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Szanowni Państwo!

Przed nami kolejna, siódma już edycja Targów CSR. Świat 

polskiego biznesu społecznie odpowiedzialnego bardzo się zmie-

nił od 2005 roku, kiedy odbyły się po raz pierwszy. Od 2008 

roku, kiedy targi po trzech latach powróciły, spotykamy się już 

regularnie co dwa lata. Niezmiennie, to miejsce inspiracji i budo-

wania relacji. Jak zawsze,  zależy nam bardzo, by wydarzenie to 

łączyło praktyków i teoretyków społecznej odpowiedzialności 

biznesu, a zarazem  było atrakcyjne dla osób nie zajmujących się 

zawodowo tematem CSR. 

To zadanie możemy, wspólnie z Państwem, realizować dzięki 

wyjątkowej formule Targów. Sprzyja ona przedstawieniu pro-

jektów fi rm, organizacji i instytucji w zakresie  zrównoważonego 

rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w ciekawy i zarazem przy-

stępny sposób. Równocześnie, spotkaniom typowo targowym 

zawsze towarzyszy bogaty program debat, dyskusji oraz  zwy-

czajnych rozmów przedstawicieli różnych sektorów. Tak rodzą 

się nowe projekty  i  partnerstwa. W tym roku akcentujemy ten 

aspekt szczególnie, bo współpraca jest motywem przewodnim 

Targów CSR 2018. Ogólniejszym kontekstem wydarzenia, są 

natomiast Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jak pokazuje 

doświadczenie ostatnich dwóch lat, polskie organizacje, z du-

żym zaangażowaniem, włączają się w ich realizację. By ułatwić 

Państwu poszukiwanie partnerów do Celów szczególnie dla Pań-

stwa istotnych, pomyśleliśmy o specjalnym oznakowaniu stoisk 

targowych, zaznaczając, które z SDG są kluczowe dla każdego 

z wystawców.  

Podczas tegorocznych Targów CSR odbędzie się również pre-

miera najbardziej zawsze oczekiwanej publikacji FOB – Raportu 

„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”. To 

przegląd najciekawszych przedsięwzięć fi rm, a więc ich pewnego 

rodzaju wyróżnienie. I choć nie sposób omówić każdego z pro-

jektów, to postaramy się pokazać pewne trendy, które pulsują 

w polskim CSR. 

Wierzymy, że dzień 7. Targów CSR, 12 kwietnia będzie po raz 

kolejny świętem odpowiedzialnego biznesu w Polsce, radosnym 

i inspirującym do nowych działań. Bardzo dziękujemy wszystkim 

Wystawcom za zaufanie i udział, a szczególnie naszym Partne-

rom, za ich wkład i merytoryczne zaangażowanie. 

MARZENA STRZELCZAK
dyrektorka generalna,

członkini zarządu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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PROGRAM CZĘŚCI KONFERENCYJNEJ

GODZINA TEMAT GOSPODARZ

9:15 – 9:25 Otwarcie Targów

• Dominika Bettman – prezeska FOB

• Andżelika Możdżanowska – 

sekretarz stanu w Ministerstwie 

Inwestycji i Rozwoju, 

Pełnomocnik Rządu ds. Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw

Forum 

Odpowiedzialnego 

Biznesu (FOB)

9:30 – 10:25 Ogłoszenie wyników pierwszego 

w Polsce #SustainHack

FOB, Bank BGŻ BNP 

Paribas, Kompania 

Piwowarska

10:25  – 10:35 Gala Konkursu Deloitte 

Green Frog Award

Deloitte

10:40 – 11:45 Rola biznesu w osiągnięciu Celów 

Zrównoważonego Rozwoju – 

panel dyskusyjny

• Robert Korzeniowski – 

Ambasador Dobrej Woli UNICEF

• Andżelika Możdżanowska – 

sekretarz stanu w MIiR

• Łukasz Otta – Siemens Polska

• Izabela Rakuć-Kochaniak – 

Fundacja Veolia

• Marzena Strzelczak – Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu

• Katarzyna Teter – 

Bank Zachodni WBK

Moderacja: Michał Szułdrzyński, 

Rzeczpospolita

FOB

Sala konferencyjna (w częście wystawowej, Galeria PGE Narodowy)

11:45 – 12:00 Ogłoszenie wyników 8. edycji 

konkursu dla dziennikarzy 

i ekspertów CSR – 

„Pióro odpowiedzialności”

FOB

12:00 – 12:30 Ogłoszenie Raportu 

„Odpowiedzialny biznes 

w Polsce 2017. Dobre praktyki”

FOB

12:40 – 13:30 Praca dzisiaj i praca jutra. 

Czego się obawiamy 

i na co mamy nadzieję?

Siemens, 

ERGO Hestia

13:40 – 14:30 1+1+1=5 czyli o efekcie synergii 

we współpracy międzysektorowej 

na rzecz rozwoju lokalnego

Polpharma

14:40 – 15:30 Zero waste! Jak zapobiegać 

problemowi marnowania 

żywności?

Jeronimo Martins 

Polska

15:40 - 16:30 Współpraca ze społecznościami. 

Dialog w mieście, dialog lokalny.

FOB

GODZINA TEMAT GOSPODARZ
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GODZINA TEMAT GOSPODARZ

10:00 - 11:00 Współpraca organizacji 

pozarządowych z biznesem - 

szanse, wyzwania, najlepsze 

praktyki

PZU

11:30 - 12:30 Równowaga na świecie – 

równowaga w przyrodzie - 

równowaga w biznesie. 

Wejdź do gry! 

WWF

12:30 - 12:50 Polska premiera raportu „SDGs 

mean business: how credible 

standards can help companies 

deliver the 2030 Agenda”

WWF

13:00 - 14:00 Jak przygotować raport CSR? 

Dlaczego warto raportować?

VELUX

14:30 - 15:30 O wiarygodnym raportowaniu 

pozafi nansowym z pełną 

kontrolą procesu 

Diaphane 

Software

Sala Paryż A 
(poziom 2 PGE Narodowy; wjazd windą z poziomu części wystawowej)

GODZINA TEMAT GOSPODARZ

10:30 - 11:30 Bezpieczna fl ota – podstawa 

odpowiedzialnego biznesu

Partnerstwo dla 

Bezpieczeństwa 

Drogowego

12:30-13:00 Jak doskonalić swoje raportowanie? 

Najnowsze trendy w raportowaniu - 

raport wpływu i raport zintegrowany.

Deloitte

13:30 – 14:30 Ekonomia współpracy, blockchain – 

innowacje w CSR

Carrefour

15:00 - 17:00 EU Talent – narzędzia rozwojowe dla 

małych i średnich przedsiębiorstw – 

prezentacje i panel dyskusyjny

• dr hab. Maria Aluchna, prof. SGH – 

Szkoła Główna Handlowa

• Ester Barrajon Fernandez – 

CSR Europe

• Marta Borowska – FOB

• Katarzyna Gierczak-Grupińska – 

Fundacja Firm Rodzinnych

• Joanna Gosiewska-Giralt – Fundacja 

Program Pomocy Pierwsza Praca

• Ewelina Pisarczyk – MAJSTER-POL 

• Marzena Strzelczak – FOB

• Maciej Świerczyński – BNI Polska

FOB

Sala Paryż B
(poziom 2 PGE Narodowy; wjazd windą z poziomu części wystawowej)

Czytaj więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/ i komentuj w mediach społecznościowych: #targiCSR
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GOŚCIE 7. TARGÓW CSR

ROBERT KORZENIOWSKI
Otrzymał tytuł Ambasadora Dobrej Woli 

UNICEF w styczniu 2017 roku. Ten światowej 

sławy sportowiec i CZTEROKROTNY mistrz 

olimpijski już od 11 lat wspiera działalność 

organizacji. Zaangażowanie Roberta Korze-

niowskiego ma swoje realne odzwierciedlenie 

w liczbie osób, które włączają się w działa-

nia organizacji, przede wszystkim jednak 

przekłada się na konkretne środki fi nansowe 

przekazywane przez Darczyńców na ratowa-

nie życia i zdrowia dzieci. W ubiegłym roku 

Ambasador wziął udział w dwóch misjach 

UNICEF – do Syrii i Jordanii i wspólnie 

z organizacją apelował o pomoc dla ofi ar 

wojny w Syrii.

10:40-11:45 Sala konferencyjna 

Rola biznesu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego 

Rozwoju – panel dyskusyjny

ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA
Pełni funkcję Sekretarza Stanu w Minis-

terstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Peł-

nomocnika Rządu ds. Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw.Pracowała jako dziennikarz, 

nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych oraz 

wykładowca akademicki. Prowadziła 

Centrum Obsługi Biznesu, zajmując się m.in. 

doradztwem w zakresie pozyskiwania 

funduszy UE. Założycielka Stowarzyszenia 

„Po prostu Pomagam”, organizatorka akcji 

społecznych i charytatywnych na rzecz cho-

rych dzieci, a także akcji krwiodawstwa na 

rzecz szpitali w Wielkopolsce „Kropla życia”.

9:15-9:25 Sala konferencyjna 

Otwarcie Targów CSR

10:40-11:45 Sala konferencyjna 

Rola biznesu w osiągnięciu 

Celów Zrównoważonego Rozwoju – panel dyskusyjny

MICHAŁ SZUŁDRZYŃSKI
I zastępca redaktora naczelnego dziennika 

„Rzeczpospolita”, szef magazynu „Plus 

Minus”. W „Rzeczpospolitej” pracuje od 

2008 roku, gdzie był zastępcą potem szefem 

działu krajowego. Wcześniej był redaktorem 

naczelnym kwartalnika „Nowe Państwo”, 

współtworzył pismo „Pressje”. Prowadził 

programy publicystyczne w TVP Info i Polsat 

News oraz Drugim Programie Polskiego 

Radia. Pochodzi z Krakowa, ukończył studia 

fi lozofi czne na UJ. 

10:40-11:45 Sala konferencyjna

Rola biznesu w osiągnięciu Celów Zrównoważonego 

Rozwoju – panel dyskusyjny

Czytaj więcej:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/prelegenci i komentuj w mediach społecznościowych: #targiCSR
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WYSTAWCY 7. TARGÓW CSR

ORGANIZATOR

Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu

56

PARTNERZY 7. TARGÓW CSR

Siemens 12

Ergo Hestia 23

Jeronimo Martins Polska 43

Polpharma 57

WYSTAWCY 

ABC Czepczyński 65

AkzoNobel Polska 52

AmRest 51

ANG Spółdzielnia 44

Antalis 19

ATDI 19

Bank BGŻ BNP Paribas 19

BASF Polska 53

Biuro tłumaczeń KONTEKST 63

Bureau Veritas Polska 19

Bank Zachodni WBK 10

Carlsberg Polska 13

Carrefour Polska 22

CCC 20

Coca-Coca HBC 40

CSR Consulting 61

CSR info 19

DB Cargo Polska 24

DB Schenker 24

DEKO EKO 68

Deloitte Polska 69

Diaphane Software 55

Ecovadis Polska 9

Edukacyjna Fundacja im. prof. 
Romana Czerneckiego

45

Eiffage 19

Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów Prawa ELSA Poland 

32

Feel It 66

Francusko-Polska Izba 
Gospodarcza CCIFP 

19

Fundacja Aktywni Całe Życie 25

Fundacja Centrum 
Rozwiązywania Sporów 
i Konfl iktów przy Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego 

70

Fundacja DKMS 60

Fundacja Drogi Mazowsza 59

Fundacja Habitat for Humanity 
Poland 

18

Fundacja Hospicjum 
Onkologiczne św. Krzysztofa

15

Fundacja „Koalicja 
Sprawiedliwego Handlu” – 
Fairtrade Polska

46

Fundacja Nutricia 3

Fundacja Onkologiczna Alivia 11

Fundacja Poland Business Run 8

Fundacja Program Pomocy 
Pierwsza Praca 

7

Fundacja Rozwoju Talentów 6

Go Responsible/Tailors Group 67

Grupa Adamed 54

Grupa PZU 39

Grupa VELUX 1

Henkel Polska 16

IMMOCHAN 19

ING Bank Śląski 14

KPMG 50

Leroy Merlin 19

Little Greenfi nity 19

Lyreco Polska 64

Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej 

21

Message 17

Nesperta 41

Pierre Fabre 19

Program Promocji 
Kultury Przedsiębiorczości 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”

28

Provident Polska 71

Rekopol Organizacja Odzysku 
Opakowań

62

Sanofi 19

Spółdzielnia Socjalna 

Manumania 

4

Spółdzielnia Socjalna PANATO 49

Stowarzyszenie Otwarte Klatki 42

Stowarzyszenie Partnerstwo 

dla Bezpieczeństwa Drogowego 

5

Stowarzyszenie Pomocy Szansa 

Zakład Aktywności Zawodowej

26

UNICEF 2

Uniwersytet Łódzki, Projekt 

TrainErgy, Projekt Open Mind

48

Vilmorin Garden 47

Wspólnie – Fundacja 

LafargeHolcim

19

WWF 31

ZT Kruszwica 58

STREFA PATRONÓW

Benefi t

My Company Polska

Odpowiedzialny Biznes – 
Kompendium CSR 
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Ogłoszenie wyników 
pierwszego w Polsce 
#SustainHack

Sala konferencyjna 
(w części wystawowej, Galeria PGE Narodowy) 

Start: godz. 09.30

INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 

POSZUKIWALI:

Bank BGŻ BNP Paribas 

w zakresie ułatwień dla osób 

starszych wobec digitalizacji 

bankowości 

Kompania Piwowarska 

w zakresie postaw odpowiedzialnej 

konsumpcji. 

Ogłoszenie wyników 
pierwszego w Polsce 
#SustainHack

Sala konferencyjna 
(w części wystawowej, Galeria PGE Narodowy) 

Start: godz. 09.30

INN

POS

Bank

w zak

stars

bank

Kom

w zak

kons

Raport do pobrania od godz. 12:00 na: www.odpowiedzialnybiznes.pl

Ogłoszenie Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki” 

Sala konferencyjna (w części wystawowej, Galeria PGE Narodowy)

Start: godz. 12:00

8



Do ...

www.odpowiedzialnybiznes.pl

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

ORGANIZATOR 7. TARGÓW CSR 41
Nr stoiska

7. Tragi CSR, których tematem jest „Biznes we współpracy”, 

to okazja, aby jeszcze lepiej poznać Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, które nie istniałoby, gdyby nie szeroko pojęta współpraca. 

Wyraża to już misja organizacji - „Działając na rzecz zrównoważone-

go rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, 

którzy zmieniają biznes.”

Wszystkie programy realizowane przez Forum zakładają czerpanie 

z wiedzy i doświadczeń przedstawicieli świata biznesu, administracji 

publicznej, społeczności akademickiej, innych organizacji pozarzą-

dowych. Goście odwiedzający nasze stoisko będą mogli zapytać 

o te działania, dowiedzieć się, jakie są kryteria przystąpienia fi rmy 

do Programu Partnerstwa lub jak zostać Sygnatariuszem Karty 

Różnorodności. Dziennikarze dowiedzą się, czym jest konkurs 

„Pióro odpowiedzialności”. Studentom opowiemy o programie 

Ambasadorów CSR i konkursie wiedzy o CSR, natomiast przedsta-

wiciele małych i średnich fi rm będą mogli skorzystać z narzędzia 

do oceny oferowanych staży i praktyk zawodowych, udostępnione-

go w ramach projektu EU Talent. Zapraszamy również do pamiąt-

kowego selfi e z okładką Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 

2017. Dobre praktyki” i odbioru broszur oraz infografi k FOB. 

www.odpowiedzialnybiznes.pl

Na stoisku Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 11:00 do 12:30 

fi rma Orange Polska opowie o swojej odpowiedzialności w świecie 

nowych technologii. Będzie można porozmawiać o tym, jak fi rma 

dostosowuje swoje usługi i obsługę do osób starszych i z niepeł-

nosprawnością, w jaki sposób dba o środowisko naturalne, jak 

edukuje i inspiruje dzieci do bezpiecznego i kreatywnego korzysta-

nia z nowych technologii. Fundacja Orange opowie o programach 

skierowanych do szkół. Warto wiedzieć o nich więcej, bo nabór 

wciąż trwa! 

www.odpowiedzialnybiznes.pl
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RAZEM DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU — 
„SIEMENS WE WSPÓŁPRACY”

PARTNER GŁÓWNY 7. TARGÓW CSR

Zrównoważony rozwój to dbałość o potrzeby obecnego pokolenia 

przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb przyszłych generacji. 

Priorytetem Siemensa jest działanie w myśl tej idei – w sposób spo-

łecznie odpowiedzialny pod względem środowiskowym, klimatycz-

nym, demografi cznym, socjalnym. Dlatego nasza działalność bizne-

sowa jest oparta na długofalowej globalnej strategii, dzięki której 

możemy sprostać wysokim wymaganiom klientów, a jednocześnie 

tworzyć technologie i rozwiązania przyjazne dla środowiska.

Nasze starania nie pozostają bez echa. Od 2011 r. w indeksie Dow 

Jones Sustainability Index utrzymujemy tytuł najbardziej zrów-

noważonego przedsiębiorstwa działającego w branżach przemy-

słowych. Posiadamy certyfi katy potwierdzające zgodność naszych 

działań biznesowych z wymaganiami międzynarodowych norm 

ISO w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Wyzwania środowiskowe, z jakimi mierzymy się zarówno w Polsce, 

jak i na całym świecie, rosną w lawinowym tempie. Na biznesie, 

a w szczególności tak dużych fi rmach jak nasza, spoczywa szcze-

gólna odpowiedzialność za niwelowanie negatywnych skutków 

globalizacji. Dajemy innym przykład poprzez wdrażanie etycznych 

praktyk oraz zaostrzonych standardów produkcji i usług. Szerzymy 

idee zrównoważonego rozwoju także wśród naszych interesariuszy 

– nasz biznes nie byłby możliwy bez współpracy z naszymi partne-

rami, dostawcami, inwestorami, samorządami, mediami, organi-

zacjami użytku publicznego itp. We wszystkich branżach Siemensa 

stawiamy na współpracę partnerską, wzajemne wsparcie, inspirację 

i edukację we wspólnym celu: trwałego, długofalowego rozwoju 

w skali lokalnej i globalnej. 

12
Nr stoiska

10



11www.siemens.pl

Nowa Filozofia PracyNoNoNoNoNowawawawawa FFFFFiliilllozozozozo ofiofiofiofifiaaaaa PrPrPrPrPrP acacacacacyyyyy

Efektywność EnergetycznaEfeekktywność Energetyczna

Kultura, Nauka i BiznesKultura, Nauka i Biznes

Digital Enterprise

Industry 4.0IIIInnnndddduuuussssttttrrrryyyyy 44444..0000Transport PrzyszłościTrTrTrTrananananspspspsporororort t tt PrPrPrPrzyzyzyzyszszszszłołołołoścścścścii

Energetyka PrzyszłościEEnnneerrgggeeettyyykkkaa PPPrrrzyyysszzłłoośśśccii



ENERGETYKA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Niezwykle ważnym elementem naszej fi lozofi i fi rmy odpowiedzial-

nej społecznie jest poprawa jakości powietrza, głównie ograniczenie 

smogu w miastach. Naszym modelowym, oddanym w zeszłym roku 

do użytku, projektem jest kompleksowy blok gazowo-parowy dla 

Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. Wdrożone przez nas rozwiązania 

skutkują znaczącą redukcją emisji pyłów PM2,5 (o ok. 166 ton rocz-

nie) oraz trujących gazów, w tym dwutlenku siarki (ok. 400 t/rok), 

tlenków azotu (58 t), dwutlenku węgla (ponad 17 tys. t) i rakotwór-

czego benzopirenu (o 0,12 t).

W tym samym czasie w mieście zlikwidowanych zostało 2861 

pieców opalanych węglem, a ceny ciepła wytwarzanego w procesie 

kogeneracji należą do najniższych w Polsce. Województwo lubuskie, 

dzięki naszym rozwiązaniom, znalazło się w „zielonej” czołówce 

Polski. 

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT PRZYSZŁOŚCI

W ramach projektu Smart City pokazujemy jak tworzyć miasta 

zrównoważone, efektywne energetycznie, ekologiczne i przyjazne 

mieszkańcom. Podczas warsztatów dla samorządów podpowiada-

my, z jakich technologii korzystać przy projektowaniu systemów 

transportu publicznego. Wdrażamy programy zarządzania ruchem, 

które usprawniają komunikację miejską w wielu polskich miastach, 

m.in. w Białymstoku, Poznaniu, Rzeszowie czy Warszawie.

Warszawiacy korzystają z pociągów Inspiro – to nasz ekologiczny 

i najnowocześniejszy na świecie skład metra. Pociąg jest wykonany 

w 95% z materiałów podlegających utylizacji, zużywa jednocze-

śnie o 30% mniej energii elektrycznej, m.in. dzięki wykorzystaniu 

sytemu rekuperacji.

BUDYNKI EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE

Na terenie Polski przeprowadziliśmy kompleksowe modernizacje 

już ponad 280 placówek oświatowych i obiektów samorządowych 

wykorzystując m.in. odnawialne źródła energii, przeprowadzając 

standardowe działania termomodernizacyjne, unowocześniając 

instalacje techniczne, elektryczne i oświetleniowe. Zakres oferowa-

nych przez nas prac obejmuje instalacje grzewcze, w tym wymianę 

źródeł ciepła na nowoczesne kotły kondensacyjne, pompy ciepła 

oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Dzięki tym działaniom 

jesteśmy w stanie zagwarantować obniżenie zużycia energii cieplnej 

od 40 do nawet 56%. Z takich modernizacji skorzystały już m.in. 

Bytom, Karczew, Kobyłka, Płock, Poznań, Radzionków, Sosnowiec 

czy Wiązowna.

ZRÓWNOWAŻONY PRZEMYSŁ JUTRA

Cyfrowa rewolucja przemysłowa, Internet Rzeczy (IoT), mają 

ogromny wpływ na ograniczenie zużycia surowców. Rozwiązanie 

Siemensa MindSphere, dedykowane dla Przemysłu 4.0, pozwala na 

stworzenie produktu końcowego bez konieczności inwestowania 

w szereg prototypów. Siemens oferuje nie tylko zautomatyzowa-

ne linie produkcyjne, ale daje także możliwość symulacji, dającej 

wyobrażenie, jak taka fabryka działałaby w przestrzeni wirtualnej. 

Dzięki temu ewentualne zmiany czy modyfi kacje nie odbywają 

się „na żywym organizmie”, tylko na wirtualnym modelu. Takie 

innowacyjne rozwiązania stosowane są m.in. w polskim przemyśle 

samochodowym oraz w branży spożywczej.

Nadrzędną ideą zrównoważonej działalności Siemensa są i pozo-

staną prawa człowieka, o których przestrzeganie dbamy wobec 

naszych współpracowników, partnerów, klientów, dostawców 

i wszystkich interesariuszy.  Angażujemy się w działania poprawia-
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jące życie lokalnych społeczności, wspieramy uczelnie i studentów, 

angażujemy się w działania z dziedziny kultury, zdrowia, edukacji 

oraz prowadzimy akcje wolontariackie. 

Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak konkretne działania „Siemensa 

we współpracy” wpływają na zrównoważony rozwój? Zapraszamy 

na stoisko nr 12 podczas 7 edycji warszawskich Targów CSR na PGE 

Narodowym.

WWW.SIEMENS.COM/PL/PL
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PARTNER 7. TARGÓW CSR

ERGO HESTIA

Wypadek, wypłata odszkodowania i koniec? Nie. To nie wszystko. 

Liczy się także inna pomoc: organizacja kompleksowej opieki, 

rehabilitacja, aktywizacja społeczno-zawodowa, wsparcie w kontak-

tach z placówkami medycznymi. ERGO Hestia od wielu lat wspólnie 

z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) oraz Fundacją 

Integralia pomaga najciężej poszkodowanym w wypadkach powrócić 

do sprawności fi zycznej oraz życia w społeczeństwie, a osobom

 z niepełnosprawnościami do aktywności zawodowej. To nas wyróż-

nia – Najwyższy Standard Ochrony.

Podczas Targów CSR ERGO Hestia zaprezentuje „inny wymiar” 

ochrony, jaką oferujemy naszym klientom oraz społeczeństwu. 

Odwiedzający będą mogli zobaczyć i wypróbować! najnowocześniejsze 

urządzenie do reedukacji chodu – egzoszkielet, które na co dzień wyko-

rzystujemy w terapii ofi ar wypadków w naszym centrum rehabilitacyj-

nym w Gdańsku. Odwiedzających zaprosimy również do wzięcia udzia-

łu w nietypowych grach i zabawach, organizowanych przez hestyjną 

Fundację Integralia w ramach warsztatów „Zmień Perspektywę”, które 

na moment pozwolą wczuć się w sytuację osób z niepełnosprawno-

ściami: niezapomniane wrażenia gwarantowane! 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym współ-

organizowanym z innymi partnerami i ekspertami, podczas którego 

wspólnie porozmawiamy o tym, czym jest praca jutra, jak zmienia 

się rynek pracy oraz jak fi rmy wdrażają w swoich strukturach ideę 

różnorodności. 

Na stoisku będzie dostępny także ostatni raport Zrównoważonego 

Rozwoju ERGO Hestii pt. „Troska”, którego bohaterkami zostały 

pszczoły z hestyjnej pasieki.   

Odwiedźcie nasze stoisko i przekonajcie się, że ubezpieczenia to nie 

tylko wypłata odszkodowania!

www.ergohestia.pl

www.ergohestia.pl/zrownowazony-rozwoj

23
Nr stoiska
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BIEDRONKA

Podczas Targów CSR sieć sklepów Biedronka prezentuje przykłady 

swoich działań, które mają przyczyniać się do poprawy jakości życia 

społeczeństwa.

Jednym z naszych priorytetów jest rozwój modelu biznesowego 

w taki sposób, by na każdym etapie przeciwdziałać marnowaniu 

artykułów spożywczych. O tym, że nasze działania przynoszą 

rezultaty, świadczy fakt, że w 2017 r. sieć Biedronka we współpracy 

z partnerami społecznym, posiadającymi status Organizacji Pożytku 

Publicznego, przekazała potrzebującym żywność o wartości 6,3 

mln zł. O sposobach przeciwdziałania marnowaniu żywności będzie 

mowa także podczas panelu dyskusyjnego w trakcie Targów, 

w którym weźmie udział przedstawiciel Biedronki.

Nasze działania obejmują m.in. proces zarządzania łańcuchem 

dostaw, polegający na jego zintegrowaniu z ponad 600 partnerami 

handlowymi. Dzięki temu, a także optymalnie rozmieszczonym 

w całej Polsce 16 centrom dystrybucyjnym, jesteśmy w stanie 

skrócić do minimum czas składowania towarów oraz dostarczyć je 

w 24 godziny od zamówienia przez sklep. Wszystkie nasze sklepy są 

zaopatrywane każdego dnia, a wiele z nich przyjmuje 2-3 dosta-

wy w ciągu doby. Dzięki temu produkty dostarczane do sklepów 

Biedronka zachowują długo świeżość i wysoką jakość, a dostawy są 

precyzyjnie dostosowane do popytu. 

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, od 

planowania zapasu czy operacji magazynowych, przez nowoczesne 

rozwiązania transportowe, po recykling (ok. 98% produktów spo-

żywczych przeznaczonych do likwidacji jest wykorzystywanych np. 

w produkcji biogazu, karmy dla zwierząt i w gorzelniach) pozwala 

nam mówić o optymalizacji procesów, a te pozwalają na minimali-

zację strat.

Kolejny przykład to własna fabryka zup w Parzniewie, w której 

oprócz skalibrowanych warzyw używamy także tych o nietypowym 

kształcie (np. ziemniaków, marchwi czy cebul). Warunkiem jest 

oczywiście zachowanie najwyższej jakości użytych składników. 

Na naszym stoisku można zapoznać się także z wieloma innymi 

działaniami CSR, prowadzonymi przez naszą sieć.

PARTNER GŁÓWNY 7. TARGÓW CSR 43
Nr stoiska
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DOSTAWCY

• Współpraca z blisko 600 

polskimi dostawcami

• Innowacyjne opakowania 

MAP i SKIN

• Mniejsze opakowania produktów 

SKLEP 

• Dostosowanie zamówień 

do zapotrzebowania 

• 2–3 dni średni czas przebywania 

w sklepie produktów ultra świeżych 

• Rygorystyczne przestrzeganie 

ciągu chłodniczego 

• Odpiek pieczywa w ilościach 

dostosowanych do potrzeb 

• Niesprzedane produkty 

przekazywane OPP

• Recycling i odzysk blisko 100% 

niepełnowartościowych produk-

tów przekazanych przez sklepy

• Działania edukacyjne

CENTRUM DYSTRYBUCYJNE

• Optymalna lokalizacja 16 

centrów dystrybucyjnych

• Codzienne dostawy do sklepu 

• 24h to maksymalny czas dostawy 

produktu do sklepu od momentu 

złożenia zamówienia 

• Transport z zachowaniem 

odpowiedniej temperatury 



18



POLPHARMA

Działając w branży, która dotyka zdrowia i życia człowieka, 

Polpharma czuje się szczególnie odpowiedzialna za budowanie 

i promowanie najwyższych standardów w każdym obszarze swojego 

wpływu. Firma realizuje strategię społecznej odpowiedzialności, 

której kluczowe fi lary to: służba pacjentom i społeczeństwu, etycz-

ne prowadzenie biznesu oraz innowacje i rozwój wiedzy. W ramach 

tych trzech fi larów Polpharma podjęła 14 zobowiązań, w których 

istotną rolę odgrywa współpraca.  

Firma podejmuje współpracę z różnymi instytucjami w celu reali-

zacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Współtworzy partnerstwa 

społeczne, naukowe, na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia, 

rozwoju gospodarczego, innowacji, ochrony środowiska, a także po-

pularyzacji standardów etycznych. Buduje relacje ze środowiskiem 

medycznym i farmaceutycznym, wspierając lekarzy i farmaceutów 

w poszerzaniu wiedzy. Wspólnie z partnerami realizuje programy 

edukacyjne i profi laktyczne skierowane do pacjentów. We współ-

pracy z naukowcami prowadzi projekty na rzecz rozwoju polskiej 

nauki, wspierania wynalazczości i odkrywania talentów. Dzięki 

współpracy międzysektorowej przyczynia się do aktywizacji spo-

łeczności lokalnych. Prowadzi stały dialog z interesariuszami, dzieli 

się wiedzą, a przede wszystkim – dzięki wspólnym działaniom – 

maksymalizuje społeczne efekty realizowanych inicjatyw. 

W czasie Targów CSR na stoisku Polpharmy będzie można skorzy-

stać z badań wykonywanych za pomocą nowoczesnego urządzenia 

MySpiroo. Powstało ono dzięki polskim naukowcom, z którymi 

fi rma podjęła współpracę. To niewielkie urządzenie połączone 

z aplikacją na smartfona umożliwia monitorowanie funkcji układu 

oddechowego i przeprowadzenie badania spirometrycznego. Tylko 

to badanie pozwala wykryć przewlekłą obturacyjną chorobę płuc 

(POChP), która jest w naszym kraju słabo diagnozowana i wiele 

osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje. POChP jest jedną 

z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności na całym 

świecie. Polpharma zainicjowała Narodowy Program Wykrywania 

POChP, który obejmuje działania edukacyjne i akcje przesiewowe. 

www.polpharma.pl

PARTNER 7. TARGÓW CSR 57
Nr stoiska
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AkzoNobel Polska AmRest

AkzoNobel to globalny producent farb 

i lakierów – Dulux, Sadolin, Hammerite, 

Nobiles, Sikkens, International i Interpon. 

Kolejny rok z rzędu fi rma została wybrana 

liderem zrównoważonego rozwoju wśród 

największych korporacji z branży chemicznej 

w rankingu Dow Jones Sustainability Index. 

W naszej strategii Zrównoważony Rozwój 

jest motorem do rozwoju i innowacji na 

wielu poziomach. Chcemy pobudzać miasta 

i społeczności do działania, jednocześnie 

tworząc kolorowy i lepszy świat. Co roku 

Grupa Zrównoważonego Rozwoju w ramach 

polskiego biznesu AkzoNobel realizuje dzia-

łania w ramach następujących tematów: 

ochrona środowiska, promowanie ekolo-

gicznych produktów oraz zaangażowanie 

pracowników do bycia odpowiedzialnymi. 

Więcej informacji przedstawimy na naszym 

stoisku.

www.akzonobel.com/poland

„Wszystko Jest Możliwe” to motto fi rmy 

AmRest. Dzięki wierze w nieograniczone 

możliwości Spółka w 25 lat urosła do pozycji 

lidera rynku gastronomicznego. Obecnie 

AmRest zarządza ponad 1600 restauracjami 

w 16 krajach, a w portfolio fi rmy znajdują się 

najsłynniejsze marki, m.in.: KFC, Pizza Hut, 

Burger King i Starbucks. Prężnie działający 

biznes udowadnia, że w AmRest nie ma 

rzeczy niemożliwych, co dotyczy również 

działań z zakresu CSR. Spółka realizuje 

strategię CSR m.in. współpracując z naj-

większymi organizacjami charytatywnymi 

w Polsce, lokalnymi stowarzyszeniami oraz 

fundacjami. Dużą uwagę przykłada również 

do wolontariatu pracowniczego oraz kwestii 

tworzenia przyjaznego środowiska pracy. 

www.amrest.eu

ABC-Czepczyński

65 52 51
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

ABC-Czepczyński jako fi rma odpowiedzialna 

społecznie włącza się w szereg działań z za-

kresu CSR. Jednym z nich jest ABC-Ekono-

mii – autorski projekt edukacji ekonomicznej 

i fi nansowej uczniów szkół podstawowych 

oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on 

na celu zwiększenie świadomości społecznej 

i umiejętności z zakresu fi nansów i ekono-

mii, a także niwelowanie negatywnych skut-

ków związanych z ich brakiem. ABC-Czep-

czyński włącza się również aktywnie we 

wspieranie działań i inicjatyw lokalnych oraz 

promocję produktów regionalnych. Firma 

m.in. objęła patronatem uczniów kształcą-

cych się w zawodzie technik spedytor w Ze-

spole Szkół Technicznych w Międzychodzie.

www.abc-czepczynski.pl
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ANG Spółdzielnia

ANG Spółdzielnia to organizacja, którą 

tworzą ludzie. Ludzie, którym o coś chodzi. 

Dlatego w codziennej pracy, działając 

w branży fi nansowej, dokładamy wiele 

starań, aby być fi rmą odpowiedzialną spo-

łecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami 

zrównoważonego biznesu. Angażujemy się 

w wiele inicjatyw, m.in. Karta Różnorodno-

ści, Koalicja Rzeczników Etyki, UN Global 

Compact. Na naszym stoisku będziemy 

rozmawiać o idei odpowiedzialności i etyki 

w branży fi nansowej, konsekwencjach 

naszych fi nansowych wyborów. Będziemy 

również mówić o projekcie Nienieodpo-

wiedzialni, który jest wynikiem naszych 

poszukiwań dobrej, pozytywnej branży 

fi nansowej. Zapraszamy serdecznie!

www.angkredyty.pl

BASF Polska Biuro tłumaczeń KONTEKST 

Na Targach CSR przedstawiciele fi rmy BASF 

będą informowali o działaniu promieniowa-

nia UV na skórę, potencjalnych zagrożeniach 

z tego wynikających (prezentacja kamery 

UV) oraz dyskutowali na temat znanych 

mitów dotyczących opalania. 

Na stoisku zaprezentowane zostaną także 

tworzywa biodegradowalne ecovio® – 

chętni będą mogli spróbować kawy 

z biodegradowalnych kapsułek, 

serwowanej w biodegradowalnych kubkach. 

Do dyspozycji zwiedzających będzie także 

jeden z naszych Agro Ambasadorów – po-

wołany w ramach edukacyjnego programu 

prowadzonego we współpracy z trzema 

uczelniami rolniczymi, który opowie m.in. 

o wspólnych działaniach z obszaru ochrony 

bioróżnorodności oraz promocji zrównowa-

żonego rolnictwa.

www.basf.com/pl

Biuro tłumaczeń KONTEKST od wielu lat 

realizuje strategie odpowiedzialnego biznesu 

w dziedzinach takich jak: działalność chary-

tatywna, etyka biznesu, zwiększenie udziału 

kobiet na stanowiskach kierowniczych, 

bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochrona 

środowiska. Jednostką odpowiedzialną za 

wdrożenie strategii CSR jest Dział Współ-

pracy z Klientami z prezesem zarządu na 

czele.

www.kontekst.com/pl/fi rma/csr
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Carrefour Polska

Ambicją Carrefour jest osiągnięcie pozycji 

lidera transformacji żywieniowej, poprzez 

zapewnienie klientom artykułów wysokiej 

jakości, dostępnych wszędzie i w atrak-

cyjnych cenach. W tym celu sieć realizuje 

projekty, które prowadzone są z wieloma 

partnerami. Do takich inicjatyw, które 

Carrefour zaprezentuje w trakcie Targów 

CSR, należą m.in.: kampania „Z miłości 

do Zdrowia”, system SENS, gama Jakość 

z Natury Carrefour oraz program edukacyj-

no-badawczy „ABC Zdrowego Żywienia”. 

Carrefour stawia także na nowe technolo-

gie, w tym celu rozwija m.in. innowacyjny 

projekt z zakresu sharing economy „SąSiat-

ki”, który nie tylko realizuje cele biznesowe 

fi rmy, ale także pomaga budować dobre 

relacje.

www.carrefour.pl

Bank Zachodni WBK Carlsberg Polska

10 13 22
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

W Banku Zachodnim WBK przez odpowie-

dzialny biznes rozumiemy prowadzenie 

działalności w sposób zrównoważony. 

To znaczy, że nasze decyzje podejmujemy 

uwzględniając to jak wpłyną na naszych 

klientów, pracowników, partnerów bizne-

sowych, społeczności lokalne, w których 

funkcjonujemy, czy środowisko naturalne. 

Odpowiedzialność biznesu traktujemy jako 

integralną cześć naszej podstawowej dzia-

łalności. Dlatego jest ona elementem naszej 

strategii biznesowej. Bardzo ważna jest 

dla nas także nasza działalność społeczna. 

Programy, które realizujemy to m.in.: 

Jak Jeździsz, Obsługa bez barier, Santan-

der Orchestra, Finansiaki czy Santander 

Universidades.

www.bzwbk.pl

Carlsberg Polska to jeden z trzech najwięk-

szych producentów piwa w Polsce. W swoim 

portfolio ma m.in. marki Carlsberg, Okocim, 

Harnaś, Kasztelan i Karmi. W 2017 r. Grupa 

Carlsberg ogłosiła nowe cele zrównowa-

żonego rozwoju pod hasłem „Together To-

wards ZERO”. Zakładają one, że do 2030 r. 

Grupa osiągnie: ZERO emisji CO
2
, ZERO 

marnowania wody, ZERO wypadków i ZERO 

nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.  

Carlsberg Polska od lat aktywnie działa na 

rzecz odpowiedzialnego gospodarowania 

mediami w browarach i w ramach Zielonego 

Biura oraz edukuje konsumentów w zakresie 

odpowiedzialnego spożywania alkoholu, 

m.in. poprzez kampanię „Trzeźwo myślę”. 

Ponadto, fi rma zachęca pracowników do 

wolontariatu, organizując od pięciu lat 

program grantowy „InicJaTyWy”. 

www.carlsbergpolska.pl 
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CCC Spółka Akcyjna

CCC S.A. jest jednym z największych pro-

ducentów obuwia i najszybciej rozwijającą 

się spółką obuwniczą w Europie. Grupa CCC 

prowadzi swoją działalność w 20 krajach 

oraz zatrudnia blisko 13 000 pracowników. 

Zgodnie z przyjętą w 2017 r. Strategią CSR, 

Spółka opiera swoje działania na 3 obsza-

rach strategicznych: #idę po więcej – obiet-

nica marki doświadczeniem klienta; #więcej 

możliwości – rozwój potencjału organizacji 

oraz #więcej zaufania – dobre i efektywne 

zarządzanie. To nasze podstawowe zasady 

i wyzwania, a zarazem wkład CCC w reali-

zację globalnych Celów Zrównoważonego 

Rozwoju ONZ.

www.ccc.eu

20 40 61
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Coca-Coca HBC

W Coca-Cola zrównoważony rozwój to nie-

odłączny element kultury biznesowej.

Od ponad 25 lat inwestujemy w polską 

gospodarkę. 94% produktów, które sprzeda-

jemy w Polsce, pochodzi z naszych polskich 

fabryk. W kraju zostaje też 74% z każdej 

złotówki wydanej tu na produkty Coca-Cola. 

Nasz wkład w polskie PKB wynosi 2,6 mld zł, 

co odpowiada 0,14% całego PKB. Zatrud-

niamy ponad 2100 pracowników, a każde 

miejsce pracy u nas wspiera 6 miejsc w in-

nych sektorach gospodarki. Mamy się czym 

pochwalić w obszarze ochrony środowiska. 

99,5% wytwarzanych odpadów w naszych 

fabrykach jest poddawane recyklingowi. 

Chcemy być odpowiedzialnym partnerem 

dla lokalnych społeczności i przez programy 

społeczne staramy się odpowiadać na ważne 

dla nich potrzeby. Aż 40% naszych pracow-

ników jest wolontariuszami. 

https://pl.coca-colahellenic.com/pl/

CSR Consulting

CSR CONSULTING jest fi rmą specjalizującą 

się w strategicznym doradztwie w obsza-

rze społecznej odpowiedzialności biznesu 

i zrównoważonego rozwoju. Od 12 lat 

wspiera największe fi rmy w Polsce w bu-

dowaniu pozycji lidera CSR, a jej misją jest 

inspirowanie klientów do  odpowiedzialnych 

rozwiązań.

Dzięki projektom realizowanym przez 

CSR Consulting w szerokim partnerstwie, 

na rynku pojawi się szereg nowych rozwią-

zań: KAMPANIA 17 CELÓW zachęca biznes 

do podejmowania działań na rzecz Celów 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GOZ 

W PRAKTYCE przynosi rozwiązania gospo-

darki obiegu zamkniętego, a KOALICJA 

7 FRAKCJI wypracowuje narzędzia 

do łatwiejszego recyclingu opakowań.

www.csrconsulting.pl
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Deloitte

Zapraszamy na stoisko Deloitte, gdzie nasi 

eksperci zaprezentują najnowsze raporty 

związane z tematyką zrównoważonego 

rozwoju. Dowiesz się, jak wspieramy fi rmy 

w budowaniu wartości przez zarządza-

nie wpływem, pokażemy także autorską 

metodykę jego mierzenia. Pokażemy jak 

zbieranie i raportowanie danych niefi nanso-

wych pomaga fi rmom świadomie zarządzać 

organizacjami. Porozmawiamy również 

o gospodarce obiegu zamkniętego. Nowe 

spojrzenie na zależności między środowi-

skiem, działalnością człowieka oraz rozwo-

jem technologicznym stwarza szereg szans 

i możliwości na każdym poziomie łańcucha 

wartości – poczynając od gospodarki, przez 

środowisko, biznes, aż do społeczeństwa 

i pojedynczego człowieka.

www.deloitte.com

DB Cargo Polska DEKO EKO

24 68 69
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

DB Cargo Polska jest fi rmą silnie zoriento-

waną na dialog ze swoimi interesariuszami, 

dlatego w sposób szczególny dba o otocze-

nie, w którym funkcjonuje. Zrównoważony 

rozwój jest na stałe wpisany w strategię 

Spółki, która realizuje swoje cele biznesowe, 

uwzględniając dobro swoich pracowników, 

dbając o zasoby naturalne oraz prowadząc 

otwarty dialog ze swoimi kontrahentami 

i otoczeniem społecznym.

DB Cargo Polska jest pierwszym kolejowym 

przewoźnikiem towarowym, który opubliko-

wał analizę wpływu swojej działalności 

na otoczenie ekonomiczne, społeczne 

i zasoby naturalne.

www.dbcargo.com

Dekoeko.com to platforma upcyklingowa, 

która kompletnie zmienia sposób myśle-

nia o odpadach. Misją fi rmy jest promocja 

trendu upcyklingu, budowanie świadomości 

konsumenckiej oraz edukacja z zakresu 

innowacyjnych metod nadawania drugiego 

życia odpadom. W ramach działań B2B fi rma 

oferuje autorską i innowacyjną usługę tzw. 

Upcykling Marki – to nadawanie wyższej 

wartości odpadom wytwarzanym przez 

fi rmy i przetwarzanie ich na cele użytkowe, 

edukacyjne, społeczne, promocyjne i wize-

runkowe. Eko projektanci, współpracujący 

z Dekoeko, wraz z zespołem doświadczo-

nych konsultantów, szukają kreatywnych 

sposobów na wykorzystanie odpadów fi rmy 

w różnych jej obszarach. 

www.dekoeko.com

24



Diaphane

Diaphane Software to autorskie rozwiązanie 

wspierające raportowanie pozafi nansowe. 

Zapewnia kontrolę nad całym procesem, 

usprawnia działania i minimalizuje ryzyko 

występowania tzw. błędów ludzkich. Umoż-

liwia m.in. systematyczne zbieranie, dowol-

ne agregowanie danych i ich raportowanie 

zgodnie ze światowymi wytycznymi (m.in. 

GRI Standards). Stanowi też odpowiedź 

na takie wyzwania, jak m.in. angażowanie 

licznego grona uczestników w różnych lo-

kalizacjach. Zespół Diaphane to połączenie 

kompetencji doświadczonych managerów 

i programistów, ale także specjalistów w 

zakresie sprzedaży oprogramowania klasy 

enterprise i doradztwa w obszarze CSR, ra-

portowania pozafi nansowego i komunikacji.

www.diaphanesoftware.com

55 9 45
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Ecovadis Polska

EcoVadis jest agencją/fi rmą ratingową 

oceniającą działania i praktyki dostawców 

w zakresie ich społecznej odpowiedzialności 

biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 

punktów przyznawanych w ramach czterech 

zagadnień: środowisko naturalne, działa-

nia społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. 

Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem 

kompleksowej metodologii, która opiera 

się o międzynarodowe standardy, takie jak 

Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000 

oraz założenia Global Compact. Dostawcy 

oceniani są pod kątem społecznej odpowie-

dzialności biznesu z uwzględnieniem sek-

tora działalności, wielkości oraz lokalizacji. 

Otrzymują oni indywidualną Kartę Wyników 

zawierającą szczegółowe informacje 

z zakresu CSR.

www.ecovadis.com/us/

Edukacyjna Fundacja im.
prof. Romana Czerneckiego

Program stypendialny Marzenie o Na-

uce (MoN) wspiera uzdolnioną młodzież, 

pochodzącą z niezamożnych rodzin żyjących 

w małych miejscowościach. Stypendium 

zapewnia miejsca w najlepszych polskich 

liceach. Gwarantuje zakwaterowanie 

i wyżywienie, ubezpieczenia, podręczniki, 

dodatkowe lekcje języka angielskiego. 

Ferie i wakacje stypendyści spędzają na 

obozach sportowych.

Program Edukacja Inspiracja skierowany 

jest do nauczycieli z małych miejscowości, 

którzy występują o granty na realizowane 

z uczniami projekty. Mają one prowadzić

 do wyrównywania szans edukacyjnych.

W 2017 r. Fundacja współfi nansowała także 

Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za napra-

wianie świata”.

www.efc.edu.pl
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Francusko-Polska Izba
Gospodarcza CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) 

zrzesza ponad 460 fi rm z kapitałem polskim 

i francuskim. 

Francuskie fi rmy to nie tylko 80 mld zainwe-

stowanego kapitału i blisko 250 000 miejsc 

pracy, ale również sprawdzone rozwiązania 

z zakresu CSR. Firmy stowarzyszone 

w CCIFP stawiają na długofalowy 

i odpowiedzialny rozwój, sprzyjający 

wzrostowi całej polskiej gospodarki.

Od kilku lat, dzięki takim projektom CCIFP 

jak m.in. Barometr CSR, Komitet CSR czy 

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP, CSR 

stał się wyróżnikiem francuskich fi rm 

działających w Polsce.

Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa ELSA 
Poland

Feel It

32 66
Nr stoiska Nr stoiska

ELSA Poland od lat podkreśla swoje przy-

wiązanie do przestrzegania praw człowieka 

i zaangażowanie w promowanie postaw 

obywatelskich, co jest realizacją wizji: 

„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się 

godność ludzką i różnorodność kulturową”. 

W tym roku ELSA Poland organizuje projekt 

bezpośrednio związany z tematyką CSR 

– Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” – 

który jest w całości poświęcony prawnemu 

aspektowi społecznej odpowiedzialności 

biznesu i będzie stanowić platformę dysku-

syjną dla reprezentantów przedsiębiorstw, 

organizacji pozarządowych, samorządów 

terytorialnych i społeczności lokalnych. 

Promocji wydarzenia towarzyszyć będzie 

kampania społeczna „Mam prawo 

do odpowiedzialności”.

www.elsa.org.pl

Feel it! jest fi rmą zajmującą się obsługą fi rm 

w zakresie Corporate Wellness pracowników 

biurowych. Nasze działania skupiają się 

głównie na prewencji chorób zawodowych 

spowodowanych pracą siedzącą. Proponuje-

my fi rmom oraz ich pracownikom szkolenia 

typu wellness m.in. z zakresu ergonomii 

pracy, programy prozdrowotne oraz masaże 

wykonywane w miejscu pracy. Nasza kadra 

składa się z wykwalifi kowanych osób 

m. in. fi zjoterapeutów, masażystów, lekarzy, 

pielęgniarek, dietetyków oraz trenerów 

personalnych.

www.feel-it.pl
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Francuski pawilon tworzą następujące 

fi rmy:

1. Antalis Poland

Antalis Poland jako czołowy międzynaro-

dowy dystrybutor materiałów wspierają-

cych komunikację jest przekonany, że jego 

rozwój powinien uwzględniać kwestie 

ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 

W związku z tym wdrażamy inicjatywy 

z zakresu CSR, które są w pełni zgodne 

z globalną strategią spółki matki, Sequana, 

opartą na 4 fi larach: zarządzanie, ludzie, 

zasoby naturalne oraz oferta produktów.

2. ATDI

ATDI jako lider planowania radiowego 

i zrządzania widmem jest aktywne 

w dziedzinie oddziaływania fal radio-

wych na człowieka na poziomie regulacji 

międzynarodowych, analiz naukowych, 

wdrożenia 5G oraz informacji skierowa-

nej do Społeczeństwa. Tworzy specjalne 

mapy „oddziaływania EMF” jako partner 

Regulatorów i miast.

3. BANK BGŻ BNP PARIBAS

Misją Banku jest „oferowanie w spo-

sób odpowiedzialny innowacyjnych 

rozwiązań fi nansowych, które pomogą 

klientom zmienić ich świat i będą wspie-

rać lokalną gospodarkę”. Bank BGŻ BNP 

Paribas jest partnerem Konkursu Idei 

#SustainHack, nawiązującego bezpo-

średnio do Celów Zrównoważonego 

Rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu, 

którego wyniki ogłoszone zostaną wła-

śnie podczas Targów CSR.

4. BUREAU VERITAS POLSKA

Usługi TIC (Testing, Inspection, Certi-

fi cation) w zakresie zrównoważonego 

rozwoju. Wspieramy naszych Klientów 

oferując m.in. obliczanie śladu węglowe-

go z podziałem na produkt i organizację,  

audyty odpowiedzialności społecznej 

w łańcuchu dostaw, certyfi kację sys-

temów zarządzania i systemu odpo-

wiedzialności społecznej, weryfi kację 

raportów CSR.

5. CSRinfo

Należymy do liderów CSR na polskim 

rynku. Pomagamy menedżerom i ich 

fi rmom osiągnąć sukces, dostarczając im 

specjalistyczne usługi doradcze w obsza-

rze odpowiedzialnego biznesu i zrówno-

ważonego rozwoju. Jesteśmy numerem 

1 w zakresie szkoleń CSR i raportowania 

niefi nansowego. Wraz z Klientami wy-

znaczamy trendy i tworzymy standardy.

6. EIFFAGE

Grupa Eiffage podejmuje wyzwania 

z zakresu CSR, angażując się w dłu-

gotrwałą współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, lokalną społecznością 

i administracją. Wspieramy instytucje 

zewnętrzne, edukujemy w zakresie 

bezpieczeństwa w fi rmie, rozwijamy 

wolontariat pracowniczy oraz wspieramy 

aktywność fi zyczną.

7. Immochan Polska

Zakres działań CSR fi rmy Immochan 

to m. in.: odpowiedzialne zarządzanie 
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aktywami, zaangażowanie społeczne 

i wspieranie społeczności lokalnej – 

mieszkańców w strefi e oddziaływana 

naszych centrów handlowych, kreowanie 

przyjaznego miejsca pracy, budowanie 

pozytywnych relacji z interesariuszami.

8. Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim

Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim 

zajmuje się edukacją w zakresie architek-

tury, kształtowania krajobrazu i estetyki 

miejsc. Angażując lokalne społeczności 

do współtworzenia przyjaznych prze-

strzeni, fundacja realizuje projekty, które 

podnoszą jakość życia mieszkańców 

danego regionu i angażują środowiska 

biznesowe, samorządowe, edukacyjne 

czy kulturowe. 

9. Little Greenfi nity / Little Infi nity

Little Greenfi nity jest fi rmą doradczą 

ds. zrównoważonego rozwoju i CSR 

specjalizującą się w efektywnym wy-

korzystywaniu zasobów, zmniejszaniu 

negatywnego wpływu na środowisko, 

fi lozofi i zero waste oraz marnowaniu 

żywności i pokazuje organizacjom 

korzyści fi nansowe.

10. Leroy Merlin 

Leroy Merlin podejmuje różnorodne 

działania mające na celu ochronę śro-

dowiska naturalnego, rozwój zawodo-

wy pracowników, a także budowanie 

partnerskich relacji z dostawcami oraz 

społecznościami lokalnymi. Prioryte-

tem jest, aby być jak najbliżej klientów, 

słuchać ich opinii i wdrażać oparte 

o nie rozwiązania.

11. Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska

Założenia CSR są fi larem modelu 

rozwoju Grupy Pierre Fabre, który jest 

realizowany w pięciu strategicznych 

kierunkach: Ład korporacyjny i Etyka; 

Ludzie i Dziedzictwo terytorialne; Inno-

wacje i Zdrowie/Uroda; Ekokoncepcja 

i Wpływ na Środowisko naturalne; 

Znajomość i Ochrona Natury. 

12. Sanofi 

Strategia CSR, stanowiąca element 

strategii biznesowej Sanofi , oparta jest 

na czterech fi larach: Pacjent (pozosta-

jący w centrum uwagi), Etyka, Ludzie 

oraz Środowisko. Realizując strategię 

społecznej odpowiedzialności biznesu, 

Sanofi  współpracuje z uznanymi instytu-

cjami branżowymi, działającymi w tym 

zakresie. 

19
Nr stoiska
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Fundacja Aktywni 
Całe Życie

Fundacja Aktywni Całe Życie jest organi-

zacją pozarządową działająca na rzecz osób 

starszych i promującą ideę aktywnego 

starzenia się, edukacji, integracji Seniorów. 

Posiadamy status organizacji pożytku 

publicznego, od blisko 5 lat prowadzimy 

Stołeczny Uniwersytet Trzeciego Wieku 

działający w ramach Fundacji. Współpracu-

jemy z podmiotami administracji publicznej, 

środowiskiem akademickim oraz sektorem 

prywatnym. 

Aktualnie nasza Fundacja realizuje projekt 

wdrożenia Strategii Zrównoważonego Roz-

woju Fundacji, której celem będzie określe-

nie kierunków działania na rzecz aktywności 

społecznej i zawodowej osób starszych.

www.aktywnicalezycie.pl

40 70 60
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Fundacja Centrum
Rozwiązywania Sporów
i Konfl iktów przy Wydziale
Prawa i Administracji
Uniwersytetu 
Warszawskiego

Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów 

i Konfl iktów przy Wydziale Prawa i Ad-

ministracji Uniwersytetu Warszawskiego 

powstała w 2006 r., a celem jej działalności 

jest promowanie kultury rozwiązywania 

konfl iktów. W ramach Fundacja prowa-

dzimy wszechstronną działalność na rzecz 

popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych 

polubownych metod rozwiązywania sporów 

(ADR), sprzyjając tworzeniu otwartego spo-

łeczeństwa obywatelskiego. Korzystamy 

z wiedzy i doświadczenia pracowników 

naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, 

a także ze wsparcia wielu ekspertów i insty-

tucji z nami współpracujących. Jesteśmy 

również ośrodkiem mediacyjnym.

www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

Fundacja DKMS

Fundacja DKMS od 10 lat w Polsce działa na 

rzecz walki z nowotworami krwi. W Polsce 

co godzinę jedna osoba dowiaduje się, że 

ma nowotwór krwi. Przeszczepienie od 

niespokrewnionego Dawcy to dla wielu 

z Pacjentów jedyna szansa na życie. 

Fundacja DKMS zarejestrowała już 

1 250 000 Dawców z których prawie 5000 

oddało już szpik i tym samym podarowało 

szanse na zdrowie potrzebującym. Rejestra-

cja potencjalnych Dawców, zarządzanie bazą 

Dawców, szerzenie idei dawstwa oraz 

edukacja w zakresie dobrowolnego dawstwa 

komórek macierzystych i szpiku, to nasze 

główne cele statutowe. Akcje rejestracji 

prowadzimy na uczelniach, fi rmach, wyda-

rzeniach sportowych i koncertach. Organizu-

jemy wiele projektów wspólnie z biznesem. 

Dzięki wsparciu wolontariuszy, Dawców 

i fi rm odpowiedzialnych społecznie 

ratujemy ludzkie życie codziennie.

www.dkms.pl
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Fundacja Hospicjum
Onkologiczne 
św. Krzysztofa

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. 

Krzysztofa (FHO) to organizacja pożytku 

publicznego z prawie 30-letnim doświadcze-

niem. FHO niesie bezpłatną pomoc ludziom 

u kresu choroby onkologicznej. Jest to moż-

liwe dzięki zaangażowaniu i wielkiemu sercu 

darczyńców, a także pracy całego grona 

ludzi z pasją. W ramach strategii odpowie-

dzialnego rozwoju nasza Fundacja reali-

zuje wiele innowacyjnych dla środowiska 

opieki paliatywnej inicjatyw i programów 

społecznych. FHO to niezwykłe miejsce, 

gdzie pacjent otrzymuje coś więcej, niż tylko 

opieka medyczna. Program ten nazywamy 

HOSPICJUM PLUS. Zapraszamy społecznie 

odpowiedzialny biznes do realizowania tej 

pięknej misji razem z nami!

www.fho.org.pl

Fundacja Drogi Mazowsza Fundacja Habitat 
for Humanity Poland

59 18 15
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Wróć do nas z podróży

Bezpieczeństwo kierowcy: bierne i czynne, 

na drodze i ekonomiczne. Dieta kierowców 

zawodowych. Co jeść, aby nie zasnąć za 

kierownicą?

Edukacja prewencyjna: Edukacja dzieci to 

PR. My uczymy dorosłych. Dzieci biorą przy-

kład od dorosłych. Cóż zatem po edukacji 

najmłodszych?

Eventy tłumodajne: Tam, gdzie są ludzie, 

a nie tam, gdzie byśmy chcieli, aby byli. 

Pojedziemy do nich ogromną ciężarówką. 

Gdzie chcesz być jutro?

POLSKAED: Nie sprzedajemy defi brylato-

rów. Spokój, maksimum pewności przez 

system zarządzania. To nimi można zarzą-

dzać? Oh, yeah! 

www.drogimazowsza.org

Habitat for Humanity działa na świecie 

40, a w Polsce 25 lat z misją redukowania 

ubóstwa mieszkaniowego, zapobiega-

nia bezdomności i zapewnienia godnych 

warunków do życia dla wszystkich. Biznes 

wspiera nasze działania poprzez darowizny 

fi nansowe, rzeczowe i kompetencje (wspar-

cie m.in. prawne, informatyczne, architek-

toniczne). Wśród naszych partnerów są: 

Whirlpool, Credit Suisse, Procter&Gamble, 

Dow, Google, Wienerberger, Prologis, 

Stanley Black&Decker, INFOR. Organizu-

jemy wolontariat pracowniczy angażując 

co roku w remonty i budowy kilkaset osób. 

Działania Fundacji wpisują się w strategie 

biznesu oparte na community engagement, 

people&planet positive, circular economy. 

www.habitat.pl

FUNDACJA
DROGI MAZOWSZA
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Fundacja „Koalicja
Sprawiedliwego Handlu”
– Fairtrade Polska

Fairtrade – największy i najbardziej rozpo-

znawalny system certyfi kacji produktów 

Sprawiedliwego Handlu – oferuje rozwiąza-

nia w zakresie zrównoważonego łańcucha 

dostaw fi rmom pozyskującym surowce 

i produkty z krajów globalnego Południa. 

Oprócz kawy, herbaty, kakao, owoców 

tropikalnych i bawełny, w ramach Fairtra-

de certyfi kuje się również złoto czy piłki 

sportowe. Dzięki wypracowanym przez lata 

standardom i mechanizmom certyfi kacji 

i licencjonowania, Fairtrade jest wiary-

godnym partnerem dla przedsiębiorstw, 

którym zależy na zachowaniu przejrzystości 

i tworzeniu partnerskich relacji handlowych 

w swoich łańcuchach dostaw.

www.fairtrade.org.pl

46 3 11
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Fundacja Nutricia

Od 2013 r. w szerokiej kolacji z Partnerami 

instytucjonalnymi, pod honorowym patro-

natem Rzecznika Praw Dziecka, populary-

zujemy wiedzę dotyczącą roli prawidłowego 

żywienia. Zrealizowaliśmy aż 6 ogólnopol-

skich kampanii medialnych. Przygotowali-

śmy 4 bezpłatne poradniki żywienia, które 

można znaleźć na stronie: www.1000dni.pl. 

W latach 2013-2016 organizowaliśmy 

ogólnopolskie konkursy grantowe, w ramach 

których organizacje pozarządowe, instytucje 

publiczne oraz Banki Żywności prowadziły 

spotkania edukacyjne, odbyło się ponad 

1200 wydarzeń dla blisko 80 000 rodzi-

ców i opiekunów dzieci na terenie całego 

kraju. Materiały edukacyjne przygotowa-

ne w ramach programu są dostępne na: 

www.1000dni.pl

www.fundacjanutricia.pl

Fundacja Onkologiczna 
Alivia

Fundacja Onkologiczna Alivia dodaje odwagi 

i zachęca osoby chorujące do aktywnej po-

stawy podczas leczenia. Prowadzimy szereg 

projektów adresowanych do osób onkolo-

gicznie chorujących i ich bliskich: Skarbonka 

(zbiórka środków na leczenie), Onkomapa 

(mapa przyjaznych ośrodków onkologicz-

nych i lekarzy w Polsce), Kolejkoskop (termi-

ny oczekiwania na badania diagnostyczne), 

Prosto w Raka (terapie celowane). 

Zachęcamy również naszych Partnerów 

Biznesowych do przyjęcia aktywnej postawy 

– zarówno w zakresie działań profi laktycz-

nych dla pracowników, jak i wsparcia ich 

podczas samego leczenia. Angażujemy pra-

cowników fi rm do różnych form wolontaria-

tu pracowniczego.

www.alivia.org.pl
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Fundacja Rozwoju Talentów

Od 10 lat ułatwiamy młodym ludziom start 

w lepszą przyszłość: rozwijamy kompeten-

cje miękkie, diagnozujemy predyspozycje, 

rozwijamy i wprowadzamy na rynek pracy. 

Przekazujemy również stypendia w ramach 

Funduszu Stypendialnego dla Talentow. 

Wsparliśmy ponad 10 000 młodych osób 

przy współudziale ponad 100 partnerów 

biznesowych i społecznych. Działamy na 

terenie całego kraju, wkrótce również poza 

granicami. Na Targach CSR zaprezentu-

jemy działania podejmowane przez naszą 

Fundację na linii edukacja-biznes. Pokażemy 

efektywne sposoby na rozwój uczniów i stu-

dentów pod kątem potrzeb rynku pracy oraz 

skuteczną rekrutację z dbałością o Employer 

Branding. 

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl

Fundacja Poland Business 
Run

Fundacja Program Pomocy
Pierwsza Praca

8 7 6
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Poland Business Run – największy ogólno-

polski bieg charytatywny, który pomaga 

osobom po amputacjach i z niepełnospraw-

nością ruchową. W 2017 r. w organizację 

zaangażowało się aż 8 miast, w których 

pobiegło łącznie 20 135 biegaczy. Od pierw-

szej edycji w 2012 r. zebraliśmy łącznie 

4 869 183,80 zł pomagając tym samym 

351 osobom fi zycznym.

Centrum Rehabilitacji – dopełnieniem na-

szych działań w zakresie opieki nad osobami 

z niepełnosprawnością narządów ruchu 

będzie placówka skupiająca specjalistów 

posiadających doświadczenie w pracy 

z osobami po amputacjach, w pełni dosto-

sowana do ich potrzeb. Poza kompleksową 

rehabilitacją pacjenci będą mogli skorzystać 

z konsultacji specjalistycznych.

www.polandbusinessrun.pl

Jesteśmy Fundacją mającą na celu aktywizo-

wanie młodych ludzi zagrożonych wyklucze-

niem społecznym. Program naszej Fundacji 

kierowany jest do osób w wieku od 16 do 28 

roku życia. Do tej grupy zaliczamy obecnych 

jak i byłych wychowanków placówek opie-

kuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastęp-

czych. Działania naszej Fundacji mają wspie-

rać i udoskonalać proces usamodzielniania 

przy współpracy ze wszystkimi instytucjami, 

które specjalizują się w przygotowaniu 

młodego człowieka do wejścia w dorosłe 

życie. Naszym priorytetowym zadaniem jest 

zapewnienie opieki pod kątem zawodowym 

przez ustalenie indywidualnej ścieżki kariery, 

kursy zawodowe, szkolenia, mentoring oraz 

wiele innych działań.

www.f4xp.pl
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Go Responsible / Tailors 
Group

Go Responsible i TAILORS Group tworzą 

zespół wspierający klientów w komunikacji 

z otoczeniem. Specjalizujemy się w komuni-

kacji społecznej, PR korporacyjnym, 

PR fi nansowym, relacjach inwestorskich 

i projektach digitalowych. Dzięki unikato-

wemu połączeniu kompetencji zapewniamy 

kompleksowe wsparcie – opracowujemy 

raporty CSR, fi nansowe oraz raporty zinte-

growane od strony merytorycznej, jak 

i technicznej. Nasze doświadczenie 

potwierdzają liczne wyróżnienia, w tym 

nagrody główne w konkursie The Best 

Annual Report. W projekty zaangażowani 

są eksperci z zakresu CSR, specjaliści 

odpowiedzialni za relacje inwestorskie oraz 

grafi cy, programiści, producenci fi lmowi. 

Doskonale rozumiemy potrzeby odbiorców 

raportów oraz klientów, znamy i rozwijamy 

najlepsze praktyki w zakresie komunikacji 

z otoczeniem.

www.goresposnsible.pl

67 54 1
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Grupa Adamed Grupa VELUX

Na stoisku Grupy VELUX, największego 

producenta okien w Polsce, dzięki wirtualnej 

rzeczywistości odwiedzisz fabrykę okien da-

chowych w Gnieźnie, gdzie realizowana jest 

gospodarka obiegu zamkniętego. Zapoznasz 

się z najnowszym raportem CSR fi rmy 

i praktykami z obszaru tworzenia zrównowa-

żonej gospodarki, dobrego miejsca pracy 

i ochrony środowiska. Dowiesz się jak działa-

ją Fundacje VELUX w Polsce oraz co to jest 

Fundacja Pracownicza. Poznasz ciekawostki 

nt. zdrowego i energooszczędnego domu 

zawarte w raporcie „Barometr Zdrowych 

Domów 2017”. O godz. 13.00 w sali Paryż 

dowiesz się, jak skutecznie raportować 

działania CSR i jakie korzyści przynosi 

raportowanie, nawet wtedy, gdy nie jest 

wymagane.

www.velux.pl

Grupa Adamed od ponad 30 lat rozwija się 

w sposób zrównoważony, odpowiadając na 

kluczowe wyzwania współczesnej medycyny 

poprzez rozwój nauki i innowacje. Realizuje 

projekty CSR kierowane do pacjentów, 

współpracowników, a także wspierające 

naukę i młode talenty. Popularyzuje profi -

laktykę zdrowego trybu życia oraz wspiera 

ideę współpracy i integracji środowiska 

naukowego, przemysłu farmaceutycznego, 

medycznego i biotechnologicznego. 

Jednym z fi larów strategii CSR Grupy 

Adamed jest popularyzacja nauk ścisłych 

oraz promocja talentów, od 4 lat realizo-

wana poprzez autorski program ADAMED 

SmartUP, w którym udział wzięło dotych-

czas blisko 25 tys. młodych ludzi z całej Pol-

ski. Poprzez program Adamed dla Seniora, 

grupa wspiera aktywizację osób starszych. 

W 2017 r. ponad 17 000 seniorów wzięło 

udział w przygotowanych z myślą o nich 

wydarzeniach.

www.adamed.com.pl
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KPMG

KPMG jest międzynarodową siecią fi rm 

audytorsko-doradczych, działającą w 152 

krajach na całym świecie. Świadczymy 

usługi z zakresu audytu, doradztwa podat-

kowego, księgowego, rachunkowego oraz 

doradztwa gospodarczego, a także komplek-

sowe usługi prawne. Zatrudniamy ponad 

1 800 osób w siedmiu biurach: w Gdańsku, 

Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, 

Warszawie i Wrocławiu. KPMG w Polsce re-

alizuje swoją strategię w sposób społecznie 

odpowiedzialny. Stosowanie i promowanie 

rozwiązań służących wspieraniu społeczno-

ści lokalnych, ochronie środowiska natural-

nego, 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

Henkel Polska ING Bank Śląski

16 14 50
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Podstawowym założeniem Strategii Zrów-

noważonego Rozwoju fi rmy Henkel jest 

zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem 

biznesu, ochroną środowiska i odpowie-

dzialnością społeczną. Firma podejmuje 

współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

think-tankami, partnerami biznesowymi, 

przedstawicielami administracji a także 

pracownikami na rzecz wspierania edukacji 

i postępu społecznego, przeciwdziałania 

wykluczeniom, ochrony środowiska i zaso-

bów oraz promocji wysokich standardów 

zarządzania. Efektem międzysektorowej 

współpracy są między innymi projekty 

„Świat Młodych Badaczy”, „W drodze do 

pracy”, Kongres Różnorodności czy program 

wolontariatu pracowniczego MIT.

www.henkel.pl/zrownowazony-rozwoj 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest 

wpisana w naszą codzienną działalność, 

zarówno biznesową, jak i pozabiznesową. 

Coraz częściej mówimy jednak o zrówno-

ważonym rozwoju, który stanowi nieod-

łączny element naszej strategii biznesowej. 

Przez zrównoważony rozwój rozumiemy 

nasze działania w wielu istotnych dla 

społeczeństwa i gospodarki obszarach oraz 

naszą odpowiedzialność i troskę za efekty 

tych działań. Dotyczy to nie tylko samego 

biznesu, ale również naszych pracowników 

z ich rodzinami, liczne społeczności lokalne, 

z którymi współpracujemy oraz środowisko 

naturalne, z którego korzystamy i którego 

częścią jesteśmy.

www.ingbank.pl
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Lyreco Polska

Lyreco od wielu lat realizuje strategię 

społecznej odpowiedzialności biznesu. Już 

w roku 2004 przystąpiliśmy do inicjatywy 

United Nations Global Compact. Jest to 

zobowiązanie do stosowania w swoich dzia-

łaniach i strategii dziesięciu powszechnie 

przyjętych zasad w zakresie praw człowie-

ka, pracy, ochrony środowiska i przeciw-

działania korupcji. Od 2012 r. wdrażamy 

strategię zrównoważonego działania EKO 

PRZYSZŁOŚĆ, opartą na 3 fi larach: środo-

wisku, odpowiedzialności społecznej oraz 

sukcesach ekonomicznych. Naszą misją jest 

bycie najlepszym dostawcą rozwiązań dla 

biznesu w zakresie tworzenia efektywnego 

środowiska pracy i zapewnienie w przyszło-

ści zrównoważonego rozwoju wszystkim 

interesariuszom..

http://poland-corp.lyreco.com

64 21
Nr stoiska Nr stoiska

Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

jako jednostka organizacyjna samorządu 

województwa mazowieckiego zajmuje 

się działaniami koordynującymi rozwój 

ekonomii społecznej na Mazowszu. MCPS 

jest rzecznikiem jej rozwoju wśród jednostek 

samorządu terytorialnego, pełni rolę eduka-

tora wśród otoczenia ekonomii społecznej. 

Wzmacnianie funkcjonowania ekonomii 

społecznej w świadomości mieszkańców 

Mazowsza to narzędzie sprzyjające budo-

waniu spójności społecznej. W naszej pracy 

wspieramy tworzenie trwałych miejsc pracy 

dla osób zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym. Zadaniem MCPS jest także próba 

skierowania zainteresowania odpowiedzial-

nego biznesu w stronę podmiotów ekonomii 

społecznej.

www.mcps.com.pl

Message

Firma Message od ponad 10 lat wspiera 

fi rmy w komunikacji korporacyjnej online.

Jednym z obszarów naszej działalności jest 

projektowanie narzędzi do komunikacji 

z zakresu CSR. Śledząc najnowsze trendy, 

ale również zdobywając wiedzę z zakresu 

raportowania, w tej dziedzinie jesteśmy spe-

cjalistami, którzy są w stanie przygotować 

profesjonalne strony dedykowane raportowi 

CSR, materiały wideo, infografi ki, broszury, 

raporty w wersji PDF czy inne innowacyjne 

bądź tradycyjne formy komunikowania 

działań na rzecz społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu.

Podczas targów chcemy zaprezentować 

nasze najciekawsze wdrożenia oraz możliwo-

ści jakie niesie wykorzystanie technologii 

w komunikacji działań CSR.

www.messagegroup.eu

17
Nr stoiska
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Program Promocji
Kultury Przedsiębiorczości
„Przedsiębiorstwo Fair 
Play"

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to certyfi kat, 

który od 20 lat wzmacnia wizerunek pol-

skich przedsiębiorstw oraz buduje zaufanie 

do fi rm, ułatwiając nawiązywanie współpra-

cy z partnerami biznesowymi, organizacjami 

społeczności lokalnej i regionalnej. Laureaci 

programu to fi rmy, w których tworzone 

są dostosowane do potrzeb pracowników 

miejsca pracy, prowadzony jest dialog 

z klientami czy dostawcami i poszukiwane 

są innowacyjne rozwiązania. „Przedsiębior-

stwa Fair Play" realizują inicjatywy prospo-

łeczne, implementują rozwiązania, które 

optymalizują zużycie energii, wody, papieru 

i innych zasobów, zmniejszają emisję 

zanieczyszczeń do atmosfery, współpracują 

z fundacjami, prowadzą zajęcia w szkołach, 

pomagają lokalnym klubom sportowym. 

www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl

Nesperta Grupa PZU

41 39 28
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Nesperta od początku swojej działalności 

miała na celu obudzenie w kobietach na ca-

łym świecie pewności siebie oraz wydobycie 

ich pełnego potencjału oraz poczucia pięk-

na, za pomocą wysokiej jakości produktów 

kosmetycznych. Firma postanowiła weprzeć 

Polki również na polu zawodowym, starając 

się przeciwdziałać nierówności na rynku pra-

cy oraz promując kobiecą przedsiębiorczość 

i solidarność zawodową. Raport „Kobiety 

współPRACUJĄCE” to unikalny dokument 

przedstawiający nie tylko dane statystycz-

ne, ale także prezentujący percepcję Polek 

związaną z ich sytuacją zawodową.

Podczas Targów CSR rozdawane będą 

egzemplarze raportu, zapewniona zostanie 

również możliwość zapoznania się z założe-

niami projektu grantowo-edukacyjnego.

www.nesperta.eu

Grupa PZU jako lider na rynku ubezpieczeń 

w Polsce i jedna z największych instytucji 

fi nansowych w Europie Środkowo–Wschod-

niej kładzie szczególny nacisk na etykę 

i społeczną odpowiedzialność w sposobie 

prowadzenia biznesu. Uznajemy, iż wzrost 

wartości spółki powinien być zgodny 

z interesami otoczenia oraz opierać się 

o zrównoważone i odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów. 

W Grupie PZU odpowiedzialnie zarządzamy 

kapitałem fi nansowym, ludzkim, środowi-

skowym i społecznym, mając świadomość 

jak duży wpływ społeczny wywieramy. 

www.pzu.pl
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Provident Polska

Z okazji 20-lecia działalności na polskim 

rynku fi rma podjęła współpracę z Fundacją 

Zaczytani.org. Projekt „20 bibliotek na 

20 lat Providenta” miał na celu promocję 

czytelnictwa oraz zaangażowanie pracow-

ników i doradców klienta w dodatkowe 

działania wolontariackie. Efektem programu 

jest zebranie ponad 13 tys. książek, które 

zostały przekazane do szpitali, otwarcie 

20 bibliotek szpitalnych, przeszkolenie 

70 fi rmowych wolontariuszy, którzy co 

tydzień prowadzą zajęcia z bajkoterapii 

dla dzieci przebywających w szpitalach. 

W działania wolontariackie zaangażował 

się także zarząd fi rmy, który odwiedził 

małych pacjentów w warszawskim szpitalu 

pediatrycznym.

www.providentpolska.pl

71 62
Nr stoiska Nr stoiska

Rekopol Organizacja 
Odzysku Opakowań

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań 

S.A. reprezentuje interesy producentów 

i importerów produktów w opakowaniach, 

w związku z nałożoną na przedsiębiorców 

ustawową odpowiedzialnością fi nansową za 

odzysk i recykling opakowań po produktach 

wprowadzanych na rynek. Współpracuje 

z nami ponad 2 000 przedsiębiorców, którzy 

powierzyli nam swój obowiązek, wpisując się 

w strategię Rozszerzonej Odpowiedzialności 

Producenta. 

Prowadzimy akcje edukacyjne dotyczące 

selektywnej zbiórki odpadów i świadomych 

zakupów, opracowujemy materiały, szko-

limy, organizujemy konkursy i happeningi, 

realizujemy wspólnie z naszymi klientami 

środowiskowe projekty CSR. Udzielamy 

w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony 

Punkt”. 

www.rekopol.pl

DB Schenker

DB Schenker to globalny operator logistycz-

ny. Działamy w ponad 130 krajach, a nasza 

historia zaczęła się już 145 lat temu. Dąży-

my do równowagi między efektywnością 

ekonomiczną, wpływem na społeczeństwo 

i środowisko. Dbamy o naszych pracow-

ników, dostawców, klientów i otoczenie. 

Wdrażamy proekologiczne rozwiązania 

w logistyce. Budujemy kulturę Lean. Chce-

my być najlepszym pracodawcą i preferowa-

nym sąsiadem. Wspieramy realizację Celów 

Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Publikuje-

my raporty społeczne. Od lat jesteśmy Lide-

rem w Rankingu Odpowiedzialnych fi rm.

www.dbschenker.com/pl-pl/

24
Nr stoiska
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Stowarzyszenie 
Otwarte Klatki

Celem Stowarzyszenia Otwarte Klatki jest 

zapobieganie cierpieniu zwierząt hodowla-

nych, między innymi poprzez współpracę 

z biznesem. Przynależność do międzynaro-

dowych koalicji i ciągłe kształcenie zapew-

niają nam możliwość spojrzenia na polski 

rynek w szerszym kontekście. Dobrostan 

zwierząt zaczyna być istotnym elementem 

CSR, co potwierdzają decyzje koncernów ta-

kich jak Unilever, Nestlé, Orbis czy Gucci. 

Podczas Targów podpowiemy, w jaki sposób 

podejść do tematu zwierząt w CSR oraz 

jakie kroki podjąć, aby nie tylko przyczynić 

się do poprawy ich losu, ale też zyskać uzna-

nie w oczach klientów dzięki odpowiedniej 

komunikacji zmian. Podzielimy się również 

wiedzą dotyczącą światowych trendów 

i przewidywanych kierunków w kwestii 

poprawy dobrostanu zwierząt.

www.otwarteklatki.pl

Spółdzielnia Socjalna
Manumania

Spółdzielnia Socjalna
PANATO

4 49 42
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Manumania to spółdzielnia socjalna, 

której nadrzędnym celem jest aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem, takich jak niepełnosprawni 

czy długotrwale bezrobotni. Tworzymy 

wyjątkowe, drewniane i grawerowane 

artykuły promocyjne, gadżety reklamowe, 

opakowania i dekoracje, a oferowane 

przez nas produkty są wytwarzane z mate-

riałów ekologicznych i recyklingowych. 

Wspieramy także lokalne inicjatywy spo-

łeczne i upowszechniamy wiedzę na temat 

podmiotów ekonomii społecznej oraz ich 

roli w kształtowaniu społecznej odpowie-

dzialności biznesu.

www.manumania.org

Spółdzielnia PANATO to wrocławskie przed-

siębiorstwo społeczne łączące lokalny rynek 

projektowy z ekologiczną produkcją. Naszą 

organizację tworzą dwie współpracujące ze 

sobą pracownie: Pracownia Szycia – projek-

tujemy i szyjemy torby, plecaki i akcesoria 

reklamowe oraz Pracownia Sitodruku – wy-

konujemy nadruki na produktach reklamo-

wych, projektujemy i drukujemy autorskie 

grafi ki oraz prowadzimy pokazy i warsztaty 

sitodruku.

W 2017 r. zainicjowaliśmy powstanie ogól-

nopolskiej sieci przedsiębiorstw społecznych 

zatrudniających osoby z niepełnosprawno-

ściami. Wspólnie pod marką PANATO Bag 

produkujemy torby i plecaki reklamowe na 

rynek krajowy i zagraniczny.

www.panato.org

38



Stowarzyszenie 
Partnerstwo 
dla Bezpieczeństwa 
Drogowego

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogo-

wego podczas 7. Targów CSR zaprezentuje 

m.in.:

• działania fi rm i organizacji partnerskich 

z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego;

• projekt Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa;

• projekt Funduszu Małych Grantów.

www.pbd.org.pl

5 26
Nr stoiska Nr stoiska

Stowarzyszenie Pomocy 
Szansa / Zakład Aktywności 
Zawodowej

Stoisko Stowarzyszenia Pomocy Szansa 

prezentuje produkty wykonane ręcznie przez 

osoby niepełnosprawne będące pracowni-

kami Zakładu Aktywności Zawodowej, jak 

również uczestnikami pozostałych placówek 

Stowarzyszenia, takich jak: Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka-

cyjno-Wychowawczy. Produkty są głównie 

skierowane do fi rm jako gadżety reklamowe. 

Są to m. in.: podkładki pod kufel lub kubek, 

organizery na biurko wykonane z ceramiki 

lub z drewna, drewniane skrzynki na butelki, 

drewniane serwetniki zdobione metodą 

decoupage, kartki okolicznościowe. Prezen-

towane są również przedmioty dekoracyjne, 

takie jak: ceramiczne motyle, lampiony, 

wiklinowe koszyki czy witraże.

www.spszansa.pl

UNICEF

UNICEF to organizacja humanitarna 

i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Opie-

ka medyczna, edukacja, ochrona – od ponad 

70 lat UNICEF robi wszystko, aby dzieciom 

żyło się lepiej. Na Targach zaprezentujemy 

działania oraz możliwości współpracy 

z partnerami. Podzielimy się doświadczenia-

mi w zakresie działań CSR. Firmy na świecie 

wpisują w działania współpracę z UNICEF: 

przekazanie darowizny, pomoc w sytuacjach 

kryzysowych, logo UNICEF na produkcie, za-

angażowanie klientów, pracowników. „Firmy 

z sercem” to oferta dla średnich fi rm, które 

mają możliwość posługiwania się logotypem 

i tytułem uczestnika. „Prezenty bez Pudła” 

to oryginalny sposób na wsparcie i możli-

wość pozyskania prezentu dla Partnerów.

www.unicef.pl

2
Nr stoiska
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WWF Polska

Odkryj równowagę w biznesie 

z WWF Polska.

Żyjemy na ekologiczny kredyt – konsumuje-

my więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie 

wytworzyć. W Polsce wykorzystujemy ich 

tyle, jakbyśmy dysponowali nie jedną, 

a dwoma planetami! Gwałtowna urbaniza-

cja, kurczące się zasoby naturalne, ginąca 

różnorodność biologiczna, zanieczyszczenie 

środowiska i powietrza to nasze największe 

wyzwania. Dzięki przyjętym przez ONZ 

Celom Zrównoważonego Rozwoju, poli-

tykom oraz poparciu fi rm, bezpieczny dla 

człowieka i przyrody zrównoważony rozwój 

staje się najlepszym i jedynym rozwią-

zaniem. Aby to osiągnąć, potrzebne jest 

wspólne działanie – biznesu, administracji 

publicznej i każdego z nas.

Razem możemy więcej!

www.wwf.pl

Uniwersytet Łódzki, 
Projekt TrainErgy 
oraz Projekt Open Mind

Vilmorin Garden

48 47 31
Nr stoiska Nr stoiska Nr stoiska

Celem projektu TrainErgy było opracowanie 

modelu określającego niezbędne kompe-

tencje do wdrażania w przedsiębiorstwach 

zielonych praktyk oraz zasad zrównoważo-

nego rozwoju i efektywności energetycznej. 

Ważnym aspektem projektu jest analiza 

źródeł emisji CO
2
 w procesach i łańcuchach 

dostaw z wykorzystaniem narzędzia Scenat 

(http://www.scenat.com/). 

Open Mind to otwarty kurs online z ele-

mentami grywalizacji: „Wprowadzenie do 

przedsiębiorczości społecznej”. Pozwala 

on uczestnikom zapoznać się z podstawa-

mi gospodarki społecznej, możliwościami 

związanymi z rozwijaniem przedsiębiorczości 

społecznej, tworzeniem modelu biznesowego 

oraz na zdobycie praktycznej wiedzy 

o różnych aspektach zarządzania. Kurs 

w szczególności adresowany jest do uczą-

cych się kobiet oraz studentów kierunków 

niebiznesowych. 

Vilmorin Garden działa w branży ogrodni-

czej, a najważniejszą kategorią produktów są 

nasiona warzyw, ziół, kiełków i roślin ozdob-

nych. Vilmorin Garden przybliży gościom 

7. Targów CSR swoje inicjatywy z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu, 

organizując:

• prezentację produktów, które w łatwy 

i przyjemny sposób zachęcą konsumentów 

do uprawy warzyw, ziół i kiełków 

w najbliższym otoczeniu;

• akcję edukacyjną w zakresie stosowania 

preparatów naturalnych, które nie mają 

negatywnego wpływu na środowisko;

• przedstawienie 3 edycji programu 

Razem z Vilmorin Garden wspieram 

Fundację „Akogo?” i klinikę „Budzik”;

• prezentację działań wspierających 

Fundację Dar Szpiku oraz Fundację 

„Piłka jest Piękna” - „Razem wygrywamy 

z rakiem piersi”.

www.vilmorin-garden.pl
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ZT Kruszwica

„Z Kujawskim pomagamy pszczołom” 

to program zainicjowany w 2011 r. przez 

ZT Kruszwica SA. Jego celem jest inspiro-

wanie społeczeństwa do podejmowania 

działań na rzecz poprawy warunków życia 

pszczół w Polsce. Na stoisku Programu 

opowiemy dlaczego warto sadzić rośliny 

bogate w pyłek i nektar. Ekspertki-przyrod-

niczki doradzą też jak je dobierać, planując 

stworzenie Miejsca Przyjaznego Pszczołom 

w ogrodzie, na balkonie lub na terenach 

publicznych. Na stoisku będzie też można 

dowiedzieć się jak gminy, szkoły, organizacje 

pozarządowe i fi rmy włączają się w partner-

skie działania na rzecz pszczół i zachowania 

różnorodności biologicznej. 

https://ztkruszwica.pl

58
Nr stoiska
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STREFA 
PATRONÓW

STREFA 
DLA DZIECI

Warsztaty Nauka Jest Fajna! 

Nauka Jest Fajna! specjalizuje się w warsztatach przyrodniczo-

-badawczych, które rozwijają naturalną ciekawość dziecka, 

zapraszają do zadawania pytań i swobodnego odkrywania świata. 

Warsztaty Nauka Jest Fajna! podczas 7. Targów CSR przygotowane 

zostały z myślą o najmłodszych uczestnikach wydarzenia – Małych 

Naukowcach, którzy chcą dowiedzieć się jak robić najciekawsze 

eksperymenty naukowe – korzystając z tego, co mamy w domu, 

w bezpieczny sposób. 

Warsztaty są otwarte – można dołączyć w dowolnej chwili. 

Kierowane są w szczególności do dzieci w wieku 4-12 lat 

(młodszym uczestnikom przyda się wsparcie rodzica lub opiekuna).
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Drukarnia LIBRA-PRINT, www.dobra-drukarnia.pl

Grafi ka i skład: Olga Figurska, LUNATIKOT
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ORGANIZATOR 7. TARGÓW CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ul. Szpitalna 5/20, 00-031 Warszawa 

t: 48 22 627 18 71

e: biuro@fob.org.pl

odpowiedzialnybiznes.pl

@FOB_Poland

ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

@FOB_poland

/company/responsible-business-forum 

43



PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

PATRONI

ORGANIZATOR

PARTNER MEDIALNY

PARTNERZYPARTNER GŁÓWNY

ogólnodostępna sieć wiFi:
pgenarodowy

Największe 
w Polsce 
wydarzeNie  
o sPołeczNej 
odPowiedzialNości 
bizNesu
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