
 

 

 
 
Niniejszy dokument pokazuje zawartość wszystkich formularzy, które musi wypełnić firma w trakcie zgłaszania praktyk do Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. Jego celem jest zapoznanie wszystkich składających z zakresem informacji, 
których oczekujemy i umożliwienie im właściwego przygotowania się do pracy z systemem zgłoszeń. 
 

Niniejszy dokument nie służy do ZGŁASZANIA praktyk do Raportu. 
Praktyki zgłoszone poza systemem nie będą brane przez nas pod uwagę 
podczas tworzenia raportu. 
 
Pytania co do kwestii merytorycznych zgłoszeń: joanna.pietrzyk@fob.org.pl 
Pytania co do kwestii technicznych i korzystania z systemu zgłaszania praktyk: karol.krzyczkowski@fob.org.pl 
 

 
1. Informacje o firmie 

 

Nazwa firmy 

 

 

Adres siedziby firmy 
Ulica/miejscowość, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, strona internetowa 

 

 

Branża 
Możliwy wybór jednej opcji 

• budownictwo i nieruchomości 
• elektronika i AGD 
• energetyka 
• farmaceutyka 
• finanse 
• FMCG 
• handel 
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• hotelarska 
• IT 
• konsulting 
• media 
• motoryzacja 
• przemysł chemiczny 
• przemysł ciężki 
• przemysł drzewny, papierniczy i meblowy 
• przemysł elektromaszynowy 
• przemysł odzieżowy 
• przemysł spożywczy 
• restauracje 
• rozrywka 
• surowce i paliwa 
• telekomunikacja 
• transport i logistyka 
• recykling 
• usługi 
• usługi wodno-kanalizacyjne 

 

Wielkość 
Możliwy wybór jednej opcji 

• mikro  
• mała 
• średnia 
• duża 

 

Liczba pracowników w firmie w roku, za który składana jest praktyka - prosimy o podanie przybliżonej liczby pracowników 
Tylko wartości liczbowe 

 

 

Osoba odpowiedzialna w firmie za działania z zakresu CSR 
Imię / imiona, Nazwisko, Stanowisko, Dział, Telefon służbowy, Email służbowy, Adres korespondencyjny – na potrzeby ewentualnej 
wysyłki raportu 
Wypełniający oświadczył, że podana osoba wyraziła zgodę na przekazanie swoich służbowych danych osobowych, związanych z 
piastowanym przez nią stanowiskiem i obowiązkami zawodowymi. Dane te będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (http://odpowiedzialnybiznes.pl/polityka-prywatnosci-i-przetwarzanie-danych-osobowych/). 

 

 

Adres korespondencyjny 

 

 

Czy firma posiada strategię CSR / ESG / zrównoważonego rozwoju? 

tak/nie 

 

Czy firma przygotowuje raport społeczny / zrównoważonego rozwoju / zintegrowany w Polsce? 

tak/nie 

 

Czy w inicjatywy CSR zaangażowani są członkowie zarządu? 
Możliwy wybór jednej opcji 

• tak, na etapie planowania 
• tak, na etapie realizacji 



 

 

• tak, na etapie planowania i realizacji 
• nie, nie są zaangażowani 

 

Link do strategii CSR / ESG / zrównoważonego rozwoju firmy 
Pole nieobowiązkowe 

 

 

Osoba wypełniająca dane firmy 
Imię/imiona, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail 

 

 
 

2. Zgłoszenie praktyki 
Praktyka powinna być realizowana przez firmę w 2022 roku (jednak jej realizacja mogła rozpocząć się już wcześniej) 
 

Nazwa praktyki w języku polskim 

 

 

Nazwa praktyki w języku angielskim 

 

 

SDGs, w które wpisuje się praktyka 
Jeśli praktyka przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals), to proszę zaznaczyć, 
których 
Pole nieobowiązkowe 
Proszę zweryfikować, czy praktyka odpowiada na zadania przypisane danemu SDG: un.org.pl 
Proszę wybrać maksymalnie 3 cele 

• Cel 1 - Koniec z ubóstwem 
• Cel 2 - Zero głodu 
• Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia 
• Cel 4 - Dobra jakość edukacji 
• Cel 5 - Równość płci 
• Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne 
• Cel 7 - Czysta i dostępna energia 
• Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca 
• Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura 
• Cel 10 - Mniej nierówności 
• Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności 
• Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 
• Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu 
• Cel 14 - Życie pod wodą 
• Cel 15 - Życie na lądzie 
• Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 
• Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów 

 

Obszar wg normy ISO 26000 
Możliwy wybór jednej opcji 

• Ład organizacyjny 
• Prawa człowieka 
• Praktyki z zakresu pracy 
• Środowisko 
• Uczciwe praktyki operacyjne 



 

 

• Zagadnienia konsumenckie 
• Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 

 

W którym roku firma rozpoczęła realizację praktyki? 
Tylko wartości liczbowe 

 

 

Czy praktyka była realizowana także w 2022 roku? 
tak/nie 

 

 

Opis praktyki 
Na czym polega dobra praktyka? 
Opis działań w ramach praktyki. Sytuacja firmy / sytuacja społeczna, na którą odpowiada praktyka. 
Tutaj uwzględnij takie informacje, jak: 
- Co i gdzie zostało zrobione 
- Jaki problem dana praktyka rozwiązuje? 
- Dlaczego firma się nim zajęła? Jaki jest związek praktyki z działalnością biznesową firmy? 
- Komu służy dana praktyka, kto jest jej adresatem (np. pracownicy, kontrahenci, lokalna społeczność, konkretna grupa społeczna, 
środowisko naturalne, społeczeństwo itp.) 
- Z kim firma współpracowała przy realizacji praktyki (np. z pracownikami, kontrahentami, lokalną społecznością, konkretną grupą 
społeczną itp.)? 
Maximum 700 znaków 
Prosimy o redakcję tekstu w 3 os. liczby pojedynczej, np. "firma zrobiła" zamiast "zrobiliśmy". Ułatwi nam to proces redakcji praktyk. 

 

 

Dodatkowe informacje 
Tutaj uwzględnij takie informacje, jak: 
- Co firma chciała osiągnąć dla adresatów wdrażając praktykę (mierzalny cel)? 
- A co udało się osiągnąć dla adresatów praktyki? Jak zostało to zmierzone? 
- Co udało się osiągnąć dla firmy (np. realizacja celów strategii ESG - jakich; realizacja celów komunikacyjnych itp.)? 
- Czy praktyka będzie kontynuowana, a jeśli nie, to dlaczego? 
Maximum 700 znaków 
Prosimy o redakcję tekstu w 3 os. liczby pojedynczej, np. "firma zrobiła" zamiast "zrobiliśmy". Ułatwi nam to proces redakcji praktyk. 

 

 

Materiały multimedialne dotyczące dobrej praktyki 
Pole nieobowiązkowe 

 

 

Osoba wypełniająca dane praktyki 
Imię/imiona, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail 

 

 
 


