
 

 

Zasady publikacji dobrych praktyk 

w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” 

 

1. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”, zwany dalej Raportem, jest 

publikacją wydawaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zawiera informacje na temat 

dobrych praktyk z zakresu CSR, czyli podejmowanych przez firmy działań, programów lub 

projektów, które: 

 są wyrazem odpowiedzialności społecznej firmy, tzn. minimalizują negatywny lub 

maksymalizują pozytywny wpływ społeczny albo środowiskowy wynikający z działalności 

firmy; 

 są skierowane do jednej lub wielu grup interesariuszy (pracownicy, dostawcy, klienci, 

społeczność lokalna, środowisko naturalne itd.) i odpowiadają na ich konkretne potrzeby i/lub 

oczekiwania; 

 są spójne z działalnością firmy, powiązane z misją i wizją firmy, z jej wartościami i strategią; 

 mają określone kryteria sukcesu, rezultaty, które są mierzone i weryfikowane; 

 przynoszą korzyści firmie oraz interesariuszom, na rzecz których działanie jest podejmowane.  

2. Dobre praktyki mogą zostać zgłoszone do opublikowania w Raporcie przez firmy, które je realizują 

za pomocą formularza zgłoszeniowego online, dostępnego pod adresem: 

https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021/,  

3. Firmy zgłaszające dobre praktyki zobowiązują się do przekazania wszystkich wymaganych przez 

FOB i zgodnych z prawdą informacji na temat tychże praktyk, tak, aby umożliwić Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu przygotowanie rzetelnego opisu danej praktyk. 

4. Firmy zgłaszające dobre praktyki zobowiązują się do przekazania wszystkich wymaganych przez 

FOB i zgodnych z prawdą informacji na temat firmy (w tym aktualnej nazwy firmy, przybliżonej lub 

dokładnej liczby pracowników w Polsce, miejsca lokalizacji firmy, danych kontaktowych osoby 

zgłaszającej praktyki, adresu korespondencyjnego oraz innych wskazanych w formularzu). 

5. Zgłaszana do Raportu praktyka powinna obejmować opis działań podejmowanych w roku 2021 

oraz dane liczbowe obejmujące ten rok (dla celów porównawczych oraz pokazania ciągłości 

praktyki można krótko opisać dane z lat poprzednich).  

https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021/


 

 

6. W Raporcie mogą zostać opublikowane tylko te praktyki, które były realizowane w roku 2021, 

choć ich realizacja mogła rozpocząć się także wcześniej. 

7. Praktyki można zgłosić wyłącznie poprzez formularz online dostępny na stronie 

https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021/ w terminie do 14.01.2022 r. 

8. Warunkiem przyjęcia dobrej praktyki do publikacji jest jej pozytywne zweryfikowanie przez Komitet      

Merytoryczny składający się z pracowników i pracownic FOB oraz udostępnienie i zgoda na 

publikację w Raporcie niezbędnych informacji dotyczących firmy. 

9. Można zgłosić maksymalnie 10 praktyk realizowanych przez daną firmę. O zakwalifikowaniu 

każdej ze zgłoszonych praktyk do publikacji decyduje wynik weryfikacji merytorycznej.  

10. Osoby zgłaszające praktyki otrzymają informację o ich zakwalifikowaniu do raportu do 11 marca 

2022 roku.  

11. Pozytywnie zweryfikowana praktyka jest następnie redagowana przez Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu bazując na informacjach nadesłanych przez firmy lub instytucje zgłaszające dobrą 

praktykę (formularz zgłoszeniowy). Forum zastrzega sobie prawo do zmian redakcyjnych (m.in. 

dokonywania poprawek i skrótów) w nadesłanym tekście, tak aby dostosować go do potrzeb 

Raportu. 

12. Zredagowana treść praktyki nie podlega akceptacji przez firmę. 

13. Zgłoszenie i opublikowanie dobrej praktyki w Raporcie jest nieodpłatne. 

14. Forum Odpowiedzialnego Biznesu dokłada wszelkich starań, aby informacje na temat dobrych 

praktyk publikowane w Raporcie były wiarygodne i dokładne. Odpowiedzialność za dane  

i informacje, na podstawie których tworzone są opisy dobrych praktyk w publikacji, 

ponoszą firmy zgłaszające dobre praktyki. 

15. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki” będzie udostępniony zgodnie z 

zasadami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska 

(CC BY-NC 3.0). Szczegółowe informacje o licencji można znaleźć na: creativecommons.pl. 

16. Zgłoszenie praktyk do raportu oznacza akceptację powyższych zasad.   

https://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021/

