


   Duża firma aplikująca do grona Sygnatariuszy KR 
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   Średnia firma aplikująca do grona Sygnatariuszy KR 
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  Firmy małe, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego 
(miasta, województwa) aplikujące do grona Sygnatariuszy KR 

 

4 
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    Sygnatariusz Wspierający Kartę w danym roku – firma duża 

    Sygnatariusz Wspierający Kartę w danym roku – firma średnia i inne  

Zasady przystąpienia do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności 



przedsiębiorstwo duże 

przedsiębiorstwo średnie 

przedsiębiorstwo małe mniej niż 50 pracowników  

mniej niż 250 pracowników 

powyżej 250 pracowników 



Opłaty Przystąpienie do  

Karty Różnorodności  

Wiedza Komunikacja 

  

Atrakcyjne zniżki  

  

Jednorazowo 

4 500 zł  

+VAT 

Przedstawienie możliwych scenariuszy 

wydarzenia związanego z podpisaniem 

Karty Różnorodności w firmie 

  

Możliwość wystąpienia przedstawiciela 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

podczas uroczystości podpisania Karty 

Różnorodności w firmie                           

(w uzgodnionym terminie) 

 

Dedykowany pamiątkowy Dyplom          

z datą przystąpienia do grona 

Sygnatariuszy Karty  

  

Włączenie firmy do sieci organizacji 

uczących się i dzielących wiedzą      

nt. zarządzania różnorodnością 

 

Dostęp do aktualnych badań, 

polskich i zagranicznych                     

nt. zarządzania różnorodnością 

 

Dedykowany newsletter  

 

Możliwość udziału w bezpłatnych 

webinariach Karty Różnorodności  

(co najmniej 2 rocznie) 

 

Możliwość  udziału w bezpłatnych 

spotkaniach Sygnatariuszy Karty 

Różnorodności  

 (co najmniej 2 rocznie) 

 

Rezerwacja dwóch bezpłatnych 

miejsc dla Przedstawicielek/i 

organizacji na corocznym 

Ogólnopolskim Dniu Różnorodności   

  

Tytuł Sygnatariusza Karty 

Różnorodności 

 

Bezpłatne korzystanie                  

z materiałów wizualnych 

Karty Różnorodności  

 

Możliwość  publikacji                      

i promowania  dobrych 

praktyk firmy na portalu 

Karty Różnorodnośc                     

i w kanałach Karty 

Różnorodności 

  

20% zniżki na 

indywidualne szkolenia na 

temat Karty 

Różnorodności                             

i zarzadzania 

różnorodnością 

prowadzone przez 

ekspertów FOB  

 

10% zniżki na inne usługi 

realizowane przez FOB we 

współpracy                                  

z zewnętrznymi 

doradcami                                                         

i trenerami. 

  

% 

Duża firma aplikująca do grona Sygnatariuszy KR 1 



Opłaty Przystąpienie do  

Karty Różnorodności  

Wiedza Komunikacja 

  

Atrakcyjne zniżki  

  
Jednorazowo  

2 500 zł  

+VAT 

Przedstawienie możliwych scenariuszy 

wydarzenia związanego z podpisaniem 

Karty Różnorodności w firmie  

 

Możliwość wystąpienia przedstawiciela 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

podczas uroczystości podpisania Karty 

Różnorodności w firmie (w 

uzgodnionym terminie) 

 

Dedykowany pamiątkowy Dyplom         

z datą przystąpienia do grona 

Sygnatariuszy Karty  

1. Włączenie firmy do sieci 

organizacji uczących się i dzielących 

wiedzą nt. zarządzania 

różnorodnością 

 

2. Dostęp do aktualnych badań, 

polskich i zagranicznych                   

nt. zarządzania różnorodnością 

 

3. Dedykowany newsletter  

 

4. Możliwość udziału w bezpłatnych 

webinariach Karty Różnorodności 

(co najmniej 2 rocznie) 

 

5. Możliwość  udziału w bezpłatnych 

spotkaniach Sygnatariuszy Karty 

Różnorodności  (co najmniej 2 

rocznie) 

 

6. Rezerwacja dwóch bezpłatnych 

miejsc dla Przedstawicielek/i 

organizacji na corocznym 

Ogólnopolskim Dniu Różnorodności   

Tytuł Sygnatariusza Karty 

Różnorodności 

 

Bezpłatne korzystanie           

z materiałów wizualnych 

Karty Różnorodności  

 

Możliwość  publikacji             

i promowania  dobrych 

praktyk firmy na portalu 

Karty Różnorodności              

i w kanałach Karty 

Różnorodności 

  

20% zniżki na 

indywidualne szkolenia 

na temat Karty 

Różnorodności                   

i zarzadzania  

prowadzone przez 

ekspertów FOB 

  

10% zniżki na inne usługi 

realizowane przez FOB 

we współpracy                  

z zewnętrznymi 

doradcami i trenerami. 

  

% 

Średnia firma aplikująca do grona Sygnatariuszy KR 2 



Opłaty Przystąpienie do  

Karty Różnorodności  

Wiedza Komunikacja 

  

Atrakcyjne zniżki  

  
Bez opłat Dedykowany pamiątkowy Dyplom                      

z datą przystąpienia do grona 

Sygnatariuszy Karty  

 

Możliwość wystąpienia przedstawiciela 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

podczas uroczystości podpisania Karty 

Różnorodności w firmie                                    

(w uzgodnionym terminie, za zwrotem 

kosztów dojazdu) 

  

  

1. Włączenie firmy do sieci 

organizacji uczących się i dzielących 

wiedzą                           

 nt. zarządzania różnorodnością 

 

2. Dostęp do aktualnych badań, 

polskich i zagranicznych  

nt. zarządzania różnorodnością 

 

3. Newsletter 

 

4. Możliwość udziału w bezpłatnych 

webinariach Karty Różnorodności 

(co najmniej 2 rocznie) 

 

5. Możliwość  udziału w bezpłatnych 

spotkaniach Sygnatariuszy Karty 

Różnorodności   

(co najmniej 1 rocznie) 

 

6. Rezerwacja jednego bezpłatnego 

miejsca dla Przedstawicielek/i 

organizacji na corocznym 

Ogólnopolskim Dniu Różnorodności   

  

1. Tytuł Sygnatariusza Karty 

Różnorodności 

 

2. Bezpłatne korzystanie                   

z materiałów wizualnych 

Karty Różnorodności  

 

3. Możliwość  publikacji               

i promowania  dobrych 

praktyk firmy na portalu 

Karty Różnorodności                     

i w kanałach Karty 

Różnorodności 

  

20% zniżki na 

indywidualne szkolenia 

na temat Karty 

Różnorodności                             

i zarzadzania 

różnorodnością 

prowadzone przez 

ekspertów FOB  

 

10% zniżki na inne usługi 

realizowane przez FOB 

we współpracy                             

z zewnętrznymi 

doradcami i trenerami. 

 

% 

Firmy małe, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego  
(miasta, województwa) aplikujące do grona Sygnatariuszy KR 
 

3 



Opłaty Przystąpienie do  

Karty Różnorodności  

Wiedza Komunikacja 

  

Atrakcyjne zniżki  

  

Rocznie  

4 500 zł 

+VAT 

Dedykowany pamiątkowy Dyplom 

potwierdzający przystąpienie do grona 

Sygnatariuszy Wspierających Kartę 

Różnorodności   

 

Możliwość wystąpienia przedstawiciela 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

podczas dnia/tygodnia różnorodności 

w firmie  

(w uzgodnionym terminie)  

w formie wykładu lub szkolenia do 1,5 

godz. nt zarządzania różnorodnością, 

CSR/zrównoważonego 

rozwoju/dobrych praktyk etc. 

  

  

Wszystkie świadczenia jak przy 

opłacie przy podpisaniu Karty 

Różnorodności (1-6) oraz  

 Możliwość udziału w wizytach 

studyjnych w ramach sieci 

Kart Różnorodności 

  

Świadczenia jak przy opłacie 

przy podpisaniu Karty 

Różnorodności oraz  

  

 Tytuł Sygnatariusza 

Wspierającego Kartę 

Różnorodności. 

 Wyróżnienie nazwy 

firmy na liście 

sygnatariuszy Karty 

na stronie 

kartaroznorodnosci.pl 

 Możliwość prezentacji 

materiałów firmy 

dotyczących 

zarządzania 

różnorodnością 

podczas 

Ogólnopolskiego  

Dnia Różnorodności 

  

20% zniżki na 

indywidualne szkolenia 

na temat Karty 

Różnorodności                   

i zarzadzania 

różnorodnością oraz 

CSR/zrównoważonego 

rozwoju prowadzone 

przez ekspertów FOB  

 

10% zniżki na inne usługi 

realizowane przez FOB 

we współpracy                            

z zewnętrznymi 

doradcami i trenerami. 

  

% 

Sygnatariusz Wspierający Kartę w danym roku – firma duża 4 



Opłaty Przystąpienie do  

Karty Różnorodności  

Wiedza Komunikacja 

  

Atrakcyjne zniżki  

  
Rocznie  

2 500 zł  

+VAT 

Dedykowany pamiątkowy Dyplom 

potwierdzający przystąpienie do grona 

Sygnatariuszy Wspierających Kartę 

Różnorodności   

 

Możliwość wystąpienia przedstawiciela 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

podczas dnia/tygodnia różnorodności 

w firmie (w uzgodnionym terminie)                   

w formie wykładu lub szkolenia do 1,5 

godz. nt zarządzania różnorodnością, 

CSR/zrównoważonego 

rozwoju/dobrych praktyk etc. 

 

  

  

Wszystkie świadczenia jak przy 

opłacie przy podpisaniu Karty 

Różnorodności (1-6) oraz  

możliwość udziału w wizytach 

studyjnych w ramach sieci Kart 

Różnorodności 

  

Świadczenia jak przy opłacie 

przy podpisaniu Karty 

Różnorodności oraz  

  

 Tytuł Sygnatariusza 

Wspierającego Kartę 

Różnorodności. 

 Wyróżnienie nazwy 

firmy na liście 

sygnatariuszy Karty 

na stronie 

kartaroznorodnosci.pl 

 

Możliwość prezentacji 

materiałów firmy 

dotyczących zarządzania 

różnorodnością podczas 

20% zniżki na 

indywidualne szkolenia 

na temat Karty 

Różnorodności                              

i zarzadzania 

różnorodnością oraz 

CSR/zrównoważonego 

rozwoju prowadzone 

przez ekspertów FOB  

 

10% zniżki na inne usługi 

realizowane przez FOB 

we współpracy z 

zewnętrznymi doradcami 

i trenerami. 

  

% 

Sygnatariusz Wspierający Kartę w danym roku – firma średnia i inne  5 



Przystąpienie do  

Karty Różnorodności  

Wiedza Komunikacja 

  

Atrakcyjne zniżki  

  
 

Wszyscy Sygnatariusze,  którzy podpisali 

Kartę Różnorodności  

do końca 2018 roku (bez opłat) - firmy 

małe, organizacje pozarządowe oraz 

jednostki samorządu terytorialnego 

(miasta, województwa). 

 

 

 

 

Wszyscy Sygnatariusze,  którzy podpisali 

Kartę Różnorodności  

do końca 2018 roku (bez opłat) firmy 

duże i średnie.  

 

  

  

 

Wszystkie świadczenia jak przy podpisaniu 

Karty Różnorodności (1-6).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dostęp do aktualnych badań, polskich 

 i zagranicznych nt. zarządzania 

różnorodnością poprzez stronę Karty 

Różnorodności dedykowany newsletter 

(minimum 2 razy w roku). 

Możliwość udziału w bezpłatnych 

webinariach Karty Różnorodności (1 rocznie) 

i w bezpłatnych spotkaniach Sygnatariuszy 

Karty Różnorodności  (1 rocznie) oraz 

otwartych konferencjach w miarę wolnych 

miejsc.  

 

 

Wszystkie świadczenia jak przy 

podpisaniu Karty 

Różnorodności (1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Sygnatariusza Karty 

Różnorodności i bezpłatne 

posługiwanie się materiałami  

wizualnymi Karty 

Różnorodności  

 

20% zniżki na indywidualne 

szkolenia prowadzone przez 

ekspertów FOB. 

  

 

 

 

 

 

 

5% zniżki na szkolenia 

prowadzone przez zniżki na 

inne usługi realizowane 

przez FOB we współpracy z 

zewnętrznymi doradcami i 

trenerami. 

  

. 

  

% 



odpowiedzialnybiznes.pl kartaroznorodnosci.pl lob.org.pl 

Zapraszam do kontaktu 

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


