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Współpraca międzynarodowa

Współpraca z sektorami
pozabiznesowymi

7 zagranicznych

organizacji partnerskich
jak CSR Europe czy WBCSD

34 partnerów

zagranicznych, z którymi
FOB zrealizowało projekty

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
88 organizacji pozarządowych
wzięło udział w VII edycjach Targów CSR
dzięki preferencyjnym warunkom.1
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14

wystąpień
zagranicznych FOB

32 organizacje pozarządowe zajmujące

Wydanie polskiego tłumaczenia

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi – zapraszanie do

„Wytycznych do raportowania
kwestii zrównoważonego rozwoju.
Suplement dla sektora organizacji
pozarządowych (NGO).”
FOB aktywnie uczestniczy

w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw
Pozarządowych (OFIP)3.

w konferencjach dotyczących współpracy
biznesu i NGO organizowanych przez
inne organizacje pozarządowe.

międzynarodowym

Uczestnictwo FOB w konsultacjach
konsultacja programów i wytycznych
dotyczących całego trzeciego sektora,
udział w pracach Komisji Dialogu
Społecznego działających w Centrum
Komunikacji Społecznej miasta
stołecznego Warszawy.

Publikacja adresowana do biznesu
i organizacji pozarządowych „Współ-

12 projektów zagranicznych
74 spotkania o wymiarze

się różnorodnością miały swoje stoiska
w ramach Warszawskiego Dnia Różnorodności organizowanego przez FOB
partnerstwie z Lambda Warszawa
w latach 2015 i 2016.

uczestnictwa w organizjowanych przez
FOB konferencjach w roli panelistów
i prelegentów oraz do przygotowywania
artykułów eksperckich do publikacji.

FOB jako pierwsza organizacja
pozarządowa w Polsce wydała
raport społeczny w oparciu
o wytyczne GRI G3.2

Współpraca z administracją publiczną
FOB współpracuje z administracją
publiczną wspierając działania związane
z promowaniem i upowszechnianiem
wiedzy dotyczącej zrównoważonego
rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy to między
innymi patronatów nad wydarzeniami
organizowanymi przez administrację
oraz zapraszanie do partnerstwa czy
patronatów nad wydarzeniami FOB jak
np. w przypadku Ministerstwa Funduszy
i Polityki Regionalnej, którego przedstawicielka zasiada w jury Konkursu
Raporty Społeczne a jedną z nagród
jest także Nagroda przyznawana przez
Minister Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Podobna współpraca prowadzona
jest z Giełdą Papierów Wartościowych
w Warszawie. Przy okazji promowania
zasad raportowania niefinansowego
FOB współpracował z Ministerstwem
Finansów, którego eksperci brali udział
w spotkaniu organizowanym dla
członków Programu Partnerstwa FOB.

FOB jest członkiem Zespołu do spraw
Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.4
Rezultatem współpracy w ramach grup
roboczych jest m.in:
• Publikacja: Jak uczyć o społecznej
odpowiedzialności i zrównoważonym
rozwoju Przewodnik dla nauczycieli
(Grupie Roboczej CSR a edukacja,
2011)
• współorganizowanie konferencji
na temat społecznej
odpowiedzialności uczelni (2013)
• Udział Prezeski FOB w Komitecie
Nadzorującym Tłumaczenie Standardu
raportowania GRI G4 (Grupa Robocza
ds. monitorowania trendów CSR,
2016)
• Udział w pracach nad Deklaracją
społecznej odpowiedzialności uczelni
(dokument został ogłoszony w 2017
roku)

od 2012 Targi Dobrych Praktyk CSR to Targi CSR
Pierwszy raport społeczny FOB został opracowany za lata 2011-2012 (http://raport.
odpowiedzialnybiznes.pl/2011/) FOB regularnie wydaje raporty społeczne wytyczając kierunki
dla dzielenia się informacją z różnymi grupami interesariuszy przez organizacje pozarządowe.
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Zespół jest organem pomocniczym przy Ministerstwie Funduszy Polityki Regionalnej.
Jego celem jest wsparcie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
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• Koordynowanie prac Grupy ds.
Konsumenckich, w ramach której
powstała m.in. seria broszur
„Odpowiedzialny konsument”.
FOB ma lub miał swoich przedstawicieli
w Zespole ds. Koordynacji Prac
nad Problematyką Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
Energetycznych w URE, Grupie ds.
raportowania niefinansowego, Radzie
dostępności, powołanej w 2019 r.
przy Ministerstwie Funduszy i Polityki
Regionalne
Działania FOB na rzecz określenia
zadań i kompetencji osoby
zajmującej się zawodowo społeczną
odpowiedzialnością biznesu – wpisanie
zawodu CSRowca na listę zawodów5
na liście ministerialnej. Rezultatem
podjętych prac będzie wzrost prestiżu
samego stanowiska.

Działania podejmowane wspólnie
przez FOB z innymi sektorami
i wzajemne zaangażowanie
w kwestie ważne dla społecznej
odpowiedzialności i zrównoważonego
rozwoju to jeden z fundamentów
zmiany. Przez ostatnie 20 lat udało się
wypracować konkretne rozwiązania,
rozwinąć wiedzę oraz osiągnąć synergię
w pracy na rzecz umacniania idei
CSR. Zarówno współpraca krajowa
jak i międzynarodowa pozwala na
zderzenie różnych podejść i punktów
widzenia dając w rezultacie produkty,
które nie tylko spełniają oczekiwania
różnych grup interesariuszy ale także są
wkładem w rozwój podejścia społecznie
odpowiedzialnego.

w kształtowaniu odpowiednich warunków w dążeniu do zrównoważonego rozwoju kraju
poprzez upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności wśród przedsiębiorców,
organizacji branżowych, organizacji społecznych, związków zawodowych, uczelni
i administracji. Powołany został w 2009 r. przy Ministerstwie Gospodarki jako Zespół
do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W ramach Zespołu powoływane
były Grupy Robocze, w których od początku ich istnienia aktywnie działali przedstawiciele
Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
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