
Kluczowe inicjatywy  
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
w 2017 roku 



Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą (od 
2000 roku) i największą organizacją pozarządową w Polsce, która 
zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w 
kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-
tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć 
kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia 
świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.  

Analizujemy 
CSR 

Promujemy 
CSR 

Kształtujemy 
CSR 



Spis treści Jubileusze w FOB 
- 15. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” 
- 5. urodziny Karty Różnorodności 
- przygotowania do obchodów 100-lecia niepodległości Polski 

 

Konkursy 
- Nagroda "Ludzie, którzy zmieniają biznes" 
- 11. edycja Konkursu "Raporty Społeczne" 
- 7. edycja konkursu dla dziennikarzy "Pióro odpowiedzialności” 

 

Programy FOB 
- Program Partnerstwa 
- Karta Różnorodności  
- Liga Odpowiedzialnego Biznesu 
- EUTalent 

 

Szkolenia 
- Szkolenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

 

Zarząd i Zespół FOB 



30 marca 

 

W tym roku doroczny raport FOB ukaże się już po raz 
15. Jubileuszowe wydanie Raportu pojawi się w 
nowej odsłonie merytorycznej i graficznej. Ogłoszenie 
Raportu nastąpi w Warszawie pod koniec marca, a w 
drugim kwartale roku zorganizowane zostaną 
ogłoszenia regionalne w wybranych miastach Polski. 

 
 

Ogłoszenie Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. 
Dobre praktyki” 

Marta Borowska 
Koordynatorka projektów, odpowiedzialna 
za ogłoszenia w regionach 

 
marta.borowska@fob.org.pl 
tel. 511 313 826 

Jubileusze 
FOB 



14 lutego 

 
Polska odsłona europejskiej inicjatywy na rzecz 
promocji zarządzania różnorodnością w miejscu pracy – 
Karta Różnorodności – kończy 5 lat. Z okazji jubileuszu 
projektu przyznana zostanie nagroda „Ludzie, którzy 
zmieniają biznes” w kategorii Różnorodność za 
propagowanie idei różnorodności w miejscu pracy i 
poza nim. 

5. urodziny Karty Różnorodności 

Marzena Strzelczak 
Dyrektorka generalna 

 
marzena.strzelczak@fob.org.pl 
tel. 22 627 18 71 

Jubileusze 
FOB 



cały rok 

 

FOB będzie przygotowywało całoroczną kampanię, 
odnoszącą się do zagadnień z zakresu CSR, dzięki 
której włączy się w, przypadające w roku 2018, 
obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Częścią kampanii będą również 7. 
Targi CSR.  

 
 

100 lat niepodległości Polski 
Jubileusze 
FOB 

Ewa Albińska 
Menedżerka projektów 
 
ewa.albinska@fob.org.pl 
tel. 661 295 001 



luty - maj 

 

W tym roku FOB po raz drugi przyzna Nagrodę 
„Ludzie, którzy zmieniają biznes”, która jest 
pierwszym wyróżnieniem w Polsce poświęconym 
w pełni docenieniu osób zaangażowanych na rzecz 
rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas 
Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności. 

Nagroda "Ludzie, którzy zmieniają 
biznes" Konkursy 

FOB 

NOWA KATEGORIA: 

Różnorodność  

Ewa Albińska 
Menedżerka projektów 
 
ewa.albinska@fob.org.pl 
tel. 661 295 001 



czerwiec - wrzesień 

 
W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są 
nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Współorganizowany jest przez Stowarzyszenie 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. 
www.raportyspoleczne.pl 

 
 

11. edycja konkursu  
"Raporty Społeczne" Konkursy 

FOB 

Marcin Grzybek 
Menedżer projektów 

 
marcin.grzybek@fob.org.pl 
tel. 22 627 18 71 

http://www.raportyspoleczne.pl/
http://www.raportyspoleczne.pl/
http://www.raportyspoleczne.pl/
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styczeń - marzec 

 
Konkurs nagradza dziennikarzy i ekspertów piszących 
na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. W 
tym roku odbędzie się 7. edycja konkursu, a 
laureatów poznamy podczas ogłoszenia Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre 
praktyki”. 

 
 

7. edycja konkursu  
"Pióro odpowiedzialności" 

Agnieszka Siarkiewicz 
Menedżerka promocji i komunikacji 

 
agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl 
tel. 669 510 483 

Konkursy 
FOB 

NOWA KATEGORIA 

TEMATYCZNA: 

środowisko naturalne 



cały rok 

 
Program Partnerstwa jest platformą współpracy 
blisko 50 firm z różnych branż, ulokowanych od 
Gdańska po Kraków, których łączy potrzeba  
wspólnego działania na rzecz rozwoju CSR w Polsce. 
Co najważniejsze, firmy, które współpracują od wielu 
lat z FOB, partycypują  w realizacji działalności 
misyjnej naszej organizacji. 

Program Partnerstwa  

Justyna Kozera 
Wicedyrektorka 
 
justyna.kozera@fob.org.pl 
tel. 695 123 100 

Programy 
FOB 



cały rok 
 
Pod koniec maja tego roku, po raz 4. zorganizowany 
zostanie Ogólnopolski Dzień Różnorodności – 
coroczna konferencja poświęcona zarządzaniu 
różnorodnością, adresowana do menedżerów/ek HR i 
CSR. Wydarzenie jest częścią całorocznego programu, 
w ramach którego organizowane są warsztaty i 
spotkania dla sygnatariuszy Karty Różnorodności. 
www.kartaroznorodnosci.pl 

Karta Różnorodności 
Programy 
FOB 

Marzena Strzelczak 
Dyrektorka generalna 

 
marzena.strzelczak@fob.org.pl 
tel. 22 627 18 71 

http://www.kartaroznorodnosci.pl/
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styczeń - czerwiec 

 

W tym roku odbędzie się już 13. edycja Ligi 
Odpowiedzialnego Biznesu, programu 
przygotowanego z myślą o środowisku akademickim. 
Startujący w lutym „Konkurs wiedzy o CSR” 
skierowany jest także do uczniów liceów. Tegoroczna 
odsłona programu będzie miała nową formę opartą o 
trzy ścieżki edukacyjne: miejsce pracy, zarządzanie a 
CSR, komunikacja CSR. www.lob.org.pl 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu 

Marta Górska 
Koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego 
Biznesu 
 
marta.gorska@fob.org.pl 
tel. 512 576 620 

Programy 
FOB 

http://www.lob.org.pl/
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cały rok 

 
FOB bierze udział w projekcie finansowanym przez 
Erasmus+, którego celem jest 
wspieranie MŚP w tworzeniu atrakcyjnych miejsc 
pracy dla osób odbywających staże zawodowe 
poprzez webinaria, spotkania, warsztaty 
oraz autodiagnozę poziomu programów stażowych 
w firmach przy użyciu specjalnie przygotowanego 
narzędzia dostępnego online. 
www.odpowiedzialnybiznes.pl/be-happy 

EUTalent. Business in Europe 
Hosting Apprenticeships for Youth Programy 

FOB 

Marta Borowska 
Koordynatorka projektów 

 
marta.borowska@fob.org.pl 
tel. 511 313 826 
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cały rok 

 

FOB 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. Więcej informacji na stronie: 
www.odpowiedzialnybiznes.pl/szkolenia

Szkolenia z zakresu CSR 

Ewa Albińska 
Menedżerka projektów 
 
ewa.albinska@fob.org.pl 
tel. 661 295 001 

Szkolenia  
FOB 

http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/szkolenia
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Konkursy 
Jubileusze 

FOB 

Monika Kulik 
Członkini Zarządu 

Irena Pichola 
Członkini Zarządu 

Anna Rusajczyk 
Członkini Zarządu 

Marzena Strzelczak 
Dyrektorka Generalna, Członkini 

Zarządu 

Barbara Tęcza 
Członkini Zarządu 

Mirella  
Panek-Owsiańska 

Prezeska Zarządu, ekspertka FOB 

Krzysztof Kaczmar 
Członek Zarządu 

Zarząd 
FOB 



Konkursy 
Jubileusz

e FOB 

Zespół  
FOB 

Obecnie na urlopach rodzicielskich/wychowawczych:  
Marta Krawcewicz, Ewa Leśnowolska i Agata Gruszecka-Tieśluk 



odpowiedzialnybiznes.pl kartaroznorodnosci.pl lob.org.pl 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu Karta Różnorodności Liga Odpowiedzialnego Biznesu 

@fob_poland 
Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu 
 

Więcej informacji o działaniach FOB  
na portalach i w mediach 

społecznościowych: 


