
Firma EDYCJA  
RAPORTU  
FOB  
(ZA KTÓRY ROK)  
/ lub lata  
realizacji

Organizacja 
nominująca

TYTUŁ PRAKTYKI 
(kluczowy impact 
społeczny)

OPIS  
(kluczowy impact społeczny)

1 Fiat Chrysler 
Automobiles

1993 Forum  
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Działania na rzecz 
pracowników

 Od 1993 r. FCA oferuje swoim pracownikom szeroką gamę 
specjalistycznych usług medycznych, wykraczających daleko poza 
obligatoryjne badania okresowe przewidziane przepisami prawa. 
Z inicjatywy FCA powstały na terenie zakładów produkcyjnych 
w Tychach oraz w Bielsku-Białej dwa Centra Zdrowia, które 
zapewniają pracownikom opiekę medyczną w miejscu pracy, 
obsługiwaną przez liczną kadrę medyczną.

2 Fiat Chrysler Au-
tomobiles

1995 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Działania na rzecz 
pracowników

 Od 1995 r. działa Centrum Rekreacji i Kultury. Pracownicy spółek 
FCA w Polsce oraz ich rodziny od wielu lat korzystają z działalności 
prowadzonej przez działające przy FCA Poland Centrum Rekreacji 
i Kultury, które umożliwia pracownikom i ich rodzinom czynny 
wypoczynek, uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz udział 
w licznych imprezach kulturalnych. Aktualnie do CRiK należy  
7 300 członków zrzeszonych w 26 sekcjach. 

3 PZU 1998 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Projekt prewencyjny 
„Bezpieczna droga  
do szkoły”

 W 1998 r. jednym z wiodących nurtów działalności prewencyjnej 
PZU były działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. W tym obszarze zainicjowano i zrealizowano 
ogólnokrajową akcję dla dzieci i młodzieży „Bezpieczna droga do 
szkoły”. Akcja ta miała na celu podniesienie poziomu świadomości 
wśród najmłodszych użytkowników dróg, co determinuje ich 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wyposażeni oni zostali 
w szereg adekwatnych do ich wieku materiałów edukacyjnych, 
które miały umożliwić im przyswajanie wiedzy w aktywny 
sposób. PZU zorganizowało również ogólnopolski konkurs wiedzy 
o bezpieczeństwie, do którego przystąpili uczniowie z ponad 
tysiąca szkół. W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” 
nastąpiła także modernizacja 25 wybranych przejść dla pieszych 
zlokalizowanych w niebezpiecznych punktach.

4 Fiat Chrysler Au-
tomobiles

1998 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Współpraca  
z Uczelniami

 W ramach porozumienia zawartego w 1997 r. spółki Grupy FCA 
współpracują z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką 
Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno- 
-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Jednym z elementów współpracy 
jest Konkurs o Nagrodę FCA, który ma na celu inicjowanie oraz 
promowanie prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.  
Spółki FCA corocznie przesyłają do uczelni listę zagadnień,  
które następie są realizowane przez zainteresowanych studentów 
i doktorantów. Uczelnie zgłaszają do konkursu najlepsze prace 
dyplomowe i doktorskie. Autorzy zwycięskich prac otrzymują 
nagrody pieniężne fundowane przez spółki Grupy FCA. Od 
początku istnienia konkursu nagrodzono 348 prace. FCA w Polsce 
wyasygnował na ten cel kwotę 1 miliona 378 tys. zł. Praktyka 
realizowana jest w partnerstwie z Politechniką Warszawską, 
Politechniką Śląską w Gliwicach, Akademią Techniczno-
Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Centrum Badawczym Fiata.
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5 L’Oréal Polska 2001 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Program stypendialny 
L’Oréal – UNESCO  
Dla Kobiet i Nauki

 Polska była pierwszym krajem, po Francji, który w 2001 r. 
zainaugurował lokalne edycje globalnego programu L’Oréal-
UNESCO For Women in Science. Program stypendialny 
L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki to przedsięwzięcie L’Oréal 
Polska realizowane wraz z Polskim Komitetem ds. UNESCO, 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program 
zanicjowano, by wspierać osiągnięcia polskich kobiet-naukowców, 
prowadzących zaawansowane badania w dziedzinie nauk o życiu, 
m.in.: z medycyny, biologii, chemii, fizyki czy biotechnologii.  
O przyznaniu stypendiów decydowało od początku niezależne 
Jury. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele polskiej 
nauki. W trakcie oceny nadesłanych aplikacji brane są pod 
uwagę następujące kwestie: dorobek naukowy kandydatek, 
doświadczenie zawodowe oraz możliwe praktyczne wykorzystanie 
ich badań w przyszłości. W pierwszej edycji programu 
nagrodzonych zostało pięć badaczek.

6 Sopockie 
Towarzystwo 
Ubezpieczeń 
ERGO Hestia

2001 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Nagroda Znaku i Hestii 
imienia księdza  
Józefa Tischnera

 Nagroda w wysokości 100 tys. zł, przyznawana corocznie od 
2001 r. wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom 
społecznym, promuje w Polsce styl myślenia i postawy, łączące 
intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego 
człowieka – wartości jej patrona, księdza Józefa Tischnera. Nagrodę 
fundują: Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak. Przyznawana jest w 3 kategoriach: pisarstwa religijnego 
i filozoficznego, publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, 
inicjatyw duszpasterskich i społecznych. Nagroda trafia do osób, 
które swoimi działaniami poruszają innych do refleksji i działania. 
W 2001 r. jej laureatami byli: Jan Nowak-Jeziorański, Stefan 
Swieżawski, ks. Herbert Hlubek. Od 2001 r. nagrodę przyznano  
19 razy, wyróżniając 57 laureatów. Co roku w Dniach 
Tischnerowskich uczestniczy ponad 600 osób.

7 Gazeta Wyborcza 
(Grupa Agora)

2002 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

“Szkoła z klasą”  „Szkoła z klasą” – kampania poprowadzona przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej oraz Gazetę Wyborczą. Przedsięwzięcie 
miało na celu upowszechnianie obywatelskich i interaktywnych 
standardów nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach; 
zaangażowało tysiące szkół w całej Polsce.

8 Danone 2003 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Podziel się posiłkiem  Program marketingu zaangażowanego społecznie będący częścią 
strategii społecznej odpowiedzialności firmy Danone polegającej 
na walce z niedożywieniem dzieci w Polsce. Akcja zorganizowana 
we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, miała na celu 
gromadzenie funduszy, które następnie zostały przekazane na 
rzecz akcji “Pajacyk” zajmującej się dożywianiem dzieci w szkołach. 
Najważniejszym rezultatem akcji było ufundowanie ponad  
300 tys. posiłków w roku szkolnym 2003/2004. W trakcie 
spotkań grup roboczych, które zostały powołane po konferencji 
zorganizowanej przez Danone, zaproponowano przeprowadzenie 
badania we wszystkich polskich szkołach podstawowych oraz 
gimnazjalnych, a także stworzenie bazy danych o organizacjach 
zajmujących się bezpośrednio dożywianiem dzieci i finansujących 
tego typu działalność.

9 PKN Orlen 2003 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Pierszy raport 
społeczny

 „Partnerstwo i odpowiedzialność” – pod tym tytułem ukazał 
się pierwszy raport PKN Orlen, ale też pierwszy w Polsce raport, 
spełniający międzynarodowe standardy raportowania CSR. 
W publikacji przedstawiono zasady współpracy z poszczególnymi 
grupami interesariuszy (akcjonariusze, klienci, pracownicy, 
partnerzy biznesowi i społeczni, środowisko naturalne) 
i najważniejsze dokonania koncernu w tym zakresie w poprzednim 
roku. 

10 Avon Cosmetics 
Polska

2004 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Program Ty  
– ubezpieczenie 
na wypadek 
zachorowania  
a nowotwór piersi 

 W ramach Wielkiej Kampanii Życia „Avon Kontra Rak 
Piersi”, zostało stworzone pierwsze ubezpieczenie na wypadek 
zachorowania na nowotwór piersi skierowane do 250 tysięcy 
konsultantek firmy Avon w wieku 18-65 lat. Osoba chora 
ma możliwość podjęcia szybkiego, profesjonalnego leczenia 
u najlepszych specjalistów.  Warunki Programu TY zapewniły 
wydanie w dowolny sposób otrzymanych z polisy pieniędzy, 
gdyż osoba ubezpieczona nie ma obowiązku przedstawiania 
Towarzystwu rachunków za leczenie. Dodatkowo 10% z każdej 
wpłaconej składki zasila konto Wielkiej Kampanii Życia, a uzyskane 
w ten sposób pieniądze są przeznaczane przez Avon na realizację 
kolejnych projektów szerzenia wiedzy w ramach profilaktyki raka 
piersi.  Do programu przystąpiło kilka tysięcy Konsultantek.



11 Orange Poska – 
Fundacja Orange

2004-2019 Akademia Rozwoju 
Filonatropii 
w Polsce

Wolontariat 
pracowniczy w Orange

 W ramach wolontariatu firmowego pracownicy, dzieląc się swoją 
wiedzą i kompetencjami, angażują się w dobroczynne inicjatywy 
w całej Polsce. Pracownicy Orange mają do dyspozycji aplikację, 
aby śledzić akcje, w które mogą się włączać oraz publikować 
relacje z prowadzonych projektów. Wolontariusze m.in. uczą 
najmłodszych, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, pomagają 
stawiać pierwsze kroki w obsłudze komputera, wprowadzają 
dzieci w świat programowania, wspierają dzieci w domach 
dziecka, lokalnych fundacjach i stowarzyszeniach. Tylko w 2018 r. 
w działania Fundacji włączyło się 3465 pracowników Orange  
(to aż 28% wszystkich pracowników Orange Polska) i pomogli 
45 tysiącom osób. Jest to największy program wolontariatu 
pracowniczego w Polsce.

12 Telekomunikacja 
Polska (obecnie 
Orange Poska)

2004 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Telefon do mamy  „Telefon do mamy” to autorski projekt Telekomunikacji 
Polskiej realizowany w ramach programu Telekomunikacja Polska 
Dzieciom. Został on nagrodzony Złotym Spinaczem w kategorii 
PR korporacyjny w konkursie organizowanym przez Związek 
Firm PR w Polsce. Zakładał udostępnienie dzieciom w szpitalach 
kolorowych i przyjaznych aparatów telefonicznych, z których 
korzystały bezpłatnie dzięki specjalnym kartom telefonicznym 
dostarczanym przez TP. Do udziału w projekcie zaproszone zostały 
wszystkie dziecięce oddziały szpitalne w Polsce. Pierwszy „Telefon 
do mamy” został zainstalowany na Oddziale Onkologii Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie. W 2004  r. zainstalowano  
874 „Telefony do mamy”, korzystało z nich ponad 200 tys. dzieci. 
Rozmawiając ze swoimi najbliższymi, dzieci wydzwoniły ponad  
4 miliony minut. 

13 Alcatel 2005 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Kobiety  
w przywództwie 

 8 marca 2005 r. firma Alcatel zainicjowała pięcioletni 
program Kobiety w przywództwie, którego głównym celem 
było wyrównanie poziomu zatrudnienia przedstawicieli obu 
płci na wysokich stanowiskach kierowniczych. Ważną częścią 
projektu jest dzielenie się wiedzą. Kobiety zajmujące w firmie 
najwyższe stanowiska prezentują w intranecie swoją drogę 
kariery i udzielają praktycznych wskazówek osobom, które 
chciałyby podążyć ich śladem. Uruchomiono równolegle program 
mentorski, w którym poprzez interaktywne narzędzia osoby 
o rozległej wiedzy i umiejętnościach wspierały potencjalnych 
kandydatów na stanowiska menedżerskie w realizacji ich planów 
rozwojowych. Alcatel został wówczas członkiem międzynarodowej 
organizacji European Professional Womens, oferując w niej roczne 
członkostwo wybranym pracownicom.

14 Kompania 
Piwowarska

2005 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Manifest Alkoholowy  Manifest Alkoholowy to program odpowiedzialnej komunikacji 
marketingowej i samoregulacji biznesu. Objął on wszystkich 
pracowników firmy tworzących komunikację marketingową oraz 
pracowników współpracujących z nimi agencji reklamowych. 
W zakres terminu komunikacja marketingowa włączone zostały 
wszelkie media, opakowania, promocje, product placement, 
merchandising, sponsoring oraz badania marketingowe.  
Do nadzoru nad zgodnością działań z deklaracjami powołana 
została Komisja ds. zgodności marketingowej, której celem było 
akceptowanie, sugerowanie zmian lub odrzucanie projektów 
i działań marketingowych. Materiały i pomysły związane 
z komunikacją marketingową przedstawione były komisji do 
zaopiniowania. Odpowiedzialna komunikacja marketingowa 
Kompanii Piwowarskiej oparta została na zobowiązaniach 
zawartych w Kodeksie Reklamowym Browarów Polskich, 
Manifeście Alkoholowym SABMiller i Kodeksie Marketingowym 
SABMiller.

15 Citi Handlowy 2005 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Moje finanse  Celem programu jest przygotowanie uczniów do efektywnego 
zarządzania swoimi finansami (poprzez wykształcenie pozytywnych 
nawyków i zachowań w tym obszarze) z wykorzystaniem 
elektronicznych źródeł informacji obecnie i w przyszłości. 
Uczestnicząca w programie młodzież zdobywa wiedzę dotyczącą 
zasad inwestowania w obligacje, fundusze inwestycyjne i inne 
narzędzia finansowe, uczy się podejmować optymalne decyzje 
w kontaktach z instytucjami finansowymi, poznaje podstawowe 
usługi bankowe, rozumie potrzebę sporządzania budżetu 
domowego i planowania wydatków oraz zgłębia zasady działania 
sektora bankowego i funduszy emerytalnych.



16 Avon Cosmetics 
Polska

2006 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Pierwsze USG piersi  Program „Twoje Pierwsze USG Piersi” to informacyjna akcja, 
której celem było zwrócenie uwagi młodych kobiet na kwestię 
profilaktyki w walce z rakiem piersi. W ramach programu kobiety 
w wieku 20-45 lat mogły wykonać badanie USG piersi płacąc za nie 
jedynie 10 złotych. W uzasadnionych przez lekarza przypadkach 
wykonywane było nieodpłatnie badanie mammograficzne. Spośród 
20 tysięcy przebadanych kobiet w wieku 20-45 lat aż u 3790, 
czyli u 18,95%, wykryto zmiany w piersiach. Na uwagę zasługuje 
rozłożenie zdiagnozowanych zmian w przedziałach wiekowych 
– ponad 8 % zostało stwierdzonych u już bardzo młodych kobiet 
w wieku 20-35 lat, a prawie 11% u pań od 35 do 45 roku życia.

17 Kompania 
Piwowarska

2006 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Warto być za!  Celem ogólnopolskiej kampanii Kompanii Piwowarskiej „Warto 
być za!” była aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych 
w realizacji projektów adresowanych do osób wykluczonych 
społecznie z powodu ubóstwa. W ramach kampanii firma 
zapewniała 90% dofinansowania projektów, zajmujących się 
niesieniem pomocy potrzebującym. Program stworzył fundament 
partnerskiej współpracy między firmą a środowiskiem polskich 
organizacji pozarządowych. Zwrócił uwagę mediów i opinii 
publicznej na skalę i istotę zjawiska wykluczenia społecznego, 
pozwolił na przeprowadzenie ogólnopolskiego badania 
społecznego i zorganizowania debaty eksperckiej z udziałem 
przedstawicieli świata nauki, biznesu, sektora NGO i strony 
rządowej.

18 Carrefour  
Polska 

2007 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Skrzydła z Carrefour  W maju 2007 r. Grupa Carrefour Polska podjęła decyzję 
o udziale w programie Caritasu – „Skrzydła”. Celem programu 
jest pomoc dzieciom z najuboższych rodzin oraz walka z biedą 
i zapobieganie wykluczeniu. Zaangażowanie w program ma 
również na celu wyrównywanie szans dzieci i polega na pomocy 
w realizacji ich marzeń, rozwijaniu talentów, pomocy w edukacji, 
dożywianiu. Dzięki inicjatywie pomoc otrzymało 200 dzieci 
w wieku szkolnym z całej Polski, z 25 miast. W 2007 r. Grupa 
Carrefour Polska przekazała 108 tys. euro na program „Skrzydła”, 
a w roku 2008 powiększy ten budżet o 297 tys. euro. Program 
„Skrzydła z Carrefour” rozwija się dzięki lokalnemu zaangażowaniu 
kilku partnerów: 19 dyrektorów  hipermarketów Carrefour, 
przedstawicieli diecezjalnych Caritasu oraz dyrektorów szkół, 
z których pochodzą dzieci objęte programem. 

19 Telekomunikacja 
Polska (obecnie 
Orange Poska)

2007 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Partnerstwo 
w budowie 
społeczeństwa 
informacyjnego 

 Pomimo rozwoju szerokopasmowego internetu w Polsce, 8 
mln gospodarstw domowych pozostaje bez stałego dostępu 
do sieci: 3 mln z nich z powodu braku możliwości technicznych 
(tereny wiejskie). Obszary te są zagrożone wykluczeniem 
informacyjnym. Telekomunikacja Polska we współpracy 
z samorządami stara się zapewnić infrastruturę na tych terenach, 
przy wykorzystaniu środków unijnych. W 2007 r. TP podpisałą 
porozumienia i listy intencyjne z władzami województw: 
małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzystkiego, lubelskiego, 
warmińsko – mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, opolskiego, 
dolnośląskiego i lubuskiego. Projekt ten jest jednym z kluczowych 
przedsięwzieć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 r. 

20 Provident Polska 2007 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Tak! Pomagam  W 2007 r. „Tak! Pomagam” stał się głównym, ogólnopolskim  
programem Providenta, skierowanym do całego społeczeństwa. 
Głównym partnerem przedsięwzięcia zostało Stowarzyszenie 
Centrum Wolontariatu. W ramach promowania idei wolontariatu 
„Tak! Pomagam”, podjęto trzy rodzaje działań: partnerstwo przy 
ważnych wydarzeniach i konferencjach promujących wolontariat; 
cykl akcji miejskich realizowanych na zasadzie mobilizacji jak 
największej liczby osób, które w ciągu kilku godzin robią coś 
dobrego (akcja naklejania jaskrawych pasów ułatwiających 
poruszanie się osobom niedowidzącym; stworzenie klubu dla 
dzieci z ulicy Brzeskiej w Warszawie); publikacje promujące 
wolontariat i przekazujące praktyczne informacje dla wolontariuszy 
i osób korzystających z ich pomocy. To także ogólnopolski konkurs 
na projekty wolontariackie skierowany do osób chcących pomagać 
(150 aplikacji z całej Polski).



21 ArcelorMittal 
Poland

2008 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Laboratoria językowe  Laboratoria językowe na terenie szkół i uczelni, których 
w 2008 r. było blisko 20, powstały w 4 miastach, w których 
zlokalizowane są huty ArcelorMittal Poland (Kraków, Dąbrowa 
Górnicza, Sosnowiec i Świętochłowice). Zaangażowanie firmy 
polega na uzupełnieniu bądź całkowitym wyposażeniu pracowni 
językowych w nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający 
unowocześnienie i uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez 
wykorzystanie interaktywnych technologii cyfrowych oraz zasobów 
internetu. Wybór placówek objętych projektem dokonywany 
jest po konsultacjach z władzami miast, wydziałami edukacji, 
dyrektorami szkół, nauczycielami oraz na podstawie analiz 
lokalnych. Beneficjenci zobowiązani są do raportowania poziomu 
i metod wykorzystania pozyskanych zasobów. 

22 Polkomtel 2008 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży

 W listopadzie 2008 r. firma Polkomtel, we współpracy z Fundacją 
Dzieci Niczyje, uruchomiła pierwszy bezpłatny ogólnopolski 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111. Telefon zapewnia 
dzwoniącej młodzieży i dzieciom, będących w trudnej sytuacji 
życiowej, wsparcie fachowców − psychologów i pedagogów, 
którzy są w stanie udzielić profesjonalnej porady w sytuacjach 
kryzysowych. W okresie od 6 listopada do 31 grudnia 2008 r. 
konsultanci przeprowadzili 2740 rozmów z dziećmi w wieku  
12-18 lat oraz 240 rozmów z dorosłymi. Blisko 35% rozmów 
zakończyło się udzieleniem wsparcia, a 26% poradą, konkretną 
pomocą czy skierowaniem do właściwej instytucji.  
Podjęto również 19 interwencji.

23 Johnson 
&Johnson

2008 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Od dziewczynki  
do kobiety

 Firma Johnson&Johnson Poland opracowała i wdrożyła 
ogólnopolski program edukacyjny „Od dziewczynki do kobiety”. 
Program, realizowany w gimnazjach, ma na celu edukację 
nastolatek, umożliwienie im lepszego poznania własnego ciała 
i zachodzących w nim przemian biologicznych. W 2004 r. do 
programu zostały włączone edukacyjne strony internetowe.  
Dzięki uczestnictwu w zajęciach u dziewcząt kształtuje się aktywna 
i odpowiedzialna postawa wobec własnego zdrowia, m.in. poprzez 
naukę samobadania piersi z wykorzystaniem silikonowego 
fantomu. W roku 2008 w programie wzięło udział ponad  
100 tys. nastolatek z gimnazjów na terenie 13 województw,  
zaś od momentu wdrożenia skorzystało z niego ponad  
1,5 mln dziewcząt.

24 Grupa Pracuj 2008 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Pracodawcy  
dla aktywizacji

 Celem kampanii społecznej „Pracodawcy dla aktywizacji”, 
prowadzonej od 2006 r. przez należący do Grupy Pracuj portal 
Pracuj.pl, jest zwrócenie uwagi pracodawców na grupy społeczne 
pomijane lub dyskryminowane na rynku pracy. W roku 2008 
skupiono się na sytuacji kobiet po urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym, którym trudno odnaleźć się w roli pracownika. 
Ankieta przeprowadzona w marcu na portalu wskazała bowiem,  
że 90% użytkowników Pracuj.pl spotkało się z dyskryminacją matek 
w miejscu pracy, a 44% zetknęło się z tym osobiście. Grupa Pracuj 
zobowiązała się przekazać Fundacji MaMa po 2 złote z każdego 
ogłoszenia sprzedanego w maju przez portal Pracuj.pl. Pieniądze 
zostały przeznaczone na cykl szkoleń, ułatwiających mamom 
powrót do pracy po okresie opieki nad dzieckiem. 

25 Eurobank 2008 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Współpraca  
z Akademickimi 
Inkubatorami 
Przedsiębiorczości

 Współpraca  z  Akademickimi  Inkubatorami  Przedsiębiorczości  
została  nawiązana przez  założyciela  eurobanku,  Mariusza  
Łukaszewicza,  w  momencie  ich  powstawania.  Wspierał on 
twórców AIP swoją wiedzą, a po utworzeniu banku − również 
finansowo. Później jego rolę przejęli menedżerowie i inni 
pracownicy banku. Projekty  AIP  prowadzone  są  w  największych  
ośrodkach  akademickich  w  Polsce, nad ich koordynacją pracuje 
około 120 osób w całym kraju. Osoby zarządzające AIP są  objęte  
coachingiem  i  mentoringiem  wiceprezesa  Zarządu  eurobanku.

26 UPC Polska 2009 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Akademia e-Seniora  Akademia e-Seniora to program edukacji internetowej dla 
osób 50+, mający na celu walkę z wykluczeniem technologicznym 
tej grupy, poprzez przekazywanie umiejętności pozwalających 
na korzystanie z komputera i dostępu do Internetu. 
Szesnastogodzinne kursy odbyły się w edycji wiosennej i jesiennej. 
W 2009 r. uczestniczyło w nich ok. 1100 seniorów w 9 miastach 
Polski, w 10 pracowniach komputerowych z dostępem do 
szerokopasmowego Internetu, z których absolwenci mogą 
korzystać bezpłatnie także po zakończeniu kursu. UPC zachęcało 
również młodych ludzi do dzielenia się wiedzą z dziedziny nowych 
technologii z osobami starszymi poprzez włączenie się w projekt 
przez-pokolenia.pl, realizowany wspólnie z Onet.pl,  
FRSI oraz PAFW .



27 Microsoft 2009 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

„3... 2... 1... Internet!” 
– bezpieczeństwo 
dzieci w Internecie

 W ścisłej współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją 
„Kierowca Bezpieczny”, Microsoft przygotował kampanię 
bezpieczeństwa internetowego dzieci „3...2...1... Internet!”. 
Dzięki specjalnie opracowanej prezentacji multimedialnej nawet 
w słabo zinformatyzowanych szkołach podstawowych można 
przeprowadzić zajęcia z bezpieczeństwa w sieci. Microsoft, 
w listopadzie 2009 r., przekazał ponad 14 tys. publicznych szkół 
podstawowych w Polsce oryginalny egzemplarz curriculum 
kampanii. Ponadto materiały są dostępne do pobrania w portalu 
edukacyjnym Partnerstwo dla Przyszłości oraz na stronach 
wybranych kuratoriów. Konferencje poświęcone e-bezpieczeństwu, 
zorganizowane przez Microsoft oraz jego partnerów, w 2009 r. 
zgromadziły ponad 650 nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów.  

28 PGNIG 2009 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Inicjatywy branżowe 
– spotkania firm 
energetycznych  
– PGNiG – Konfrencja 
„Odpowiedzialna 
Energia”

 W 2009 r. odbyła się pierwsza konferencja PGNiG oraz PWC 
„Odpowiedzialna Energia” nt. zrównoważonego  rozwoju 
branży energetycznej. 7 firm: PGNiG, EDF Polska, Gaz-System, 
GDF Suez Energia Polska, Tauron, ENEA i Vattnefall podpisało 
wówczas „Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju branży 
energetycznej”. W 2010 r. dołączyły kolejne: Fortum Power and 
Heat Polska, Grupa LOTOS oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
Operator i Dalkia Polska, które wyłoniły też projekty do wspólnej 
realizacji; za kluczowe obszary współpracy uznano: CSR jako źródło 
innowacji: obszar badań i rozwoju we współpracy z ośrodkami 
akademickimi oraz edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju; 
konieczność lepszej komunikacji działań, w tym dzielenia się 
dobrymi praktykami.

29 GlaxoSmithKline 2009 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Mam Haka na Raka  Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” 
powstał z myślą o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
w pełni odpowiedzialnego za zdrowie swoje i swoich bliskich. 
Inicjatywa adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy dowiadują się, jak walczyć z chorobami nowotworowymi, 
a następnie organizują w swoim środowisku imprezy i happeningi, 
by w niekonwencjonalny sposób przekazać  tę  wiedzę.  
Sto  najaktywniejszych  zespołów  bierze  udział  w  Warsztacie  
Kreatywnym,  gdzie  wymyśla  ogólnopolską  kampanię  społeczną  
o  profilaktyce  nowotworowej,  a  zwycięski  projekt realizowany  
jest  przez  profesjonalną  agencję  reklamową i  emitowany 
nieodpłatnie na terenie całego kraju. W edycjach w 2008 i 2009 r. 
wzięło udział odpowiednio 2800 i 3000 zespołów.

30 Santander Bank 
Polska

2010 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Obsługa bez barier  Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) 
postanowił dostosować infrastrukturę oddziałową i informatyczną 
banku do potrzeb klientów z niepełnosprawnością. W 2010 r. 
dokonano audytów architektonicznych w 100 placówkach banku, 
67 oddziałów zostało poddanych pracom dostosowawczym,  
a 33 uzyskały certyfikację dostępności; przeszkolono  
140 pracowników z 63 oddziałów; dostosowano serwis www 
oraz 51 bankomatów na terenie kraju. W realizację praktyki 
zaangażowani są przedstawiciele wielu jednostek banku, 
odpowiedzialnych za infrastrukturę oddziałową, bankowość 
elektroniczną, kulturę organizacyjną, jak również beneficjenci. 
Działaniom towarzyszyły cykliczne konsultacje z partnerami 
społecznymi: Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Polskim 
Związkiem Niewidomych. W efekcie zwiększyły się kwalifikacje 
zawodowe przeszkolonych pracowników i bank podniósł  
jakość obsługi klientów.

31 Janssen-Cilag 
Polska

2010 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Dziecko i świat  
za pan brat

 Celem programu było budowanie trwałego zainteresowania 
tematyką nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
oraz stworzenie narzędzi postępowania z dziećmi chorymi na 
ADHD. W ramach programu prezentowane są uznane i skuteczne 
metody diagnostyki i leczenia ADHD przy wsparciu autorytetów 
ze świata psychiatrii, neurologii dziecięcej i psychologii, a także 
praktyków w dziedzinie nauczania dzieci z ADHD. W 2010 r. 
zrealizowano w miastach wojewódzkich 9 warsztatów dla 
pedagogów i psychologów szkolnych, w których wzięło udział 
287 osób ze 163 placówek. Uczestnicy reprezentowali 10 typów 
placówek. Dla szkół i instytucji stworzono materiały edukacyjne. 
Łącznie powstało 113 publikacji. Projekt został objęty honorowym 
patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edukacji. 
Uzupełnieniem projektu był portal internetowy adhdonline.pl.



32 Polkomtel 2010 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Zintegrowany System 
Ratownictwa

 Zintegrowany System Ratownictwa funkcjonuje od 2003 r. 
W latach 2009 i 2010 spółka przygotowała dla dzieci opaski na 
rękę z numerem ratunkowym i miejscem na wpisanie numeru 
telefonu rodziców. Sieć Plus udostępniła też 2 bezpłatne aplikacje 
dla abonentów sieci, przygotowane we współpracy ze służbami 
ratowniczymi. Aplikacja Bezpieczniej nad wodą i aplikacja 
Bezpieczniej w górach stanowią kompendia wiedzy na temat 
zasad bezpiecznego wypoczynku w tych miejscach. Aplikacje poza 
standardowymi kanałami komunikacji dystrybuowano w ramach 
akcji Plusa „Ekstremalnie bezpieczne lato”. Wykorzystano w tym 
celu innowacyjną technologię Bluetooth. Nadajniki Bluetooth 
wysyłające bezpłatnie aplikacje rozmieszczono w najbardziej 
uczęszczanych miejscach w górach i nad wodą.  
Od lipca do września 2010 r. dzięki nadajnikom zostało  
pobranych ponad 80 tysięcy aplikacji.

33 PwC 2010 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Bezpieczny Start  „Bezpieczny Start” umożliwia zdobywanie doświadczeń 
zawodowych młodzieży, której start życiowy jest utrudniony. 
Polega na organizowaniu płatnych staży w firmach, głównie 
będących klientami firmy PwC. W 2010 r. program miał 
charakter pilotażowy. Adresowany był do młodzieży z instytucji 
opieki zastępczej – podopiecznych Fundacji Robinsona Crusoe. 
Wynagrodzenia za staże zostały wypłacone ze specjalnego 
funduszu Fundacji PwC. Staże miały formę intensywnych szkoleń 
zawodowych. Każdy staż był przeprowadzony na zasadzie ścisłej 
współpracy FRC z opiekunem stażu z firmy biorącej udział 
w programie – mentorem stażu. Mentor przeszedł szkolenie dot. 
zasad programu, opracował plan stażu, przydzielił uczestnikowi 
zadania i sprawował nadzór nad ich realizacją. Na zakończenie 
mentor wspólnie z FRC przygotował pisemną opinię na temat 
odbytego stażu. W ramach pilotażu zorganizowanych  
zostało 17 staży w 11 firmach i instytucjach.

34 Danone, 
Jeronimo Martins 
Polska, Lubella

2010 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Partnerstwo dla 
zdrowia – społeczne 
innowacje w biznesie

 „Mleczny Start to pierwszy na polskim rynku produkt użyteczny 
społecznie – wartościowa i odżywcza kaszka manna z mlekiem 
dostępna dla rodzin o niskich dochodach. Kasza kosztuje  
0,65 zł. Produkt powstał w wyniku partnerstwa producenta  
– firmy Lubella, koordynatora – firmy Danone, dystrybutora  
– sieci sklepów Biedronka w całej Polsce i Instytutu Matki 
i Dziecka, który czuwa nad rozwojem jakościowym produktu. 
Partnerzy  pobierają minimalną marżę i wypracowali przejrzyste 
zasady współpracy. Zysk wypracowany w ramach projektu 
jest przeznaczany na rzecz edukacji żywieniowej. Partnerstwo 
zawiązało się w 2004 r., aby przeciwdziałać niedożywieniu  
– wychodząc z założenia, że potrzebne jest rozwiązanie 
systemowe, bazujące na wykorzystaniu mechanizmów rynkowych. 
W 2010 r. sprzedano prawie 19 milionów sztuk saszetek kaszki. 
Realizowano także inne działania, m.in. konkurs dla uczniów; 
badanie sondażowe na grupie 1000 dzieci dotyczące nawyków 
żywieniowych; cykl artykułów w „Super Expressie”.

35 IBM 2011 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

MentorPlace  
– mentoring liderek 
NGO przez kobiety  
z kadry  
zarządzającej IBM

 W celu realizacji projektu zbudowane zostało partnerstwo 
pomiędzy IBM Polska i Fundacją Feminoteka działającą na rzecz 
kobiet. Zrekrutowano 12 przedstawicielek III sektora, a także 
mentorki – kobiety z najwyższej kadry zarządzającej IBM. Projekt 
rozpoczął się od szkolenia i integracji podopiecznych z mentorkami. 
Mentoring zakładał kontakt minimum raz, a najczęściej kilka 
razy, w miesiącu przez ponad pół roku. Opierał się na osobistych 
spotkaniach, rozmowach telefonicznych oraz wymianie 
e-maili. Obejmował różne tematy, począwszy od zarządzania 
pracownikami, po tworzenie strategii działań, PR, współpracę 
z biznesem czy wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy. 
Stworzona została również platforma online dla podopiecznych 
i mentorek, na której umieszczone zostały liczne materiały 
edukacyjne, z których korzystają pracownicy IBM.

36 Polpharma 2011 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Ogólnopolski Program 
Zdrowia Seksualnego

 Celem kampanii jest edukowanie i uświadamianie wpływu 
zaburzeń zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka. 
POLPHARMA podejmuje także trudne tematy, np. życia 
seksualnego osób niepełnosprawnych czy seniorów. OPZS ściśle 
współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Dla instruktorów 
FAR przeprowadzony został cykl warsztatów, które miały pomóc im 
w opracowaniu sposobu edukowania podopiecznych w zakresie 
rehabilitacji seksualnej, zwłaszcza osób z uszkodzonym rdzeniem 
kręgowym, poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
W 2011 r. podpisano umowę na 5 pilotażowych warsztatów  
dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Działania 
edukacyjne OPZS mają za zadanie skłonić Polaków do bardziej 
otwartej rozmowy na temat życia intymnego i do udania się  
do specjalisty w przypadku pojawienia się problemów.  
Liczne działania prowadzone są także w internecie.



37 Deloitte 2011 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Kobiety  w biznesie  Deloitte rozwija program Kobiety w biznesie, który jest częścią 
strategii Inclusion and Diversity. Program zawierał działania 
edukacyjno-informacyjne, tj. spotkania i szkolenia w ramach 
klubu SheOX, cykl globalnych webcastów organizowanych 
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (z udziałem kobiet 
liderek reprezentujących różne części świata) czy panel Deloitte 
w ramach Tygodnia Kobiet Sukcesu w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. Firma przeprowadziła również badanie „SheFO”, 
czyli finanse na obcasach. Kariera kobiet w zarządzaniu 
finansami, będące analizą możliwości rozwoju kariery kobiet 
w środowisku finansowym. Idee promujące równość płci znalazły 
odzwierciedlenie w polityce wewnętrznej firmy dotyczącej 
wynagrodzeń, dostępie do szkoleń oraz ułatwianiu kobietom 
powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim.

38 Zakłady 
Tłuszczowe 
“Kruszwica”

2011 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Z Kujawskim 
pomagamy pszczołom

 Celem akcji Z Kujawskim pomagamy pszczołom jest 
uświadomienie problemu masowo ginących pszczół i edukacja 
na temat tego, w jaki sposób każdy może się przyczynić do ich 
ratowania. Przy wsparciu ekspertów firma edukuje Polaków, 
mówiąc o roli pszczół i o tym, jak każdy może w prosty sposób 
zmienić swoje otoczenie, by im pomóc. Akcja jest realizowana 
w ścisłej współpracy merytorycznej z Białowieskim Parkiem 
Narodowym. W ramach akcji specjaliści z BPN odtworzyli na 
terenie Puszczy Białowieskiej barcie dla ponad 100 tys. pszczół.  
Na stronie internetowej akcji www.pomagamypszczolom.pl oraz  
na profilu akcji na Facebooku (ponad 10 tys. fanów) firma 
zamieszcza proste i praktyczne wskazówki, dzięki którym każdy 
może uczynić swoje otoczenie przyjaznym dla tych pożytecznych 
owadów.

39 Jet Line 2012-2019 Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce

Rejsy Odkrywców 
organizowane 
przez Fundację Rejs 
Odkrywców, powołaną 
przez właścicieli  
Jet Line

 Fundacja Rejs Odkrywców działa zgodnie z międzynarodową 
ideą sail training, morskiego wychowania młodzieży. Celem 
Rejsów Odkrywców jest zaszczepienie w młodzieży żeglarskiej pasji 
i dzielenie się wartościami, do których należą: praca, współpraca, 
przyjaźń i odpowiedzialność. Fundacja organizuje pełnomorskie 
wyprawy dla dzieci i młodzieży przede wszystkim z trudniejszym 
startem w dorosłe życie, często objętych opieką terapeutyczną. 
Dewiza fundacji brzmi: Zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych. Aby 
popłynąć w rejs, trzeba zrobić coś dla siebie: najczęściej poprawić 
oceny oraz zrobić coś dla innych: działać w wolontariacie. W rejsy 
popłynęło dotychczas 250 osób, wiele z nich dwu – lub trzykrotnie. 
6 zrobiło patenty żeglarskie, 1 – kurs oficerski.

40 Coca-Cola Poland 
Services

2012 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Lider Animator  Coca-Cola Poland Services chce odgrywać aktywną rolę w walce 
z brakiem aktywności fizycznej, w poprawie samopoczucia i jakości 
życia ludzi w każdym wieku, przyczyniając się w ten sposób  
do poprawy ich zdrowia. Lider Animator to program społeczny 
uruchomiony z okazji UEFA EURO 2012TM; jego celem jest 
promowanie aktywnego stylu życia jako filozofii życiowej, w której 
chodzi nie tylko o uprawianie sportu, ale także o zachęcanie do 
bycia aktywnym na co dzień. Program skierowany jest do lokalnych 
animatorów organizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, 
programy szkolne i imprezy oparte na aktywności fizycznej. 

41 Orange Polska – 
Fundacja Orange

2012-2019 Akademia Rozwoju 
Filonatropii 
w Polsce

Edukacja cyfrowa  
w małych miastach  
i wsiach w Polsce

 Pracownie Orange zostały założone w 100 małych 
miejscowościach, aby ułatwić ich mieszkańcom dostęp  
do informacji, wiedzy i technologii. Świetlice są otwarte dla 
wszystkich, nie tylko jako miejsce rozwijania kompetencji 
cyfrowych, ale także jako przestrzeń spotkań, integracji, kursów 
i wydarzeń. Pracownie zostały wyposażone w komputery, 
bezpłatny internet, telewizory, drukarki ze skanerami i konsole  
do gier oraz meble. Wiele z nich stało się czymś więcej niż „kafejką 
internetową” i jest dzisiaj ważnym centrum aktywizacji lokalnej 
społeczności. Do dyspozycji liderów Pracowni Orange została 
oddana platforma wymiany wiedzy. Pracownie Orange  
dostępne są dla łącznej liczby ponad 900 tys. ludzi.  
Otwarte min. 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie.

42 Siemens 2012 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Raport Siemensa 
„Rozważna  
i profilaktyczna”  
oraz „Zdrowie  
– męska rzecz” 

 Siemens włączył się w działania profilaktyczne poprzez kampanię 
Rozważna i profilaktyczna, w ramach której w 2011 r. został 
wydany raport „Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych?”, 
a w 2012 r. „Zdrowie – męska rzecz”. Odbyły się w sumie 
trzy debaty skierowane do grup o największym wpływie na 
kształtowanie postaw prozdrowotnych: dziennikarzy zajmujących 
się tematami zdrowia, autorów kampanii społecznych i lekarzy. 
Raport „Rozważna i profilaktyczna” był publikowany przez miesiąc 
w warszawskim metrze (48 tys. emisji) oraz w wielu portalach 
internetowych, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.  
Siemens traktuje raport jako projekt długofalowy i zamierza 
kontynuować zaangażowanie w promocję zdrowia w Polsce.



43 Citi Handlowy 2012 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Budowanie 
Niezależności 
Finansowej Kobiet

 W ramach projektu, we współpracy z Centrum Praw Kobiet, 
Citi Handlowy podjął się kwestii edukacji finansowej kobiet 
dotkniętych przemocą. Głównym celem było pogłębienie 
wiedzy, podniesienie kompetencji i umiejętności w dziedzinie 
gospodarowania finansami osobistymi, w zakresie rozsądnego 
korzystania z pożyczek, zarządzania budżetem domowym oraz 
planowania przyszłości finansowej. Projekt obejmował szkolenia 
oraz osobiste porady, a także konferencję mówiącą o problemie 
przemocy ekonomicznej. Przeszkolono 20 pracowników 
i współpracowników CPK oraz 80 kobiet i 120 dziewcząt. 
Dodatkowo zostały przeprowadzone konsultacje prawno-
socjalno-finansowe oraz coaching dla 300 kobiet. Opracowano 
też podręcznik wydany w nakładzie 7 tys. egzemplarzy oraz 
uruchomiono podstronę poświęconą edukacji finansowej. 
Przygotowano także monitoring sytuacji beneficjentek projektu 
– klientek banku. Jednym z efektów projektu były również 
rekomendacje związane z wprowadzeniem edukacji finansowej  
do założeń polityki antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej

44 ANG Spółdzielnia 2013-2019 Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce

Nienieodpowiedzialni  Celem projektu jest zachęcanie do refleksji nad tym, jak 
budować mądrą, wrażliwą i odpowiedzialną branżę finansową 
oraz jak tworzyć wartość zarówno ekonomiczną, jak i społeczną. 
W ramach projektu istnieje portal nienieodpowiedzialni.pl, 
organizowane są konferencje (ostatnia 6. edycja zgromadziła 
ponad 430 osób), przeprowadzane są badania, wydawana 
jest gazeta (już 6 numerów) i cykl książkowy „Rozmowy 
o odpowiedzialności”. Poruszane są tematy służby, etyki, 
odpowiedzialności za dobro wspólne i filozofii biznesu.  
Do dialogu zapraszany jest biznes, trzeci sektor, naukowcy 
i administracja publiczna. Nienieodpowiedzialni są partnerem 
wielu inicjatyw biznesowo-społecznych. Docierają m.in. do liderów 
i pracowników największych instytucji finansowych, co daje szanse 
na realne zmiany w biznesie.

45 Inclick 2013 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Kampania„  
Nie robię tego  
za darmo”

 Zwrócenie uwagi na skalę problemu powszechności bezpłatnych 
staży i praktyk dla osób wchodzących na rynek pracy oraz 
próby jego rozwiązywania poprzez promowanie etycznych firm 
oferujących wynagrodzenie za wykonywaną dla nich pracę jest 
celem rozpoczętej we wrześniu 2013 r. kampanii społecznej  
„Nie robię tego za darmo”. Została ona zainicjowana przez Inclick 
i jest organizowana we współpracy z Fundacją Wspieramy Wielkich 
Jutra oraz PR Commercial Communications. W ramach kampanii 
uruchomiono stronę internetową nierobietegozadarmo.pl,  
na której zamieszczane są historie byłych praktykantów i stażystów, 
a także głosy pracodawców oraz stanowiska ekspertów ds. 
rynku pracy i doradztwa zawodowego. Prowadzona jest również 
komunikacja w social mediach oraz w tradycyjnych mediach. 
Pod koniec 2013 r. w kampanię zaangażowało się blisko 50 
koalicjantów, wśród których znalazły się także uczelnie wyższe.

46 PKP Polskie Linie 
Kolejowe

2013 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Kampania społeczna 
Bezpieczny przejazd  
– „Zatrzymaj się i żyj!”

 Kampania, prowadzona od roku 2005, jest kierowana  
do wszystkich użytkowników ruchu drogowego (kierowców, 
rowerzystów, pieszych) z podziałem na osoby dorosłe i dzieci. 
Jej cel to podnoszenie świadomości o zagrożeniach związanych 
z uczestnictwem w ruchu na przejazdach i terenach kolejowych,  
co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa 
w tych miejscach. W 2013 r. o 1/4 zmniejszyła się liczba osób 
poszkodowanych w zdarzeniach na kolei, zaś liczba wypadków 
i incydentów spadła o 7,6%.

47 PKN ORLEN 2013 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Polacy z Werwą  PKN ORLEN stworzył i realizuje plebiscyt „Polacy z werwą”, 
aby promować i uhonorować najzdolniejszych i najbardziej 
twórczych młodych Polaków w 7 kategoriach: design, innowacje 
w biznesie, kultura i sztuka, ochrona środowiska, medycyna, nauka 
oraz sport. Zwycięzcy otrzymali granty w wysokości 50 tys. zł, 
z przeznaczeniem na dalszy rozwój zawodowy. Laureaci wyłonieni 
zostali w czasie trzy etapowego głosowania, angażującego zarówno 
jury składające się ze specjalistów i autorytetów w danych 
dziedzinach, jak i szerszą publiczność – poprzez głosowanie 
internetowe.



48 Tesco Polska 2013 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Tesco dla Szkół 
– „Talent do 
niemarnowania”

 W ramach projektu przeprowadzono badania na próbie 1 tys. 
nauczycieli, które wskazały, że problem marnowania żywności 
jest obserwowany w co trzeciej szkole. Ponad 4,5 tys. uczniów 
regularnie marnuje jedzenie. Najczęstsze powody to zastępowanie 
pełnowartościowych posiłków słodyczami i fakt, że dzieci nie 
lubią tego, co przygotowują im rodzice. Nauczycielom często brak 
zaś wiedzy i narzędzi dydaktycznych do edukowania na temat 
racjonalnego gospodarowania jedzeniem. Dzięki projektowi 
Tesco dla Szkół nauczyciele poświęcają problemowi marnowania 
żywności więcej czasu. W szkołach objętych programem znacznie 
częściej kontrolowany jest asortyment sklepiku szkolnego, 
zaobserwowano tam też zmniejszenie marnowania żywności 
wśród uczniów o ponad 50% w stosunku do pozostałych placówek.

49 Unilever 2013 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Dove. Odkryjmy 
w sobie piękno

  Marka Dove postanowiła zgłębić zagadnienie piękna i pomóc 
kobietom czuć się wyjątkowo oraz dostrzegać swoje piękno. 
Całoroczną akcję zainicjowała debata mająca na celu rozpoczęcie 
ogólnopolskiej dyskusji wokół mylnego i powierzchownego 
postrzegania piękna. W ramach kampanii powstał m.in. raport 
„Prawdziwe piękno. Redefinicja” oraz film „Szkice Prawdziwego 
Piękna”. Film obejrzało w internecie kilka milionów Polaków, 
a jego treść w niecodzienny sposób uświadamia kobietom, jak ich 
niska samoocena w dużym stopniu wpływa na różne sfery życia. 
„Nieśmiała Kamera Dove” to kolejny etap internetowej kampanii 
– tym razem podejmuje temat kobiecego zakłopotania wobec 
obiektywu aparatu fotograficznego. 

50 Procter&Gamble 2014 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Polskie Nadzieje 
Olimpijskie

 Procter & Gamble Polska wspólnie z Polskim Komitetem 
Olimpijskim, Polską Fundacją Olimpijską, Telewizją Polsat, Fundacją 
Polsat oraz Grey Group stworzył zaplanowany na wiele lat program 
Polskie Nadzieje Olimpijskie. Beneficjentami przedsięwzięcia 
mogą być zarówno placówki kształcenia sportowego, w których 
dzięki dodatkowym funduszom będzie można poprawić jakość 
i efektywność prowadzonych treningów, jak i organizacje działające 
na rzecz wsparcia sportu osób niepełnosprawnych. Mogą one 
ubiegać się o granty wspierające ich działalność statutową. 
Wachlarz możliwości wykorzystania środków z programu przez 
beneficjentów jest szeroki – obejmuje obozy sportowe, organizację 
dodatkowych treningów, umożliwianie uczestnictwa w zawodach, 
zakup specjalistycznego sprzętu.

51 Allegro 2014 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Platforma 
charytatywni 
.allegro.pl

 Platforma charytatywni.allegro.pl powstała, by umożliwić 
organizacjom pozarządowym prowadzenie zbiórek pieniędzy, 
a internautom ułatwić przekazywanie środków na wybrany, 
szczytny cel. Uruchomiona w 2014 r. strona została od podstaw 
stworzona przez informatyków Allegro. Towarzyszyła jej kampania 
informacyjna zachęcająca organizacje pozarządowe  
do rejestracji i pokazująca zalety internetowych zbiórek pieniędzy. 
Ambasadorami tej akcji zostali Jurek Owsiak, Anna Dymna oraz 
Ewa Błaszczyk – to ich fundacje jako pierwsze przyłączyły się do 
projektu. Dzięki serwisowi Fundacja Banki Żywności, wspólnie 
z firmą Danone, po raz pierwszy zorganizowała zbiórkę wirtualnych 
paczek z żywnością w ramach akcji „Podziel się Posiłkiem”.

52 Grupa PKP 2014 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Zmniejszenie skali 
bezdomności na 
dworcach kolejowych 
oraz w ich otoczeniu

 PKP przeciwdziała problemowi bezdomności – angażuje 
się w projekt Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach 
kolejowych oraz w ich otoczeniu. Ogranicza obecność osób 
bezdomnych na dworcach. Program prowadzony we współpracy 
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zakłada przekazanie 
środków finansowych na zasadzie konkursu organizacjom 
działającym na rzecz ograniczenia bezdomności. W ciągu 4 edycji 
na granty przeznaczono 5 mln zł. PKP organizuje również spotkania 
przedstawicieli policji, straży miejskiej, samorządów i NGO oraz 
współpracuje z organizacjami zajmującymi się długofalową  
pomocą dla osób bezdomnych.

53 ING Bank Śląski 2014 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Videotłumacz  
języka migowego

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



54 Tikkurila 2014-2019 Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce

Otwarte warsztaty  
dla dzieci i rodziców

 Program polegający na organizowaniu otwartych warsztatów 
techniczno-plastycznych dla dzieci i rodziców. Cel to propagowanie 
wspólnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego kreatywnie. 
Projekt angażuje całe rodziny do wspólnej zabawy i pokazuje,  
że majsterkowanie i inne tego typu zajęcia mogą być doskonałym 
sposobem na rodzinne spędzanie czasu i lepsza alternatywą 
dla gier komputerowych, telefonów czy telewizji. Warsztaty są 
otwarte, dostępne dla wszystkich zainteresowanych, organizowane 
są w miejscu publicznym, aby ułatwić uczestnikom dostęp 
i dotarcie. Każdy warsztat ma inny temat. Przykładowo, dzieci 
i rodzice mogli skręcić i ozdobić swoje własne skrzyneczki  
na wiosenne skarby, pomalować ramki na zdjęcia, zbudować 
karmniki dla ptaków, zaprojektować własne koszulki, doniczki itp.

55 Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego

2015 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Rating Konwergencji  W 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował system 
związany z procesem przyznawania finansowania o nazwie  
„Rating konwergencji”. Polega on na poddaniu projektów 
o znacznej wartości szczegółowej analizie pod kątem ich 
oczekiwanego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy kraju 
lub regionu, zarówno na etapie jego realizacji, jak i późniejszej 
eksploatacji. Brane jest pod uwagę bardzo szerokie spektrum 
możliwego oddziaływania, obejmujące m.in. rynek pracy, 
środowisko naturalne, a także czynnik społeczny, dzięki czemu 
promowany jest zrównoważony rozwój.

56 Grupa Aterima 2015 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Publikacja 
„Przeciwdziałanie 
handlowi ludźmi 
wśród pracowników 
delegowanych do 
pracy za granicą. 
Casebook dla 
pracodawców”

 Grupa Aterima opracowała publikację „Przeciwdziałanie 
handlowi ludźmi wśród pracowników delegowanych do pracy za 
granicą. Casebook dla pracodawców”. Jej celem jest przekazanie 
wiedzy merytorycznej i zaangażowanie polskich firm delegujących 
pracowników za granicę w walkę z procederem handlu ludźmi. 
Casebook adresowany jest do kadry zarządzającej w firmach i osób 
mających bezpośredni kontakt z kandydatami i pracownikami 
wysyłanymi za granicę. Bazą dla treści zawartych w publikacji są 
warsztaty dla pracowników ATERIMA MED przeprowadzone przez 
ekspertów ze Stowarzyszenia PoMOC i z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. W trakcie szkoleń omawiane były 
sytuacje ryzyka związane z zagrożeniem handlem ludźmi,  
z jakimi spotkać się mogą pracownicy firm delegujących 
pracowników za granicę.

57 mBank 2015 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Kampania społeczna 
„Nie robisz  
tego w realu?  
Nie rób tego w sieci!”

 „Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci!” – pierwsza 
w historii mBanku kampania społeczna dotycząca bezpieczeństwa 
w internecie ma uświadomić osobom korzystającym z usług 
banków w sieci zagrożenia, których powinny się spodziewać. 
mBank poprzez spoty telewizyjne, serwis internetowy (mbank.
pl/uwazniwsieci) i ambasadorów edukuje, co i dlaczego może być 
zagrożeniem oraz jak się przed nim chronić.

58 Avon Cosmetics 
Polska

2015 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Gabinety z Różową 
Wstążką

 Gabinety z Różową Wstążką to program umożliwiający 
kobietom wykonanie badań USG piersi, kontrolnych badań 
diagnostycznych oraz zapewniający edukację na temat profilaktyki. 
Akcja prowadzona jest w ramach kampanii „Avon kontra Rak 
Piersi”. W 2015 r. odbyła się ósma edycja projektu, podobnie jak 
poprzednie prowadzona razem ze Stowarzyszeniem „Amazonki” 
Warszawa Centrum. Dzięki informacjom na stronie Avon Cosmetics 
Polska pacjentki mogły znaleźć gabinet w dogodnej lokalizacji 
i zapisać się na badanie USG piersi w ramach limitu przyznanego 
gabinetowi. Koszt badania wynosił 20 zł i był równowartością 
Produktu Avon z Różową Wstążką, który każda kobieta otrzymała 
podczas wizyty. Dofinansowano 5,5 tys. badań w całej Polsce  
(o 1,5 tys. więcej niż w poprzedniej edycji). 

59 Jeronimo Martins 
Polska

2015 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Konkurs „Piórko 2015. 
Nagroda Biedronki  
za książkę dla dzieci”

 Konkurs „Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla 
dzieci” to projekt Jeronimo Martins Polska mający na celu 
popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych, a także 
wspieranie debiutujących pisarzy i ilustratorów. Składał się on 
z dwóch etapów: najpierw wybrano najlepszy tekst książki dla 
dzieci w wieku 4–10 lat, a następnie najlepsze prace obrazujące 
zwycięski tekst. Na debiutującego pisarza oraz ilustratora czekały 
nagrody finansowe w wysokości 100 tys. zł każda. Sprzedano 30 
tys. egzemplarzy zwycięskiego „Szarego domku” autorstwa  
Katarzyny Szestak zilustrowanego przez Natalię Jabłońską.



60 Orange Polska – 
Fundacja Orange

2015-2019 Akademia Rozwoju 
Filonatropii 
w Polsce

MegaMisja – edukacja 
cyfrowa w szkołach 
w całej Polsce

 MegaMisja to nowoczesny program cyfrowej edukacji dla 
dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Fundacja Orange odpowiada 
w ten sposób na realną potrzebę edukacji cyfrowej najmłodszych. 
Dotychczas w programie wzięło udział 800 szkół i ponad 20 tys. 
dzieci. W szkołach zakwalifikowanych do MegaMisji nauczyciele 
prowadzą 10-miesięczny cykl zajęć. Dzieci zdobywają ważne 
w cyfrowym świecie kompetencje, uczą się jak kreatywnie 
korzystać z nowych technologii, przestrzegać etykiety i praw 
autorskich, dowiadują się jak unikać niebezpieczeństw i chronić 
swoją prywatność w sieci. To wszystko poprzez zabawę 
 – forma programu opiera się na grze edukacyjnej (grywalizacji) 
z animowanymi bohaterami, którzy mają mnóstwo pytań oraz 
kłopotów, a dzieci pomagają im je rozwiązywać.

61 Oak Bags 2015 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

100% VEGE  OAK BAGS to jedyna marka proponująca torby ze znakiem 
„V” – znak przyznawany przez Fundację VIVA! dla produktów 
odpowiednich dla wegan i wegetarian. Są 100% VEGE. Nie 
zawierają elementów pochodzenia zwierzęcego. Szyte są z tkaniny 
korkowej, która jest przyjazna środowisku – powstaje z kory dębów 
korkowych, ich plantacje to lasy, w których żyją dzikie zwierzęta 
oraz wiele gatunków roślin. Raz na 7 lat kora jest zdejmowana. 
Ten proces jest nieszkodliwy dla drzew. Rosną one dalej, osiągając 
wiek 150–200 lat. Tkanina korkowa jest lekka, wytrzymała, 
wodoodporna i estetyczna.

62 Santander Bank 
Polska 

2015 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Doradca online  W celu zapewnienia pełnej dostępności swoich produktów 
i usług bank wprowadził program Doradca online, za pomocą 
którego można uzyskać połączenie z doradcą banku posługującym 
się Polskim Językiem Migowym. Połączenie jest możliwe 
z bankowej strony WWW, po zalogowaniu do konta w usłudze 
BZWBK24 internet oraz w aplikacji BZWBK24 mobile. We 
wszystkich oddziałach banku doradca za pomocą aplikacji 
BZWBK24 mobile dostępnej na urządzeniach mobilnych 
może połączyć się z doradcą infolinii, który wesprze obsługę 
niesłyszącego klienta.

63 MetLife 2016 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Program CSR  
dla Seniorów

 Osoby starsze to grupa, która bardzo często jest pomijana 
w działaniach CSR. Aby to zmienić firma zdecydowała się 
współpracować z 3 organizacjami: Fundacją ZACZYN, Fundacją 
Porozumienie Bez Barier i Stowarzyszeniem „mali bracia Ubogich”. 
Dzięki wsparciu MetLife zrealizowano programy: Szkolenia 
poszerzające kompetencje cyfrowe osób starszych Fundacji Zaczyn. 
„Kąciki Babci i Dziadka” w Domach Pomocy Społecznej  
– projekt Fundacji Porozumienie Bez Barier. Dzięki wsparciu 
MetLife uruchomiono 2 kąciki. „Mali bracia Ubogich” wsparcie 
projektów Przystanek Alzheimer: program budowania grup 
wsparcia dla osób chorych na Alzheimera oraz inne zespoły 
otępienne. Działa również Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób 
Starszych. Firma wsparła Piknik z okazji Międzynarodowego  
Dnia Osób Starszych oraz spotkania świąteczne. Ze wsparcia 
skorzystało ponad 4 tys. osób.

64 Mastercard 2016 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Girls4Tech  Projekt, którego adresatkami są uczennice w wieku od 9 do 13 
lat. Celem programu jest zwiększenie świadomości potrzeby nauki 
przedmiotów ścisłych wśród dziewcząt oraz obalenie mitu, że nauki 
ścisłe są trudne. Pracownicy Mastercard odpowiedzialni za projekt 
w danym kraju lub mieście zapraszają uczennice z wybranych 
szkół na 2-godzinne warsztaty, podczas których w małych grupach 
rozwiązują ciekawe zadania powiązane tematycznie z codzienną 
działalnością Mastercard. Polska edycja projektu odbyła się 
w listopadzie 2016 r. w Warszawie. 25 dziewcząt z dwóch 
warszawskich szkół wzięło udział w zajęciach przeprowadzonych 
przez 15 wolontariuszy-pracowników firmy. W ramach wybranych 
modułów uczennice dowiedziały się m.in. na czym polega 
przechowywanie danych przy wykorzystaniu szyfrowania, a także 
dlaczego ważne jest zachowanie poufności danych. Analizowały 
duże zbiory danych i uczyły się z nich korzystać. 



65 Orange Polska – 
Fundacja Orange

2016-2019 Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce

#SuperKoderzy  To ogólnopolski program, którego kluczowym elementem 
jest nauka podstaw programowania. Adresowany jest do szkół 
podstawowych oraz uczniów w wieku 9–14 lat. W czasie trwania 
programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki 
i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, 
ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego 
czy muzyki. Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do 
wyboru jedną z dwunastu ścieżek tematycznych, z których każda 
zawiera materiały dydaktyczne na co najmniej dwanaście lekcji 
przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Podczas 
spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania 
w praktyce, rozwijają kreatywność i umiejętność logicznego 
myślenia. Do tej pory w programie uczestniczyło 340 szkół  
z całej Polski i ponad 7200 uczniów.

66 Grupa Velux 2016 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Barometr Zdrowych 
Domów

 Ogólnoeuropejski raport, powstały z inicjatywy Grupy VELUX, 
którego celem jest opisanie zależności między warunkami 
mieszkaniowymi a zdrowiem ludzi, a także towarzysząca kampania 
komunikacyjna. Pokazuje jak duży wpływ mają budynki na zdrowie 
Europejczyków, w tym również Polaków. Raport uświadamia jak 
duże koszty dla społeczeństwa wynikają z życia w złych warunkach 
domowych, a także wskazuje na szanse zmiany sytuacji dzięki 
poprawie tempa modernizacji budynków w Polsce i Europie. 
Barometr opiera się na danych z różnych źródeł: bazy danych 
Eurostat EU-SILC, gromadzącej wyniki „Europejskiego badania 
warunków życia ludności”, obejmującego ponad 250 tys. dorosłych 
Europejczyków, analizy ponad 200 publikacji naukowych, a także 
analizy danych OECD. Swój wkład merytoryczny do raportu wnieśli 
również polscy eksperci. Dotychczas ukazały się cztery edycje 
raportu.

67 Tesco Polska 2016 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Decydujesz, 
pomagamy

 Aby wspierać społeczności lokalnej i być dobrym sąsiadem, 
TESCO Polska realizuje program grantowy „Decydujesz, 
pomagamy”, adresowanego do lokalnych organizacji 
pozarządowych i społeczników. W I edycji konkursu grantowego 
napłynęło ponad 1000 zgłoszeń. 3 najlepsze projekty dla 
każdego z regionów wyłonione przez komisję, były poddane 
pod głosowanie klientów wszystkich 400 sklepów sieci w Polsce. 
W czasie głosowania oddano 5,5 mln głosów, dzięki którym 
wyłoniono 160 inicjatyw, które otrzymały granty wysokości 
5 tys. zł. Zrealizowanych zostało wiele lokalnych inicjatyw. 
Powstawały m.in. lokalne siłownie na świeżym powietrzu, ogrody 
terapeutyczne, organizowano warsztaty żywieniowe, pikniki 
integracyjne, warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne,  
a nawet letnie kina plenerowe.

68 Nutricia 2016 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Zdrowo jemy,  
zdrowo rośniemy

 Ogólnopolski program dla żłobków i przedszkoli, poświęcony 
edukacji na temat roli prawidłowego żywienia w trakcie 1000 
pierwszych dni życia. Każda placówka w kraju ma możliwość 
przystąpienia do programu, w ramach którego popularyzowana 
jest najnowsza, ekspercka wiedza, dotycząca żywienia 
najmłodszych. Do żłobków i przedszkoli przekazywane są 
materiały dydaktyczne, oferowane jest też wsparcie edukatorów 
żywieniowych, którzy organizują warsztaty dla personelu 
placówek, konsultują jadłospisy oraz pomagają dostosować je 
do szczególnych potrzeb żywieniowych dzieci. Kompleksowo 
realizowane działania pozwalają na budowanie trwałych, 
prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszego pokolenia. 
W programie uczestniczy 1219 placówek w całym kraju. 118 tys. 
dzieci objętych jest opieką 170 edukatorów żywieniowych.  
Projekt realizowany jest od 2014 r.

69 Nestlé Polska 2016 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Lekkoatletyka  
dla każdego 

 Celem jest promocja ruchu i prawidłowego odżywiania się, 
tak aby przeciwdziałać problemowi nadwagi i otyłości wśród 
dzieci w Polsce. Dzieci z klas 1–3 wzięły udział w zabawach 
lekkoatletycznych połączonych z podstawami zdrowego 
odżywiania, uczniowie klas 4–6 szkoły podstawowej i gimnazjum 
oprócz udziału w bardziej zaawansowanych lekcjach dotyczących 
żywienia, uczestniczyli w treningach i zawodach lekkoatletycznych. 
Dla wszystkich organizowano imprezy sportowe połączone 
z dorocznym wielkim finałem Nestlé Cup. W szkołach program 
prowadzili przeszkoleni nauczyciele trenerzy Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki oraz dietetycy Nestlé. Realizacja programu była 
możliwa dzięki współdziałaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
PZLA, przedstawicieli szkół,samorządu terytorialnego oraz 
ambasadorów programu.W programie wzięło udział ponad  
110 tys. dzieci z 500 szkół, zorganizowano ponad 1000 wydarzeń 
sportowych i zawodów międzyszkolnych (ponad 120).



70 Bank Ochrony 
Środowiska

2017 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Mikrodotacje  Projekty zgłaszane w ramach „Mikrodotacji” Banku Ochrony 
Środowiska angażują pracowników w działania na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju lokalnych społeczności. 
Partnerami i odbiorcami inicjatywy są organizacje pozarządowe 
i instytucje publiczne (np. szkoły, przedszkola, świetlice, kluby 
osiedlowe, domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, 
adopcyjne, hospicja, szpitale). Od 2013 r. co roku odbywają się 
dwie edycje programu – wiosenna i jesienna. Aby otrzymać dotację 
na realizację swoich działań, pracownicy (minimum trzech) muszą, 
za pośrednictwem specjalnego wortalu, zgłosić swój projekt 
z dokładnym opisem organizacji lub instytucji, z którą go zrealizują, 
harmonogramem prac oraz kosztorysem. Po zrealizowaniu działań 
wolontariusze przedstawiają sprawozdanie wraz z załącznikami 
dokumentującymi przebieg akcji.

71 BIGRAM 2017-2019 Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce

Projekt Enactus  Enactus trafia w jeden z kluczowych obszarów potrzeb 
polskiej gospodarki i rynku pracy – pobudzanie studenckiej 
przedsiębiorczości i innowacyjności. Projekty, które realizują 
studenci to start-upy społeczne, ekologiczne i technologiczne. 
Misją jest nauczanie młodych ludzi w praktyce czym jest społeczna 
odpowiedzialność biznesu jeszcze zanim wejdą na rynek pracy,  
po to aby byli odpowiedzialnymi przedsiębiorcami i innowatorami. 
Od 2009 r. wykształcono w programie blisko 5000 studentów 
w całej Polsce. Jeden z zespołów stworzył aplikację Sweet Help, 
łączącą wykluczonych społecznie seniorów i rodziny z dziećmi 
chorymi na cukrzycę typu I, wymagającymi stałej opieki. Inna 
grupa stworzyła markę soków tłoczonych z produktów, które  
przez nieatrakcyjny wygląd nie mogły być sprzedawane.

72 Tesco Polska 2017 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Większa 
transparentność 
w kwestii marnowania 
żywności

 Tesco Polska podjęło działania na rzecz większej 
transparentności w kwestii marnowania żywności. Tesco, 
jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i Europie Środkowej, 
opublikowała dane dotyczące skali marnowania żywności 
wewnątrz firmy w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. 
Firma przekazuje żywność krótkotrwałą z ponad 500 sklepów  
do organizacji pozarządowych w Europie.

73 Leroy Merlin 2017 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Leroy Merlin dba 
o czystość powietrza

 Leroy Merlin dba o czystość powietrza. Pod koniec 2017 r. 
zarząd firmy podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży kotłów 
grzewczych niespełniających wymagań ekoprojektu tj. wszystkich 
kotłów poniżej klasy 5 na paliwo stałe. Kotły zostały wycofane ze 
wszystkich sklepów do dnia 1 stycznia 2018 r.. Decyzja o wycofaniu 
ze sprzedaży pieców z asortymentu sklepów Leroy Merlin została 
podyktowana troską o środowisko naturalne i jakość powietrza. 
Wpływ na nią miał także dialog ze społecznościami.

74 BNP Paribas Bank 
Polska

2017 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Biznes Akademia  Biznes Akademia to cykl spotkań skierowanych do małych 
i średnich przedsiębiorców, zarówno klientów banku jak 
i prospektów. Dzięki sesjom plenarnym prowadzonym przez 
doświadczonych ekspertów, przygotowanym specjalnie z myślą 
o problemach MŚP, przedsiębiorcy zdobywają wiedzę, jak 
strategicznie zarządzać firmą. Podczas warsztatów mają okazję do 
wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami oraz poszerzenia 
swojej wiedzy m.in. o takie zagadnienia, jak możliwości 
pozyskania kapitału, finansowanie o charakterze udziałowym 
oraz wpływ ekspansji zagranicznej, zmiana priorytetów w opcjach 
finansowania. Akademia jest miejscem, do którego mogą przyjść 
właściciele firmy, którzy zastanawiają się nad tym, skąd pozyskać 
dodatkowe środki na rozwój swojego przedsiębiorstwa. W 2017 
odbyło się 5 spotkań w dużych polskich miastach: Łódź, Kraków, 
Wrocław, Olsztyn oraz Gniew. W każdym spotkaniu udział wzięło 
około 30 uczestników.



75 Aasa Polska 2017 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Aasy Netu  
– bądźmy bliżej

 Aasa Polska, we współpracy z instytutem badawczym 
Kantar Public, przeprowadziła ogólnopolskie badanie na temat 
doświadczeń i barier kobiet między 45. a 70. rokiem życia  
„Raport Aasa – Polki Wykluczone Cyfrowo 2017”. Celem badania 
było sprawdzenie podłoża i skali problemu wykluczenia cyfrowego 
w tej grupie. W odpowiedzi na wyniki badania firma uruchomiła 
platformę aasynetu.pl z bezpłatnym multimedialnym programem 
nauczania, dla dojrzałych wiekiem, ale początkujących, jeśli chodzi 
o umiejętności, użytkowniczek Internetu. Obejmował on naukę 
pisania maili, wysyłania zdjęć, prowadzenia rozmów on-line 
i wyszukiwania informacji w Internecie. W inicjatywę zaangażowali 
się pracownicy Aasa Polska, którzy podzielili się swoją wiedzą 
w filmach edukacyjnych i wystąpili w filmie promującym kampanię. 
Zarząd firmy brał czynny udział w planowaniu i realizacji akcji  
oraz nagłaśnianiu problemu w mediach. Do grudnia  
2017 r. z materiałów edukacyjnych udostępnionych na platformie 
skorzystało ponad 31 tys. osób. Partnerem kampanii była 
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

76 Diageo Polska 2017 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Stay yourself  Diageo Polska sprawdził, co polscy studenci wiedzą na temat 
alkoholu i jego odpowiedzialnym spożywaniu. W tym celu 
zrealizowano badanie. Na bazie informacji z badania stworzono 
mapę zagadnień na temat alkoholu, które są dla młodych 
ludzi najmniej jasne. Następnie na ich podstawie w ramach 
kampanii Stay Yourself przygotowano komunikaty z faktami 
na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu. Dodatkowo 
zorganizowano konkurs dla internautów na przygotowanie 
kreatywnego materiału promującego odpowiedzialne podejście 
do alkoholu. Uczestnicy konkursu mieli również promować 
przygotowany przez siebie materiał, tak aby zebrać pod nim,  
jak największe poparcie. Komunikaty dotarły do ponad 2 milionów 
młodych osób (pomiędzy 19 a 26 rokiem życia) w tym do 700 
tysięcy studentów (połowy wszystkich studiujących w Polsce).

77 PGE Polska 
Grupa 
Energetyczna

2017 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Przeciwdziałanie 
ubóstwu 
energetycznemu

 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. podjęło się wsparcia 
w postaci dopłat do rachunków za ogrzewanie mieszkań i ciepłą 
wodę użytkową ubogich mieszkańców, kwalifikujących się 
do objęcia opieką społeczną wg. kryteriów ustawy o pomocy 
społecznej. Program Przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu 
obejmuje również organizacje pozarządowe i fundacje 
walczące z wykluczeniem społecznym. Akcje organizowane są 
w partnerstwie z samorządami miast, w których zlokalizowane są 
elektrociepłownie (oddziały i spółki zależne) PGE Energia Ciepła.

78 Grupa Sanofi 2017 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Wspieramy Was  
od 1. dnia

 Z myślą o rodzicach, należąca do Sanofi, marka Emolium®, 
zainicjowała kampanię „Wspieramy Was od 1. dnia”. Jej celem było 
uwrażliwienie opinii publicznej na kwestie dotyczące rodzicielstwa 
tak, aby w miejscu krytyki pojawiło się zrozumienie dla zmagań 
rodziców i wsparcie ich w codziennych sytuacjach, od pierwszych 
momentów życia dziecka. W kampanię zaangażowali się eksperci 
z różnych środowisk, tacy jak prof. Beata Pięta, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Położnych, dr Aleksandra Piotrowska, psycholog 
dziecięcy, dr Anna Garbień, pediatra oraz dr Agata Grabowska, 
socjolog. Praktyka realizowana w partnerstwie z Polskim 
Towarzystwem Położnych, Platformą wp.pl

79 Adamed Pharma 2017 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Adamed dla Seniora  Adamed dla Seniora składa się z trzech elementów: 1. 
Partnerstwo podczas imprez organizowanych dla seniorów 
– aktywny udział Grupy Adamed w organizacji, wsparcie 
finansowe kluczowych wydarzeń w Polsce, organizacja stoiska 
firmowego – porady zdrowotne, strefa bezpłatnych badań 
lekarskich. Zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań neurologicznych, czy dowiedzieć się jak przebiega proces 
jaskry oraz zasięgnąć informacji o produktach przeznaczonych 
dla osób starszych. Uczestnicy otrzymywali ulotki informacyjne 
o produktach leczniczych, a także otrzymywali informacje 
jak należy czytać opakowania i ulotki dołączane do leków. 
2. Strategiczne partnerstwo Ogólnopolskiego Porozumienia 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku – seria wykładów merytorycznych 
poświęconych zdrowiu dla słuchaczy UTW, artykuły poradnikowe, 
konkursy. 3.Ogólnopolski konkurs dla organizacji wspierających 
aktywizację osób starszych, których celem jest wzmocnienie 
uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności. 
Nagrodą było dofinansowanie 3 najlepszych projektów. 
Spośród blisko 200 zgłoszeń wyłoniono te, których koncepcje 
w kompleksowy i nieszablonowy sposób odpowiadały na założenia 
konkursu. 



80 BNP Paribas Bank 
Polska

2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Oferta dla 
przedsiębiorstw 
ekonomii społecznej

 Bank uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. 
W Polsce działa kilkanaście tysięcy tego typu podmiotów w różnych 
formach prawnych. W przeprowadzonym wraz z NESsT 
– miedzynarodową organizacją (inwestującą w przedsiębiorstwa 
społeczne) pilotażu, bank udzielił finansowania Stowaryzszeniu 
na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko. Siedlisko 
świadczy całodową usługę opiekuńczą dla osób starszych 
i przewlekle chorych, prowadzi firmę cateringową, realizuje 
programy edukacji zawodowej, tworzy miejsca pracy dla młodych 
ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale 
bezrobotnych osób wywodzących się z lokalnego, wiejskiego  
rynku pracy. 

81 Santander Bank 
Polska

2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Komiksy Ekonomiczne  Santander Bank Polska realizuje działania z zakresu edukacji 
ekonomicznej. Projekt Komiksy Ekonomiczne realizowany jest 
przez Fundację Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, której Bank jest 
partnerem. Celem przedsięwzięcia jest edukacja dzieci i młodzieży 
mająca zwiększyć świadomość ekonomiczną i wskazywać,  
że wolność gospodarcza, którą można się cieszyć, zależy również 
od poziomu wiedzy i kompetencji obywateli w tym zakresie.  
Komiksy wybierane są w ramach konkursu otwartego dla 
wszystkich twórców. Po rozstrzygnięciu przygotowywana jest 
antologia zawierająca najlepsze prace. Drukowana jest ona  
w 15 tys. egzemplarzy, a paczki zawierające po 20 komiksów 
wysyłane są do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.  
Pod koniec roku szkolnego organizowana jest konferencja  
dla nauczycieli traktująca o metodach nauczania przedmiotów 
ekonomicznych w szkołach. 

82 CCC 2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

CCC globalnym 
partnerem UNICEF

 Grupa CCC jako pierwsza polska spółka została globalnym 
partnerem UNICEF. Przez trzy lata firma będzie przekazywać środki 
pieniężne na pomoc dzieciom na świecie. Partnerstwo będzie 
komunikowane w salonach obuwniczych CCC. 21 grupa kolarska 
należąca do CCC podczas wyścigów na całym świecie będzie 
prezentować współpracę z UNICEF i zaangażowanie CCC  
w działania na rzecz dzieci.  

83 BUDIMEX 2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Program  
zmieniaj świat

 W ramach Programu Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat w maju 
2018 r. ogłoszony został projekt konkursowy skierowany do osób, 
które działają na rzecz dobra wspólnego i chcą zmieniać świat 
na lepsze. Nagrodami w  konkursie  było 500 tys. zł na realizację 
zwycięskiego projektu oraz 100 tys. zł przeznaczone na nagrody 
dodatkowe. Konkurs zaktywizował ok. 4 tys. osób; zgłoszono 254 
pomysły. W ramach zwycięskiego projektu zbudowano pierwszą 
w Polsce prawdziwą „Leśną Szkołę”.   

84 Grupa Raben 2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

#RabenExpress  #RabenExpress to kampania Grupy Raben realizowana na rzecz 
Banków Żywności, a bazująca na marketingu influencerskim. 
Kierowca cieżarówki zabiera ze sobą w trasę w ramach autostopu 
znanego influencera. W drogę z kierowcą Jakubem rusza Rafał 
Gębura z internetowego talk-show „7 metrów pod ziemią”. Celem 
akcji było pokazanie drogi ratowanej żywności. W ciągu tygodnia 
od premiery filmu, Banki Żywności otrzymały od darczyńców 
oglądających reportaż 76,5 tys. zł, które pomogą uratować 612 ton 
pełnowartościowego jedzenia przed zmarnowaniem.

85 Philip Morris 
Polska

2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Equal-Salary  Firmie Philip Morris Polska zależało na sprawdzeniu 
i potwierdzeniu przez zewnętrzne i niezależne organizacje równych 
wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn, otrzymywanych w firmie za tę 
samą pracę, ale także możliwości rozwoju, szkoleń czy awansów. 
Zdobycie certyfikatu szwajcarskiej fundacji non profit Equal-Salary 
wiązało się z audytem praktyk dotyczących równości wynagrodzeń 
oraz zapewnieniem równych szans rozwojowych oraz dostepu do 
szkoleń i awansów wszystkim pracownikom niezależnie od płci. 
Audyt ma być powtarzany regularnie.

86 Antalis Poland 2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Warsztaty „Papierowa 
(r)ewolucja według 
zasad Circular 
Economy”

 Firma Antalis Poland zorganizowała warsztaty „Papierowa (r)
ewoluacja według zasad Circular Economy”. Spotkania podzelone 
zostały na dwa bloki: część merytoryczną, w której goście 
warsztatu mogli poznać zasady produkcji papierów w 100% 
z makulatury, i część warsztatową. W warsztatach każdorazowo 
wzięło udział ok. 30 osób. Celem spotkań było dotarcie do jak 
największej liczby osób z informacjami, w jaki sposób  
i w jakich warunkach produkuje się papier z makulatury.  
Planowana jest kontynuacja spotkań w 2019 r.  



87 IKEA Retail 2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Program PRZYDA SIĘ  Na opak do koncepcji Black Friday, czyli czasu wyprzedażowej 
gorączki oraz niezliczonych okazji cenowych, IKEA Retail 
postanowiła zwrócić uwagę na liczbę oraz wartość posiadanych 
przedmiotów. W tym celu została stworzona specjalna, wirtualna 
kolekcja PRZYDA SIĘ, która przypomina o rzeczach leżących na 
strychach, w piwnicach oraz w szafach. Program PRZYDA SIĘ to 
również szereg wskazówek od IKEA znajdujących się na www.
ikea.pl/przydasie, pokazujących, co robić, by zapomnianym 
przedmiotom podarować „kolejne życie”, np. poprzez naprawę, 
przerabianie lub przekazywanie innym w potrzebie, a także  
jak zadbać o te ulubione.

88 ING Bank Śląski 2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

„Czy my, Polacy mamy 
coś współnego?  
Nie widać,  
bo to powietrze” 

 Zimą w 2018 r. I NG Bank Śląski rozpoczął kampanię „Czy 
my, Polacy mamy coś wspólnego? Nie widzę, bo to powietrze”, 
która zachęcałą do proaktywnej postawy na rzecz czystego 
powietrza. Bank do propozycji produktowej wprowadził ofertę 
finansowania produktów i rozwiązań energoszczędnych, rezygnując 
z prowizji. ING zorganizowało w Krakowie wystawę Smog Free 
Tower. Głównym narzędziem kampanii medialnej było wideo 
z przykładami działań na rzecz czystego powietrza. Platformą 
komunikacji w internecie była akcja #moje powietrze. 

89 Amica 2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Niepożądane 
sytuacje w relacjach 
pracowniczych

 Szkolenia „Niepożądane sytuacje w relacjach pracowniczych” 
są odpowiedzią na wdrożone w 2016 r. w firmie Amica narzędzia: 
Kodeks Etyki, nowe ścieżki zgłaszania nieprawidłowości 
(zewnętrzne i wewnętrzne), powołanie Komisji ds. Etyki. 
Uruchomiony cykl szkoleń stacjonarnych ma na celu edukację 
pracowników w zakresie postępowania w trudnych sytuacjach 
w miejscu pracy. Poszerza również wiedzę pomagającą 
rozpoznawać zjawiska, takie jak mobbing, dyskryminacja, 
molestowanie seksualne. W 2018 r. przeszkolono 1557 osób.

90 Polskie Sieci 2018 Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Pingpongowe 
marzenia z PSE

 Pingpongowe marzenia z PSE, to inicjatywa Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego wspierana przez PSE oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, jako część „Narodowego Programu Rozwoju 
Tenisa Stołowego”. Celem projektu jest wdrożenie systemu 
szkolenia w polskim tenisie stołowym, wyposażenie trenerów 
w kompetencje, które przekazane najzdolniejszym dzieciom mają 
szansę stworzyć szeroką kadrę profesjonalnych zawodników, 
reprezentujących Polskę na imprezach o randze międzynarodowej 
w perspektywie kolejnych 15 lat. Zajęcia są organizowane 
w 70 klubach zrzeszonych w strukturach PZTS. Do programu 
zrekrutowanych zostało 1120 zawodników. PSE, wspólnie z PZTS, 
wytypowały 20 z nich, z myślą o lokalnych społecznościach. 
Wybrane kluby prowadzą działalność w gminach, w których 
PSE eksploatują posiadaną infrastrukturę lub realizują projekty 
inwestycyjne.

Elektro
-energetyczne


