębiorczości społecznej, z korzyścią 

dla obu stron, w ramach budowania zrównoważonego 

rozwoju.

www.mcps.com.pl 
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Orange Polska

36

Nr stoiska

Korzystanie z nowoczesnych i interaktywnych mediów 

stało się codziennością. Ochrona i bezpieczeństwo w inter-

necie i innych mediach elektronicznych oraz przygotowanie 

do świadomego korzystania z nich, to główne kierunki 

społecznej odpowiedzialności Orange Polska. Dla fi rmy 

ważne jest zarówno odpowiednie zabezpieczenie urządzeń 

i dostarczanie klientom bezpiecznych produktów i usług, 

jak i edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania 

z nowych technologii. Zwraca szczególną uwagę na dzieci, 

które wychowują się, uczą i bawią przy użyciu nowocze-

snych narzędzi komunikacji. Działania te realizowane są 

w ramach programu Bezpiecznie Tu i Tam, który łączy dzia-

łania edukacyjne Fundacji Orange oraz usługi dotyczące 

bezpieczeństwa klientów.

www.orange.pl

Michelin

15

Nr stoiska

W ramach akcji KILOMETRY POMOCY pracownicy Miche-

lin z mieszkańcami Olsztyna przebiegli łącznie 7569,9 km 

i zebrali 90 tys. zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup 

sprzętu medycznego dla olsztyńskich szpitali. Program 

Wolontariatu Pracowniczego Michelin MOC DOBRA to 

działania podejmowane przez pracowników na rzecz spo-

łeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i instytu-

cji publicznych. Wolontariusze wspierają osoby starsze, 

potrzebujące, a także opiekują się zwierzętami i remontują 

sale terapeutyczne, świetlice. Celem programu edukacyjne-

go CIŚNIENIE POD KONTROLĄ jest przypominanie kierow-

com o konieczności utrzymywania prawidłowego ciśnienia 

w oponach. Dotychczas odbyło się 11 edycji. 

Co roku sprawdzano ok. 12 tys. aut.

www.michelin.pl
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Program Promocji Kultury 
Przedsiębiorczości 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”

18

Nr stoiska

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębior-

stwo Fair Play” realizowany nieprzerwanie od 19 lat promu-

je etykę w działalności gospodarczej. Skierowany jest 

do przedsiębiorstw, które działają zgodnie z prawem 

i zasadami fair play. Certyfi kacja wspiera budowanie pozy-

tywnego wizerunku polskich fi rm, służy kreowaniu marki 

pracodawcy i wzmacnia zaufanie w relacjach z klientami, 

dostawcami i środowiskiem lokalnym. Podczas Targów CSR 

prezentowane są działania laureatów programu „Przedsię-

biorstwo Fair Play" z zakresu społecznej odpowiedzialności 

biznesu.

przedsiebiorstwo.fairplay.pl

Program Edukacji Morskiej 
w Gdańsku

52

Nr stoiska

Od 2010 roku prawie 20 tysięcy gdańskich gimnazjalistów 

wzięło udział w jednodniowych rejsach w ramach Progra-

mu Edukacji Morskiej w Gdańsku. To przykład udanego 

partnerstwa międzysektorowego. Program jest realizowa-

ny na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację 

Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest mistrz olimpijski 

Mateusz Kusznierewicz. Sponsorami – Ferrero Polska, 

w ramach akcji Kinder+Sport oraz Grupa LOTOS S.A. 

Celem inicjatywy jest promocja sportu oraz przybliżenie 

młodym mieszkańcom Gdańska tradycji morskiej 

i bogatego dziedzictwa ich miasta. 6. Targi CSR są okazją 

do spotkania z realizatorami programu, którzy opowiedzą 

o dotychczasowych efektach oraz planach na przyszłość.

www.programedukacjimorskiej.pl 
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Rekopol Organizacja Odzysku 
Opakowań 

8

Nr stoiska

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. reprezen-

tuje interesy producentów i importerów produktów 

w opakowaniach, w związku z nałożoną na przedsiębiorców 

ustawową odpowiedzialnością fi nansową za odzysk i recy-

kling opakowań po produktach wprowadzanych na rynek. 

Współpracuje z nią ponad 2 000 przedsiębiorców, którzy 

powierzyli jej swój obowiązek, wpisując się w strategię 

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. 

Firma prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej 

zbiórki odpadów i świadomych zakupów, opracowuje ma-

teriały, szkoli, organizuje konkursy i happeningi, realizuje 

wspólnie z klientami środowiskowe projekty CSR. Udziela 

w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”. 

www.rekopol.pl 

Provident Polska

Provident jak jedyna fi rma pożyczkowa opublikował Raport 

społecznej odpowiedzialności biznesu za lata 2014-2015. 

Jest to drugi raport CSR przygotowany przez fi rmę. Główne 

obszary raportu to działania fi rmy na rzecz etyki, odpo-

wiedzialnego pożyczania oraz dialogu z interesariuszami. 

Raport pokazuje także obraz całego sektora po wprowadze-

niu przepisów regulujących rynek pożyczkowy.

Edukacja fi nansowa – blog Co z tym hajsem pisany jest 

przez młodych i dla młodych. Trójka autorów – wyłonio-

nych w castingu – prowadzi wspólnego bloga. Opisują swo-

je codzienne przygody i zmagania z pierwszymi dorosłymi 

fi nansami. Nie są ekspertami – nie pouczają czytelników. 

Dzielą się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami i zapraszają 

do dyskusji.

www.providentpolska.pl
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Robert Bosch 

37

Nr stoiska

Firma Robert Bosch realizuje dwa programy CSR o charak-

terze edukacyjnym. Pierwszy to "Akademia Wynalazców 

im. Roberta Boscha". Jego celem jest popularyzowanie 

wśród uczniów przedmiotów ścisłych, pobudzanie kreatyw-

ności, promowanie uzdolnionej młodzieży i zainteresowa-

nie jej uczelniami technicznymi jako ścieżką rozwoju. Drugi 

program to „Junkers szkoli”. Jest on prowadzony przez 

fi rmę Robert Bosch i należącą do niej markę Junkers we 

współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi 

na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sani-

tarnych i pokrewnych. Poprzez tę inicjatywę fi rma wspiera 

rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego.

www.bosch.pl

Rhenus Data Offi ce Polska 

59

Nr stoiska

Wiele przedsiębiorstw wpisuje dziś w swoją działalność 

biznesową zobowiązania dotyczące ważnych interesów 

społecznych oraz ochrony środowiska w ramach praktyk 

CSR.

To nie tylko puste słowa – Rhenus Data Offi ce wspiera 

w działaniach swoich klientów, wdrażając wspólnie wy-

pracowane elementy polityki ochrony środowiska poprzez 

realizację systemowych rozwiązań w obszarze bezpiecznej 

zbiórki i niszczenia dokumentów. Działania te trwale 

i pozytywnie wpływają na otoczenie – w wyniku recyklingu 

zniszczonego papieru można uratować tysiące dorosłych 

drzew, co przyczynia się do zachowania naturalnych miejsc 

bytowania chronionych gatunków ptaków w Polsce.

Celem wyróżnienia wybranych partnerów biznesowych 

fi rma wdrożyła program potwierdzający wkład klientów 

w ochronę przyrody.

www.rhenus-data.pl
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Stena Recycling 

61

Nr stoiska

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań 

w dziedzinie gospodarowania odpadami, recyklingu oraz 

usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. 

Od ponad 75 lat działania na rynkach międzynarodowych 

fi rma kieruje się fi lozofi ą CARE – dbałości o Klientów, Pra-

cowników, Biznes, Środowisko i Społeczeństwo. Prowadząc 

działalność w sposób odpowiedzialny, Stena Recycling sta-

wia sobie za cel edukowanie społeczeństwa oraz stwarza-

nie możliwości do rozwoju i wzrostu recyklingu w Polsce. 

W tym roku z wspólnie z partnerami zainicjowała Koalicję 

na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego "rECOnomy". 

Celem jest promocja idei zrównoważonej gospodarki, 

a szczególnie zasad obiegu zamkniętego na każdym etapie 

prowadzenia działalności.

www.stenarecycling.pl

Spirolife

2

Nr stoiska

Spirolife to program motywacyjno-zdrowotny fi rmy 

Spiropharm S.A. Wspiera klientów indywidualnych i bizne-

sowych w stopniowej zmianie nawyków na bardziej zdrowe 

w ramach czterech obszarów: Spirolife Active – wsparcie 

w zakresie aktywności fi zycznej, Spirolife Balance – osiąga-

nie większego spokoju i równowagi, Spirolife Detox – efek-

tywne rzucenie palenia papierosów, Spirolife Slim – zdrowe 

odżywianie. W fi rmie stosowany jest kodeks dobrych 

praktyk, materialnie wspiera się potrzebujących, przepro-

wadzane są szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców 

przedszkolaków i kadry przedszkolnej, segreguje się śmieci, 

a pracodawca zapewnia pracownikom warzywa i owoce, 

suplementy diety, elastyczne godziny pracy, badania lekar-

skie, współfi nansuje lekcje angielskiego, siłownię.

www.spiro.life
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Stowarzyszenie „Niepełno-
sprawni dla Środowiska EKON"

70

Nr stoiska

Stowarzyszenie jest przedsiębiorstwem społecznym, pro-

wadzącym od 2003 r. działalność gospodarczą. Wypraco-

wany zysk przeznacza na realizację celów statutowych:

• aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym, w tym chorujących psychicznie,

• działania na rzecz ochrony środowiska, w tym edukację 

ekologiczną,

• wsparcie podmiotów gospodarki rynkowej w tworzeniu 

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Aktualnie EKON zatrudnia ponad 900 osób niepełno-

sprawnych w ochronie środowiska, handlu i usługach. 

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem przedsiębiorstwa 

rozwijają obszar odpowiedzialnego biznesu. 

EKON jest liderem różnorodności (nagroda Forbes i PwC), 

członkiem European Platform for Rehabilitation, PION 

i wielu innych. 

www.ekon.org.pl

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

25

Nr stoiska

Kongres Kobiet powstał w 2009 jako ruch społeczny, 

aktywizujący kobiety społecznie, biznesowo i politycznie. 

W 2010 ruch sformalizował się w Stowarzyszenie Kongres 

Kobiet.

Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzesza-

jącą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przed-

stawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dzienni-

karstwa, związków zawodowych, związków pracodawców 

oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, 

ponad podziałami. Nie jest związany z żadną instytucją 

ani partią polityczną.

Wzmacnia kobiety poprzez organizację szkoleń, zjazdów, 

konferencji. Kształci kompetencje liderskie, działa na rzecz 

równych praw, szans, możliwości.

www.kongreskobiet.pl 
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Stowarzyszenie Pomocy Szansa 

23

Nr stoiska

Stoisko Stowarzyszenia Pomocy Szansa prezentuje produk-

ty wykonane ręcznie przez osoby niepełnosprawne będące 

pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej jak również 

uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wycho-

wankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-

wawczego. Produkty są głównie skierowane do fi rm jako 

gadżety reklamowe. 

To między innymi: podkładki pod kufel lub kubek, organize-

ry na biurko wykonane z ceramiki lub z drewna, drewniane 

skrzynki na butelki, drewniane serwetniki zdobione metodą 

decoupage. Prezentowane są również przedmioty dekora-

cyjne takie jak: ceramiczne motyle, lampiony, świeczniki, 

świdry. Oprócz wymienionych przedmiotów zobaczyć moż-

na przedmioty użytkowe np. szkatułki na biżuterię, które 

doskonale nadają się jako prezent.

www.spszansa.pl

Stowarzyszenie Partnerstwo 
dla Bezpieczeństwa Drogowego

21

Nr stoiska

Celem działalności Stowarzyszenia Partnerstwo dla 

Bezpieczeństwa Drogowego jest poprawa bezpieczeństwa 

na polskich drogach, zmniejszenie liczby ofi ar wypadków 

drogowych, a także redukcja strat fi nansowych powstałych 

w ich wyniku. Swoje działania organizacja realizuje poprzez 

monitoring i analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

popularyzację wiedzy na ten temat, kampanie społeczne na 

rzecz podniesienia świadomości i kreowania pozytywnych 

zachowań użytkowników dróg, inicjowanie dialogu społecz-

nego, a także udział w procesie ustawodawczym. 

Aby maksymalizować skuteczność działań, Stowarzyszenie 

współpracuje z przedstawicielami trzech sektorów życia 

publicznego: biznesem, rządem i organizacjami pozarządo-

wymi.

www.pbd.org.pl
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Unilever Polska

63

Nr stoiska

Misją Unilever jest zaspokajanie codziennych potrzeb 

związanych z odżywianiem, higieną oraz higieną osobistą 

poprzez marki, które pomagają ludziom czuć się i wyglądać 

dobrze, a także pełniej korzystać z życia. Unilever produ-

kuje jedne z najbardziej znanych globalnych marek, m.in. 

Dove, Lipton, Magnum, Domestos, Knorr czy Hellman's, 

dostępne praktycznie we wszystkich krajach. Produkty są 

używane codziennie w ponad połowie gospodarstw domo-

wych na całym świecie, łącznie 2 miliardy razy dziennie. 

W fi rmie pracuje prawie 170 000 pracowników. W Polsce 

działają 4 fabryki (w Poznaniu, Bydgoszczy, Baninie oraz 

Katowicach), biuro główne w Warszawie, Centrum Bizne-

sowe w Katowicach, Centrum Logistyczne w Piotrkowie 

Trybunalskim oraz Centrum R&D w Poznaniu.

www.unilever.pl

TAURON Polska Energia

4

Nr stoiska

Przynależność do grona największych fi rm, nie tylko 

w południowej Polsce, ale także w całym kraju, zobowią-

zuje. Z tego względu Grupa TAURON od lat wielką wagę 

przykłada do działań z zakresu zrównoważonego rozwoju 

oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

TAURON konsekwentnie usprawnia procesy i dopasowuje 

je to najwyższych standardów w obszarze zrównoważone-

go rozwoju oraz rozwija kompetencje w zakresie raporto-

wania danych pozafi nansowych.

Grupa angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz oto-

czenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. 

Sponsoruje ważne wydarzenia kulturalne i sportowe. 

Współpracuje, między innymi, z Górskim Ochotniczym 

Pogotowiem Ratunkowym, Narodową Orkiestrą Symfo-

niczną Polskiego Radia oraz Polskim Komitetem Olimpij-

skim.

www.tauron.pl 
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Vilmorin Garden 

26

Nr stoiska

Vilmorin Garden działa w branży ogrodniczej, a jej najważ-

niejszą kategorią są nasiona warzyw, ziół, kiełków i roślin 

ozdobnych. Od lat fi rma przyczynia się do zrównoważone-

go rozwoju branży, a od 2011 roku działania te kwalifi kowa-

ne są wreszcie właściwie – do społecznej odpowiedzialności 

biznesu.

Vilmorin Garden przybliży gościom 6. Targów CSR swoje 

wiodące długofalowe inicjatywy, organizując:

• prezentację produktów, które w łatwy i przyjemny sposób 

zachęcą konsumentów do uprawy warzyw, ziół i kiełków 

w najbliższym otoczeniu (mieszkanie, biuro, ogród);

• akcję edukacyjną w zakresie stosowania preparatów 

naturalnych, które nie mają negatywnego wpływu 

na środowisko;

• przedstawienie programu Razem z Vilmorin Garden 

wspieram Fundację „Akogo?” i klinikę „Budzik”. 

www.vilmorin-garden.pl

VELUX Polska

53

Nr stoiska

Firma VELUX – producent okien dachowych – prezentuje 

swój pierwszy polski raport społeczny opisujący dobre 

praktyki realizujące wizję odpowiedzialnego przedsiębior-

stwa, które nie tylko dostarcza użyteczne produkty, ale 

także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników 

i udziałowców lepiej niż inne fi rmy. Jest to również pierw-

sza taka publikacja w branży stolarki. Kluczowym obszarem 

w strategii CSR jest zrównoważone życie w budynkach, 

dlatego od wielu lat fi rma edukuje nt. energooszczędnego 

budownictwa. Przedstawiany jest też raport „Barometr 

zdrowych domów 2016” dostarczający ciekawych infor-

macji na temat postrzegania swojego stanu zdrowia przez 

Polaków, jak również satysfakcji z warunków domowych. 

Poznasz ciekawostki o energooszczędności i zdrowiu 

w domu.

www.velux.pl
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Związek Pracodawców Polski 
Przemysł Spirytusowy

41

Nr stoiska

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy to 

organizacja branżowa zrzeszająca producentów mocnych 

alkoholi. Związek prowadzi projekty edukacyjne, których 

celem jest promowanie odpowiedzialnego spożycia alko-

holu. ZP PPS był inicjatorem kampanii „Piłeś? Nie jedź!”, 

„Lepszy start dla Twojego dziecka” czy „Tu się sprawdza 

dorosłość”. W 2016 r. powstała nowa kampania społecz-

na „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie”, której celem jest 

wzrost wiedzy Polaków na temat alkoholu. Jak pokazały 

badania Polacy często nie wiedzą ile alkoholu spożywają, 

funkcjonuje też wiele mitów związanych z konsumpcją 

alkoholu. Na stoisku „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie” 

goście mogą m.in. sprawdzić czy potrafi ą ocenić zawartość 

czystego alkoholu w poszczególnych napojach.

www.zppps.pl

Warsaw Press

40

Nr stoiska

Warsaw Press specjalizuje się w tworzeniu crossmediowych 

kampanii edukacyjnych poświęconych konkretnej tematyce 

z obszaru zdrowia i biznesu. Współpracując z najbardziej 

opiniotwórczymi mediami, najlepszymi ekspertami, nie-

zależnymi organizacjami i fundacjami, buduje jakościowy 

kontent, stanowiący platformę pomiędzy partnerami fi rmy 

a społeczeństwem. Celem fi rmy jest budowanie świado-

mości czytelników na tematy dotykające ich w codziennym 

życiu, poruszanie istotnych kwestii, przedstawianie proble-

mów i rozwiązań, pytań oraz odpowiedzi.

www.warsawpress.com 
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Strefa patronów

BE.NAVIGATOR to interaktywna 

platforma/blogosfera służąca wymianie 

wiedzy i doświadczeń na temat CSR oraz 

zrównoważonego rozwoju. Wydawana 

jest przez zespół GOODBRAND/BETTER 

przy współpracy grona ekspertów, prak-

tyków i teoretyków. BETTER zajmuje się 

utrwalaniem poruszanych w blogosferze 

tematów w środowiskach biznesu 

i NGO w formie wykładów, szkoleń oraz 

doradztwa. Wspiera organizacje w two-

rzeniu strategii CSR, zarządzaniu mapą 

interesariuszy, diveristy oraz w budowa-

niu marek społecznie zaangażowanych.

www.be-navigator.pl

Kompendium CSR to najszerzej dystry-

buowana publikacja o CSR w Polsce. 

Przez osiem lat na jej łamach gościli 

m.in.: Dalajlama, Sekretarz Generalny 

ONZ Ban Ki-moon, kilkukrotnie Muham-

mad Yunus, Richard Branson, Shirin 

Ebadi i wiele innych światowych liderek 

i liderów. Kompendium otrzymacie 

w strefi e patronów, a także od zespołu 

dystrybuującego publikację. 

www.kompendiumcsr.pl

My Company Polska to miesięcznik biz-

nesowy skierowany do grupy właścicieli 

i managerów MŚP. Jego zadaniem jest 

pomagać w prowadzeniu biznesu, infor-

mować o rzeczach najważniejszych 

oraz inspirować do rozwoju.  

Magazyn składa się m.in. z sekcji: Know 

What, gdzie przedstawiane są histo-

rie liderów fi rm i skuteczne strategie. 

W Dossier redakcja przybliża reguły 

funkcjonowania wybranej branży lub 

gałęzi gospodarki, zaś w sekcji Know 

How zamieszczone są liczne poradniki, 

pomagające prowadzić biznes. 

www.mycompanypolska.pl
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Kącik dla dzieci 
na 6. Targach CSR organizuje Fundacja Rodzinna 

Fundacja Rodzinna jest nowoczesną organizacją non-profi t, 

która została powołana w celu pomagania rodzinom 

w coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu. 

Mierzy się z wyzwaniami przyszłości, wspierając w wycho-

waniu nowych pokoleń przy zachowaniu równowagi między 

tradycją, a nowoczesnością, pracą, a czasem wolnym, 

normami społecznymi, a wolnym wyborem, pomagając 

znaleźć odpowiedzi na trudne pytania.

Fundacja Rodzinna prowadzi biuro coworkingowe, klub malu-

cha oraz kawiarnię rodzinną, które w sposób kompleksowy 

i systemowy wspierają osoby powracające na rynek pracy. 

Całkowity dochód z prowadzonej przez Fundację Kawiarni 

Wolna Przestrzeń jest przeznaczony na cele społeczne.

Fundacja działa w Centrum Społecznym Paca, przy ul. Michała 

Paca 40 w Warszawie.

www.fundacjarodzinna.org.pl

www.centrumpaca.pl
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Dzięki wykorzystaniu produkowanych w 100% z makulatury papierów Cocoon Silk zamiast papierów niemakulaturowych negatywny wpływ na 

środowisko został zmniejszony o:

Dane dotyczące śladu węglowego (carbon footprint) oszacowane przez FactorX w zgodzie z metodologią BilanCarbone®. Szacunki oparte są o porównanie użycia papieru 

recyklingowego w stosunku do pochodzącego z włókien pierwotnych, zgodnie z najaktualniejszymi dostępnymi danymi BREF.

ORGANIZATOR 6. TARGÓW CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ul. Szpitalna 5/20, 00-031 Warszawa 

t: 48 22 627 18 71

e: biuro@fob.org.pl

w: www.odpowiedzialnybiznes.pl

ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

FOB_Poland

143 kg 

mniej odpadów

5 391 litrów 

mniej zużytej wody

19 kg 

mniej gazów cieplarnianych

303 kWh 

mniej zużytej energii

192 km

krótsza podróż samochodem

średniej klasy europejskiej

232 kg 

mniej zużytego drewna

Druk folderu 6. Targów CSR sfi nansowała 

Drukarnia LIBRA-PRINT, www.dobra-drukarnia.pl

Grafi ka i skład: Olga Figurska, LUNATIKOT

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 / t a r g i C S R
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Mapa targów
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Wystawcy 6. Targów CSR

ORGANIZATOR

Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu

50

PARTNERZY 6. TARGÓW CSR

IKEA  47

PKN ORLEN 27

Polpharma 54

Siemens 55

WYSTAWCY 

ADAMED SmartUP 11

Agencja Reklamowa ArtGroup 39
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& The New Answer

49

Akzo Nobel Decorative Paints 29

Allianz Polska 28

Bank BGŻ BNP Paribas 19
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Wystawa Climate, The 360° 
exhibition

20

Bank Zachodni WBK 7

Biuro tłumaczeń KONTEKST 38

Brother Polska 22

Carbon Solutions Poland 57
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Castorama 33
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„Rodzinna Warszawa”

32

CSR Consulting 60

CSRinfo 58

DB Schenker 46

Dekoeko.com 62

Deloitte 42
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Romana Czerneckiego EFC 

43

eTutor.pl 64

Fairtrade Polska 71

Feel it 5

Francusko-Polska Izba 
Gospodarcza w Polsce

9

Fundacja Drogi Mazowsza 51

Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”

31

Fundacja Instytut na rzecz 
Ekorozwoju

45

Fundacja NUTRICIA 56

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” 27

Fundacja Poland Business Run 34

Fundacja United Way Polska 69

Fundacja Widzialni 67

Fundacja Znajdź Pomoc 13

Grinfi nity 44

Henkel Polska 48

ING Bank Śląski 68

KGHM POLSKA MIEDŹ 35

Klub Sportowy AZS AWF 
Warszawa

66

Kompania Piwowarska 10

Koronea 6

KPMG 16
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Linia Etyki 14
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24

mBank 17
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52
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Stowarzyszenie 
„Niepełnosprawni 
dla Środowiska EKON"

70

Stowarzyszenie Partnerstwo 
dla Bezpieczeństwa Drogowego

21

Stowarzyszenie Pomocy Szansa 23

TAURON Polska Energia 4

Unilever Polska 63

VELUX Polska 53

Vilmorin Garden 26

Warsaw Press 40

Związek Pracodawców Polski 
Przemysł Spirytusowy

41

STREFA PATRONÓW

BE.NAVIGATOR 

Kompendium CSR

My Company Polska
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