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RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
rok 2010 pozostanie w naszej pamięci jako rok katastrofy
społeczno-politycznej oraz rok klęsk żywiołowych. Nie mogło
pozostać to bez wpływu na działania firm, które spontanicznie
organizowały akcje pomocy, angażując swoich pracowników
i przeznaczając znaczne środki finansowe.
Do 9. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre
praktyki” napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń, spośród których
wybraliśmy 117 dobrych praktyk z obszarów: miejsce pracy,
rynek, środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie i raportowanie. Pokazując pewne trendy w działaniach firm, stworzyliśmy
także cztery zbiorcze opisy, powstałe na podstawie w sumie 48
praktyk, poświęcone wolontariatowi pracowniczemu, działaniom
z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników, pomocy firm dla
powodzian oraz ekobiuru. W raporcie znajdą też Państwo podsumowania roku autorstwa przedstawicieli biznesu, administracji
publicznej, związków zawodowych, organizacji pozarządowych,
naukowców, badaczy oraz… internautów. Po raz drugi zebraliśmy
wyniki badań naukowych prowadzonych w 2010 roku.
W 2010 roku gospodarka światowa powoli wychodziła z kryzysu, niemniej jednak – pomimo pakietu reform prezydenta
Obamy – bezrobocie w USA sięgnęło 9%. Nawet wzorcowe
i wielokrotnie nagradzane strategie i procedury z zakresu CSR
firmy BP nie uchroniły jej przed spowodowaniem największej
w historii USA katastrofy ekologicznej, jaką był wyciek ropy
w Zatoce Meksykańskiej. Społeczność międzynarodowa solidarnie odpowiedziała na ogrom zniszczeń powstałych podczas
trzęsień ziemi na Haiti i w Chinach oraz powodzi w Pakistanie.
73 miliony osób zwiedziło Expo w Szanghaju, w Birmie wolność
odzyskała długoletnia dysydentka Aung San Suu Kyi. Chmura
pyłu sparaliżowała ruch nad Europą, uderzając w przemysł
turystyczny i branżę lotniczą. Opinia publiczna ekscytowała
się udaną próbą uwolnienia zasypanych górników w Chile,
nie zadając jednak pytania o odpowiedzialność władz kopalni.
Miliony wiernych fanów Steva Jobsa powitało iPada, nowy
gadżet lidera branży IT – firmy Apple, która do tej pory nie opublikowała kompleksowego raportu społecznego, a w jej fabrykach odnotowano liczne przykłady łamania praw człowieka.
W Polsce odbyło się wiele spotkań i konferencji poświęconych
społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczelnie opuścili pierwsi absolwenci i absolwentki studiów podyplomowych z zakresu CSR. Giełda zmodyfikowała Respect Index, Ministerstwo
Gospodarki koordynowało prace Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i Grup Roboczych, które wypracowały rekomendacje do rządowych strategii.

Dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu był to rok obchodów
10-lecia. Podczas uroczystej Gali uhonorowaliśmy firmy, które
współpracują z nami najdłużej, staraliśmy się też podsumować zarówno nasze działania, jak i opowiedzieć o rozwoju
CSR w Polsce w ostatniej dekadzie. Do grona partnerów
FOB dołączyło 9 nowych firm. Kilkaset osób wzięło udział
w „Rozmowach o odpowiedzialnym biznesie” poświęconych
sprawiedliwemu handlowi, recyklingowi oraz w konferencji
nt. CSR 2.0. 28 wystawców podzieliło się swoimi doświadczeniami podczas trzeciej edycji Targów Dobrych Praktyk
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiliśmy
tam także wyniki pierwszego w Polsce badania dotyczącego zrównoważonego łańcucha dostaw, a odwiedzający
mogli wysłuchać wykładu Johna Granta – autora „The Green
Marketing Manifesto” i wziąć udział w seminariach. Dzięki
pracy naszych Partnerów Strategicznych w Grupach Roboczych
powstał wortal interesariusze.pl zawierający praktyczne
narzędzia, wskazówki i materiały poświęcone współpracy
z interesariuszami. Zakończyła się VI i rozpoczęła VII edycja
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – projektu skierowanego
do studentów. Wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza, IUC
Kalmar län – Industrial Development Centre oraz Pomorską
Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpoczęliśmy projekt o odpowiedzialnej przedsiębiorczości małych i średnich firm w województwie pomorskim.
Po raz czwarty współorganizowaliśmy Ranking CSR oraz
Konkurs „Raporty społeczne”. Wspólnie z firmą Good
Brand&Company Polska przebadaliśmy polskich menedżerów
i menedżerki – wyniki badania zostały opublikowane
w raporcie „Menedżerowie 500/Lider CSR”, jako kontynuacja
podobnego badania z roku 2003. Przeszkoliliśmy ponad 150
przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych
w 5 miastach, przekazując nasze doświadczenia we współpracy
z biznesem. Patronowaliśmy wielu konferencjom i inicjatywom,
jako partner merytoryczny wspieraliśmy studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera oraz w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W grudniu udostępniliśmy
nową wersję portalu odpowiedzialnybiznes.pl, a dzięki profilowi na Facebooku czy kanałowi na YouTube docieramy do coraz
większej liczby internautów.
Życzę Państwu miłej lektury i zapraszam do dzielenia się z nami
Państwa opiniami i refleksjami, które być może wywoła Raport
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”.

Mirella Panek-Owsiańska
prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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2011 – Skala wyzwania

N

iedawno ukazał się raport „Światowe zagrożenia
2011” Światowego Forum Gospodarczego, w którym
zasugerowano, że chociaż globalny ład nie wytrzyma kolejnych wstrząsów systemowych, powinniśmy
się spodziewać, iż takie wstrząsy wystąpią. Jako powody do
szczególnego niepokoju wymieniono przestępczość, korupcję,
niestabilność państw, rosnące problemy z dostępnością wody,
żywności i energii oraz globalne czynniki finansowe.
Jeden z mówców występujących podczas inauguracji Forum
stwierdził: „Jeżeli przywódcom biznesowym i decydentom uda
się przezwyciężyć swoją skłonność do poszukiwania […] krótkoterminowych rozwiązań i zacząć myśleć w perspektywie długoterminowej, oznaczać to będzie znaczący postęp […]”.
Tak jest w istocie – nie przyjmujemy jednak do wiadomości, że
balansowanie na krawędzi to przyszłość, jaką wybraliśmy. Nasz
świat już teraz cierpi z powodu zmian klimatycznych, niedoboru wody i nadmiernego zanieczyszczenia. Świadomi obciążenia, jakiemu podlega obecnie nasz ekosystem (czyli aparatura,
która utrzymuje nas przy życiu), oczekujemy zarazem, że znaczna część ludności zacznie konsumować coraz więcej, a liczebność naszego gatunku będzie rosnąć w zawrotnym tempie. Innymi słowy, zamierzamy przetestować, ile nasza planeta będzie
w stanie znieść.
W scenariuszu optymistycznym przypuszczalnie zdołamy znaleźć rozwiązania, które mieszczą się w dopuszczalnych granicach. Zwiększymy produkcję żywności, znajdziemy czystsze
źródła energii i będziemy przetwarzać zużyte produkty, co
pozwoli nam, choć z trudem, zaspokoić wszystkie te potrzeby
w zrównoważony sposób.
Wadą takiego podejścia jest wszakże fakt, że jeżeli nawet
udałoby się osiągnąć taki stan (a bardziej prawdopodobna
jest alternatywa polegająca na tym, że niefrasobliwie dążymy
w stronę granicy, za którą natura dokona dość brutalnej korekty), to nasz wybór będzie oznaczał życie na krawędzi, gdzie
będziemy wystawieni na kolejne wstrząsy systemowe. Jeśli lokalne ekosystemy będą przeciążone, zaczną z czasem wykazywać objawy „zmęczenia” – do chwili gdy przekroczony zostanie
pewien próg. Wtedy cały ekosystem może się błyskawicznie
zawalić. Nasza propozycja polega na zwiększaniu obciążenia
w taki sposób, aby zbliżyć się do tego progu bez ponoszenia
konsekwencji. Jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę
z tego, że nie wiemy, gdzie owa granica przebiega. To naturalna konsekwencja naszego wyboru, by zachłannie konsumować
i bez przeszkód zwiększać liczbę mieszkańców planety. W istocie
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w niedawnym raporcie HSBC „Świat w 2050 roku” stwierdza się,
że kraje, takie jak Ameryka i Wielka Brytania zachowają swoją
pozycję w gospodarce światowej z racji ciągłego przyrostu liczby ludności, ucierpią natomiast kraje znajdujące się w zastoju
demograficznym. Oto skala naszego wyzwania.
Żaden kraj, w którym ludzie żyją w ubóstwie, nie zgodzi się
utrwalić swojego zacofania rozwojowego i biedy. Żaden kraj,
w którym ludzie żyją w dostatku, nie przekona tych ludzi, by zgodzili się na obniżenie obecnego poziomu życia. Żaden mechanizm globalnego ładu nie będzie w stanie zmierzyć się z logiką
przyrostu liczby ludności, ze względu na trudne implikacje wdrożenia polityki publicznej, która pozwalałaby go kontrolować.
Niedawno mieliśmy okazję zaobserwować, że ludzie opowiadają się za systemem o charakterze krótkoterminowym, sądząc, że nie ma alternatywy wobec zachowań, jakich on wymaga – niezależnie od tego, że nie da się go utrzymać na dłuższą
metę. Weźmy choćby słynne stwierdzenie byłego dyrektora
generalnego Citigroup Chucka Prince’a, który oświadczył, że
dopóki gra muzyka, trzeba tańczyć. Czynimy tak pomimo tego,
że gdy muzyka przestanie grać, cena do zapłaty będzie wysoka.
Przyglądając się zachowaniom ludzkim, można skonstatować,
iż takie podejście jest normą, a nie wyjątkiem.
W jaki sposób nastąpią te zmiany? Prawdopodobnie doprowadzą do nich napięcia i konflikty. Przyzwolenie na korektę
kierunku dadzą być może doskonale widoczne, bolesne i alarmujące wstrząsy, które uświadomią ludziom na całym świecie,
iż poważnych zmian nie da się uniknąć. Muszę z przykrością
stwierdzić, że gdy takich zjawisk nie ma, nie potrafimy racjonalnie podejmować decyzji – myślimy o partykularnych interesach
i walczymy ze sobą.
Alternatywą byłaby taka współpraca firm i rządów, która pociągnęłaby za sobą opinię publiczną. Patrząc jednak na obecną
sytuację i na to, co czynią w tej chwili niektóre najpotężniejsze
państwa, stwierdzam, że pod wieloma ważnymi względami
cofamy się, zamiast iść naprzód. Dalekowzroczni, przewidujący liderzy biznesu i inni decydenci powinni umieć dostrzec
moment, w którym pojawi się przyzwolenie na zmiany i być
gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność i przejąć wówczas
ster. Nim ów moment nadejdzie, trzeba mozolnie zmagać się
z przeszkodami na drodze do zmian.

Mallen Baker
Artykuł z „Business Respect” nr 172 z dnia 12 stycznia 2011 roku
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CSR na Ukrainie

K

westia społecznej odpowiedzialności biznesu zdobywa coraz większą popularność na Ukrainie. W ciągu
ostatnich 5 lat byliśmy świadkami powstania grupy
liderów CSR, tj. firm traktujących odpowiedzialność
w stosunku do interesariuszy jako podejście strategiczne, nie
zaś prowadzone ad hoc działania charytatywne. Powstała
prężnie działająca sieć organizacji zajmujących się CSR, takich
jak Global Compact Network Ukraina, wspólnota CSR Ukraina,
Centrum CSR i Wschodnio-Europejska Fundacja.
Na początku tego roku wspólnota CSR Ukraina (www.svb.org.
ua) przeprowadziła pierwsze w historii kraju badanie sprawozdań niefinansowych. Badaniem zostały objęte wszystkie
społeczne raporty, raporty CSR, raporty zrównoważonego rozwoju, raporty postępów UN Global Compact (Communications
on Progress – CoP) opublikowane na Ukrainie. Celem badania
była poprawa kompetencji sprawozdawczości CSR na Ukrainie
oraz uczynienie procesu raportowania niefinansowego bardziej
dostosowanym do potrzeb interesariuszy. Od maja 2010 roku
38 spółek wykonało sprawozdania niefinansowe. W rezultacie
opublikowano 55 raportów, jednakże zaledwie 7 z nich sporządzono według wytycznych GRI.

potrzeb interesariuszy, projektowania i wdrażania partnerstw,
opracowywania stosownych programów oraz komunikowania
się z zarządem w kwestii zagadnień społecznych i ekologicznych – wszystkie te kompetencje są jeszcze niewystarczająco
dojrzałe. Jedną z platform wymiany poglądów w tej dziedzinie
była międzynarodowa konferencja Rozwój Odpowiedzialnego
Lidera w Europie Środkowej i Wschodniej (2–3 grudnia,
Lwów, Ukraina), która zgromadziła HR menedżerów oraz CSR
menedżerów z Europy Środkowo-Wschodniej, jak również
przedstawicieli szkół biznesu i wykładowców akademickich.
Współorganizatorami tego wydarzenia były Wspólnota CSR
Ukraina i Lwowska Szkoła Biznesu (www.lvbs.com.ua).

Wołodymyr Vorobey
Ukraińska Wspólnota CSR

Spośród firm, których raporty były zgodne ze standardem GRI,
znalazł się wiodący holding, mający dziesięcioprocentowy
udział w PKB Ukrainy (SCM – 2 raporty), 2 spółki z holdingu
SCM (DTEK, energia – 1 sprawozdanie; Metin-vest, hutnictwo
– 1 raport), wiodący bank znacjonalizowany w czasie kryzysu
finansowego (Nadra Bank – 2 raporty) oraz ukraiński browar
(Obolon – 1 raport). Spółki z kapitałem ukraińskim stanowią
największą grupę firm, które zdecydowały się na sprawozdawczość niefinansową.
W listopadzie 2009 roku problematyka CSR była po raz pierwszy prezentowana przed Sejmową Komisją Przedsiębiorczości
i Polityki Podatkowej w ukraińskiej Radzie Najwyższej (parlamencie). Podjęto decyzję o powołaniu grupy roboczej dla
określenia krajowych koncepcji CSR na Ukrainie. Od niemal
roku grupa pracuje nad konstrukcją takiego pojęcia, niemniej
obecnie debata utknęła w martwym punkcie z uwagi na brak
zgodności co do właściwego organu – czy miałby to być parlament, rząd czy administracja prezydenta. Jednakże prace grupy
przyczyniły się per se do promocji CSR w tym kraju. Duże spółki
ukraińskie albo już utworzyły stanowiska menedżerów CSR,
którym zostało postawione zadanie opracowania strategii CSR,
albo myślą o ich opracowaniu. Jednakże wspólnym problemem
jest brak kompetencji wśród kadry menedżerskiej, zwłaszcza na
średnim szczeblu zarządzania. Nieumiejętność rozpoznawania
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strategiami rozwoju na lata 2011–2020, włączono problematykę społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych
i ekonomii społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Sprawnego Państwa).
Należy także zauważyć, że w roku 2010, wewnątrz samego sektora, podjęto debatę dotyczącą kwestii samoregulacji w sektorze organizacji pozarządowych. To ważny element w procesie
budowania standardów działania trzeciego sektora (Nowa Karta Zasad).

M

ówiąc o zrównoważonym rozwoju w kontekście
biznesu, nie możemy zapominać, że przedsiębiorstwa nie działają w próżni – ważnym partnerem
w budowaniu zrównoważonej gospodarki jest
sektor pozarządowy oraz podmioty ekonomii społecznej. Aby
lepiej rozumieć kontekst społeczny i gospodarczy otoczenia
biznesu, warto przyjrzeć się sytuacji wymienionych środowisk
i podsumować to, co kształtowało je przez ostatnich kilkanaście miesięcy.
Ubiegły rok dla sektora pozarządowego był okresem kontynuacji dotychczasowej koncepcji rozwoju, zawartej m.in. w Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ale
był też czasem nowych wyzwań, szczególnie odnoszących się
do perspektywy współpracy administracji publicznej ze strukturami społeczeństwa obywatelskiego.
Tworzeniu przyjaznych warunków dla rozwoju polityki publicznej, sprzyjającej rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego,
służy dobre prawo. W ubiegłym roku, po siedmiu latach funkcjonowania, monitoringu i w wyniku szerokich konsultacji, została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Wprowadzone zmiany mają fundamentalne znaczenie dla perspektywy wzmocnienia roli sektora pozarządowego w życiu
publicznym, zarówno w zakresie udziału w procesach decyzyjnych dotyczących sfer pożytku publicznego, jak i w bezpośredniej realizacji zadań publicznych.
Służyć temu powinny m.in.: wprowadzenie instytucji inicjatywy
lokalnej, rozwinięcie formuły oraz wzmocnienie procesu konsultacji społecznych (w tym obowiązek konsultacji rocznych
programów współpracy), stworzenie możliwości powstawania
jednostek – centrów wspierających aktywność obywatelską na
poziomie lokalnym i regionalnym, umożliwienie tworzenia rad
działalności pożytku publicznego na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego czy zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie uproszczonym (tzw. małe granty) oraz, w szczególnych sytuacjach, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Programowy i finansowy wymiar wsparcia dla organizacji pozarządowych stanowią Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Rok 2010 był kolejnym rokiem Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. PO FIO to instrument finansowy wspomagający proces
budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz zaangażowanie
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organizacji pozarządowych w realizację polityki publicznej.
FIO stał się produktem o uznanej marce, uwzględniającym
w swej strukturze i formach pomocy dynamikę rozwoju sektora obywatelskiego. Dlatego też jednym z jego priorytetów
jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz preferencyjne podejście do sytuacji małych organizacji, działających
w środowiskach społecznie zaniedbanych.

W ubiegłym roku zapadły ważne decyzje w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011 propagującym aktywność obywatelską. Niewątpliwie ta kwestia wymaga poważnej debaty,
w konkluzjach prowadzącej do stworzenia długofalowej polityki na rzecz wsparcia rozwoju wolontariatu w Polsce.

Krzysztof Więckiewicz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego

W roku ubiegłym ważnym instrumentem wsparcia sektora pozarządowego były środki w ramach PO KL. Szczególnie istotnym
elementem było finansowanie przedsięwzięć mających na celu
wzmocnienie zdolności polskiej administracji do wypełniania
misji publicznej w nowoczesny i partnerski sposób. Ten aspekt
wsparcia najwyraźniej widoczny jest w ramach Działania 5.4
Rozwój potencjału trzeciego sektora, w Priorytecie V Dobre rządzenie. To właśnie w tym działaniu wspierany jest potencjał organizacji trzeciego sektora. Cel jest oczywisty: efektywne i profesjonalne partnerstwo publiczno-społeczne jako determinanty
rozwoju sprawnego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.
W roku ubiegłym, w ramach realizowanych projektów systemowych i konkursowych, nową dynamikę osiągnęły działania mające na celu stworzenie sytemu stałego monitorowania współpracy pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi,
usystematyzowanie wiedzy na temat standardów działania
organizacji pozarządowych, wsparcie systemu badania organizacji pozarządowych w ramach statystyki publicznej, zdiagnozowanie i wypracowanie standardów współpracy administracji
publicznej i organizacji pozarządowych oraz wprowadzenie
systemowych rozwiązań w zakresie poradnictwa prawnego
i obywatelskiego, a także wzmocnienie sieci i porozumień organizacji pozarządowych i zaplecza infrastrukturalnego.
Warto zasygnalizować fakt, iż rok 2010 stał się też rokiem
praktycznej realizacji systemowych projektów dotyczących
ekonomii społecznej, dzięki którym w najbliższej perspektywie
powstanie system pomocy prawnej, instytucjonalnej, edukacyjnej i finansowej dla tego rodzaju aktywności społeczno-ekonomicznej.
Rok 2010 był okresem porządkowania strategicznych podstaw rozwoju kraju. Stał się przez to ważnym momentem dla
nowego spojrzenia na perspektywę rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Dlatego też, w wyniku przyjętego przez Radę
Ministrów nowego „Planu uporządkowania strategii rozwoju”,
w oparciu o funkcjonującą Strategię Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w partnerskiej formule tworzenia
dokumentów programowych, do prac nad 9 horyzontalnymi
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Jaki to był rok dla
odpowiedzialnego biznesu
w Polsce? – opinie internautów

Społeczna odpowiedzialność
małych i średnich przedsiębiorstw
– przyszłe wyzwania

Sylwia Kasprzak Dla mnie CSR troszeczkę za bardzo stał
się udawanym podejściem systemowym do wszelakich problemów. Czy akcyjność jest na prawdę zawsze zła? Nie popieram
rozdawnictwa i budowania postaw roszczeniowych, ale wydaje mi się, że czasem, gdy ktoś ...jest zbyt głodny, żeby „iść
na ryby” to przydała by mu się po prostu najpierw „smażona
ryba”, a dopiero potem „wędka”. Nie negujmy wszystkiego co
jednorazowe i chwilowe na rzecz kolejnych podręczników mających zmienić jakieś bliżej nieokreślone podejście do tematu
oraz postawy. Czasem wspieranie kolejnych badań, publikacji
i pseudoedukacyjnych programów to budowanie pomnika sobie samym. A gdzie jest człowiek, środowisko, społeczność...
te, dla których staramy się być tak odpowiedzialni?

dea społecznej odpowiedzialności właśnie zaczyna docierać do drobnego biznesu i taki kierunek jej rozwoju jest
nie tylko słuszny, ale i przyszłościowy. To trochę tak jak
z szerzeniem się zainteresowania ekologią – zaczyna się
wysoko, gdzieś w dużych firmach, w głowach prezesów i garstki
zapaleńców, tworzy się moda – najpierw trochę snobistyczna
i nie do końca powszechnie rozumiana, a chwilę potem dziwnym trafem spora część z nas nosi bawełniane torby na zakupy,
idzie do oddalonego sklepu po ekologiczne jajka, złości się
na administrację, że nie wystawia koszy do segregacji śmieci
czy świadomie wybiera krem w pudełeczku z przetworzonego
papieru.

Monika Bielińska W 2010 roku o odpowiedzialnym biznesie
było jeszcze głośniej, według mnie głównie za sprawą mediów
społecznościowych. Było więcej dobrych praktyk, więcej badań,
dyskusji i konferencji. Widzą to przedsiębiorstwa, widzą organizacje i konsumenci – wszyscy się uczą, to bardzo pozytywne.
Ten rok zdecydowanie nadał prędkości CSR-owi!

Kasia Lorecka Rok 2010 i fala powodzi, jakie nawiedziły nasz
kraj, pokazały jak żywa jest świadomość społeczna firm i ich
pracowników w obliczu nagłych potrzeb lokalnych społeczności
dotkniętych niszczycielskim żywiołem. Wiele akcji społecznych
podejmowanych przez firmy, także w ramach wolontariatu pracowniczego, wskazuje na to, że ...strategia odpowiedzialności
społecznej firm szczęśliwie nie jest „martwym bytem”, ale sięga
głęboko w strukturę firmy i świadomość pracowników.

Agata Krzywka Patrząc z perspektywy odległej od stolicy,
CSR 2010 to z jednej strony coraz popularniejsza.... gra pozorów na szczytach establishmentu zarówno politycznego jak
i korporacyjnego. Z drugiej zaś coraz lepsze zrozumienie przesłania społecznej odpowiedzialności biznesów wśród przedsiębiorców niekoniecznie z pierwszych stron tabloidów. Cieszy
rosnąca świadomość konsumentów…

Paolo Sharadofsky (Paweł Szaradowski, www.obszarcsr.
wordpress.com) Prawie dwa lata interesuje mnie termin:
przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne (CSR) oraz
zrównoważony rozwój i cieszy mnie rosnąca popularność tych

tematów. Ta popularność przejawia się choćby w ilości konferencji, spotkań organizowanych w Polsce, również tym, że renomowane uczelnie, na przykład SGGW mają w swojej ofercie
studia podyplomowe o CSR. Dla mnie w mijającym roku 2010
ważne były trzy publikacje.
Pierwsza z nich to „Instytucje rynku CSR w Polsce 2010 –
Przewodnik po kluczowych organizacjach, mediach oraz inicjatywach promujących i edukujących w zakresie Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu w Polsce”. Tytuł mówi wszystko
o zawartości publikacji. Pomysłodawcą jest Łukasz Makuch.
Dostępny w sieci PDF powstał w ramach projektu Społecznie
Odpowiedzialna Uczelnia realizowanego przez Wyższą Szkołę
Pedagogiczną TWP w Warszawie.
Drugą, ważną według mnie publikacją w tym roku, jest opracowany przez PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność i Deloitte „Model
rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa”. Model dzieli aktywność firm na 6 obszarów:
- Zarządzanie
- Administracja
- Stosunki pracy
- Łańcuch dostaw
- Produkty i usługi
- Technologia
i wskazuje konkretne działania, które należy podjąć, aby można się nazwać firmą odpowiedzialną. To opracowanie jest na
tyle uniwersalne, że różnej wielkości przedsiębiorstwa mogą
zaadaptować je do swoich potrzeb, wybierając dotyczące ich
elementy.
Ważnym wydarzeniem w Polskim CSR było opublikowanie przez
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) rocznego raportu o CSR
w Polsce. W raporcie FOB prezentowane są wybrane dobre praktyki, zgłaszane wcześniej przez przedsiębiorstwa. Są wybrane artykuły o odpowiedzialnym biznesie, które pojawiły się w prasie.
Znaleźć można tu kalendarium ważniejszych minionych wydarzeń
np.: kampanii społecznych, konferencji, konkursów, inicjatyw.
Poza tym BARDZO ważnym wydarzeniem 2010 było wydanie normy ISO 26000, co usystematyzuje w skali globalnej rozumienie,
czym jest odpowiedzialny biznes. Mimo dobrego, pozytywnego
klimatu budującego się wokół odpowiedzialności społecznej
i zrównoważonego rozwoju, wciąż zdarza się zła praktyka grania tymi terminami tylko i wyłącznie dla wybielania wizerunku.
A CSR to nie sposób wydawania pieniędzy, tylko sposób w jaki
je firma zarabia.

Opinie internautów zebrane zostały na fanpage’u Forum Odpowiedzialnego Biznesu w portalu społecznościowym Facebook w styczniu 2011 roku.
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Dzięki realizacji badań do międzynarodowego projektu RespEn
Odpowiedzialna Przedsiębiorczość, miałam okazję przyjrzeć się
z bliska, jak idea CSR wchodzi do mikro, małych i średnich firm.
Prowadziłam wywiady z przedsiębiorcami, badając – czy, jak
i dlaczego starają się być społecznie odpowiedzialni lub dlaczego takimi nie są.
Badanie wykazało przede wszystkim, że przedsiębiorcy z sektora MŚP nie tylko stosują wiele rodzajów praktyk społecznej
odpowiedzialności, ale także, że są na tę ideę bardzo otwarci.
Im dłużej trwała nasza rozmowa, tym bardziej to otwarcie
stawało się widoczne. Wielu uczestników badania uważało, że
społeczna odpowiedzialność dotyczy dużych firm, koncernów,
że oni sami są na tego rodzaju działania „za mali”. Bariera,
utrudniająca podjęcie decyzji o wprowadzeniu do małej firmy
społecznie odpowiedzialnych rozwiązań, jest natury psychologicznej. Wzmacnia ją stosowany przy mówieniu o CSR żargon
– samo określenie „firma społecznie odpowiedzialna” jest
niejasne, sugeruje wywieranie wpływu na społeczeństwo, czyli
działanie na wielką skalę. Drugim budzącym pewną nieufność
konstruktem są procedury, skodyfikowane zasady postępowania, które kojarzą się drobniejszym przedsiębiorcom nie tylko
z korporacjami (językiem korporacji), ale także z działaniem
nieautentycznym, na pokaz. I właśnie w tym momencie dochodzimy do punktu, w którym my, zwykli konsumenci, zaczęliśmy
nosić ze sobą bawełniane torby na zakupy. Przedsiębiorcy
reprezentujący sektor MŚP nieświadomie stosują wiele rozwiązań z zakresu CSR, nie kierując się w tej mierze żadną ideologią
ani – tym bardziej – chęcią uzyskania przewagi konkurencyjnej, tylko przekonaniem, że tak być powinno. Takie podejście
najbardziej widoczne jest w zagadnieniach dotyczących relacji
z pracownikami i klientami. W badanej grupie przedsiębiorców
powszechna była otwarta wymiana informacji, elastyczny czas
pracy, dopuszczanie w pewnych wypadkach możliwości pracy
w domu czy monitorowanie zadowolenia klienta (kontakt z nim

po dokonaniu sprzedaży czy wykonaniu usługi, otwartość na
pochodzące od niego informacje zwrotne i wiele innych zachowań, o których można przeczytać w normie ISO 26000).
Bardzo ciekawe wydają mi się dwa płynące z badania wnioski.
Pierwszy dotyczy komunikacji. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałam, nie doceniali wagi stosowanych przez siebie rozwiązań,
nie mieli poczucia , że robią coś, co zakomunikowane może stanowić ich atut, wzbudzić zainteresowanie czy sympatię potencjalnych klientów. Jest tu miejsce na zmianę i rozwój – liczę na
to, że świadomość przedsiębiorców w tej kwestii będzie rosła
i za kilka lat łatwo będzie nam się zorientować, jakiego rodzaju
szefami, producentami, kontrahentami i aktorami lokalnej społeczności są otaczające nas niewielkie firmy.
Drugi wniosek dotyczy właśnie aktywności w społeczności
lokalnej. Na razie przedsiębiorcy nie myślą o sobie jako o części
większej, ale równocześnie lokalnej, całości. Nie potrafią swojego społecznego otoczenia nazwać, określić. Nie myślą o nim.
Ale – niejako „położeni” w procesie badania „na kozetce” –
właśnie w tej sferze dokonywali największych odkryć. Zaczynali
dostrzegać znaczenie tego rodzaju identyfikacji, wyobrażać
sobie potencjalne działania, które mogliby z obopólną korzyścią w swoim bliskim społecznym otoczeniu realizować.
Mam nadzieję – i na to zdaje się wskazywać badanie, że
w niedalekiej przyszłości będziemy świadkami rozwoju małego,
świadomego społecznie biznesu.

Monika Probosz
Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej
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Dialog jako punkt wyjścia

W

działania społecznej odpowiedzialności zaangażowany jest nie tylko biznes, ale także rząd, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe,
które z racji działania w sferze społecznej pełnią
istotną rolę w rozwoju CSR zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Aktywność związków zawodowych w obszarze społecznej odpowiedzialności ma charakter horyzontalny. Są to zatem działania wynikające z pełnienia roli partnera społecznego w tworzeniu strategii i polityki zrównoważonego rozwoju, działalność
związana z przestrzeganiem międzynarodowych standardów
pracy we wszystkich krajach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, z przestrzeganiem praw człowieka, w tym
praw pracowniczych w całym łańcuchu dostaw oraz ochrona
obrońców tychże praw, działania na rzecz stosowania klauzul
społecznych w zamówieniach publicznych itp. Działania te podejmowane są na wszystkich szczeblach: krajowym, europejskim oraz światowym.
Przykładem aktywności bezpośrednio ukierunkowanych na
rozwój CSR na poziomie krajowym był realizowany od kwietnia 2009 do września 2010 roku, wspólnie z PKPP Lewiatan
i ����������������������������������������������������������
Deloitte��������������������������������������������������
, projekt „Promocja Standardów Społecznej Odpowiedzialności w Przedsiębiorstwach”. Projekt ten, podobnie jak
szereg inicjatyw regionalnych, był nie tylko przykładem wspólnych działań pracodawców i związków zawodowych, ale także
odpowiedzią na konieczność zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych w rozwój koncepcji CSR w Polsce.
Ponadto związki zawodowe, reprezentując pracowników – jedną z najważniejszych grup interesariuszy wewnętrznych, często
są adresatami inicjatyw CSR.
W rozwoju społecznej odpowiedzialności niezbędny jest dialog.
Dialog społeczny, autonomiczny jest dla związków podstawą
i punktem wyjścia do tworzenia polityki i strategii działań CSR,
które mają być wynikiem tegoż dialogu, a nie jego substytutem.
Przestrzeganie standardów pracy oraz respektowanie praw
związkowych jest częścią polityki CSR wynikającą z obowiązujących przepisów prawnych oraz przyjętych i ratyfikowanych przez
Polskę konwencji. Przyjmuje się że działania społecznej odpowiedzialności są działaniami wykraczającymi poza obowiązek
prawny. Wiele firm wciąż nie spełnia tego warunku. Co roku
NSZZ Solidarność przygotowuje przegląd łamania praw związkowych, z którego wynika, iż dyskryminacja związków zawodowych oraz łamanie praw człowieka w miejscu pracy nasilają
się, przybierając różne formy. Przedsiębiorstwa dopuszczające
się takich praktyk nie mogą używać znaku „społecznej jakości”,
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Pracownicy przede wszystkim

a niestety często tak się dzieje. Popularne jest też zjawisko „wybielania” wizerunku, polegające na wybiórczym wprowadzaniu
działań CSR, np. wdrażaniu przedsięwzięć społecznie odpowiedzialnych w jednym obszarze przy jednoczesnym łamaniu
prawa w innym. Różnica miedzy działaniami deklarowanymi
a rzeczywistymi jest coraz większa, stąd też postulat strony społecznej dotyczący odejścia od dobrowolności działań CSR. Przestrzeganie prawa we wszystkich aspektach w krajach, w których
prowadzona jest działalność gospodarcza, nie jest przedmiotem dobrowolności działań przedsiębiorstw, lecz obowiązkiem
prawnym. Konieczne są zatem większa transparentność funkcjonowania biznesu oraz traktowanie CSR jako strategii a nie
selektywnej, wizerunkowej działalności przedsiębiorstw.
NSZZ Solidarność jako partner społeczny kontynuuje swoją
działalność w tworzeniu rozwiązań, strategii CSR uwzględniających poszanowanie praw człowieka oraz dialogu społecznego
jako narzędzia do tworzenia wysokiej jakości polityki zrównoważonego rozwoju.

Joanna Szymonek
NSZZ Solidarność

S

połeczna odpowiedzialność biznesu to termin bardzo
pojemny, zakładający między innymi – zgodnie z definicją przytoczoną na stronie FOB – kontakty biznesu
z pracownikami. Pracownicy wymienieni są zresztą na
pierwszym miejscu w gronie interesariuszy, co – zakładam –
nie jest przypadkowe. Współpraca z pracownikami, a co za
tym idzie współpraca ze związkami zawodowymi będącymi ich
prawną reprezentacją, to najważniejszy aspekt CSR dla wszystkich organizacji związkowych.
Z perspektywy doświadczeń Konfederacji Pracy kontakty te są
jednak niekiedy zupełnie pomijane lub są działaniami wyłącznie fasadowymi. W dalszym ciągu założenie przez pracowników organizacji związkowej wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Po utworzeniu reprezentacji pracowników problem
kontaktowania się z pracodawcą staje się niejednokrotnie
jeszcze większy, ponieważ stereotyp krwiożerczego związku
zawodowego, będącego utrapieniem każdego pracodawcy, ma
się u nas niestety dobrze. Paraliżuje to w wielu przypadkach
rozmowy dwóch stron, działających z tym samym przecież
nastawieniem – dla dobra firmy.

wiedzialności biznesu. Tym podejściem często różnimy się od
innych związków zawodowych, które tam gdzie my dostrzegamy szanse dla pracowników, widzą tylko utratę członków
i osłabienie swojej roli. Wzmacnianie CSR rozumiemy jako
dążenie do egzekwowania wszystkich zasad odpowiedzialnego biznesu, z naciskiem na aspekt partycypacyjny. Tak pojęte
wzmacnianie to jednocześnie monitorowanie strategii. Biorąc
pod uwagę fakt, że nie można być tylko częściowo odpowiedzialnym, unormowanie zasad odpowiedzialnego biznesu
i zewnętrzny, obiektywny audyt ich faktycznej realizacji uważam za dobry kierunek.

Michał Lewandowski
OPZZ Konfederacja Pracy

Zgodnie z tą obserwacją do realizowanego od września 2010
roku projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
w środowisku pracy w woj. mazowieckim” współfinansowanego w ramach EFS, podchodzimy również jak do możliwości
pokazania tej najważniejszej – naszym zdaniem – grupy interesariuszy. Chcemy zdemitologizować wśród pracodawców
złe postrzeganie związków zawodowych, a z drugiej strony
wskazać jasno, że partycypacja pracownicza jest bardzo ważnym punktem odpowiedzialnego biznesu. Więcej – bez tego
aspektu, społeczna odpowiedzialność biznesu to często tylko
i wyłącznie płytka, krótkotrwała pseudostrategia.
Co oczywiste, jako związek zawodowy staramy się pokazać
pracodawcom, że odpowiedzialny biznes powinni zaczynać od
siebie, od środka – czyli właśnie od pracownika. Namawiamy
do „zaprzyjaźnienia się” ze związkiem, gdyż jesteśmy pewni,
że zinstytucjonalizowana reprezentacja pracownicza w formie
związku zawodowego to doskonała możliwość poznania faktycznych potrzeb zatrudnionych osób. Można i trzeba to wykorzystać, w końcu usatysfakcjonowany pracownik to pracownik
dużo bardziej wydajny.
Z punktu widzenia Konfederacji Pracy każde działanie wiążące
się z polepszeniem sytuacji pracowników jest odbierane pozytywnie. Tak było z promowanymi przez Konfederację radami
pracowników, tak jest również ze strategią społecznej odpo-
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Prawa dla ludzi,
reguły dla biznesu

Gospodarka społeczna
i aspołeczna

W

ebatując o społecznej odpowiedzialności biznesu,
trzeba mieć świadomość, że niektóre prawne formy
prowadzenia działalności gospodarczej predysponują do odpowiedzialnych zachowań, inne zaś –
wprost przeciwnie.

ładysław Reymont w „Ziemi obiecanej” uwiecznił
warunki pracy w łódzkich fabrykach tekstylnych,
w okresie rewolucji przemysłowej XIX wieku –
ubodzy chłopi, w tym dzieci, pracują za grosze
przez kilkanaście godzin dziennie, bez umów, ubezpieczeń,
urlopów. Dopiero z czasem przywileje te zostały wywalczone
przez związki zawodowe. Na miejscu jednej z największych
łódzkich fabryk stoi dziś galeria handlowa „Manufaktura”, przykład udanej rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Można
w niej kupić modne ubrania, szyte m.in. w Indiach dla wielkich
koncernów odzieżowych – w warunkach XIX-wiecznych, tak jak
u Reymonta. Przykłady nadużyć ze strony korporacji dokumentują od wielu lat NGO, m.in. te skupione w European Coalition
for Corporate Justice (ECCJ), które prowadzą kampanię PRAWA
DLA LUDZI – REGUŁY DLA BIZNESU. Wiele problematycznych
firm wywodzi się z Europy, dlatego chcemy, aby tematem zajęła się skutecznie Unia Europejska. Postulujemy m.in.: odpowiedzialność prawną spółek matek za skutki działań spółek córek,
dostęp do sprawiedliwości w Europie dla nie-Europejczyków,
obowiązkowe raportowanie ryzyka z zakresu praw człowieka
oraz odpowiedzialność karną menedżerów. Tym, którzy od 10
lat powtarzają, że CSR to jedynie filozofia prowadzenia biznesu,
dobrowolna strategia polegająca na dobrowolnym uwzględnianiu interesu społecznego itd. itp., proponuję wybrać się do Durbanu w RPA i wytłumaczyć to ludziom, których truje rafineria
jednego z członków European Alliance for CSR. Mogą też podnieść na duchu jedną z kilkudziesięciu tysięcy nieletnich kobiet,
które w niewolniczych warunkach szyją w Tamil Nadu ubrania
dla sygnatariuszy Global Compact, w fabrykach certyfikowanych
na zgodność z SA8000. Etyczna korporacja to blef. Mechanizmy
rynkowe i „miękkie” zachęty do odpowiedzialności są może
i pożyteczne, ale nie rozwiązują zasadniczych problemów.
Kryzys pokazał, że w wielu obszarach regulacja biznesu jest
w interesie społecznym, choć lobby pracodawców będzie się
przed tym bronić. Temat nie jest nowy, ale istnieje kilka przesłanek pozwalających wierzyć, że nadszedł właściwy moment,
aby ograniczyć nadużycia korporacji – uważam, że jest to najważniejsze wyzwanie CSR w najbliższej przyszłości. Przy czym
trzeba zaznaczyć, iż jest to wyzwanie bardziej polityczne niż
etyczne czy związane z filozofią zarządzania.
Ewolucja CSR w Polsce jest pochodną trendów światowych.
U nas procesy te zachodzą jednakże z pewnym opóźnieniem,
ponieważ cierpimy na syndrom spóźnionego przybysza. Przemiany, jakie przechodzi biznes i społeczeństwo w Polsce – choć
wydają się nam wyjątkowe – są w dużej mierze tożsame z przemianami w krajach rozwiniętych, które zachodziły już 30 lat
temu. Opisał to np., krótko i zgrabnie, R. Sennet w „Kulturze
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nowego kapitalizmu” (kult elastyczności, brak bezpieczeństwa).
Kończy się okres ślepej wiary w to, że rozwój prywatnego biznesu bezwarunkowo przekłada się na postęp społeczny. Coraz
trudniej jest kogokolwiek nabrać na dobre praktyki, przekonać,
że bank jest społecznie odpowiedzialny, bo uprawia wolontariat, elektrownia ekologiczna, bo sadzi drzewka, a hipermarket
wrażliwy społecznie, bo daje stypendia – to są tanie triki. Teraz
będziemy oceniać odpowiedzialność firm na podstawie całokształtu, nie małego wycinka. Polska jest zieloną wyspą wzrostu
na mapie Europy, co znaczy, że polski biznes jest dobrze prowadzony. Zarządzanie w obszarze CSR także staje się w Polsce coraz bardziej popularne... W stopniu podobnym do popularyzacji
gry w polo lub golfa. Impuls do prawdziwej zmiany może przyjść
jedynie ze strony obywateli. Nasze prawa są lepiej zagwarantowane niż w krajach biednych, ale bywają łamane. Liczę, że
z kolan wstanie ruch związkowy, bo w nowej manufakturze
(czyli w handlu i usługach) związków zawodowych nie ma.
W polskim prawie wprowadzona została instytucja pozwu
zbiorowego, być może doczekamy się wielkiego, przełomowego procesu o dyskryminację lub łamanie praw konsumentów.

Grzegorz Piskalski
CentrumCSR.PL

D

Do tej drugiej grupy bez wątpienia należą transnarodowe
przedsiębiorstwa o rozproszonym akcjonariacie. Ich formalni
współwłaściciele w większości nie znają się ani na gospodarce, ani nawet na realiach funkcjonowania „swoich” firm.
Wzajemne relacje ograniczają się do zakupu/sprzedaży akcji
lub udziałów w funduszach inwestycyjnych oraz oczekiwania
wypłaty dywidendy. Menedżerowie takich przedsiębiorstw
są zatem rozliczani na podstawie niemal doraźnych wyników
ekonomicznych, nic więc dziwnego, że ekologiczne i społeczne koszty ich funkcjonowania brane są pod uwagę wyłącznie
wtedy, gdy może to mieć istotny wpływ na giełdową wycenę
akcji. Z drugiej strony, to właśnie w przypadku największych
firm, właścicieli rozpoznawalnych marek, akcje konsumenckiego nacisku mają największe szanse powodzenia.
Na drugim biegunie mamy podmioty, których struktura właścicielska i/lub sposób zarządzania znacznie ograniczają ryzyko przynajmniej części „nieodpowiedzialnych” zachowań.
Różnego rodzaju inicjatywy spółdzielcze, spółki pracownicze
(albo przynajmniej będące współwłasnością pracowniczą),
a nawet „zwykłe” przedsiębiorstwa z reprezentacją załogi
w postaci związków zawodowych lub rady pracowników –
objęte są pewnym zakresem społecznej kontroli. Łamanie
prawa pracy czy świadome ignorowanie zasad ochrony środowiska jest przecież znacznie bardziej prawdopodobne w przypadku fabryki zarządzanej z Dalekiego Wschodu niż takiej, na
której funkcjonowanie realny wpływ mają pracownicy będący
członkami lokalnej społeczności.
Szczególnym przypadkiem przedsiębiorstw „odpowiedzialnych
z natury” są spółdzielnie socjalne. We Włoszech czy Francji
stanowią one zauważalną część gospodarki. Jak w przypadku
innych kooperatyw, wpisane są w nie mechanizmy demokratycznej kontroli ze strony członków. Na tym jednak nie koniec:
głównym celem ich działania jest reintegracja społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem, które stanowić muszą określony
odsetek pracowników, a część wypracowanych środków obligatoryjnie zasila fundusz, który ma wspierać ów cel.

Tutaj także zyski z działalności gospodarczej, o ile ją prowadzą,
nie trafiają do anonimowych akcjonariuszy, lecz na realizację
wartościowych społecznie celów, dla których powołane zostało
stowarzyszenie czy fundacja. Prawo idzie w kierunku zwiększania przejrzystości ich funkcjonowania, ponadto w przypadku
stowarzyszeń możemy mówić o realnych możliwościach społecznej weryfikacji działalności przez walne zebranie członków.
Oczywiście nie znaczy to, że OPP nie bywają narzędziem realizacji partykularnych interesów, w tym sprzecznych z szerszym
interesem społecznym. Generalnie jednak biznes prowadzony
w tej formule ma zazwyczaj mniej lub bardziej wyraźny rys
prospołeczny.
Wreszcie „ludzką twarz” posiada autentyczna własność społeczna. Nie mam tu na myśli dużych spółek Skarbu Państwa, jak
Orlen (choć za utrzymaniem prężnego sektora publicznego
przemawiają ważne racje ogólnospołeczne), lecz choćby znane
z Europy inicjatywy w zakresie usług komunalnych. Weźmy
zakłady wodociągów i kanalizacji będące własnością zatrudnionych tam osób oraz użytkowników sieci – nie trzeba chyba
tłumaczyć, jak taka forma organizacyjna sprzyja odpowiedzialności w stosunku do pracowników i społeczności lokalnej.
Wszystkie powyższe typy podmiotów składają się na coś, co
ogólnie można nazwać „gospodarką społeczną”, a więc służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych, nie zaś będącą celem
samym w sobie. Ich aktualne i potencjalne miejsce w ramach
istniejącego systemu ekonomicznego opisywane i dyskutowane jest na łamach kwartalnika „Nowy Obywatel”. Jest to nasz
głos w dyskusji nad tym, czym jest naprawdę odpowiedzialny
biznes.

Michał Sobczyk
„Nowy Obywatel”

Jeszcze inną kategorią gracza gospodarczego, którego aktywność – przynajmniej w założeniu – przyczynia się do pomnażania dobra wspólnego, są organizacje pożytku publicznego.
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CSR w regionach

W

Biznes i uczelnie wyższe –
potrzebna kultura kooperacji

ostatnim okresie, m.in. dzięki dostępności funduszy unijnych, zrealizowano w Polsce szereg projektów dotyczących tematyki CSR i promujących
w regionach społeczną odpowiedzialność biznesu. Organizacjami, które podejmowały te inicjatywy, były przede
wszystkim związki pracodawców i pracowników, co wynika
w dużym stopniu z adresowania konkursów o środki europejskie na projekty z zakresu CSR do tej grupy podmiotów. Jednocześnie inne instytucje wspierające biznes również odnalazły
swoje miejsce na mapie projektów promujących społeczną odpowiedzialność biznesu i realizują ciekawe inicjatywy.

portem pójdzie cykl praktycznych warsztatów dotyczących
przygotowywania i wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Program warsztatów będzie opracowany
adekwatnie do możliwości przedsiębiorstw uczestniczących
w szkoleniach.

Jednymi z najbardziej rozpoznawalnych w skali kraju organizacji wspierających regionalne i lokalne środowisko biznesowe są
Agencje Rozwoju Regionalnego. Ich zadaniem jest inicjowanie
projektów oraz wydarzeń, które stymulują i wspierają rozwój
firm oraz promują postawy przedsiębiorcze. Przy definiowaniu
kierunków swojej działalności agencje opierają się na strategiach rozwoju swoich regionów, na trendach wskazywanych
jako istotne przez organy instytucji Unii Europejskiej oraz na
własnych doświadczeniach współpracy z przedsiębiorcami.

Monika Michałowska, Marcelina Przybysz
Projekt RespEn – Odpowiedzialna przedsiębiorczość
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Z powyższego wynika wprost, że dzięki swojej codziennej bliskiej współpracy z przedsiębiorstwami Agencje mogą pełnić
rolę jednostek promujących nowe idee w swoich regionach
oraz wskazywać coraz to nowe kierunki działań, w których realizowane są zadania. Jedną z bardziej rozpoznawalnych jest
Agencja Rozwoju Pomorza, która m.in. prowadzi cykliczne badania kondycji firm na Pomorzu, monitoruje potrzeby przedsiębiorstw, przeprowadzając analizy satysfakcji adresatów swoich
działań, a także śledzi europejskie trendy i kierunki rozwoju
biznesu.
W wyniku prowadzonych analiz, popartych komunikatem
Komisji Europejskiej nt. konkurencyjności (2008), jako jeden
z kierunków wsparcia sektora przedsiębiorstw obrano społeczną odpowiedzialność biznesu. Rezultatem tej decyzji jest realizowany obecnie w regionie projekt RespEn – Odpowiedzialna
przedsiębiorczość (www.responsiblesme.eu) – promujący społeczną odpowiedzialność biznesu wśród pomorskich MSP. Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gdańsku oraz Centrum Rozwoju Przemysłu
z Kalmaru (Szwecja).
W ramach projektu RespEn prowadzone jest badanie, które
przyniesie odpowiedzi na pytania, jak sektor mikro, małych
i średnich firm rozumie i wdraża koncepcję CSR. W ślad za ra-
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Inicjatywa ARP, jaką jest projekt RespEn, stanowi przykład tego,
że podobne działania mogą i powinny być z powodzeniem
wdrażane w każdym z regionów. Zwłaszcza, że zainteresowanie projektem wśród przedsiębiorców stale rośnie.

Ś

wiat akademicki to dla biznesu ważny interesariusz. Jego
możliwości i potencjał są coraz częściej dostrzegane.
Również uczelnie zaczynają dostrzegać korzyści, jakie
mogą przynieść wzajemne relacje z przedsiębiorstwami.

Najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy, praktykowaną przez te sektory, są staże i praktyki zawodowe, w czasie
których przyszli absolwenci mają okazję poznać specyfikę
i sposób funkcjonowania potencjalnego pracodawcy. Innym
pozytywnym przejawem wzajemnego zrozumienia potrzeb
i oczekiwań biznesu oraz nauki jest opracowywanie programów studiów stworzonych na zamówienie przedsiębiorstwa.
Mimo to, nadal większość pisanych co roku prac dyplomowych
ma charakter teoretyczny, nawet jeśli opisują zjawiska zachodzące w gospodarce. Tymczasem duża część z nich mogłaby
rozwiązywać konkretne problemy określonych organizacji.

Współczesna gospodarka opiera się w dużym stopniu na
nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach. Równie istotne są odpowiednie kompetencje i wiedza, które pozwalają
odpowiadać na potrzeby rynku. Wydaje się, że nie ma skuteczniejszego sposobu na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na
rynku pracy, jak wiedza praktyczna zdobywana już w czasie
studiów.
Motywacją dla biznesu do podjęcia współpracy z uczelniami
może być zapotrzebowanie na know-how, wiedzę, analizy
i badania. Firmy inwestują coraz więcej w badania i rozwój.
Uczelnie wyższe wydają się więc być naturalnymi partnerami, którzy wesprą proces poszukiwania nowych rozwiązań.
Ponadto, biorąc pod uwagę zaangażowanie społeczne firm,
mogą one wspierać projekty edukacyjne czy działalność kół
naukowych.

na tworzenie środowiska naukowego zorientowanego na
zaspokajanie potrzeb i oczekiwań biznesu. Aby to osiągnąć,
należałoby zerwać z obrazem akademickości jako działalności
oderwanej od praktyki i stworzyć warunki dla optymalnego
wykorzystania istniejących możliwości. Istotne jest przy tym
zachowanie równowagi między sferą badań typowo naukowych a tymi dedykowanymi biznesowi. Chodzi tu nie tylko
o zapewnienie wolności nauki, ale także jej przyszłości – bieżące zamówienia ze strony biznesu niekoniecznie przyczyniają
się do rozwoju naszej wiedzy o świecie. Stąd rola badań podstawowych powinna cały czas być podkreślana, a zamówienia
ze strony biznesu nie powinny zdominować aktywności ściśle
naukowej.
Ponadto należy także zadbać o procedury zapobiegające
opuszczaniu uczelni przez najbardziej wartościowych pracowników, którzy dostrzegając lepsze perspektywy w sektorze
prywatnym, odchodzą, zabierając wiedzę i osiągnięcia.
Bez względu jednak na rodzące się wątpliwości i dylematy,
warto inwestować w tworzenie partnerskich więzi między
światem akademickim i biznesem.

Agata Rudnicka
Wydział Zarządzania UŁ
oraz Centrum Strategii i Rozwoju Impact

Ze strony nauki mocnym argumentem za nawiązaniem relacji
z przedsiębiorstwami jest możliwość poznania praktyki funkcjonowania organizacji i procesów w nich zachodzących. Dorobek
naukowy, a w szczególności wyniki prac badawczych i patenty,
z powodzeniem wykorzystywane są na potrzeby współczesnego rynku. Połączenie teorii z praktyką, np. poprzez zamawiane
prace, to oprócz zastosowania rozwiązań zaproponowanych
przez studentów, także zapewnianie im miejsc pracy.
Największym problemem dla obu stron jest brak kultury
kooperacji, dlatego też dużym wyzwaniem jest zbudowanie
klimatu zaufania i zrozumienia. Przykłady wspólnie realizowanych projektów są tylko zwiastunami faktycznych sposobności
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Przyszłe wyzwania
dla współpracy biznesu
i organizacji pozarządowych

I

stotą społecznej odpowiedzialności biznesu jest dobrowolne – a zatem niewynikające jedynie z nakazów prawa
– uwzględnianie społecznych, etycznych i ekologicznych
aspektów działalności przedsiębiorstwa. W CSR nie chodzi
zatem o wspieranie dowolnych akcji społecznych, ale o działania ściśle związane z główną sferą operacji biznesowych.
Najkrócej rzecz ujmując, w CSR idzie o długofalową strategię
zarządzania, zorientowaną na osiągnięcie równowagi między
efektywnością firmy a interesem społecznym.
Największym chyba problemem, można by wręcz powiedzieć –
grzechem pierworodnym CSR w polskim wydaniu jest fakt, że
był on wprowadzany „odgórnie” i jednostronnie. Jego pojawienie się nie było wynikiem nacisków społecznych, lecz efektem
przenoszenia wzorców zachodniego zarządzania i wymogów
Unii Europejskiej. Biznes, nawet ten który jest gotów odpowiedzialnie działać, potrzebuje partnera po stronie społecznej.
Wydaje się oczywiste, że rzecznikiem i reprezentantem interesu społecznego winny być (są?) organizacje pozarządowe,
a ich współpraca z przedsiębiorstwami powinna być motorem
rozwoju CSR w Polsce.
Wyzwania, które warunkują stworzenie właściwych relacji
między obiema stronami owej swoistej umowy społecznej, jak
często określa się CSR, dadzą się sprowadzić do czterech kluczowych:
1) stworzenie niezależnych organizacji strażniczych monitorujących działania przedsiębiorstw1 na wszystkich etapach –
począwszy od sposobu traktowania pracowników, poprzez
sprawdzanie, czy uczciwie komunikują się one z klientami, aż
do kwestii ochrony środowiska i kontroli łańcucha dostaw;
2) edukacja obywateli i konsumentów. Polscy konsumenci
wciąż nie są świadomi, że akt zakupu jest jednocześnie
swoistą nagrodą dla konkretnej firmy i rzadko kierują się
w swoich wyborach kryteriami innymi niż cena i użyteczność
(indywidualna). Równie niska jest świadomość społecznych,
etycznych i ekologicznych aspektów działalności gospodarczej2. Bez zaangażowania obywateli i konsumentów organizacje pozarządowe nie będą miały mandatu społecznego
w relacjach z biznesem;
3) partnerstwo i uczciwość w relacjach między organizacjami
pozarządowymi a przedsiębiorstwami. Organizacje trzeciego sektora nie powinny być traktowane jako partner słaby,
zależny, dostarczający legitymizacji działaniom wizerunkowym czy wręcz prosprzedażowym. Przedsiębiorstwa nie
powinny z kolei być traktowane jedynie jako źródło finansowania. Wymaga to od obu stron zrozumienia istoty działań
CSR i merytorycznej współpracy;
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4) rzecznictwo „interesu społecznego”. Chodzi tu o aktywną
rolę organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach zorientowanych na ustalanie norm i standardów w dziedzinie
społecznych obowiązków firm – w tym ich odpowiedzialności za środowisko społeczne i naturalne.
Najkrócej rzecz ujmując, wyzwaniem podstawowym jest wytworzenie społecznego popytu na biznes odpowiedzialny,
a tym samym wzmocnienie mandatu organizacji pozarządowych jako reprezentanta świadomych i zaangażowanych konsumentów.
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W

iększość menedżerów zna koncepcję odpowiedzialnego biznesu, jednak działania, które zaliczają do aktywności CSR, utożsamiają głównie
z etycznym postępowaniem w biznesie, ekologią
oraz działalnością charytatywną. Niestety wciąż mało tu miejsca
na kulturę i sztukę. Praktycznie każdy przyznaje, że kultura ma
wielkie znaczenie. Większość deklaruje, że aktywnie korzysta
z jej przejawów: czyta książki, chodzi do teatru, odwiedza muzea i galerie… Jednak poczucie odpowiedzialności społecznej
za kulturę i sztukę (CCR) wciąż pozostaje pięknym hasłem, dalekim od praktycznego zastosowania. A szkoda… Kultura i sztuka
z powodzeniem przecież wnikają w sferę biznesu. Charakteryzuje je bowiem potencjał kreatywny – czyli to, co sprawia, że
jest się o krok przed innymi. Wartość ta ma dla biznesu ogromne znaczenie. Kultura i sztuka inspirują, uwrażliwiają, rozwijają,
pozbawiają uprzedzeń. Wywierają wpływ na działania biznesu
w obszarze rynku, środowiska naturalnego, środowiska pracy
oraz społeczności lokalnych. Tym samym wprowadzają nową
jakość do marketingu, zarządzania strategicznego czy rozwoju kadr. A jako że są źródłem inspiracji, otwartości i innowacji
– oferują też nowe formy współpracy. Mecenat i sponsoring
ustępują miejsca prokulturalnym programom wewnętrznym,
wymianom pracowniczym, wolontariatom korporacyjnym oraz
filantropii kulturalnej. Nowe wyzwania kreują nowe trendy.
Kultura i sztuka otwierają się na dialog z biznesem, upatrując
w nim swojego sprzymierzeńca. Sednem tej relacji jest współdziałanie. Wzajemne zrozumienie oraz podejmowanie działań
opartych na współpracy to klucz do sukcesu.

Anna Giza, Jan Jakub Wygnański
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Kamila Kujawska-Krakowiak
COMMITMENT TO EUROPE arts & business

P

artnerstwo z biznesem może stanowić bardzo istotne
wsparcie w realizacji działań pożytku publicznego, do
jakich organizacje pozarządowe zostały powołane.
Dużym wyzwaniem jest jednak sama formuła partnerstwa. Obecnie dla wielu firm współpraca z organizacjami
ma charakter działalności filantropijnej. Taka formuła jest dość
przejrzysta, nie wymaga nadmiernego zaangażowania czasowego ze strony pracowników firmy, rzadko jest powiązana
z działalnością stricte biznesową. Dla organizacji eksperckich
– jak Fundacja Sendzimira – której celem jest promowanie
zasad zrównoważonego rozwoju, ważne jest, by współpraca
przeniosła się na bardziej zaawansowany poziom – dyskusji
merytorycznej. By organizacja była traktowana jako partner
w tej dyskusji, partner równorzędny, który nie jest jedynie tym
oczekującym wsparcia, ale również tym, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem, z których warto skorzystać. W tej chwili
dialog nie zawsze ma charakter dwustronny. W naszym projekcie „Zrównoważony biznes” staramy się włączać partnerów
biznesowych w dyskusję, podnosząc ważne tematy dla zrównoważonego rozwoju ich działalności. Często jednak efekty tej
współpracy, choć wypracowane z dużym zaangażowaniem obu
stron, trafiają na półkę, bo ich wdrożenie wymaga rzeczywistych zmian w sposobie prowadzenia biznesu. CSR w naszym
rozumieniu to wprowadzanie innowacji do funkcjonowania
firm, a nie działania równoległe do działalności gospodarczej.
Pytanie, czy biznes w Polsce jest na to gotowy?
Karolina Maliszewska
Wiceprezes Fundacji Sendzimira

1
Jedyną organizacją strażniczą w Polsce jest założone przez studentów
Centrum Monitorowania Odpowiedzialności Biznesu, które koncentruje
się na działaniach z zakresu ochrony praw człowieka.

Takie pojęcia jak greenwashing nie funkcjonują ani w potocznej świadomości, ani nawet w prawie.
2
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CSR w badaniach w roku 2010
– przegląd wybranych badań prowadzonych w 2010 roku, związanych
z tematyką odpowiedzialnego biznesu i zagadnień pokrewnych
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jącym”. Istnieje zatem rozbieżność między przekonaniem o ważności współpracy a jej realizacją w praktyce, bowiem tylko 36%
badanych deklaruje, że faktycznie udziela się w organizacjach
obywatelskich lub na rzecz swojej społeczności czy osób potrzebujących. Mamy więc potencjał do współpracy, którego nie wykorzystujemy. Ważnym wyzwaniem na kolejne lata wydaje się
więc stworzenie pomostu między chęcią a działaniem, między
wahaniem a zaangażowaniem. Czy współpraca biznesu i organizacji pozarządowych może być katalizatorem takiej zmiany?

Sprawiedliwy handel w kontekście
popytu i podaży

W

2010 roku obserwowaliśmy dalszy wzrost zainteresowania problematyką odpowiedzialnego
biznesu, co przełożyło się na ilość projektów
realizowanych w tym obszarze, wśród których
wiele zawierało komponent badawczy. Poniżej prezentujemy
zestaw wybranych badań zrealizowanych w ubiegłym roku, dotyczących bezpośrednio zagadnień związanych z CSR lub oscylujących wokół tematów społecznych i ekonomicznych, które
opisują tło funkcjonowania biznesu w Polsce i pomagają charakteryzować bieżącą rzeczywistość społeczną.

Polska wśród państw najbardziej
rozwiniętych

Stosowany od 1990 roku przez Program Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju (UNDP) wskaźnik HDI (Wskaźnik Rozwoju Ludzkiego)
jest alternatywnym – i obecnie uważa się, że bardziej adekwatnym – wobec PKB narzędziem, pozwalającym porównać stopień
rozwoju poszczególnych państw na świecie. Klasyfikacja krajów
pod względem wyniku uzyskanego po obliczeniu wskaźnika HDI
zawarta jest w corocznym raporcie UNDP – Human Development
Report. W 2010 roku Polska znalazła się grupie 42 państw o najwyższych wynikach – tzw. państw bardzo wysoko rozwiniętych.
W skład wskaźnika wchodzą takie kategorie, jak średnia długość
życia, poziom analfabetyzmu, poziom edukacji oraz standard życia. Pozycja naszego kraju w zeszłorocznym rankingu wskazuje
na ogromny postęp, jaki poczyniliśmy na przestrzeni ostatnich
20 lat – postęp niezauważalny dla wielu Polaków, którzy – jak
wynika z innych analiz – nadal postrzegają siebie jako społeczeństwo stosunkowo mniej rozwinięte od innych, szczególnie
zachodnich. Negatywna percepcja własnej sytuacji i poziomu życia to częsty motyw pojawiający się w badaniach opinii Polaków.
Postrzeganie siebie w kategoriach kraju „ubogiego” lub przynajmniej „uboższego” od innych może rzutować również na sposób,
w jaki traktowane są inicjatywy z zakresu pomocy rozwojowej
lub, chociażby, odpowiedzialnej konsumpcji. Pozycja Polski
w Raporcie UNDP to sygnał, że czas spojrzeć na naszą pozycję
z nowej perspektywy. Czy jesteśmy gotowi przyjąć odpowiedzialność, jaka spoczywa na liderach? O tym Polacy wypowiedzieli
się w kolejnym, przedstawionym poniżej badaniu, dotyczącym
postrzegania roli Polski w angażowanie się w pomoc krajom rozwijającym się.

Polacy wobec problemów krajów
rozwijających się

W listopadzie 2010 roku, na zlecenie Departamentu Współpracy Rozwojowej ministerstwa Spraw Zagranicznych, TNS OBOP
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przeprowadził badanie opinii Polaków na temat roli Polski
w udzielaniu pomocy krajom znajdującym się na niższym etapie rozwoju gospodarczego. 79% badanych uznało, że nasz kraj
powinien angażować się w pomoc dla państw słabiej rozwiniętych (w 2004 roku uważało tak 63% Polaków, ale rok wcześniej,
w 2009 roku, aż 83%). Wśród tych, którzy są przeciwni takim
działaniom ze strony Polski, przeważa argument, że Polska jest
krajem zbyt biednym, by udzielać takiego wsparcia i powinna
skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów wewnętrznych. Wśród krajów, którym powinniśmy pomagać w pierwszej
kolejności, zwolennicy zaangażowania wskazali państwa Afryki, a następnie kraje wschodnie – Ukrainę i Białoruś. Istotne jest
również, jakie podmioty Polacy postrzegają jako najbardziej
kompetentne, czy też te, które powinny zajmować się udzielaniem pomocy rozwojowej – ponad połowa badanych wskazała przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. W Polsce
temat pomocy rozwojowej w zasadzie nie jest podejmowany
przez sektor prywatny, być może ze względu na domniemanie, iż problemy dalekich krajów nie są istotne dla rodzimych
konsumentów. Badanie MSZ oraz inne, opisane w niniejszym
zestawieniu, temu przeczą. Polacy nie tylko interesują się coraz
bardziej tą sferą, ale też oczekują większego zaangażowania
firm, rządu i organizacji międzynarodowych w rozwiązywanie
problemów krajów słabiej rozwiniętych.

Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego a aktywność
społeczna Polaków

Istotnym wskaźnikiem pokazującym, w jaki sposób Polacy
podchodzą do spraw partycypacji i aktywności obywatelskiej,
jest zdolność do współpracy i skłonność do angażowania się
w sprawy lokalne – na tym tle kształtuje się, tak istotny z punktu widzenia rozwoju Polski, kapitał społeczny. Przeprowadzone
w 2010 roku przez CBOS trzy badania dostarczają danych na temat naszego stosunku do zaangażowania na rzecz wspólnego
dobra: „Działalność społeczna Polaków”, „Gotowość Polaków
do współpracy” oraz „Aktywność Polaków w organizacjach
obywatelskich w latach 1998–2010”. Z badań wyłania się obraz
społeczeństwa w swoistej „obywatelskiej stagnacji” – 73% dorosłych Polaków nie działa w żadnej organizacji obywatelskiej,
a od 2004 stale maleje liczba osób gotowych do współdziałania
na rzecz lokalnej społeczności. Jednocześnie, co zaskakujące
w zestawieniu z danymi na temat zaangażowania, regularnie
wzmacnia się przekonanie Polaków co do sensu współdziałania – 66% badanych uznaje, że „tacy ludzie jak oni, działając
z innymi, są w stanie rozwiązać niektóre problemy swojego
środowiska, osiedla, wsi, miasta lub pomóc osobom potrzebu-

W ramach specjalnego projektu badawczego poświęconego tematowi sprawiedliwego handlu (fair trade), koordynowanego
w 2009 roku przez stowarzyszenie organizacji o profilu konsumenckim – Consumers International, przeprowadzono zestaw
badań analizujących postawy konsumentów, popyt oraz podaż
produktów typu fair trade. Realizację badań w Polsce powierzono Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich (SKP). Podobnie jak
w przypadku koncepcji CSR, przeszkodą na drodze rozwoju popytu na produkty wytworzone w systemie sprawiedliwego handlu w Polsce jest brak informacji. 77% badanych w Polsce uznało, iż nie posiada żadnej wiedzy na temat towarów określanych
jako „etyczne” lub „sprawiedliwe” – wiedzę taką zadeklarowało jedynie 10% respondentów. Dane pokazują skalę wyzwania,
jakim jest zapewnienie konsumentom odpowiedniej edukacji
i dostępu do wiedzy na temat produktów sprawiedliwego handlu – bez tego popyt na nie może jeszcze długo pozostać na
poziomie minimalnym, nieporównywalnym z krajami Europy
Zachodniej, gdzie tego rodzaju towary są szeroko dostępne.
W kolejnej części badania analizie poddano dostępność towarów typu fair trade w Polsce – najczęściej znaleźć je można
w sieciach handlowych. Ciekawych danych dostarcza natomiast
badanie typu mystery shopping: produkty fair trade okazały się
niedostępne w sieciach dyskontowych, w pozostałych zaś dużych sieciach występują sporadycznie i w przypadkowym zestawieniu. Wyjątkiem są wybrane delikatesy i jedna większa sieć
handlowa, gdzie produkty sprawiedliwego handlu dostępne są
w osobnym, specjalnie do tego wyznaczonym i oznakowanym
miejscu – taka ekspozycja wpływa na popyt i zwraca uwagę
konsumentów na daną grupę produktów. Marketing towarów
fair trade nie powinien się zatem różnić od marketingu innych
dóbr – widoczna promocja w miejscu sprzedaży pomaga zwiększyć zainteresowanie klientów i znajomość marki.
Słabym ogniwem w promocji takich produktów okazują się
także sprzedawcy – badanie wykazało, że nie potrafią udzielić
rzetelnych informacji, zdarza się, że nie wiedzą, iż produkty są
w ofercie sklepu lub wręcz zniechęcają do zakupu, informując
o wysokiej cenie i gorszej jakości towarów sprzedawanych pod
marką fair trade. Badanie wykazało znacznie więcej sprzeczności i luk w systemie dystrybucji i sprzedaży – warto zapoznać się
z wynikami po to, aby uzmysłowić sobie, jak w praktyce funkcjonuje rynek fair trade w Polsce i na jakich etapach wymaga
naprawy.

Konsumenci a CSR

Badaniem stosunku Polaków do odpowiedzialnej konsumpcji
zajmowało się w zeszłym roku kilka organizacji, w tym Polska
Zielona Sieć (badanie przeprowadzone przez Gemius/IIBR) oraz
Fabryka Komunikacji Społecznej (badanie „Panel CSR” przeprowadzone przez Laboratorium Badania Komunikacji Spo-

łecznej). Przede wszystkim obydwa badania pokazują, że tzw.
odpowiedzialna konsumpcja to kwestia złożona, a zachowania
i postawy konsumentów są niejednorodne: w grupie „odpowiedzialnych” są na przykład tacy, którzy bardziej zwracają uwagę na kwestie środowiskowe niż społeczne. Ekologia jest tym
aspektem, który konsumentom najbardziej kojarzy się z odpowiedzialnym kupowaniem (75% badanych przez PZS za produkty „odpowiedzialne” uważa te, które zostały wyprodukowane
z zachowaniem standardów środowiskowych); kwestie społeczne, takie jak przestrzeganie praw człowieka w procesie produkcji, są na drugim miejscu (65% odpowiedzi w tym samym
badaniu). Ogólnie jednak obydwa badania uwidoczniły niski
stan wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności wśród respondentów – nie tylko rzadko spotykają się z tym pojęciem,
ale też nie zawsze potrafią trafnie zinterpretować, na czym owa
odpowiedzialność polega. Dane z badania „Panel CSR” wskazują natomiast, że odpowiedzialność społeczna producenta może
być istotnym czynnikiem przy decyzjach zakupowych, jeśli dany
produkt konkuruje z innymi o podobnej cenie i właściwościach.
Analogicznie – brak takiej odpowiedzialności może być kryterium wykluczającym dany produkt. Konsumenci coraz chętniej
przyznają, że zachowanie producenta ma dla nich znaczenie –
do tej pory jednak nie doświadczyliśmy w Polsce ani prawdziwego trendu odpowiedzialnej konsumpcji, ani masowego bojkotu. Pozostaje zatem czekać, aż obiecujące deklaracje zaczną
się przekładać na realne zachowania.

Odpowiedzialność
a zarządzanie dostawami

W okresie od kwietnia do lipca 2010 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Gemius/IIBR prowadziło dwa
badania pod wspólnym tytułem: „Odpowiedzialny łańcuch dostaw” – badanie opinii konsumentów oraz diagnozowanie stanu wiedzy i opinii osób odpowiedzialnych za zarządzanie dostawami w firmach znajdujących się na liście 500 największych
przedsiębiorstw według tygodnika „Polityka”. Obydwa badania
miały charakter ilościowy i zostały przeprowadzone w formie
ankiety stworzonej wspólnie przez zespół badawczy powołany
na czas trwania projektu. Celem badania było zwrócenie uwagi
na – rzadko poruszany w kręgu tematycznym społecznej odpowiedzialności biznesu i przedsiębiorczości w ogóle – temat
odpowiedzialnych standardów w sieciach relacji z dostawcami.
Spośród 500 największych polskich firm zaledwie 9 zgodziło
się wziąć udział w badaniu. Można powiedzieć, że tematyka
odpowiedzialnego zarządzania dostawami jest w Polsce nowa
i w niewielkim stopniu funkcjonuje w praktyce przedsiębiorstw,
podobnie jak niska pozostaje świadomość zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dziwi jednak ostateczna
ilość respondentów, ponieważ wśród firm, które odmówiły,
znalazło się wiele takich, które deklarują stosowanie zasad CSR
w zarządzaniu dostawami oraz komunikują o swoich działaniach w tym obszarze, m.in. w raportach społecznych. Stosunek
respondentów do wprowadzania zasad CSR w zarządzaniu dostawami jest zróżnicowany i wskazuje na świadomość pewnych
sprzeczności, jakie mogą z tego wynikać. Po pierwsze, prawie
wszyscy badani przyznali, że fakt, iż klienci nie interesują się
tym tematem, nie zwalnia firm z przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności w relacjach z dostawcami – zatem brak
impulsów rynkowych czy tzw. business case nie jest powodem
do zaniechania starań o odpowiednie standardy. Z drugiej strony 8 badanych jest zdania, że narzucenie dostawcom takich
standardów wiąże się ze wzrostem cen ich towarów lub usług
i jednocześnie 7 respondentów dostrzega w takim działaniu
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szanse na korzyści ekonomiczne. Wydaje się wobec tego, że
istnieje ogromna potrzeba edukowania przedsiębiorców na
temat metod efektywnego i zarazem zrównoważonego, zgodnego z zasadami CSR, zarządzania dostawami – wskazywanie korzyści oraz praktycznych narzędzi ich osiągania. Z kolei
w części badania dotyczącej opinii konsumentów istotne
okazały się kryteria wykluczające – zdecydowana większość
badanych uznała, że nie kupiłaby produktu wytworzonego
z wykorzystaniem pracy dzieci czy zaniedbaniem standardów
środowiskowych. Dla przedsiębiorstw jest to sygnał, iż kwestie
wymienione w tej części badania przez konsumentów wiązać
się mogą z silnym ryzykiem reputacyjnym.

CSR w opiniach prezesów
i menedżerów

W wielu prowadzonych do tej pory badaniach dotyczących
społecznej odpowiedzialności biznesu zaangażowanie ze strony kadry zarządzającej wskazywane było jako ten element, który w istotnym stopniu może przyczynić się do wdrożenia CSR
w przedsiębiorstwie. Brak takiego zaangażowania zazwyczaj
stanowi jedną z głównych barier dla wprowadzania zrównoważonych metod zarządzania. W 2010 roku dwa badania, komplementarne wobec siebie, dostarczyły nam informacji na temat stanu wiedzy o CSR osób zarządzających polskimi firmami.
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz
firma Deloitte przeprowadziły badanie wśród prezesów oraz
członków zarządów dużych polskich przedsiębiorstw. Z kolei
Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z GoodBrand
CEE przebadały pod tym kątem kadrę menedżerską (badanie
„Menedżerowie 500/Lider CSR”).
Z badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan i Deloitte
wynika, że aż 90% prezesów i członków zarządu dużych firm
polskich uznaje swoją firmę za społecznie odpowiedzialną,
jednak tylko 1/3 deklaruje posiadanie strategii w tym zakresie.
Co ciekawe, 67% badanych rozumie CSR przede wszystkim jako
przestrzeganie prawa, natomiast niezmiennie za największą
korzyść z prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny uważane jest budowanie reputacji (70% wskazań). Nie zmienia się
zatem zasadniczo krajobraz polskiego CSR – zarządzający, tak
samo jak wcześniej, mają raczej ograniczoną wizję tego, czym
jest odpowiedzialny biznes. Obiecujący jest jednak fakt, iż 70%
uznaje ten obszar za wysoko priorytetowy.
Badanie „Menedżerowie 500/Lider CSR” skoncentrowane było
z kolei na menedżerach odpowiadających w dużych przedsiębiorstwach za CSR, komunikację, relacje z otoczeniem, a zatem
tych, którym zazwyczaj powierza się zajmowanie sferą odpowiedzialności społecznej. Niezmiennie jednym z głównych
motywów wprowadzania CSR w firmie jest, wedle respondentów, potrzeba budowania marki oraz wizerunku firmy – takie
odpowiedzi wskazało 76% badanych, podczas gdy w 2003 r.
liczba ta wynosiła 72% (badanie z 2010 roku jest kontynuacją
podobnej analizy przeprowadzonej przez FOB w 2003 roku).
Najważniejszym jednak motywatorem okazała się w tej grupie
potrzeba budowania relacji ze społecznością lokalną – taką
odpowiedź wskazało 74% badanych, co stanowi wzrost o ponad jedną trzecią od 2003 roku. Widać wyraźnie, że osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie CSR lub zatrudnione
w działach operacyjnych i mające bezpośredni kontakt z otoczeniem firmy znacznie lepiej niż zarządzający rozumieją wielowymiarowość koncepcji CSR i jej znaczenie. Co więcej, jak
wynika z badania, w porównaniu z rokiem 2003 wzmocniło
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się przekonanie, że prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami
społecznej odpowiedzialności jest w dłuższej perspektywie
opłacalne – tak twierdziło w 2010 roku 56% badanych, w porównaniu z 30% w 2003 roku.

UOKiK i Państwowa Inspekcja Pracy

CSR to nie tylko sondaże opinii i deklaracje. Bardzo często to,
o czym informują ankietowani, nie jest realizowane w praktyce. Aby mieć pełniejszy i bardziej adekwatny obraz sytuacji na
rynku, warto sięgać po dane także z innego typu analiz, m.in.
badań i kontroli zrealizowanych przez organy nadzoru. Dla
przykładu – w 2010 roku UOKiK przeprowadził kontrolę umów
w sektorze bankowym pod kątem zgodności z regulacjami
i dobrymi praktykami handlowymi. Urząd poddał analizie 280
różnego rodzaju wzorców: umowy o karty płatnicze, regulaminy, tabele opłat i prowizji w 12 wiodących bankach. Efekt?
Wykrycie szeregu nieprawidłowości, w tym: stosowanie niedozwolonych zapisów, naruszanie interesów klientów, unikanie
odpowiedzialności, nieprawidłowe rozpatrywanie reklamacji
oraz inne, kontrowersyjne z prawnego punktu widzenia, praktyki. Wśród banków, które znalazły się w tej grupie, są także
takie, które oficjalnie deklarują przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozostaje pytanie: czy koncentrując się na kolorowych raportach społecznych i atrakcyjnie
opisanych dobrych praktykach, nie umyka nam prawdziwy
obraz działalności i odpowiedzialności przedsiębiorstw? Dane
UOKiK przypominają o tym, że niezależnie od zaawansowania
strategii CSR, jeżeli brakuje przejrzystości w podstawowych obszarach działania firmy, w tym przypadku relacjach z klientami,
trudno mówić o autentycznej odpowiedzialności.
Podobnych danych dostarczają kontrole prowadzone przez
Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Wedle informacji z raportu
z pierwszego półrocza 2010 roku, podsumowującego kontrolę wypłat wynagrodzeń w kilkudziesięciu tysiącach polskich
przedsiębiorstw, wzrosła liczba przypadków niewypłacania
pracownikom wynagrodzenia. Przypadków takich było o jedną
piątą więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim,
a łączna kwota niewypłaconych zatrudnionym należności
zwiększyła się z 68 do 110 milionów zł. Znowu postawić można
pytanie: jak rozmawiać o strategii CSR w sytuacji, kiedy nieuregulowane pozostają kwestie najbardziej podstawowe – przepisy prawa i świadczenia dla pracowników? Miejmy nadzieję,
że rok 2011 i kolejne lata przyniosą bardziej optymistyczne
statystyki.

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

Omówione badania:
• CBOS, „Działalność społeczna Polaków”, 2010
• CBOS, „Gotowość Polaków do współpracy”, 2010
• CBOS, „Aktywność Polaków w organizacjach
obywatelskich w latach 1998–2010”, 2010
• Deloitte, PKPP Lewiatan, „Czy odpowiedzialny biznes
zmieni polskie firmy?”, 2010
• Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, „Polacy o pomocy rozwojowej”,
2010
• Forum Odpowiedzialnego Biznesu, GoodBrand CEE,
„Menedżerowie 500/Lider CSR”, 2010
• Forum Odpowiedzialnego Biznesu, „Odpowiedzialny
łańcuch dostaw”, 2010
• Fabryka Komunikacji Społecznej, „Panel CSR”, 2010
• Państwowa Inspekcja Pracy, raport „Przestrzeganie
przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń:
I półrocze ‘10 r. – I półrocze ‘09 r.”, 2010
• Polska Zielona Sieć, „Odpowiedzialna konsumpcja
wśród Polaków”, 2010
• Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, „Sprawiedliwy
handel w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju”,
2010
• UNDP, „Human Development Report 2010”
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
„Raport z kontroli umów o wzorce płatnicze”, 2010

Natalia Ćwik
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Biznes
a miejsce pracy
Wartościowymi pracownikami trzeba koniecznie zarządzać tak, jak
długoterminowymi inwestycjami. Każdy, kto ma ambicje stać się wielkim
liderem i przywódcą lub wielkim menedżerem musi zawsze mieć na uwadze
w tym względzie perspektywę długookresową. (…) Nigdy nie przyjmujcie
założenia, że jakiś, arbitralnie przez was ustalony odsetek pracowników
musi w pracy zawieść wasze oczekiwania i zostać zwolniony. Nigdy! (…)
Tylko koncentrując się na perspektywie długookresowej, będziecie mogli
stworzyć warunki umożliwiające budowanie prawdziwie wartościowej
organizacji. John C. Bogle
Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 196

Na mapie interesariuszy każdego przedsiębiorstwa pracownicy zajmują kluczowe miejsce. Coraz więcej
firm w Polsce uczy się, jak stwarzać pracownikom odpowiednie warunki do rozwoju, jak wspierać ich
w godzeniu życia prywatnego z zawodowym i włączać w procesy decyzyjne. Partycypacja jest właśnie
tym elementem, który odróżnia CSR od standardowych narzędzi z obszaru zarządzania zasobami
ludzkimi. Im więcej dialogu i współdziałania, im więcej kultury otwartości i włączania pracowników
w strategiczne procesy, tym bliżej realizacji zasad społecznej odpowiedzialności w praktyce.
Zarządzanie ludźmi to również kwestia odpowiedzialnego przywództwa – mądry lider rozumie,
że inwestycja w zaufanie pracowników daje największą „stopę zwrotu”.
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MIEJSCE PRACY



Edukacja pracowników

Nazwa: Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: dostawca
rozwiązań i usług telekomunikacyjnych
Siedziba: 02-697 Warszawa,
ul. Rzymowskiego 53
Rok założenia w Polsce: 1995
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 1000
Strona internetowa:
www.alcatel-lucent.pl

MIEJSCE PRACY

Alcatel-Lucent

Program GO UP to szansa rozwoju, możliwość wypróbowania sił w zarządzaniu,
poznanie nowych technik i narzędzi przydatnych w pracy menedżera, a także możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami programu.

Alcatel-Lucent wspiera innowacyjność i rozwój kompetencji swoich pracowników
poprzez liczne działania. Dwa główne programy to projekt „Development ALL 2011”
i „Boot Camp 2.0”.

Coca-Cola Poland Services

„Development ALL 2011” i „Boot Camp 2.0” – programy rozwoju
pracowników

„Development ALL 2011” obejmuje 25% zatrudnionych pracowników. W ramach
programu uczestniczą oni w szkoleniach menedżerskich, na temat budowania
zespołów, relacji z klientem, zarządzania projektami i zarządzania zmianą, modelingu biznesowego, umiejętności prezentacji oraz 10 najbardziej aktualnych języków oprogramowania. Wiele z tych szkoleń kończy się powszechnie uznawanym
egzaminem certyfikującym z danego tematu. Do końca roku udział w projekcie
wzięło 261 pracowników z Alcatel-Lucent Polska. Projekt pozwala poszerzyć zakres
kompetencji pracowników, ale także umocnić pozycję firmy na rynku przedsiębiorstw świadczących usługi telekomunikacyjne i integratorskie dla operatorów
telekomunikacyjnych, a także rozszerzyć gamę usług wewnętrznych świadczonych
w ramach korporacji.
Celem programu „Boot Camp 2.0” jest wspieranie innowacji i wyłuskanie ciekawych,
nowych pomysłów na produkt lub usługę w drodze konkursu organizowanego dla
pracowników firmy. Dzięki procesowi inkubacji zgłoszone pomysły mogą zostać
zastosowane w produktach lub usługach oferowanych przez firmę Alcatel-Lucent
na świecie. Innowacje są oceniane przez zespół doświadczonych specjalistów. Przez
11 tygodni, 150 pracowników z 16 krajów pracowało nad 50 pomysłami, starając się
pozyskać wewnętrznych inwestorów.
W 2010 roku 3 zespoły z Polski (8 osób) wzięły udział w konkursie. Jeden z nich wszedł
do finału – został jedną z 3 najlepszych drużyn konkursu, których zaprezentowane
rozwiązanie uzyskało rekomendację i wsparcie firmy Alcatel-Lucent w procesie komercyjnego wprowadzenia rozwiązania na rynek. Program „Boot Camp 2.0” promuje kulturę innowacji w firmie, wspiera pracę zespołową i motywuje pracowników.



Edukacja pracowników

Coca-Cola HBC Polska

„GO UP – Ruszaj w górę” – program rozwoju kadry
niemenedżerskiej

Nazwa: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: produkcja
i sprzedaż napojów bezalkoholowych
Siedziba: 03-236 Warszawa,
ul Annopol 20
Rok założenia: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 3000
Strona internetowa:
www.coca-colahellenic.pl

Coca-Cola HBC Polska stara się osiągać najwyższe cele i realizować strategię firmy
m.in. poprzez dawanie pracownikom możliwości rozwoju i samodoskonalenia
wewnątrz organizacji. Priorytetami są: oferowanie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy, angażowanie ich w sprawy spółki i jej otoczenia, a także etyka i bezpieczeństwo pracy.
„GO UP – Ruszaj w górę” to program rozwoju skierowany do osób na stanowiskach
niekierowniczych, z wysokim potencjałem i aspiracjami do pełnienia w przyszłości
funkcji kierowniczych. Wyłonieni w 3-etapowej rekrutacji pracownicy z różnych
działów firmy przez rok rozwijają swoje umiejętności menedżerskie, biorąc udział
w warsztatach oraz realizując zadania z zakresu zarządzania. Mocnym wsparciem
dla uczestników w czasie trwania programu są ich przełożeni. Podczas comiesięcznych spotkań dzielą się oni swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi realizacji projektów
i zadań przez uczestników, analizują efekty ich pracy oraz pomagają w planowaniu
kolejnych działań. Udział w programie kończy się swoistym egzaminem. Uczestnicy
prezentują swoje dokonania przed komisją, składającą się z opiekunów z działu
personalnego oraz przełożonych. Osoby, które z powodzeniem zakończą program,
kontynuują swoją ścieżkę rozwoju, a także są w pierwszej kolejności rekomendowane podczas otwartych rekrutacji.
W latach 2009–2010 w projekty GO UP zaangażowanych było 200 osób, zrealizowano 43 projekty, przeprowadzono 216 godzin szkoleniowych oraz 2400 godzin lekcji
języka angielskiego, miało miejsce 400 miesięcznych spotkań z przełożonymi i 150
kwartalnych spotkań z przełożonymi, menedżerami HR i mentorami. Efektem był
awans 25 osób.

24

w w w.o dp owied z ialnybiz nes.p l



Tydzień LIVE POSITIVELY (Live Positively Week)

Tydzień LIVE POSITIVELY jest inicjatywą europejską realizowaną od 2009 roku. Celem
programu jest zapoznanie pracowników ze strategią CSR firmy, przybliżenie jej założeń – aby stała się dla nich zrozumiała oraz zachęcenie do aktywnego realizowania
w codziennym życiu działań zgodnych z tą strategią.

Edukacja pracowników
Nazwa: Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.
Główna działalność: usługi marketingowe,
promocyjne i reklamowe
Siedziba: 00-609 Warszawa,
Al. Armii Ludowej 26
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 110
Strona internetowa: www.cocacola.com.pl

Live Positively koncentruje się na 7 obszarach: roli napojów w diecie, aktywnym
trybie życia, zarządzaniu energią i ochronie klimatu, społeczności, opakowaniach
i recyclingu, ochronie zasobów wodnych oraz miejscu pracy. Tematem przewodnim każdego z Tygodni LIVE POSITIVELY jest jeden z powyższych obszarów. W 2010
roku poszczególne kraje same mogły wybierać temat lub tematy ważne dla danego
rynku.
Firma w Polsce skupiła się na następujących obszarach:
- aktywnym trybie życia – organizując sesję treningową z trenerem z Centrum Fitness,
- na ochronie środowiska naturalnego – organizując Akademię Środowiskową, której celem było uzmysłowienie zagrożeń dla środowiska oraz pokazanie działań
firmy w obszarze ochrony zasobów wodnych, zarządzaniu energią i ochronie klimatu oraz opakowaniach i recyclingu; a także quiz promujący aktywność fizyczną
(nagrodami były kijki do Nordic Walking)
- dietetyce – zgodnie z zainteresowaniem pracowników zorganizowano wykład i indywidualne konsultacje z dietetykiem (dużo pracowników w tym czasie stosowało
różne diety).
Dzięki tej praktyce wzrosła świadomość ekologiczna pracowników firmy. Mieli oni
szansę wpłynąć na swoje zdrowie i tryb życia, a także lepiej zrozumieć politykę CSR
w firmie i przez to bardziej zaangażować się w jej wdrażanie.

Diners Club Polska



Edukacja pracowników

Talent Club – ogólnopolski program edukacyjny dla kadry
menedżerskiej

Firma Diners Club Polska na co dzień współpracuje z pracownikami szczebla zarządzającego, oferując najlepsze i najwygodniejsze rozwiązania płatnicze dla klientów
prywatnych i korporacyjnych. Doświadczenie codziennej pracy, brak programów
skierowanych do menedżerów oraz ogólnoświatowe badania zainspirowały firmę
do uruchomienia programu kształcącego kadrę menedżerską w Polsce.
Talent Club to wieloletni program edukacyjny dla menedżerów, którego celem jest
zachęcanie tej grupy do rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy za pomocą testów i badań, które są dostępne na platformie www.talentclub.pl.
Wśród narzędzi badawczych dostępne są: badanie Extended DISC®, służące do diagnozy talentów; testy wiedzy dotyczące m.in. kompetencji menedżerskich, finansów
i sprzedaży; ankiety badawcze obejmujące m.in. kwalifikacje menedżerskie, karierę
oraz sukcesy. Program wspierany jest merytorycznie przez partnerów biznesowych
i akademickich. Materiały są udostępniane za darmo. Na podstawie zebranych wyników badań co roku jest przygotowywany raport „Polski Menedżer – kwalifikacje,
zarobki, sukces”.

Nazwa: Diners Club Polska
Główna działalność: wystawca kart
płatniczych, instytucja niebankowa
Siedziba: 00-082 Warszawa,
ul. Senatorska 12
Rok założenia w Polsce: 1997
Liczba zatrudnionych w 2010: 30
Strona internetowa: www.dinersclub.pl,
www.talentclub.pl

Liczba osób regularnie odwiedzających portal rośnie. Od maja 2008 do grudnia 2010
roku było 108 920 unikalnych użytkowników oraz ponad 552 458 wejść na portal.
Zostało wypełnionych ponad 20 000 testów wiedzy; istnieje ponad 8 200 profili,
a 4800 menedżerów subskrybuje newsletter. W 2010 roku ruszyły na platformie
I Mistrzostwa Polski Kadry Menedżerskiej. Najlepsi zawodnicy z każdego województwa (ponad 160 osób) zakwalifikowali się do finału, który odbędzie się w styczniu
2011 roku. Na Mistrza Polski czeka nagroda: studia w Akademii Leona Koźmińskiego
oraz ścieżka kariery (badanie talentów, audyt kariery, sesje coachingowe).
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Partycypacja pracowników
w zarządzaniu
Nazwa: Grupa Raben

Główna działalność: logistyka
Siedziba: 62-023 Gądki,
ul. Poznańska 71
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 3400
Strona internetowa:
www.raben-group.com

MIEJSCE PRACY

Grupa Raben

Konkurs „Pomysłodajnia”

Rok 2010 w Grupie Raben był Rokiem Przedsiębiorczości. Firma podejmowała szereg
działań służących jej wzmacnianiu. Jednym z nich był konkurs „Pomysłodajnia”.
Celem konkursu było zachęcenie pracowników do zachowań przedsiębiorczych mających na celu polepszenie warunków własnego miejsca pracy oraz usprawnienie
procesów zachodzących w firmie. Uczestnikami konkursu byli: wszyscy pracownicy do poziomu koordynatora działu włącznie oraz pełnomocnicy − bez stanowisk
menedżerskich (kierowcy i biuro), a także wszyscy do poziomu kierownika zmiany włącznie (magazyn). Praktyki mogły być zgłaszane indywidualnie lub grupowo.
W procesie oceniania tylko praktyki już wdrożone mogły być brane pod uwagę
przy przyznawaniu nagród. Dodatkowo każdy zgłaszający przygotowywał plan wdrożenia oraz koszty i zyski, które związane są z implementacją pomysłu.
W okresie od lipca do listopada 2010 ze wszystkich spółek Grupy Raben zgłoszono
63 projekty, z czego 24 zostały wcześniej wdrożone. Nagrodzono 16. Nagrody pieniężne przyznano 3 najlepszym pomysłom: 1000 zł netto (tytuł: Mistrz Usprawnień),
500 zł netto, 300 zł netto. Wszystkie nagrodzone podczas 6 miesięcy pomysły wezmą
udział w konkursie o tytuł „Najlepszy Pomysł Raben Group”. Przewidziano nagrody
pieniężne dla 3 najlepszych rozwiązań ze wszystkich spółek.
W wyniku wdrożonych pomysłów zmniejszono o około 20% zużycie papieru – m.in.
dzięki drukowaniu dwustronnemu; zwiększono wydajność w magazynie poprzez zainstalowanie specjalnych zegarów z podziałem na godziny co-packingu, załadunku
itp. Pomysły są realizowane w zgodzie z metodą Kaizen, dzięki czemu wymagają
niewielkich nakładów finansowych. Pracownicy także odczuli korzyści z realizacji
pomysłów i to nie tylko w postaci nagród finansowych. Korzyścią były satysfakcja
z wdrożenia własnej koncepcji oraz element integracyjny. Projekty mogą bowiem
być realizowane w grupach.



Równe szanse i różnorodność

HSBC Bank Polska S.A.

Strategia różnorodności i włączania (R&W) jako główny czynnik
rozwoju kultury opartej na wartościach
Nazwa: HSBC Bank Polska S.A.
Główna działalność: bankowość dla
klientów indywidualnych, firm, usługi
skarbowe i bankowość inwestycyjna
Siedziba: 00-693 Warszawa,
ul. Marszałkowska 89
Rok założenia w Polsce: 2004
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 600
Strona internetowa:
www.hsbc.pl

HSBC, zawdzięczając swój sukces umiejętnemu wykorzystaniu zróżnicowanych stylów pracy i kompetencji, promuje politykę różnorodności w zatrudnieniu, wsłuchuje
się w opinie i poglądy pracowników oraz stara się rozwiązywać ich problemy.
Strategia różnorodności i włączania R&W realizowana jest w procesie rekrutacji
przebiegającym zgodnie z obowiązującą i podkreślaną przez bank filozofią „równości traktowania”. W firmie funkcjonuje program mentorski, system elastycznego
świadczenia pracy oraz jasny program nagradzania pracowników. W roku 2010 firma
uruchomiła „Career adventure” – program praktyk wewnętrznych dla pracowników
banku. Strategia R&W sprzyjać ma także poprawie równowagi w zatrudnieniu kobiet
i mężczyzn, jak też przedstawicieli poszczególnych grup etnicznych. Liczba kobiet na
szczeblu zarządzającym w polskim banku HSBC wzrosła w 2010 roku do średniego
poziomu 25% w porównaniu ze średnią 10% w roku 2009. W kierownictwie najwyższego szczebla zasiadają przedstawiciele różnych grup etnicznych.
HSBC opracowała wskaźnik R&W, którego poziom określany jest w dorocznej ankiecie pracowniczej na podstawie 8 czynników: stopień determinacji HSBC w zakresie
zapewnienia równych szans wszystkim zatrudnionym, środowisko pracy szanujące odmienność opinii, godziwe traktowanie pracowników w całej organizacji bez
względu na pochodzenie lub różnice, docenianie wkładu pracowników, poczucie
przynależności do zespołu, poszanowanie godności pracowników, zapewnienie warunków umożliwiających osiągnięcie sukcesu wszystkim bez względu na pochodzenie, możliwość otwartej krytyki przejawów nagannych zachowań w organizacji.
Strategia R&W przyczynia się m.in. do wzrostu konkurencyjności banku, polepszenia relacji z klientem, zwiększenia zaangażowania pracowników oraz przyciągania
utalentowanej kadry. W 2011 roku bank planuje uruchomienie sieci liderów i grup
zadaniowych R&W, których zadaniem będzie monitorowanie postępów realizacji
strategii.
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Kompania Piwowarska



Komunikacja wewnętrzna

Portal społecznościowy pracowników Kompanii Piwowarskiej
„Małe Piwo”

W firmach zatrudniających dużą ilość pracowników dobra komunikacja i integracja,
w tym integracja wokół wartości ważnych dla firmy – są wyzwaniem. Portal malepiwo.net jest jednym z pierwszych w Polsce narzędzi komunikacji wewnętrznej pozwalającym w znaczny sposób poszerzyć możliwości komunikacji firmy z pracownikami.

Nazwa: Kompania Piwowarska SA
Główna działalność: produkcja
i sprzedaż piwa
Siedziba: 61-285 Poznań,
ul. Szwajcarska 11
Rok założenia w Polsce: 1999
Liczba zatrudnionych w 2010: 3100
Strona internetowa: www.kp.pl

Użytkownicy portalu tworzą społeczność złożoną z pracowników z wielu różnych
lokalizacji. Portal zapewnia wszystkim zatrudnionym równe prawa i nieograniczony
dostęp. Spełnia funkcję informacyjno-integracyjną. Każdy pracownik może codziennie przeczytać najnowsze informacje z życia firmy, na bieżąco wymienić się komentarzami bez ograniczeń wynikających z miejsca czy rodzaju wykonywanej pracy. Pozwala na szybki przepływ informacji nie tylko pomiędzy pracownikami, ale także
między pracownikami a zarządem firmy. Do tej pory żadne z narzędzi komunikacji
wewnętrznej nie dawało takiej możliwości.
Każdy użytkownik ma swój profil, w którym może publikować zdjęcia, prowadzić
blog, komentować wszelkie wydarzenia w portalu, zakładać grupy dyskusyjne, brać
udział w rozmaitych konkursach.
Portal to także miejsce komunikowania o ważnych dla firmy zagadnieniach. Jednym z nich jest 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju. W okresie od czerwca
do września 2010 firma prowadziła kampanię „10 priorytetów, 1 przyszłość”, której
celem było, aby każdy pracownik: znał i rozumiał wszystkie 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju; wiedział, w jaki sposób firma je realizuje i jakie co roku stawia
sobie cele w każdym z nich; chciał i umiał sobie odpowiedzieć na pytanie, jak sam,
indywidualnie, może przyłączyć się do realizacji priorytetów.
Portal malepiwo.net, który ma ponad 1600 użytkowników (ponad 50% pracowników), przyczynia się do przejrzystości i dwustronności komunikacji, dobrej atmosfery, wspiera integrację, umożliwia komentowanie wszystkich newsów, blogów, zdjęć.
Pozwala na natychmiastową informację zwrotną dotyczącą działań firmy, w tym także działań w obszarze CSR.

Lafarge



Kampania promocyjna dla pracowników „Przypnij się do życia”

Dla firmy Lafarge bezpieczeństwo jest priorytetem. We wszystkich krajach, w których działa, wprowadzone są jednolite zasady bezpieczeństwa. Działania te dotyczą
również firm współpracujących z Lafarge.
Od czerwca do grudnia 2010 roku trwała kampania promocyjna „Przypnij się do
życia” skierowana do pracowników Lafarge w Polsce. Kampania polegała na informowaniu pracowników o prawidłowym i nieprawidłowym postępowaniu podczas
jazdy, dostarczaniu faktów, na rozmowach z ekspertami, organizowaniu szkoleń.
Wykorzystano plakaty, mailingi, ulotki, spotkania i najróżniejsze eventy. Częścią akcji były działania edukacyjne dla najmłodszych dotyczące bezpiecznego zachowania
na drodze. Dla dzieci pracowników zostały przygotowane gry edukacyjne, puzzle
i odblaskowe elementy pomocne w bezpiecznym poruszaniu się, m.in. w dotarciu
do szkoły.

Zdrowie i bezpieczeństwo
Nazwa: Lafarge Cement SA
Główna działalność: produkcja
materiałów budowlanych – cement
Siedziba: 28-366 Małogoszcz
ul. Warszawska 110
Rok założenia w Polsce: 1995
Liczba zatrudnionych w 2010: 565
Strona internetowa: www.lafarge.pl

W ramach kampanii wdrażany był również program szkoleń kierowców samochodów służbowych. Składał się z 2 etapów: doskonalenie techniki jazdy w ekstremalnych warunkach oraz nauka elementów jazdy defensywnej i eco (używanie auta
w sposób ekonomiczny i ekologiczny). Projekt zakończył się w grudniu 2010 roku
szkoleniami z pierwszej pomocy przedmedycznej, przede wszystkim pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych.
Dzięki działaniom edukacyjnym w zakładach cementowych w Polsce nie odnotowano żadnego wypadku od 5 lat.
W 2010 roku Lafarge otrzymał nagrodę „Edukator” Polskiego Związku Wynajmu
i Leasingu Pojazdów jako firma najbardziej zaangażowana w edukację kierowców.
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Życie zawodowe i prywatne
Nazwa: NIVEA Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: dystrybucja
kosmetyków
Siedziba: 61-021 Poznań,
ul. Gnieźnieńska 32
Rok założenia w Polsce: 1997,
historycznie w Poznaniu
firma mieści się od 1929 roku
Liczba zatrudnionych w 2010: 286
Strona internetowa:
www.niveapolska.pl

MIEJSCE PRACY

NIVEA Polska Sp. z o.o.

Ringier Axel Springer Polska

Pomysł utworzenia przedszkola był odpowiedzią na sygnały pracowników, którzy
mieli kłopot z pogodzeniem obowiązków zawodowych i rodzicielskich ze względu
na różne godziny pracy i otwarcia poznańskich przedszkoli oraz na przerwę wakacyjną w publicznych placówkach.

„ASy PIK. Przedsiębiorczy, Innowacyjni, Kreatywni” to wewnętrzny konkurs dla pracowników wydawnictwa, który trwał od kwietnia do czerwca 2010 roku. Celem była
promocja i integracja działań zrównoważonego rozwoju z biznesową i operacyjną
działalnością firmy. Na opracowanie zgłoszeń indywidualnie lub grupowo pracownicy mieli około miesiąca. Pomysły oceniała wewnętrzna Komisja Konkursowa powołana przy zarządzie firmy.

Firmowe przedszkole

W siedzibie firmy Beiersdorf w Hamburgu firmowe przedszkole funkcjonuje już od
1938 roku. Jednak utworzenie przedszkola przez NIVEA Polska w Poznaniu jest projektem pionierskim, jeśli chodzi o oddziały koncernu Beiersdorf na świecie.
W jego realizację zaangażowani byli pracownicy firmy z różnych działów. Początkowo
to oni podejmowali rozmowy z władzami miasta, z Wydziałem Architektury i Urbanistyki oraz z Wydziałem Oświaty. Prowadzenie placówki zostało powierzone Prywatnemu Przedszkolu Estetycznemu w Poznaniu. Przedszkole reprezentowało firmę
w kontaktach z Wydziałem Oświaty, wspierało w trakcie spotkań z rodzicami i służyło praktyczną radą od momentu tworzenia projektu adaptacji budynku, poprzez
jego umeblowanie i wyposażenie, aż po stworzenie programu zajęć. Ostatecznie
przedszkole powstało na terenie firmy NIVEA Polska – na jego siedzibę zaadaptowano część istniejącego budynku magazynowo-socjalnego.
W 2010 roku przedszkole przyjęło 52 dzieci. Placówka zapewnia wysoki poziom
przedszkola prywatnego w cenie przedszkola publicznego, co było ważnym postulatem pracowników.
Utworzenie przedszkola jest projektem spójnym z wizerunkiem firmy przyjaznej młodym rodzicom. Firmowe przedszkole pomaga we wcześniejszym powrocie młodych
mam do pracy, poprawia komfort pracy, zwiększa zaangażowanie i przywiązanie do
firmy. Uelastycznia czas pracy i zwiększa dyspozycyjność rodziców, zwłaszcza kobiet.
A to ważna grupa dla firmy. Stanowi bowiem 50% personelu, z którego ponad 60%
jest między 25. a 35. rokiem życia. Realizacja projektu pozwala utrzymać w firmie
wartościowych pracowników mających małe dzieci.



Równe szanse i różnorodność

Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland S.A.
Zróżnicowanie i Otwartość

Nazwa: Prima Sara Lee Coffee and Tea
Poland S.A.
Główna działalność: produkcja
i sprzedaż kawy
Siedziba: 61-612 Poznań, ul. Rubież 46
Rok założenia w Polsce: 1998
Liczba zatrudnionych w 2010: 240
Strona internetowa:
www.prima.com.pl

Jednym z bardzo ważnych elementów wpisanych w kodeks etyczny koncernu Sara
Lee jest polityka Zróżnicowania i Otwartości. Firma stara się w każdym pracowniku
– jego stylu pracy, doświadczeniach, umiejętnościach – dostrzec wartość dodaną
i przekuć w atut firmy.
Praktycznym przykładem realizacji zasady Zróżnicowania i Otwartości jest program
aktywizacji zawodowej kobiet w palarni kawy w Sułaszewie. Podczas wdrażanego
tam programu optymalizacji procesów produkcyjnych kierownicy produkcji opracowali projekt aktywizacji zawodowej skierowany do kobiet – paczkarek, które zostały
objęte systemem szkoleń. U podstaw tego pomysłu było założenie, że kobiety, które
do tej pory zazwyczaj pracowały na najniższych stanowiskach produkcyjnych, powinny mieć szansę rozwoju i awansu.
Każda paczkarka została objęta „opieką” jednego z operatorów maszyn, którzy na
bieżąco przekazywali im wiedzę oraz sprawdzali zdobyte umiejętności. Kierownicy
produkcji opracowali specjalny formularz zawierający szczegółowy opis umiejętności technicznych, które powinien posiadać operator danej maszyny. Każda paczkarka
była oceniania bardzo szczegółowo pod względem zdobytych umiejętności. Ocena
była dwutorowa: przeprowadzał ją brygadzista organizujący szkolenie oraz uczestnicząca w nim pracownica. Osoba, która otrzymała ocenę w wysokości 60%, była
kierowana do dalszego szkolenia. Wynik w wysokości 80% oznaczał awans. W 2010
roku w projekcie wzięło udział 25 pań, spośród których 6 awansowało.



Poszukiwanie zrównoważonego rozwoju w codziennej pracy

Partycypacja pracowników
   w zarządzaniu
Nazwa: Ringier Axel Springer
Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: media
Siedziba: 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 52
Rok założenia w Polsce: 1994
Liczba zatrudnionych w 2010: 651
Strona internetowa:
www.ringieraxelspringer.pl

W konkursie wzięło udział 59 projektów i pomysłów pracowników wszystkich szczebli. Komisja zwracała szczególną uwagę na to, czy zgłaszane inicjatywy realizowały
zasady zrównoważonego rozwoju.
Komisja nagrodziła 7 projektów, których zwycięzcy zostali ogłoszeni w komunikatach i otrzymali bony wycieczkowe do indywidualnego wykorzystania. Zwycięskie
propozycje zostały przekazane do zarządu, by móc stać się podstawą projektów realizowanych przez firmę w przyszłości.
Praktyka jest przykładem zorganizowanego po raz pierwszy w firmie systemu zarządzania pomysłami pracowników. Korzyści z niej wynikające to wzbudzenie motywacji pracowników i pobudzenie ich do innowacyjnego działania, przypomnienie wartości zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością firmy,
a także poznanie praktycznych aspektów ich realizacji w działalności wydawniczej.

RWE POLSKA



Równe szanse i różnorodność

Kobiety z energią

W 2010 roku RWE Polska przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju, której jednym z celów jest wspieranie różnorodności, czyli twórcze i efektywne wykorzystanie
różnic funkcjonowania w środowisku biznesowym w aspekcie międzykulturowym,
płci i wieku.
W czerwcu 2010 roku, podczas spotkania menedżerek RWE Polska z prezesem zarządu RWE AG, zrodziła się inicjatywa „Kobiety z energią”, której celem jest budowanie
relacji z przedstawicielkami firm i instytucji polskiego sektora energetycznego oraz
promocja stylu zarządzania i przywództwa charakterystycznego dla kobiet. Menedżerki z RWE planują także włączać się w ogólnopolskie inicjatywy kobiet.

Nazwa: RWE POLSKA SA
Główna działalność: sprzedaż energii
elektrycznej, wsparcie rozwoju
Grupy RWE w Polsce
Siedziba: 00-347 Warszawa,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Rok założenia w Polsce: 1903
Liczba zatrudnionych w 2010: 602
Strona internetowa: www.rwe.pl

Około 50% stanowisk menedżerskich w RWE Polska zajmują kobiety. Jest to wskaźnik znacząco wyższy niż w innych krajach, w których działa Grupa RWE. Inicjatywa
„Kobiety z Energią” opiera się na wartościach takich jak: uczciwość, szacunek, solidarność; bazuje na Kodeksie Etycznym RWE oraz popiera otwartą komunikację,
przyjazne podejście do ludzi i świata, dobre poczucie humoru.
Kobiety z energią sformułowały 5 postulatów:
- większa transparentność i otwartość podczas procesu rekrutacji
- uwzględnienie kobiet i cudzoziemców na „krótkiej liście” rekomendowanych kandydatów do zatrudnienia
- wsparcie pracujących mam
- wpisanie celów Diversity do Business Core Card menedżerów i członków zarządu
- 2 x 10 do 2012: do 2012 roku o 10 kobiet więcej na stanowiskach senior menedżera
w siedzibie RWE AG i o 10 kobiet więcej w zarządach spółek koncernu.
Realizacja projektu zwraca uwagę na kobiecy styl zarządzania, przyczynia się do promocji kobiet, zwiększenia szans menedżerek do awansu w ramach wysokiej ścieżki
kariery w koncernie, wspierania kobiet na stanowiskach kierowniczych w godzeniu
obowiązków zawodowych i prywatnych, ale także do wzmacniania ich poczucia własnej wartości i atutów.

Zakład produkcyjny Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland otwiera się także na potrzeby społeczności lokalnej, której mieszkańcy stanowią znaczną część pracowników palarni kawy. W 2010 roku kierownictwo podjęło decyzję o wejściu do konsorcjum firm biorących udział w projekcie Comenius-Regio COMPACT, polegającym
na organizowaniu praktyk zagranicznych dla uczącej się młodzieży z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Chodzieży i Berufskolleg fur Technik w Ahaus (Niemcy).
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 Profilaktyka

zdrowotna
pracowników

Nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Strona internetowa:
www.bgk.com.pl
Nazwa: Biedronka
Strona internetowa:
www.biedronka.pl
Nazwa: Lafarge
Strona internetowa:
www.lafarge.pl
Nazwa: Pomorska Spółka Gazownictwa
Strona internetowa:
www.psgaz.pl

Pakiet usług medycznych w ramach abonamentów wykupionych przez firmy w prywatnych przychodniach to już dla zdecydowanej większości standard. Firmy coraz
częściej zdają sobie sprawę, że mimo tych udogodnień pracownicy nie zawsze mają
czas na zadbanie o swoje zdrowie, a niektórzy – ze względu na obawę o wynik
badania – odkładają nawet decyzję o pójściu do lekarza. Zdrowie to jednak podstawa efektywnej pracy i zaangażowania, dlatego firmy coraz częściej upowszechniają
edukację zdrowotną i profilaktykę. Przede wszystkim profilaktykę chorób nowotworowych, których wczesna wykrywalność daje największą szansę na wyleczenie.
W ramach programu „Badanie na śniadanie” Pomorska Spółka Gazownictwa sprowadziła na teren firmy laboratorium medyczne, w którym przez kilka dni czerwca
2010 roku pracownicy mogli poddać się badaniu krwi: kobiety pod kątem nowotworu jajnika (marker nowotworowy CA – 125), mężczyźni pod kątem nowotworu
prostaty (marker nowotworowy PSA). Pobrania materiału dokonano we wczesnych
godzinach pracy. W badaniu wzięło udział 70% uprawnionych.
Sieć sklepów Biedronka od 2004 roku realizuje program „Razem zadbajmy o zdrowie”: jego istotą są badania profilaktyczne dla kobiet (mammografia, USG piersi,
cytologia) i mężczyzn (badania analityczne, USG, EKG, prostata) przeprowadzane co
roku – od marca do maja oraz od czerwca do sierpnia – na koszt pracodawcy. W 2010
roku zostało przebadanych 2408 kobiet i 246 mężczyzn.
Bank Gospodarstwa Krajowego w budynku swojej centrali w godzinach pracy przeprowadza coroczne akcje profilaktyczne – dzień zdrowia pracownika. W takim dniu
przeprowadzane są profilaktyczne badania wagi, wskaźnika BMI, poziomu glukozy
oraz ciśnienia tętniczego.
W 2010 roku firma Lafarge ujednoliciła opiekę medyczną dla wszystkich pracowników i ich rodzin, a także stworzyła strategię ochrony zdrowia i program działań
skierowanych do pracowników. Między innymi udostępniła dodatkowe usługi medyczne dostosowane do wieku pracownika, płci i stanowiska pracy, zorganizowała
interaktywne seminaria z możliwością indywidualnych konsultacji oraz różne imprezy tematyczne dla pracowników („Tydzień owoców”, „Żywność ekologiczna”).
Zgodnie z oceną firm prowadzona profilaktyka zdrowotna sprzyja zadowoleniu
pracowników, budowaniu z nimi lepszych relacji, wzmacnianiu odpowiedzialności
pracodawcy za pracownika. A w efekcie – budowaniu lepszego wizerunku firmy.

 Wolontariat
Nazwa: Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.
Strona internetowa:
www.alcatel-lucent.pl
Nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Strona internetowa:
www.bgk.com.pl
Nazwa: Citi Handlowy
Strona internetowa:
www.citihandlowy.pl

pracowniczy

W roku 2010 wśród zgłoszonych praktyk w dziedzinie wolontariatu pracowniczego najwięcej było wewnętrznych konkursów grantowych: pracownicy mogli
zgłaszać swoje pomysły i starać się o wsparcie finansowe na ich realizację. Do
zespołów składających wniosek lub realizujących pomysły mogły wchodzić także
osoby spoza firmy. Takie są założenia konkursu organizowanego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Wolontariat jest super!” oraz programu „Wolontariusze HOPE” firmy NUTRICIA. Dla firmy Henkel z kolei ważne jest,
aby we wniosku grantowym pracownicy wskazali charakter swojego osobistego
zaangażowania w projekt – to podstawowy warunek otrzymania wsparcia od firmy.
W wypadku większości konkursów wnioski oceniały specjalne kapituły lub rady
programowe, a w wypadku organizowanego przez Polkomtel konkursu „Zmieniaj
świat” zgłaszane projekty oceniali sami pracownicy na Planecie Plusa. Wsparcie
finansowe w ramach konkursów grantowych dla pracowników wahało się od 3 do
15 tysięcy złotych.
Firmy zapewniają też wsparcie merytoryczne podczas realizacji zwycięskich projektów. Do koordynacji programu „Wolontariusz Tchibo. Chcę pomagać!” wyznaczany
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jest opiekun, który udziela wsparcia wolontariuszom. W programie Coca-Coli HBC
Polska „Wolontariusz po radosnej stronie życia” oferowana jest pomoc specjalistów
z Centrum Wolontariatu, którzy mogą podpowiedzieć, jak efektywnie zrealizować
pomysły.

Nazwa: Coca-Cola HBC Polska
Strona internetowa:
www.coca-colahellenic.pl

Firmy dostrzegają, że wolontariat pracowniczy silnie integruje i motywuje pracowników, dlatego stosują rozmaite zachęty i udogodnienia. Citi Handlowy w ramach
programu wolontariatu pracowniczego oferuje m.in. dodatkowy dzień wolny
w roku na tę aktywność, a także system wspomagania wolontariatu (VMS), dzięki
któremu wolontariusze mogą wyszukać interesujące ich działania.

Nazwa: Danone Sp. z o.o.

Firmy chcą umożliwiać angażowanie się w wolontariat także pracownikom spoza
głównych siedzib. Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland w ramach konkursu dla
pracowników postawiła na przedstawicieli handlowych: mogą oni działać lokalnie, w swoich społecznościach i na te działania pozyskiwać wewnętrzne granty.
Pracownicy działu sprzedaży z różnych oddziałów i platform sprzedaży firmy Danone
odwiedzali organizacje, które dostawały wsparcie w ramach programu „Podziel się
posiłkiem”. A później podczas imprezy integracyjnej startowali w różnych konkurencjach sportowych i zdobywali dla odwiedzanych wcześniej organizacji punkty, które
wymieniane były na sprzęt kuchenny. DB Schenker swoje projekty wolontariackie
realizuje we wszystkich oddziałach firmy w Polsce. Dodatkowo w związku z niektórymi angażuje klientów oraz współpracujących z nią przewoźników i kurierów.

Strona internetowa:
www.dbschenker.com/pl

Pracownicy nadal chcą też po prostu angażować się w pomoc, która wymaga cięższej pracy fizycznej, zorganizowania zespołu i zrobienia czegoś razem dla jakiejś
grupy społecznej albo organizacji. 13 pracowników firmy Oracle Polska w ciągu
jednego dnia pomalowało świetlicę szpitala klinicznego w Warszawie. Ponadto
wyposażyli ją w meble, zabawki i niezbędne urządzenia. Firma ProLogis odnowiła
zalany budynek terapeutyczny Fundacji Synapsis: 21 osób – niemal połowa wszystkich pracowników firmy – pomalowało 7 sal i ułożyło w nich wykładzinę.
Swoje doświadczenie i osobiste zaangażowanie oferują też pracownicy bydgoskiego
biura firmy Alcatel-Lucent. W ramach programu „Lepszy start – spełnione w działaniu” doświadczeniami dotyczącymi autoprezentacji dzielili się z młodymi kobietami
zagrożonymi ubóstwem i marginalizacją. Aby zaszczepić w dzieciach z ognisk TPD
na warszawskiej Białołęce i w Pruszkowie pragnienie osobistego rozwoju, obudzić
zainteresowania i zmotywować do działania – pracownicy L’Oréal organizują prezentacje ciekawych zawodów, na które zapraszani są wybitni specjaliści z odpowiednich
dziedzin. Pracownicy zakładu produkcyjnego firmy NUTRICIA tworzą nawet wspólnie na początku każdego roku „Kalendarz Supporting Life w Opolu” – plan działań
charytatywnych na rzecz dzieci z domu dziecka w Tarnowie Opolskim. W każdym
miesiącu jest jedno wydarzenie, za którego organizację odpowiada konkretny dział.
Pracownicy sami ustalają temat spotkania z dziećmi i sposób jego realizacji.
Firma Timberland/MIG Group w ramach wolontariatu pracowniczego realizuje globalne cele redukcji emisji CO2, dlatego angażuje się w sadzenie drzew i regenerację
obszarów naturalnych. W 2010 roku w ramach projektu „Pieniny małe” zostały wykonane prace porządkowe oraz regeneracja podmytych szlaków po wiosennej powodzi.
Pracownicy firmy Spolita PR w ramach wolontariatu pracowniczego realizowali
projekt „Radom. Lokalnie współpracujemy razem!”, którego celem było rozpropagowanie idei społecznej odpowiedzialności wśród przedstawicieli lokalnego biznesu
i organizacji pozarządowych. Podczas 5 spotkań reprezentanci obu sektorów mieli
możliwość wymiany doświadczeń, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami na rzecz społeczności lokalnej.
Działania w ramach wolontariatu pracowniczego są coraz lepiej zorganizowane.
Widać też, że ich pomysłodawcy i realizatorzy chcą coraz bardziej odpowiadać na
rzeczywiste potrzeby. Wolontariat pracowniczy to praktyka mocno zakorzeniona
w większości firm, znajdująca coraz lepsze zrozumienie wśród pracowników, a dla
pracodawców – coraz bardziej skuteczny sposób na zmotywowanie i zintegrowanie
zespołu. Zobaczymy, jakie działania w tym zakresie podejmą firmy w roku 2011 –
Europejskim Roku Wolontariatu.

Strona internetowa:
www.danone.pl
Nazwa: DB Schenker

Nazwa: Henkel Polska Sp. z o.o.
Strona internetowa:
www.henkel.pl
Nazwa: L’Oréal Polska
Strona internetowa:
www.loreal.pl
Nazwa: NUTRICIA Zakłady Produkcyjne
Sp. z o.o.
Strona internetowa:
www.nutricia.com.pl
Nazwa: Oracle Polska
Strona internetowa:
www.oracle.com
Nazwa: Polkomtel S.A.
Strona internetowa:
www.plus.pl
Nazwa: Prima Sara Lee Coffee and Tea
Poland S.A.
Strona internetowa:
www.prima.com.pl
Nazwa: ProLogis
Strona internetowa:
www.prologis.com
Nazwa: Spolita PR
Strona internetowa:
www.spolitapr.pl
Nazwa: Tchibo Warszawa
Strona internetowa:
www.tchibo.pl
Nazwa: Timberland/MIG Group
Strona internetowa:
www.timberland.pl, www.miggroup.com
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Biznes
a rynek
Neoklasyczny obraz homo oeconomicus – jak można ironicznie powiedzieć
– ‘zwalnia’ człowieka od wszelkich wahań między ‘dobrem a złem’, między
‘wspólną korzyścią a własnym interesem’. Nie ma w nim wyrażonego
wprost zobowiązania do odpowiedzialności za współświat i za przyszłe
pokolenia. (…) Mimo to niektórzy ekonomiści próbują jeszcze go ‘ratować’,
na przykład tłumacząc, że można działać z racjonalnym nastawieniem
na cel także wówczas, gdy w kalkulacji bierze się pod uwagę interesy
innych ludzi i w ten sposób osiąga własną korzyść, jaką jest postępowanie
etyczne (…). W ramach ekonomii zrównoważonego rozwoju proponujemy
posługiwanie się pojęciem homo cooperativus, wywodzącym się
z nowej ekonomii środowiska. Uważamy je za bardzo trafne, ponieważ
odzwierciedla zdolność do współpracy (…) oraz potencjał idealizmu.
Holger Rogall
Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 185-189

W obszarze „Biznes a rynek” prezentujemy inicjatywy, które pokazują, jak firmy w Polsce kształtują
swoje relacje z otoczeniem branżowym, regulacyjnym oraz konsumenckim. W 2010 roku Forum
Odpowiedzialnego Biznesu poświęciło wiele uwagi tematyce relacji z dostawcami i standardom
produkcji. Okazało się, że mimo – iż wiele firm deklaruje postępowanie zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju – wciąż brakuje dyskusji o roli dostawców w tym obszarze. Jest to
tymczasem jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw – nie możemy mówić
o odpowiedzialności, jeśli nie zwracamy uwagi na to, jakie standardy stosują nasi kontrahenci i jaki jest
nasz wpływ na ich kondycję. Warto dyskutować o sprawach otoczenia rynkowego, nawet jeżeli jest to
dyskusja trudna i wymagająca nowego podejścia do relacji z interesariuszami.
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RYNEK

RYNEK



Rozwój rynku

Bank Zachodni WBK
Obsługa bez barier

Nazwa: Bank Zachodni WBK S.A.
Główna działalność: finanse
Siedziba: 50-950 Wrocław, Rynek 9/11
Rok założenia w Polsce: 2001
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 9250
Strona internetowa:
www.bzwbk.pl

Bank Zachodni WBK postanowił wyjść naprzeciw problemowi wykluczenia osób
niepełnosprawnych z wielu dziedzin życia społecznego, dostosowując infrastrukturę
oddziałową i informatyczną banku do potrzeb niepełnosprawnych klientów.
W ramach projektu przeprowadzono szereg działań na rzecz poprawienia obsługi
oraz ułatwienia korzystania z usług banku przez osoby niepełnosprawne: dokonano
audytów architektonicznych w 100 placówkach banku, 67 oddziałów zostało poddanych pracom dostosowawczym, a 33 uzyskały certyfikację dostępności; przeszkolono 140 pracowników z 63 oddziałów z całego kraju podczas 13 sesji; dostosowano
serwis www oraz 51 bankomatów na terenie kraju.
W realizację praktyki zaangażowani są przedstawiciele wielu jednostek banku,
w tym odpowiedzialnych za infrastrukturę oddziałową, bankowość elektroniczną,
kulturę organizacyjną, jak również beneficjenci (np. testy serwisów www były realizowane przez niedowidzących i niewidomych informatyków z Polskiego Związku
Niewidomych, a szkolenia prowadzili niepełnosprawni trenerzy). Realizacji działań
towarzyszyły cykliczne konsultacje z partnerami społecznymi: Stowarzyszeniem
Przyjaciół Integracji oraz Polskim Związkiem Niewidomych.
W efekcie wdrożenia praktyki zwiększyły się kwalifikacje zawodowe przeszkolonych
pracowników, bank podniósł jakość obsługi klientów, a w rankingu Newsweeka
awansował z 13. na 4. miejsce w kategorii „Najlepszy bank dla niepełnosprawnych”.
Osoby niepełnosprawne uzyskały dostęp do infrastruktury oddziałowej i internetowej banku, w tym możliwość zamówienia wizyty doradcy w domu.



Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości
Nazwa: BRE Bank SA

Główna działalność: działalność
bankowa
Siedziba: 00-950 Warszawa,
ul. Senatorska 18
Rok założenia w Polsce: 1986
Liczba zatrudnionych w 2010: 5300
Strona internetowa:
www.brebank.pl

BRE Bank

Wspieranie kobiecej przedsiębiorczości

Obserwując potrzebę wsparcia rozwoju kobiet, zwiększenia ich obecności w biznesie, a także śmiałego podejmowania biznesowych wyzwań, BRE Bank promuje
kobiety odnoszące sukcesy w biznesie oraz edukuje kobiety w zakresie przedsiębiorczości.
W ramach projektu 3 razy do roku organizowane są seminaria edukacyjne „Jutro
Należy Do Kobiet”, które w 2010 roku zgromadziły 130 uczestniczek. Od 2009 roku
BRE Bank jest współorganizatorem konkursu „Bizneswoman Roku”, który nagradza
kobiety odnoszące sukcesy biznesowe. Firma jest również partnerem popularnej
audycji dla kobiet, edukującej i promującej przedsiębiorczość – „Sukces Pisany
Szminką”, a także edukacyjnego programu telewizyjnego pod tym samym tytułem,
w którym eksperci BRE Banku przybliżają zagadnienia z dziedziny zarządzania
finansami firmy. W projekt zaangażowane są znane osobistości aktywnie wspierające kobiecą przedsiębiorczość, m.in. Olga Kozierowska – właścicielka marki Sukces
Pisany Szminką, dr Irena Eris, Henryka Bochniarz, Teresa Rosati, Małgorzata Potocka,
Ludwik Sobolewski, Adam Szejnfeld.
W 2010 roku ponad 50 uczestniczek w czasie audycji radiowych, 10 w TVN 24,
a 4 w trakcie seminariów – opowiadało o swej drodze do biznesowego sukcesu.
Firma wzmocniła swoją pozycję wyspecjalizowanej instytucji finansowej, wspierającej
przedsiębiorcze kobiety oraz aktywnie budującej relacje z klientami. Uczestniczki programu mogły skorzystać z wiedzy ekspertów i podnieść swoje umiejętności w zakresie
przedsiębiorczości, wypromować reprezentowane przez siebie marki, nawiązać kontakty z innymi kobietami biznesu, a także zyskać uznanie dla swoich osiągnięć.



Edukacja

Deloitte Polska

„Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji”

Deloitte jest firmą doradczą i dzielenie się wiedzą ekspercką stanowi jeden ze sposobów stałego komunikowania się z rynkiem. Jednocześnie, jako instytucja zaufania
publicznego, firma propaguje wartości stanowiące integralny element jej działalności biznesowej – etykę oraz uczciwość i transparentność działania.
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W ramach dzielenia się wiedzą ekspercką i propagowania powyższych wartości,
eksperci firmy Deloitte opracowali książkę „Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji”.

Nazwa: Deloitte Polska
Główna działalność: usługi
w obszarach audytu, doradztwa
podatkowego, doradztwa prawnego,
konsultingu strategicznego oraz
technologicznego, zarządzania
ryzykiem i doradztwa finansowego
Siedziba: 00-854 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 19
Rok założenia w Polsce: 1990
Liczba zatrudnionych w 2010:
ponad 1000
Strona internetowa:
www.deloitte.com/pl

Książka przedstawia kolejne kroki, jakie może podjąć firma na drodze do osiągania odporności na nadużycia poprzez identyfikację czynników ryzyka nadużyć
i korupcji oraz wdrożenie strategii zarządzania tymi zagrożeniami. Autorzy prezentują praktyczne spostrzeżenia i zwracają uwagę na pułapki, jakich należy unikać.
Na podstawie rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami kadry zarządzającej
międzynarodowych firm prezentują różne spojrzenia na zmiany, jakie mają miejsce
w obszarze nadużyć i korupcji oraz na techniki stosowane przez firmy w zwalczaniu
tych zagrożeń.
Publikacja została wydana we współpracy z Wydawnictwem Studio Emka. Dzięki
książce jej bezpośredni adresaci, czyli kadra zarządzająca, zostali uwrażliwieni na
możliwość wystąpienia w firmie zagrożeń związanych z korupcją i nadużyciami,
a także poznali rozwiązania do zastosowania w zapobieganiu i zwalczaniu tych
nieprawidłowości. Ponadto książka promuje ideę zapobiegania korupcji i nadużyć
w firmach i informuje oraz uwrażliwia społeczeństwo na tę tematykę.

eurobank



Edukacja ekonomiczna

Program edukacji finansowej konsumentów oraz promocja
responsible lending

Flagowym produktem firmy eurobank jest łatwo dostępny kredyt, który stał się podstawą przewagi rynkowej, ale też i ryzyka biznesowego. Istotnym czynnikiem ryzyka
jest grupa klientów, która często korzysta z pożyczki w sytuacji podbramkowej i ma
skłonność do zaciągania kredytów „ponad siły”, co prowadzi do przekredytowania
i windykacji. Jest nim również rynek, który wymaga od firmy bardzo odpowiedzialnego podejścia: edukacji, otwartości na problemy, ograniczeń w sprzedaży.

Nazwa: Euro Bank S.A.
Główna działalność: usługi finansowe,
kredyty gotówkowe
Siedziba: 50-126 Wrocław,
ul. Św. Mikołaja 72
Rok założenia w Polsce: 2003
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 3000
Strona internetowa: www.eurobank.pl

W odpowiedzi na te rodzaje ryzyka, firma wdrożyła program edukacji finansowej
konsumentów i promocję responsible lending. Na program składają się 3 elementy:
działania edukacyjne – w zakresie podejmowania świadomych decyzji finansowych,
edukacja mediów, porady ekspertów w portalach i na forach, specjalna sekcja na
stronie banku, ulotki redakcyjne i pomoc doradców w placówkach; rozwiązania
systemowe polegające na uelastycznieniu procesu restrukturyzacji kredytów, zmianach w sposobie windykacji, ograniczeniach w komunikacji marketingowej i przyspieszeniu procesu rozpatrywania reklamacji oraz kultura korporacyjna angażująca
pracowników w role doradców.
Dzięki praktyce firma zmniejszyła ryzyko biznesowe, zyskała na poziomie kultury
korporacyjnej (zaangażowanie pracowników), a także odniosła korzyści wizerunkowe. Bank wzmocnił swoją pozycję instytucji godnej zaufania. Natomiast klienci
banku otrzymali możliwość korzystania z edukacji na wszystkich etapach kontaktu
z bankiem, który stał się bardziej otwarty na dialog w sytuacjach trudnych.

Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
Zasady Dobrych Praktyk Assistance

„Zasady Dobrych Praktyk Assistance” określają reguły postępowania firmy świadczącej usługi assistance z klientami, partnerami biznesowymi, podwykonawcami,
mediami oraz konkurencją. Normy te powstały, aby zachęcić również inne firmy
assistance do ich przyjęcia i stosowania.
Zasady stworzono we współpracy z przedstawicielami Towarzystw Ubezpieczeniowych, Związku Banków Polskich oraz Katedry Etyki Akademii im. Leona Koźmińskiego. Powstawały przez 6 miesięcy, głównie w oparciu o analizę przypadków
i doświadczenia z poszczególnymi grupami podmiotów, do których się odnoszą.
W relacjach z klientem znalazły się zapisy o: dbałości o dobro klienta i najwyższą
jakość usług, informowaniu klienta o przysługujących mu prawach, równym traktowaniu wszystkich klientów, a także starannym wyjaśnianiu reklamacji. W zakresie
współpracy z konkurencją wprowadzono zapisy o niestosowaniu nieuczciwej konku-



Inicjatywy branżowe
Nazwa: Europ Assistance Polska
Sp. z o.o.
Główna działalność: usługi assistance
Siedziba: 02-675 Warszawa,
ul. Wołoska 5
Rok założenia w Polsce: 1996
Liczba zatrudnionych w 2010: 101
Strona internetowa:
www.europ-assistance.pl

w w w. o dpo wi edzia l n y b i zn es . p l

35

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

RYNEK

RYNEK
rencji, nieutrudnianiu konkurencji dostępu do rynku, solidarnym popularyzowaniu
i promowaniu usług assistance, a także transparentnym informowaniu o prowadzonej działalności. W stosunku do mediów firmy przyjmujące zasady zobowiązują się do przekazywania rzetelnych i obiektywnych informacji, wspierania mediów
w zwiększaniu świadomości społeczeństwa, a także niestosowania reklamy wprowadzającej w błąd.
Wdrożenie „Zasad Dobrych Praktyk Assistance” przyniosło pozytywny oddźwięk ze
strony współpracujących podmiotów, które chętniej polecają usługi Europ Assistance Polska swoim klientom. Wśród pracowników zauważono wzrost motywacji oraz
większą identyfikację z firmą. Odnotowano również wzrost rozpoznawalności marki
na tle firm konkurencyjnych.



Edukacja

Nazwa: GlaxoSmithKline
Pharmaceutical SA
Główna działalność: produkcja leków
i produktów ochrony zdrowia
Siedziba: 60-322 Poznań,
ul. Grunwaldzka 189
Rok założenia w Polsce: 1995,
początki działalności 1978
Liczba zatrudnionych w 2010: 1740
Strona internetowa: www.gsk.com.pl

GlaxoSmithKline
Program „Patron”

Program edukacyjny „Patron” powstał w roku 2010 jako odpowiedź na niewystarczający poziom wiedzy wśród profesjonalistów i pacjentów w zakresie metod diagnozowania i leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Na
pierwsze schorzenie choruje w Polsce około 4 milionów osób, a na drugie – około
2 milionów.
Program „Patron” realizowany jest w prawie 1000 zakładów opieki zdrowotnej
w Polsce. Beneficjentami programu są chorzy na astmę i przewlekłą obturacyjną
chorobę płuc, zaś jego adresatami są lekarze i pielęgniarki. W ramach programu
opracowane zostały materiały edukacyjne dotyczące obydwu chorób dla pielęgniarek i pacjentów, w oparciu o które przeszkolono około 3 tysiące pielęgniarek
z 7 regionów Polski. Dzięki zdobytej wiedzy pielęgniarki uczą pacjentów, jak prawidłowo stosować leki i radzić sobie w sytuacji zaostrzenia choroby, a także otrzymały
COPD-6 – rodzaj minispirometru, który służy do wstępnej diagnostyki chorób.
Lekarze zyskali możliwość uczestniczenia w szkoleniach medycznych pogłębiających
ich wiedzę w zakresie wczesnego diagnozowania i prawidłowego leczenia chorób
układu oddechowego. Większość placówek uczestniczących w programie została zaopatrzona w aparaty do badań spirometrycznych.
Dzięki programowi firma zyskała rozpoznawalność wśród swoich interesariuszy jako
partner dbający o podnoszenie ich wiedzy i umiejętności zawodowych. Wielu pacjentów otrzymało szansę na wczesne wykrycie choroby i zahamowanie jej rozwoju
na wcześniejszym etapie. Lekarze i pielęgniarki biorący udział w programie mieli
okazję do rozwoju swoich kompetencji i wiedzy.



Zarządzanie łańcuchem
dostaw
Nazwa: Intermarché

Główna działalność: sieć
supermarketów
spożywczo-przemysłowych
Siedziba: 61-070 Poznań,
ul. Janikowska 33
Rok założenia w Polsce: 1997
Liczba zatrudnionych w 2010: 7000
Strona internetowa:
www.intermarche.pl

Intermarché

Dostawca Godny Polecenia

Wychodząc naprzeciw sporom – toczącym się pomiędzy producentami żywności
a sieciami handlowymi, dotyczącym wyboru dostawców przez placówki handlowe
– sieć Intermarché stworzyła program „Dostawca Godny Polecenia”, który ma być
przykładem dobrej współpracy z dostawcami.
W ramach programu sieć wybiera i promuje najlepszych producentów marek własnych Intermarché w oparciu o następujące kryteria: spełnienie wysokich norm jakościowych dostarczanych produktów, współpraca z siecią trwająca minimum 3 lata,
obrót realizowany z centralą przekraczający 500 tysięcy zł, wspieranie lokalnych społeczności. Miano „Dostawcy Godnego Polecenia” otrzymał producent w kategorii
„Firma z polskim kapitałem” oraz „Firma z kapitałem zagranicznym”.
Dzięki programowi sieć Intermarché pokazała przykład dobrej współpracy z producentami, wsparła firmy produkujące dla sieci produkty marki własnej oraz promowała idee CSR wśród swoich partnerów. Praktyka umocniła i polepszyła relacje
z dostawcami oraz poprawiła wizerunek sieci, co jest istotne ze względu na cel osiągnięcia 7% wzrostu wartości sprzedaży w ciągu najbliższych 3 lat, który wyznaczyła
sobie sieć Intemarché. Natomiast wyróżnione firmy uzyskały możliwość nieodpłatnej promocji dostarczanych produktów w obrębie sieci Intermarché, a ich rozpoznawalność wśród klientów zwiększyła się.
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MAKRO Cash and Carry



Tu mieszkam, tu kupuję

Z badań wynika, że liczba niezależnych, małych sklepów maleje rocznie o około 10%.
Segment ten jest niezwykle ważny zarówno dla polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa. W związku z tym sieć MAKRO Cash and Carry zainicjowała projekt, którego
celem jest wspieranie rozwoju małych sklepów oraz polskiego tradycyjnego handlu.

Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości
Nazwa: MAKRO Cash and Carry
Polska S.A.
Główna działalność:
wielkopowierzchniowy handel hurtowy
Siedziba: 02-183 Warszawa,
Al. Krakowska 61
Rok założenia w Polsce: 1994
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 7500
Strona internetowa: www.makro.pl

Celem projektu „Tu mieszkam, tu kupuję” jest popularyzacja roli, jaką w życiu lokalnych społeczności pełnią małe osiedlowe sklepy. Pierwszym etapem akcji była debata dotycząca sytuacji i perspektyw tradycyjnego handlu w Polsce, w której wzięli
udział przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i MAKRO,
a także prezentacja badania opinii publicznej. Następnie została uruchomiona strona internetowa akcji www.tumieszkamtukupuje.pl, za pośrednictwem której właściciele sklepów mogli zgłosić się do programu. W efekcie 6 tysięcy zgłoszonych sklepów otrzymało pakiet informacyjny o projekcie do wykorzystania w sklepie. Przez
cały rok prowadzone były intensywne działania skierowane do mediów w celu poinformowania opinii publicznej o przebiegu programu.
Dzięki projektowi sieć MAKRO zyskała opinię firmy wspierającej niezależny handel,
powstało medialne forum do dyskusji na temat sytuacji handlu tradycyjnego w kraju, a problem ten został dostrzeżony przez opinię publiczną.

mBank (Pion Bankowości Detalicznej BRE Bank SA)



Dialog z interesariuszami

mRada

W ramach dialogu z klientami w mBanku w 2003 roku stworzono program mRada,
którego celem jest popularyzacja banku przyjaznego dla klientów, dialog między
firmą a klientami i aktywizowanie ich na rzecz rozwoju banku, a także pogłębienie
zaufania do bankowości elektronicznej.

Nazwa: BRE Bank SA
Główna działalność: działalność
bankowa
Siedziba: 00-950 Warszawa,
ul. Senatorska 18
Rok założenia w Polsce: 1986
Liczba zatrudnionych w 2010:
5300 (ogółem w BRE Bank SA)
Strona internetowa: www.brebank.pl,
www.mbank.pl

Kandydaci do mRady zgłaszani są przez klientów mBanku, a wybierani przez pracowników firmy. Nie stają się oni pracownikami banku – kontaktują się z bankiem
poprzez listę mailingową, a pośrednikiem w kontaktach jest moderator mRady wyznaczony z grona pracowników banku. Członkowie mRady testują nowe produkty
i usługi, sugerują innowacje, zadają pracownikom pytania oraz aktywnie udzielają
się na forum. W trakcie 8 lat trwania projektu wymieniono około 20 tysięcy e-maili,
w latach 2008–2010 na blogu mBanku pojawiło się 11 tekstów napisanych przez
mRadnych, a w 2010 roku zorganizowano 2 spotkania, które były okazją do dyskusji
mRadnych z pracownikami banku.
Dzięki projektowi pracownicy mBanku otrzymują opinie klientów na temat wprowadzania nowych i modyfikacji dotychczasowych produktów i usług, a także zyskują
pomoc w rozwiązywaniu problemów z klientami. mRadni są kimś w rodzaju ambasadorów bankowości internetowej. Są tak zaznajomieni z ofertą mBanku, że często
sami udzielają odpowiedzi na pytania zadawane przez innych klientów, mają pierwszeństwo w testowaniu nowych elementów oferty, a ich głos jest brany pod uwagę
w procesie ulepszania i rozszerzania usług banku.

Partnerstwo dla Zdrowia –
Danone, Biedronka i Lubella
oraz Instytut Matki i Dziecka



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 sprzedawana jest w saszetce, która kosztuje 0,65 zł.
Produkt jest owocem nowatorskiego partnerstwa biznesu i instytucji naukowej: producenta – firmy Lubella, koordynatora – firmy Danone, dystrybutora – sieci sklepów
Biedronka w całej Polsce i Instytutu Matki i Dziecka, który czuwa nad rozwojem jakościowym produktu. Współpraca partnerów z odległych od siebie sektorów umożliwiła wykorzystanie różnorodnych, jednak uzupełniających się zasobów. Partnerzy
przyjęli zasadę pobierania minimalnej marży oraz wypracowali przejrzyste zasady

Innowacja zrównoważonego
rozwoju
Nazwa: Partnerstwo dla Zdrowia –
Danone, Biedronka i Lubella oraz
Instytut Matki i Dziecka
Strona internetowa:
www.mlecznystart.pl
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współpracy w zakresie odpowiedzialności. Zysk wypracowany w ramach projektu
jest przeznaczany na rzecz edukacji żywieniowej. Partnerstwo dla Zdrowia to przykład pogodzenia celów biznesowych z dbaniem o innych, bez podejmowania działań charytatywnych. Partnerstwo zawiązało się w 2004 roku, aby przeciwdziałać
niedożywieniu – wychodząc z założenia, że obok akcji charytatywnych i dożywiania
w szkołach – potrzebne jest rozwiązanie systemowe. Rozwiązanie bazujące na wykorzystaniu mechanizmów rynkowych, zaangażowaniu pracowników i dużych środków finansowych.
W 2010 roku sprzedano prawie 19 milionów sztuk saszetek kaszki – 3 razy więcej
niż w roku 2009. W ramach programu realizowano także inne działania, m.in. konkurs skierowany do uczniów na rysunek dotyczący znaczenia pierwszego śniadania
w diecie ucznia; badanie sondażowe na grupie 1000 dzieci dotyczące nawyków
żywieniowych dzieci w wieku szkolnym; cykl wrześniowych artykułów w „Super
Expressie” na temat funkcjonowania dziecka w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pierwszego śniadania na jego rozwój.



Zdrowie i bezpieczeństwo

Nazwa: Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA SA
Główna działalność: produkcja leków
i substancji farmaceutycznych
Siedziba: 83-200 Starogard Gdański,
ul. Pelplińska 19
Rok założenia w Polsce: 1935
Liczba zatrudnionych w 2010: 1545
Strona internetowa:
www.polpharma.pl

POLPHARMA

„Okienko komunikacyjne” na opakowaniach leków Polpharmy

Pacjenci realizujący recepty w aptece często mają kłopoty z zapamiętaniem sposobu
przyjmowania leków, a aptekarze są proszeni o spisywanie instrukcji na osobnych
kartkach, które później są gubione. W odpowiedzi na sygnały interesariuszy firma
Polpharma opracowała nowy projekt opakowań leków na receptę, aby były jak najbardziej przyjazne dla pacjentów i farmaceutów. Projekt powstał po konsultacjach
ze środowiskiem farmaceutycznym.
Zastosowane rozwiązanie graficzne przyjęło format „okienka komunikacyjnego”
umieszczonego na tylnej ścianie opakowania. Składa się ono z dwóch pól: jednego
na wklejenie etykiety z ceną (w różnych rozmiarach funkcjonujących na rynku) i drugiego zawierającego napisy: „rano”, „południe” i „wieczór”, a także pozwalającego
wpisać liczbę tabletek przyjmowanych w tych porach. Ponadto nazwę i dawkę leku
umieszczono na 5 ściankach pudełka (wcześniej maksymalnie na 3), aby zminimalizować ryzyko pomyłki przy jego wydawaniu.
Dzięki projektowi firma pokazała, że jest otwarta na dialog z interesariuszami i stale
ulepsza swoje standardy, a ułatwiając pacjentom zapamiętanie sposobu dawkowania leku, wpływa na poprawę skuteczności leczenia oraz swoją wiarygodność.



Inicjatywy branżowe

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA

Inicjatywy branżowe – spotkania firm energetycznych
Nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA
Główna działalność: poszukiwania
i eksploatacja złóż gazu ziemnego
i ropy naftowej oraz import,
magazynowanie, obrót i dystrybucja
paliw gazowych i płynnych
Siedziba: 01-224 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 25
Rok założenia w Polsce: 1982
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 9000
Strona internetowa: www.pgnig.pl

W 2009 roku po raz pierwszy odbyła się konferencja „Odpowiedzialna Energia” poświęcona zagadnieniom z zakresu zrównoważonego rozwoju branży energetycznej
zorganizowana przez PGNiG we współpracy z firmą PwC. Owocem konferencji było
podpisanie „Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju branży energetycznej”
przez 7 firm: PGNiG, EDF Polska, Gaz-System, GDF Suez Energia Polska, Tauron, ENEA
i Vattnefall.
W 2010 roku do sygnatariuszy deklaracji dołączyły kolejne 3 firmy: Fortum Power
and Heat Polska, Grupa LOTOS oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator. Po
zorganizowanym 13 października 2010 roku spotkaniu kompensującym emisję CO2
wynikającą z organizacji konferencji w poprzednim roku do grona sygnatariuszy dołączyła firma Dalkia Polska. Następnie 13 grudnia odbyło się spotkanie mające na
celu wyłonienie projektów do wspólnej realizacji.
Za kluczowe tematy i obszary potencjalnej współpracy branżowej uznano: CSR jako
źródło innowacji, czyli obszar badań i rozwoju, w tym współpracy z ośrodkami akademickimi; edukację w zakresie postrzegania zrównoważonego rozwoju jako elementu wspierającego biznesową działalność przedsiębiorstw; konieczność lepszej
komunikacji działań, w tym stworzenia wspólnej platformy komunikacji; wymóg
stworzenia przestrzeni do dzielenia się dobrymi praktykami, benchmarkingu oraz
zdobywania inspiracji.
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Pomorska Spółka Gazownictwa



Zaprezentuj się odpowiedzialnie

Ze względu na potrzebę ujednolicenia rodzaju upominków, budowy spójnego wizerunku spółki oraz wyeliminowania upominków niezgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu – opracowano i wdrożono zasady
postępowania przy dokonywaniu zakupów podarunków firmowych.

Zarządzanie łańcuchem
dostaw
Nazwa: Pomorska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o.
Główna działalność: dystrybucja gazu
ziemnego
Siedziba: 80-858 Gdańsk,
ul. Wałowa 41/43
Rok założenia w Polsce: 2003
Liczba zatrudnionych w 2010: 1762
Strona internetowa: www.psgaz.pl

Od 2010 roku zgodnie z nową polityką przy zakupie upominków branych jest pod
uwagę wiele kryteriów związanych z procesem ich produkcji. Po pierwsze produkty
muszą być ekologiczne, czyli wyprodukowane w technologii przyjaznej dla środowiska, przy użyciu materiałów naturalnych i nadających się do recyklingu. Po drugie należy upewnić się, czy podczas produkcji nie są łamane prawa pracownicze,
czy producent nie zatrudnia dzieci i nie stosuje pracy przymusowej. Trzecią ważną
kwestią jest, aby upominki zostały wyprodukowane w Polsce, były bezpieczne dla
zdrowia i życia ludzkiego, posiadały specjalne certyfikaty i atesty, promowały lokalne rękodzieło, kulturę i sztukę, były wykonane ręcznie, a także propagowały zdrowy
i aktywny tryb życia.
Dzięki wdrożeniu nowych zasad wszystkie zamawiane upominki firmowe są zgodne
z ideą zrównoważonego rozwoju. Firma zrezygnowała z zakupu dużej ilości tanich
podarunków masowych na rzecz mniejszej ilości produktów spełniających przyjęte kryteria. Przekazując takie upominki, firma kształtuje świadomość interesariuszy
pod względem dokonywania zakupów bezpiecznych, ekologicznych i wspierających
lokalnych producentów. Dzięki temu spółka ma wpływ na swój łańcuch dostaw, edukując i selekcjonując dostawców oraz partnerów biznesowych.

Procter & Gamble Polska



Pampers-UNICEF „1 paczka = 1 ratująca życie szczepionka”

Choć w Europie tężec noworodkowy to choroba już niemal zapomniana, w krajach
rozwijających się jest to jedna z głównych przyczyn śmierci noworodków. Szacuje
się, że tylko w roku 2010 umarło na nią 59 tysięcy dzieci, co oznacza, że co 9 minut
z powodu tężca noworodkowego zmarło 1 dziecko na świecie. Program PampersUNICEF ma na celu wyeliminowanie zagrożenia tą chorobą do 2015 roku.

Marketing zaangażowany
społecznie
Nazwa: Procter and Gamble DS
Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: produkcja
i dystrybucja kosmetyków i środków
higieny osobistej
Siedziba: 03-872 Warszawa,
ul. Zabraniecka 20
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 3100
Strona internetowa: www.pg.pl,
www.pgrozwija.pl

Program powstał w 2006 roku, a w Polsce funkcjonuje od roku 2008. Mechanizm
akcji jest następujący: „1 paczka = 1 szczepionka ratująca życie”. W praktyce polega
to na przekazywaniu za każdą kupioną w czasie trwania akcji paczkę pieluch lub
chusteczek Pampers z logo UNICEF jednej szczepionki ratującej życie dziecka. Szczepionki fundowane są przez markę Pampers i trafiają do krajów objętych programem
szczepień prowadzonym przez UNICEF, m.in.: Konga, Etiopii, Burkina Faso. W 2008
roku, dzięki zaangażowaniu polskich konsumentów, udało się ufundować ponad
4 miliony szczepionek, a w efekcie drugiej edycji w 2010 roku udało się zakupić ich
ponad 5 milionów.
Dzięki akcji udaje się wyeliminować kolejne kraje z listy zagrożonych tężcem. Akcja
zwiększa świadomość konieczności szczepień w krajach rozwijających się oraz
w Polsce.

Ricoh Polska



PPP Green – usługa „zielonego konsultingu”
w zarządzaniu dokumentami

Dążąc do uzyskania tytułu lidera wśród dostawców technologii środowiskowej na
rynku, firma Ricoh w 2008 roku stworzyła – jako jeden z elementów nowej strategii
sprzedaży rozwiązań w zakresie zarządzania dokumentami – usługę „Pay Per Page
Green”, w 20 krajach regionu EMEA. Program kierowany jest do wszystkich klientów
zainteresowanych profesjonalnymi rozwiązaniami biurowymi, a jego celem jest edukacja ekologiczna klientów.
PPP Green polega na audycie i oszacowaniu emisji CO2 oraz zużycia energii. W ten
sposób obliczony zostaje „całkowity koszt posiadania urządzenia” (sprzętu drukującego), a następnie opracowany program optymalizacji procesów i plan redukcji emisji dwutlenku węgla. Podczas audytu propozycje wymiany sprzętu na ekonomicznie

Innowacja zrównoważonego
rozwoju
Nazwa: Ricoh Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: zarządzanie
dokumentami, usługi informatyczne
i serwis urządzeń biurowych
Siedziba: 02-305 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 146 a
Rok założenia w Polsce: 1996
Liczba zatrudnionych w 2010: 123
Strona internetowa: www.ricoh.com.pl
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RYNEK

RYNEK
i ekologicznie oszczędne są prezentowane wraz z wizualizacją mniejszego wpływu
na środowisko – w przeliczeniu na ilość zaoszczędzonych żarówek lub drzew. Każdy
z klientów ma również możliwość skorzystania z internetowego „zielonego kalkulatora” i własnoręcznego przeliczenia swoich wpływów na środowisko wynikających
z korzystania ze sprzętu drukującego. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez
firmę klienci mogli obniżyć od 10 do 80% zużycie energii elektrycznej i emisję CO2,
zaś firma – podnieść własną konkurencyjność i budować pozytywny wizerunek na
rynku.



Inicjatywy branżowe

Ringier Axel Springer Polska

Optymalizacja procesów logistycznych w dystrybucji gazet
Nazwa: Ringier Axel Springer
Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: media
Siedziba: 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 52
Rok założenia w Polsce: 1994
Liczba zatrudnionych w 2010: 651
Strona internetowa:
www.ringieraxelspringer.pl

Proces dystrybucji prasy codziennej jest niezwykle skomplikowany logistycznie, kosztowny i obciążający środowisko naturalne. Proces ten dotyczy większości wydawców
prasy, którzy indywidualnie rozwożą swoje produkty, niekiedy na tych samych trasach. W ten sposób powstaje tzw. efekt niepełnych ciężarówek, spada efektywność
transportowa i wzrasta koszt końcowego produktu.
W ramach projektu optymalizacji procesów logistycznych w dystrybucji gazet firma
Ringier Axel Springer Polska zaprosiła do współpracy innych wydawców dzienników. W wyniku kilkutygodniowych negocjacji uruchomione zostały, na wybranych
trasach krajowych, wspólne transporty kolportażu dzienników z jednym wydawcą
prasy codziennej. Następnie nawiązano pośrednie lub bezpośrednie kontakty z lokalnymi wydawcami, co przełożyło się na powiązania transportowe na kolejnych
lokalnych trasach.
W efekcie podjętych działań udało się obniżyć koszty transportu dziennika „Fakt”
o około 20% w stosunku do punktu wyjścia. Obserwując rozwój sytuacji na rynku,
można stwierdzić, że współpraca nawet konkurujących wydawców mogłaby przynieść oszczędności prawie 30% kosztów logistyki. Przekłada się to zarówno na
mniejsze ilości paliwa, jak i emisji spalin, a tym samym ogranicza negatywny wpływ
na środowisko naturalne.



Innowacja zrównoważonego
rozwoju
Nazwa: RWE POLSKA SA

Główna działalność: sprzedaż energii
elektrycznej, wsparcie rozwoju
Grupy RWE w Polsce
Siedziba: 00-347 Warszawa,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Rok założenia w Polsce: 1903
Liczba zatrudnionych w 2010: 602
Strona internetowa: www.rwe.pl

RWE POLSKA
Energia z wiatraków

W 2010 roku RWE Polska przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach
której zobowiązała się do kontynuacji inwestycji w odnawialne źródła energii oraz
wprowadzania innowacyjnych produktów dla klientów. Odpowiadając na potrzeby
firm w Polsce, dla których coraz ważniejsze jest, aby używana przez nie energia pochodziła ze źródeł odnawialnych, w 2009 roku RWE Polska, jako jedna z pierwszych
spółek energetycznych w Polsce, zaoferowała swoim klientom biznesowym ekologiczny produkt „Energia z wiatraków”.
Dwie uruchomione przez przedsiębiorstwo farmy wiatrowe na Pomorzu Zachodnim i w regionie Warmii i Mazur będą rocznie wytwarzać 125 MWh, co łącznie
umożliwi zasilenie 62 tysięcy gospodarstw domowych oraz pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o 125 ton. Klienci mogą określić, jaki procent ich rocznego wolumenu ma być wytwarzany w farmach wiatrowych. Kupując produkt, otrzymują
certyfikat potwierdzający, że energia przez nich zakupiona pochodzi z odnawialnych źródeł.
W pierwszym roku istnienia oferty firma sprzedała niemal cały wolumen przeznaczony do zbytu. Produkt pozwala jednocześnie chronić środowisko naturalne i promować proekologiczne zachowania.



Zarządzanie łańcuchem
dostaw

Tesco Polska

Akademia Dostawców Regionalnych – Tesco wspiera lokalnych
dostawców

W ramach rozwoju współpracy z partnerami handlowymi i zwiększenia udziału produktów regionalnych w ogólnym wolumenie produktów Tesco zainicjowało projekt
„Akademia Dostawców Regionalnych”, w ramach którego sieć przygotowała program bezpłatnego wsparcia lokalnych dostawców.
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W czerwcu 2010 roku odbył się cykl spotkań z dostawcami w 8 miastach Polski,
podczas których przedstawiono 230 lokalnym i regionalnym przedsiębiorcom możliwości współpracy z Tesco. Ponadto w październiku zorganizowano cykl bezpłatnych
warsztatów „Szansa na rozwój Twojej Firmy” w 4 miastach Polski, gdzie dostawcy
mogli pogłębić swoją wiedzę z zakresu aktywnej promocji produktów regionalnych,
bezpieczeństwa produktów oraz sposobów wspierania sprzedaży. Część warsztatów
prowadzili pracownicy Tesco.

Nazwa: Tesco Polska sp. z o.o.
Główna działalność: handel detaliczny
Siedziba: 30-347 Kraków,
ul. Kapelanka 56
Rok założenia w Polsce: 1995
Liczba zatrudnionych w 2010: 28000
Strona internetowa: www.tesco.pl

W efekcie wdrożenia praktyki liczba dostawców lokalnych współpracujących z Tesco
zwiększyła się z 235 w 2009 roku do 400 w 2010 roku, a liczba produktów regionalnych na półkach wzrosła o 105%. Każde ze spotkań było ocenianie przez uczestników za pomocą ankiety ewaluacyjnej, aby możliwe było ich udoskonalenie w przyszłości. Natomiast dostawcy, którzy wzięli udział w programie, mieli szansę podnieść
swoją konkurencyjność na rynku, zdobyć wiedzę, wymienić doświadczenia z innymi
firmami, poznać specyfikę pracy z dużą siecią handlową oraz pozyskać nowe rynki
zbytu dla swoich produktów.


TFI SKOK S.A.

Etyczne inwestowanie

W 2010 roku TFI SKOK uruchomił drugi fundusz etyczny – „Fundusz Inwestycyjny
Otwarty Etyczny 2”, uzupełniający istniejący już „Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1”, który realizuje zasady etycznego inwestowania. Fundusz
Etyczny 2 zalicza się do grupy funduszy akcji i przeznaczony jest dla inwestorów,
którzy oczekują jak najwyższych stóp zwrotu w długim okresie oraz akceptujących
wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

Odpowiedzialne
inwestowanie
Nazwa: Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.
Główna działalność: zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi
Siedziba: 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 21
Rok założenia w Polsce: 2003
Liczba zatrudnionych w 2010: 33
Strona internetowa: www.tfiskok.pl

Na aktywa nowo powstałego funduszu etycznego składają się przede wszystkim akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz akcje będące przedmiotem
oferty publicznej w Polsce lub innym kraju będącym członkiem Unii Europejskiej.
Zarządzający funduszami etycznymi, poza poszukiwaniem papierów wartościowych
dających możliwość wygenerowania zysku, biorą również pod uwagę, czy podmiot
emitujący te papiery prowadzi działalność w sposób etyczny. Dzięki takim analizom
eliminowane są z listy potencjalnych inwestycji przedsiębiorstwa postępujące w sposób nieetyczny.
Dzięki nowemu funduszowi uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce mają większy
wybór w zakresie inwestowania zgodnie z zasadami społecznie odpowiedzialnego
inwestowania.

Uni-logistics



Pomarańczowa Akademia Uni-logistics

Pomarańczowa Akademia Uni-logistics to edukacyjny projekt skierowany do studentów, pracowników firmy i rynku szeroko rozumianych usług logistycznych. Pierwsza
edycja programu odbywa się w terminie 18.11.2010–30.04.2011. Program prowadzony jest w oparciu o autorskie pojęcia: logistyka szczegółowa (badanie wszystkich
elementów, czynników i podmiotów biorących czynny lub bierny udział w łańcuchu dostaw) oraz realny CSR (działania firm wykraczające poza deklaracje, działania pozorowane czy ukierunkowane jedynie na promocję). Wsparcie merytoryczne
program otrzymuje od firm specjalizujących się w różnych aspektach dotyczących
logistyki i CSR.
Studenci pracujący w dwóch grupach (logistycznej i CSR) badają m.in. możliwości
realnego CSR realizowanego przez firmy MŚP z branży logistycznej. Program uczy
pracy zespołowej, obejmuje kompleksową pomoc firmy rekrutacyjnej w znalezieniu
zatrudnienia, a także pozwala na nabycie umiejętności niezbędnych w kontaktach
z przedstawicielami branży logistycznej i z mediami. Pracownicy firmy nie tylko dzielą się swoją wiedzą z uczestnikami projektu na zasadzie wolontariatu, ale również
poszerzają własne kompetencje.

Edukacja
Nazwa: Uni-logistics Sp. z o.o.
Główna działalność: transport
i logistyka
Siedziba: 81-184 Gdynia,
ul. Energetyków 5
Rok założenia w Polsce: 2007
Liczba zatrudnionych w 2010: 20
Strona internetowa:
www.unilogistics.pl

Dzięki projektowi podniesiono prestiż firmy wśród pracowników i kontrahentów,
wzrosła jej rozpoznawalność, zaangażowano pracowników w życie firmy, a uczestnicy zyskali cenną wiedzę. Średnia frekwencja uczestnictwa studentów w projekcie
wyniosła 98%, a chęć wzięcia udziału w programie zgłosiło 80% pracowników firmy.
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Biznes
a społeczeństwo
Tworzenie demokracji przez same społeczeństwo, tworzenie jej istoty, jej
sił wewnętrznych, jest to zarazem uzdrowienie życia i wyzwolenie moralne
ludzi. Tam, gdzie rozwijają się instytucje samopomocy, kooperatywy, spółki
włościańskie i związki zawodowe, gdzie powstają samodzielne ogniska
oświaty i kultury, tam jednocześnie zachodzić muszą i zachodzą istotnie
głębokie zmiany w zwyczajach i w duszach ludzkich, w wychowaniu dzieci,
w higienie fizycznej i moralnej, w pojmowaniu zadań życia i szczęścia.
Przede wszystkim ludzie tworzą wtenczas warunki swojego bytu. (…)
W życiu jednostki zjawiają się cele, których nie było; zjawia się uczucie
samodzielnego tworzenia i solidarności ludzkiej. Edward Abramowski
Kooperatywa, Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, redakcja pisma „Obywatel”, Łódź 2010, s. 35

Często zapomina się o tym, że ekonomia jest nauką społeczną. Gospodarkę tworzą ludzie i to
oni kształtują jej mechanizmy, a tak zwany „rynek” nie działa w oderwaniu od wyznawanych
przez nas wartości i sposobów działania. Procesy rynkowe, tak jak procesy polityczne, są silnie
zintegrowane z rzeczywistością społeczną, co w efekcie warunkuje również otoczenie, w jakim działają
przedsiębiorcy. Prowadzenie biznesu zgodnie z koncepcją CSR pozwala firmom lepiej rozumieć i – co
istotne – uzupełniać ten kontekst. Liczne przykłady dobrych praktyk w tym obszarze pokazują, że
przedsiębiorstwa w Polsce są coraz bardziej świadome swojej społecznej roli i odpowiedzialności.
Warto, aby te cenne inicjatywy zostały teraz uzupełnione o innowacje społeczne – aby nie tylko
powstawały ciekawe projekty i akcje wspierające lokalne społeczności, ale też produkty i usługi, które
przyczynią się do rozwiązywania najważniejszych społecznych problemów.

26
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SPOŁECZEŃSTWO



SPOŁECZEŃSTWO

Równe szanse i różnorodność

Accenture
Kobiecy Akcent

Nazwa: Accenture Sp. z o.o.
Główna działalność: konsulting
Siedziba: 00-121 Warszawa,
ul. Sienna 39
Rok założenia w Polsce: 1989
Liczba zatrudnionych w 2010:
ponad 1100
Strona internetowa:
www.accenture.pl

Wychodząc naprzeciw potrzebie wspierania kobiet na rynku pracy, firma Accenture
stworzyła program edukacyjny dla studentek „Kobiecy Akcent”. Składa się on z cyklu
warsztatów i wykładów z zakresu konsultingu oraz umiejętności personalnych.
W 3. edycji programu brały udział studentki Politechniki Warszawskiej, które mogły
poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane m.in.: z planowaniem kariery,
radzeniem sobie ze zmianami oraz zasadami stylu w biznesie. W projekt zaangażowane zostały działy marketingu i komunikacji, rekrutacji oraz kierownictwo firmy.
Warsztaty prowadziły pracownice Accenture oraz menedżerki z firm będących klientami Accenture, jak również psycholog biznesu, ekspertka etykiety biznesu oraz
projektantka mody.
Głównym celem programu jest wsparcie studentek, aby uwierzyły w swoje możliwości i odniosły sukces w świecie biznesu. Dla firmy istotny jest także długofalowy
cel związany z obszarem HR – stopniowe zwiększanie udziału kobiet pracujących
w konsultingu w Accenture w Polsce, gdzie obecnie kobiety stanowią niemal ¼
zespołu. Nazwa programu nawiązuje do deklarowanych wartości oraz wizji pozycji
kobiet w firmie, a także do samej nazwy przedsiębiorstwa, która jest skrótem hasła
„Accent on the Future”.
Dzięki projektowi „Kobiecy Akcent” firma postrzegana jest jako przyjazna kobietom.
Accenture planuje kontynuację warsztatów również w 2011 roku.



Edukacja

Nazwa: ASTOR Sp. z o.o.
Główna działalność: nowoczesne
technologie dla przemysłu
z zakresu automatyzacji,
robotyzacji i informatyzacji
Siedziba: 31-112 Kraków,
ul. Smoleńsk 29
Rok założenia w Polsce: 1987
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 100
Strona internetowa:
www.astor.com.pl

ASTOR Sp. z o.o.

Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową

Firma ASTOR wspiera polską naukę w dziedzinie systemów automatyki przemysłowej, wspomaga laboratoria studenckie, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk oraz wspiera inicjatywy studenckie. W ramach tych działań firma od
1998 roku cyklicznie organizuje Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową napisaną
w oparciu o produkty, które oferuje. Konkurs adresowany jest do absolwentów
uczelni wyższych, szczególnie technicznych.
Jury, oceniając prace, zwraca szczególną uwagę na innowacyjność, poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce. Istotne jest też obszerne
wykorzystanie produktów z oferty ASTOR. Autorzy 3 najlepszych prac otrzymują
odpowiednio: 5 tysięcy zł, 3 tysiące zł oraz 1,5 tysiąca zł. Wyróżnieni studenci mogą
wybrać szkolenie z oferty Akademii ASTOR.
Prace są z roku na rok coraz lepsze pod względem merytorycznym oraz innowacyjnego wykorzystania różnorodnych funkcji produktów w praktyce. W dotychczasowych edycjach zgłoszono w sumie ponad 100 prac z uczelni z całej Polski.
Firma ASTOR postrzegana jest jako inwestująca w polską naukę. Pomysły prezentowane w pracach dyplomowych zgłaszanych do konkursu, ze względu na swoją
innowacyjność i oryginalność rozwiązań, są bardzo często wdrażane w przemyśle.
Z kolei uczestnicy konkursu mają szansę na zaprezentowanie swoich prac szerszej
publiczności, dzięki czemu mogą znaleźć pracę zgodną z wykształceniem i zainteresowaniami. Kilku laureatów poprzednich edycji jest obecnie pracownikami
firmy oraz jej partnerów. Kolejna edycja konkursu będzie miała miejsce w 2011
roku.



Zdrowie i bezpieczeństwo

Avon

Avon kontra Przemoc

Strategicznym partnerem Kampanii Avon kontra Przemoc jest w Polsce Fundacja
Feminoteka, od wielu lat zaangażowana w przeciwdziałanie przemocy wobec
dziewcząt i kobiet – czyli wobec osób, do których Avon przede wszystkim kieruje
swoją ofertę. W 2010 roku podjęto kolejne działania związane z tematyką przemocy
wobec kobiet.
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Podczas corocznych obchodów Dni Garwolina z Avonem odbył się 20 czerwca
uliczny bieg pod hasłem „Avon kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”. Pod koniec
października ruszyła kolejna odsłona Wielkiej Kampanii o Godność Avon kontra
Przemoc. Do akcji przyłączyły się znane i cenione osoby: Jolanta Kwaśniewska,
Katarzyna Zielińska, Andrzej Krzywy oraz Robert Korzeniowski. Od 25 listopada do
10 grudnia wszyscy użytkownicy Facebooka mogli przyłączyć się do akcji „Powiedz
STOP przemocy”. Każdy mógł w tym czasie głośno i wyraźnie powiedzieć „NIE” przemocy. W ciągu 16 dni zrobiło to ponad 57 tysięcy osób.

Nazwa: Avon Cosmetics Polska
Główna działalność: dystrybucja
kosmetyków
Siedziba: 02-170 Warszawa,
ul. Słowicza 32
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 650
Strona internetowa: www.avon.pl

W ramach obchodów międzynarodowych 16. Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet
Fundacja Feminoteka oraz Avon Cosmetics Polska przy udziale Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiej Policji zorganizowali konferencję „Porozmawiajmy
o przemocy. To pierwszy krok, by zmienić świat!”. Spotkanie odbyło się w grudniu
2010 roku. Uczestniczyło w nim około 150 osób.
Przez cały rok w ramach kampanii działał także telefon interwencyjny (odebrano 400
zgłoszeń w ciągu roku) i prowadzone były warsztaty WenDo dla kobiet. Kampania
finansowana jest ze sprzedaży 3 produktów: naszyjnika, pierścionka i bransoletki ze
znakiem nieskończoności.

Bank BPH SA



Kampania edukacyjna „Kobieta w świecie finansów”

„Kobieta w świecie finansów” to kampania promująca przedsiębiorczość kobiet,
rozumianą szeroko – jako zakładanie i prowadzenie własnego biznesu, ale też jako
postawę życiową przydatną w rozwoju kariery. W trakcie kampanii bank współpracuje z licznymi partnerami tj.: Fundacja Centrum Promocji Kobiet, „Newsweek”,
Akademia Kobiet Sukcesu i Międzynarodowe Forum Kobiet. W kampanię zaangażowani są również pracownicy Banku BPH, którzy pomagają w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych oraz odpowiadają na pytania zadawane przez internautów.

Edukacja
   dla przedsiębiorczości
Nazwa: Bank BPH SA
Główna działalność: bankowość
Siedziba: 31-548 Kraków, Al. Pokoju 1
Rok założenia w Polsce: 1989
Liczba zatrudnionych w 2010: 7478
Strona internetowa: www.bph.pl

W ramach kampanii promującej edukację finansową powstała strona internetowa
www.finansekobiet.org.pl, na której znajdują się szkolenia, artykuły oraz praktyczne
narzędzia pomocne w zarządzaniu budżetem domowym, rozwijaniu przedsiębiorczości oraz w skutecznym prowadzeniu biznesu. Strona jest systematycznie aktualizowana. Do tej pory z testów i szkoleń dostępnych w internetowym centrum wiedzy
o finansach skorzystało 60 tysięcy osób.
Dodatkowo bank organizuje, we współpracy z wybranymi uczelniami w Polsce,
bezpłatne szkolenia, podczas których studentki i absolwentki mogą dowiedzieć się,
jak skutecznie prowadzić firmę oraz poznać techniki kreatywnego poszukiwania
pomysłów. W praktycznych warsztatach, m.in. z pisania biznesplanu, biorą udział
kobiety, które chcą założyć własny biznes. W kursach zorganizowanych przez bank
w 2010 roku wzięło udział ponad 280 uczestniczek.
Bank współorganizuje z „Newsweekiem” konkurs na najlepszy biznesplan napisany
przez kobietę, w którym wzięło udział już 180 osób. Businesswoman mogą również
rywalizować o Grant Prezesa Banku BPH.
Kampanię wspiera organizacja Women’s Network, której misją jest pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym kobiet w korporacji GE, do której należy Bank BPH.

Bayer Sp. z o.o.

Making Science Make Sense



Edukacja

„Making Science Make Sense” to globalny wielopoziomowy projekt mający na celu
promocję nauk ścisłych. W Polsce realizowany jest od 2010 roku w ramach programu CSR firmy Bayer – „Program Ochrony Klimatu”. Projekt MSMS realizowany jest
w formule światowego konkursu Bayer Early Excellence in Science Awards wspierającego utalentowanych młodych naukowców z 3 dziedzin: biologii, chemii
i inżynierii materiałowej. Celem konkursu jest nagradzanie przełomowych odkryć
naukowych, promowanie uzdolnionych naukowców, wspieranie ważnych projektów
badawczych oraz tworzenie platformy wymiany naukowej.
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Nazwa: Bayer Sp. z o.o.
Główna działalność: dystrybucja
środków ochrony zdrowia ludzi
i zwierząt, ochrony roślin oraz wysoko
specjalistycznych tworzyw
Siedziba: 02-326 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 158
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 600
Strona internetowa: www.bayer.com.pl

Komisja Nominująca, złożona z blisko 200 uczonych z całego świata, wyznacza kandydatów do nagrody z ośrodków naukowo-badawczych. Na podstawie tych rekomendacji wyboru 3 zwycięzców dokonują naukowcy tworzący Zarząd Bayer Science
& Educational Foundation. Każdy laureat otrzymuje stypendium w wysokości
10 tysięcy euro. Program adresowany jest do młodych badaczy, dlatego idealny kandydat to osoba, która uzyskała tytuł doktora maksymalnie 5 lat wcześniej.
Realizacja programu wzmacnia siłę marki oraz wpływa na pozytywne postrzeganie
firmy jako zaangażowanej w zrównoważony rozwój i innowacyjne rozwiązania,
wspierającej naukę i młodych naukowców. Natomiast adresaci programu mają okazję zostać dostrzeżonymi na międzynarodowym polu naukowym, a nominowane
projekty mogą być wykorzystane w praktyce.
Kolejny element projektu „Making Science Make Sense” to show room w siedzibie
firmy Bayer, którego otwarcie planowane jest na rok 2012. Będzie to multimedialne
centrum dedykowane młodzieży, w którym odbywać się będą interaktywne zajęcia
mające na celu promocję nauk ścisłych wśród młodych ludzi.



Edukacja

Nazwa: Blue Media S.A.
Główna działalność: usługi dla IT
Siedziba: 81-717 Sopot, ul. Haffnera 6
Rok założenia w Polsce: 1999
Liczba zatrudnionych w 2010: 72
Strona internetowa: www.bluemedia.pl

Blue Media S.A.

„Kierunek: kariera” – warsztaty dla osób poszukujących pracy

Poszukujący pracy często nie wiedzą, jak poradzić sobie podczas procesu rekrutacji,
w tym jak zachować się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Firma Blue Media, we współpracy z Centrum Integracja w Gdyni, które na co dzień
współdziała z osobami szukającymi pracy – postanowiła temu zaradzić. Wspólnie
zorganizowali warsztaty „Kierunek: kariera”, których głównym celem było przygotowanie do kontaktu z rekruterami oraz przećwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej. Część
teoretyczną przydatną w procesie rekrutacji poprowadziło Centrum Integracja,
natomiast ćwiczenia praktyczne przygotowali pracownicy Blue Media. W warsztatach wzięło udział 10 osób. Uczestnik, który najlepiej poradził sobie z zadaniami
przygotowanymi przez prowadzących, został zaproszony na płatne praktyki w dziale
obsługi klienta.
Dodatkowo, pomimo że nie było na początku takich planów, na bezpłatne praktyki zaproszono też drugą osobę, która bardzo dobrze wypadła w trakcie szkoleń.
W efekcie jedna osoba została na stałe zatrudniona w dziale obsługi klienta
w firmie, a pozostałe osoby zdobyły cenną wiedzę oraz praktyczne umiejętności
autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych.
Dzięki projektowi „Kierunek: kariera” firma zdobyła wartościowego pracownika.
Blue Media zaprezentowała się społeczności lokalnej jako odpowiedzialny pracodawca. Firma ma zamiar kontynuować warsztaty w 2011 roku oraz zwiększyć liczbę
proponowanych praktyk.



Zaangażowanie społeczne

Główna działalność: galeria handlowa
Siedziba: 30-644 Kraków,
ul. Kamieńskiego 11
Rok założenia w Polsce: 2009
Liczba zatrudnionych w 2010: 25
Strona internetowa:
www.bonarkacitycenter.pl
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Stowarzyszenie Siemacha na mocy umowy najmu podpisanej z BCC otrzymała
w użytkowanie lokal zaprojektowany, wybudowany i wykończony z przeznaczeniem
na placówkę młodzieżową, którego wartość wynosi 562 500 euro. Dodatkowo BCC
będzie pokrywać roczne koszty użytkowania lokalu w wysokości 160 000 euro.
Pierwsze zajęcia w placówce rozpoczną się w marcu 2011 roku.

British American Tobacco Polska



Akademia Augustowska wspiera rozwój przedsiębiorczości –
Lokalny Punkt Konsultacyjny w Augustowie

Lokalny Punkt Konsultacyjny w Augustowie to kolejny etap projektu „Akademia
Augustowska” firmy British American Tobacco Polska, który polega na wsparciu
i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Działania te wpisują się w realizowany przez
firmę proces dialogu społecznego z lokalną społecznością. Punkt konsultacyjny
został otworzony w Augustowie, gdzie znajduje się fabryka firmy.

Główna działalność: produkcja
papierosów
Siedziba: 16-300 Augustów,
ul. Tytoniowa 16
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 760
Strona internetowa: www.bat.com.pl

W projekt zaangażowani byli pracownicy fabryki oraz instytucja pozarządowa, którzy wspólnie przygotowali aplikację uczestnictwa. Z usług doradczo-informacyjnych
skorzystało 413 osób, a w 5 seminariach uczestniczyło łącznie 37. Odbiorcy ocenili
projekt pozytywnie. Dodatkowo standard oferowanych usług był weryfikowany
audytami oraz specjalnymi procedurami kontrolnymi. Prezentowana praktyka realizowana była zgodnie z poszanowaniem zasad równości płci, pełnej dostępności
i rzetelności wykonywanych usług.
Projekt ugruntował wizerunek firmy jako społecznie odpowiedzialnej i zaangażowanej w działania na rzecz lokalnej społeczności. Przedsiębiorcy i osoby zainteresowane założeniem własnej firmy mogli skorzystać z profesjonalnych porad oraz
pogłębić swoją wiedzę na temat biznesu. Działania te, promując aktywne postawy
społeczne mimo trwającego spowolnienia gospodarczego, przyczyniły się też do
przełamania stereotypów w zakresie rozwoju firmy, w tym inwestowania w kadrę.

Danone Sp. z o.o.

BCC, jeden z największych kompleksów handlowych w Polsce, realizuje działania
z obszaru CSR wpisane w strategię biznesową firmy. Bonarka samodzielnie realizuje
przedsięwzięcia społeczne, inicjuje rozmaite wydarzenia kulturalne lub sportowe,
włącza się w akcje dobroczynne prowadzone przez firmy oraz organizacje pozarządowe. Aktywnie wykorzystuje media i własne kanały komunikacji (www, Facebook,
newsletter) do nagłaśniania organizowanych i wspieranych akcji.

Program społeczny „Podziel się Posiłkiem” jest realizowany przez firmę Danone od
2003 roku. W ciągu 7 lat do dzieci trafiło ponad 10 milionów posiłków.



Zaangażowanie społeczne

Internauci wspierają akcję „Podziel się Posiłkiem!”

Przedsięwzięcia realizowane przez BCC spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym liczby ich uczestników. Na przykład w „Teatrze Małego Widza”
wzięło udział ponad 12 tysięcy dzieci, w Międzynarodowym Turnieju Szachowym –
200 zawodników, a w warsztatach – 300 dzieci.

Jedną z form komunikacyjnych programu jest strona profilowa „Podziel się
Posiłkiem!” na Facebooku. Drugi etap kampanii w tym portalu społecznościowym
miał na celu dalsze angażowanie osób popierających akcję. Specjalna aplikacja
„Zagłosuj i podaruj posiłki” polegała na rozdysponowaniu 15 tysięcy dodatkowych
posiłków (zebranych wcześniej przez fanów strony) pomiędzy 40 zwycięzców VI edycji Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”. Laureaci
przygotowali najlepsze projekty łączące dożywianie dzieci i edukację na temat prawidłowego żywienia oraz ekologii.

Najważniejszym osiągnięciem 2010 roku było stworzenie pierwszej w Polsce, o ile
nie na świecie, placówki edukacyjno-wychowawczej dla młodzieży zlokalizowanej
w centrum handlowym. Prowadzi ją Stowarzyszenie Siemacha. W przedsięwzięcie

Poprzez aplikację fani profilu mogli nagrodzić lokalnych liderów projektów dotyczących walki z niedożywieniem i przekazać im dodatkowe posiłki. Użytkownicy sami
promowali aplikację, wysyłając zaproszenia do znajomych. Laureatom zostały prze-
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Edukacja
   dla przedsiębiorczości
Nazwa: British American Tobacco
Polska S.A.

W ramach bezpłatnych usług doradczych lokalni przedsiębiorcy oraz osoby bezrobotne otrzymali wiedzę z zakresu finansów, zarządzania, pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, wdrażania nowych technologii oraz funkcjonowania
istotnych dla regionu branż, tj.: turystyka czy ochrona środowiska. Augustów posiada bowiem status uzdrowiska i leży w rejonie Zielonych Płuc Polski.

Bonarka City Center (BCC)
Bonarka otwarta na dobre

Nazwa: Bonarka Managment Sp. z o.o.

zaangażowani są przedstawiciele trzech sektorów. To innowacyjna inwestycja, która
pokazuję nową rolę galerii handlowej. Młodzież, która całymi dniami bezczynnie
przesiaduje w centrach hadlowych, dzięki odpowiednio dobranym zajęciom otrzyma
w nowo powstałej placówce możliwość rozwijania zainteresowań, realizowania pasji,
a przede wszystkim znajdzie środowisko, dzięki któremu będzie społecznie dojrzewać.

Nazwa: Danone Sp. z o.o.
Główna działalność: świeże produkty
mleczne
Siedziba: 01-103 Warszawa,
ul. Redutowa 9/23
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: 1421
Strona internetowa: www.danone.pl
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kazane posiłki proporcjonalnie do liczby zebranych głosów – najwięcej otrzymał
projekt „Witamin Bar” realizowany w Cieszynie i tym samym dostał 2183 dodatkowe
posiłki.
W przeciągu 3 tygodni internauci oddali ponad 15 tysięcy głosów, a liczba osób
lubiących stronę programu, a także ilość i jakość komentarzy na stronie profilu
zwiększyły się. Ilość fanów strony to ponad 17 600 osób.
Aplikacja „Zagłosuj i podaruj posiłki” umożliwiła bezpośrednie dotarcie do grupy
ludzi, którzy swoją aktywnością poparli działania firmy Danone oraz chcieli włączyć
się w walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce. Obecność w serwisie przyczyniła
się także do zwiększenia świadomości internautów na temat tego problemu oraz
zachęciła ich do aktywnego wspierania programu „Podziel się Posiłkiem!”. Profil na
Facebooku jest ciągle rozwijany i aktualizowany.



Dialog z interesariuszami

DB Schenker

Badanie społeczności lokalnych – „DB Schenker jako preferowany
sąsiad”

Nazwa: Schenker Sp. z o.o.
Główna działalność: kompleksowe
rozwiązania logistyczne, zarządzanie
globalnymi łańcuchami dostaw
Siedziba: 01-237 Warszawa,
ul. Ordona 2a
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 1650
Strona internetowa:
www.dbschenker.com/pl

DB Schenker kładzie szczególny nacisk na utrzymywanie dobrych relacji ze wszystkimi grupami otoczenia, w tym pracownikami, dostawcami oraz społecznościami
lokalnymi. Jednocześnie firma ma świadomość, że sąsiedztwo branży logistycznej
może być uciążliwe dla mieszkańców obszarów o natężonym ruchu. Poczucie odpowiedzialności za wpływ na otoczenie zaowocowało decyzją o przeprowadzeniu
szeroko zakrojonego badania „DB Schenker jako preferowany sąsiad” we wszystkich
oddziałach firmy na terenie kraju.
Celem badania było przede wszystkim poznanie oczekiwań wobec firmy oraz
oceny jej działań. Badaniem zostali objęci: mieszkańcy okolic terminali, pracownicy, przedstawiciele sąsiednich firm, przedstawiciele władz lokalnych i organizacji
pozarządowych, pracownicy instytucji pomocy społecznej i instytucji naukowych
oraz dziennikarze. Przeprowadzono 610 wywiadów kwestionariuszowych w społecznościach lokalnych, 85 wywiadów jakościowych z liderami opinii publicznej, 570
pracowników wypełniło ankietę elektroniczną.
Na podstawie zebranych danych zostały przygotowane raport ogólny dla całej firmy
oraz raporty szczegółowe – dla każdego z 17 oddziałów. Wyniki zostały zaprezentowane wewnątrz firmy na spotkaniach z pracownikami, w gazecie firmowej oraz
intranecie.
Badanie stało się podstawą do opracowania strategii CSR firmy. W ciągu 2 miesięcy zorganizowanych zostało 5 spotkań w regionach z kadrą menedżerów
wyższego szczebla z różnych obszarów biznesowych (ponad 100 uczestników).
Przeanalizowano wyniki badania danego regionu, dokonano przeglądu obecnych
działań CSR, sformułowano cele i stworzono plany dotyczące przyszłych inicjatyw
regionalnych. Po tym etapie rozpoczęło się tworzenie strategii CSR całej spółki.
W grudniu 2010 roku powstał spójny dokument „Strategia Zrównoważonego
Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu na lata 2011–2012”, który zostanie udostępniony w pierwszej połowie 2011 roku.
Wypracowana metodologia pozwala na replikowanie badania w przyszłości oraz
śledzenie zmian w ocenie wpływu firmy na otoczenie.

3 do 5 lat. W czasie spotkań wykorzystywane są różnorodne techniki plastyczne.
Dla dzieci bardzo ważna jest cykliczność i stałość tych spotkań, co daje im poczucie
bezpieczeństwa. Projekt „Fortress z Aniołami” jest rozszerzany o akcje i inicjatywy
angażujące również starszych podopiecznych placówki prowadzonej przez stowarzyszenie, w tym młodzież i rodziców.

Nazwa: Fortress Sp. z o.o.
Główna działalność: realizacja
wielkowolumenowych promocji
gadżetowych dla firm, projektowanie
i dystrybucja odzieży
(marki własne: Patrol, Gato),
inwestycje w nieruchomości
Siedziba: 40-847 Katowice,
ul. Pukowca 15
Rok założenia w Polsce: 2003
Liczba zatrudnionych w 2010:
powyżej 20
Strona internetowa: www.fortress.pl

Fortress bierze także udział w festynach dla społeczności lokalnej, organizuje zabawy okazjonalne dla najmłodszych oraz kiermasze świąteczne w firmie, podczas
których licytowane są prace podopiecznych placówki. Wśród pracowników zbierane
są też najpotrzebniejsze artykuły dla dzieci z ośrodka. W projekt zaangażowani są
pracownicy firmy na zasadzie wolontariatu pracowniczego. Dzielą się swoim czasem, energią oraz pomysłami, przygotowując i prowadząc zajęcia oraz włączając się
w działalność charytatywną.
Firma Fortress w ramach projektu tworzy też nowe miejsca pracy dla rodziców
podopiecznych stowarzyszenia, zatrudniając ich do prac zleconych związanych
z działalnością firmy.

Gedeon Richter



Edukacja

Kampania edukacyjna „Mam SM”

„Mam SM” to akcja, która ma na celu przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu, czym jest stwardnienie rozsiane. Ta choroba neurologiczna dotyka najczęściej
osoby w wieku od 20. do 40. roku życia, w Polsce choruje na nią 40 tysięcy osób.
Gedeon Richter opracował pierwszy w Polsce i na świecie interaktywny serwis
z symulacją pozwalającą poczuć, czym jest SM – aby zrozumieć codzienne trudności
osób dotkniętych tą chorobą.

Nazwa: Gedeon Richter Marketing
Polska Sp. z o.o
Główna działalność: promocja
i reklama produktów leczniczych
Siedziba: 02-954 Warszawa,
ul. Marconich 9 lok. 5
Rok założenia w Polsce: 2009
Liczba zatrudnionych w 2010: 465
Strona internetowa:
www.gedeonrichter.pl

Obok strony www.mamsm.pl powstała anglojęzyczna wersja www.havingms.com.
Aplikacja wykorzystywana jest w pracy przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego.
Kolejnym działaniem w ramach kampanii edukacyjnej „Mam SM” było zorganizowanie akcji na 10 uniwersytetach medycznych w całej Polsce. Z symulacji dotyczącej
SM skorzystało 2 tysiące studentów medycyny, dzięki czemu – jako lekarze – będą
szybciej potrafili zdiagnozować tę chorobę.
W czasie kampanii, w okresie od lipca 2009 do listopada 2010 roku, w mediach ukazało się łącznie około 400 publikacji, prawie 5600 użytkowników portalu YouTube
obejrzało film „Eksperyment” (element symulacji mamsm.pl), a ponad 1300 filmik
promujący serwis mamsm.pl. W serwisie mamsm.pl oraz havingms.com zarejestrowano w sumie ponad 270 tysięcy odwiedzin i 380 tysięcy odsłon. Podczas akcji
rozdano blisko 10 tysięcy płyt CD z symulacją, 5 tysięcy ulotek i rozwieszono 300
plakatów dotyczących tematyki stwardnienia rozsianego.
Dzięki inicjatywie i innowacyjnemu narzędziu edukacyjnemu wykorzystującemu
internet wiele osób mogło poznać codzienne problemy chorych na SM. Pacjentom
zaś poprawiły się relacje z bliskimi, którzy lepiej rozumieją, na czym polegają objawy choroby.

GIWK Sp. z o.o.



Zaangażowanie społeczne

Dialog z mieszkańcami



Zaangażowanie społeczne

Fortress Sp. z o.o.

Projekt „Fortress z Aniołami”

Firma Fortress wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom
Aniołów Stróżów” zainicjowała w 2008 roku Projekt „Fortress z Aniołami”. Jego
celem jest wsparcie mieszkańców katowickiej dzielnicy Załęże, szczególnie dzieci
i młodzieży z niewydolnych i uboższych rodzin.
W ramach projektu pracownicy firmy zorganizowali „Kącik Bajek”, podczas którego
raz w tygodniu prowadzą zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla 18 dzieci w wieku od
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GIWK realizuje inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne m.in. w tzw. zapomnianych dzielnicach Gdańska: Olszynce i Letnicy. Celem projektu jest m.in. poprawa
i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrona zdrowia
ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej Gdańska do wymagań
środowiskowych Polski i UE, a także podwyższenie standardu życia mieszkańców
przez umożliwienie im korzystania z miejskiej sieci.
GIWK organizuje spotkania z mieszkańcami, radami dzielnic i lokalnymi stowarzyszeniami. Kiedy prowadzi się inwestycje dla konkretnej społeczności lokalnej,
łatwiej jest zdiagnozować jej potrzeby.

w w w. o dpo wi edzia l n y b i zn es . p l

49

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

SPOŁECZEŃSTWO

Nazwa: Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Główna działalność: usługi
wodociągowo-kanalizacyjne;
zarządzanie i modernizowanie
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
w Gdańsku
Siedziba: 80-122 Gdańsk
ul. Kartuska 201
Rok założenia w Polsce: 2004
Liczba zatrudnionych w 2010: 80
Strona internetowa: www.giwk.pl



Zaangażowanie społeczne

SPOŁECZEŃSTWO
Potwierdza to historia inwestycji na osiedlu Olszynka. Podczas spotkań prowadzonych w 2010 roku z radą dzielnicy, mieszkańcami, przedstawicielami Stowarzyszenia
Zielona Olszynka – GIWK miał szansę poznać potrzeby lokalnej społeczności.
Okazało się wówczas, że w szkołach brakuje sprzętu informatycznego, że mieszkańcy doświadczają różnego rodzaju uciążliwości z powodu korzystania z drogi
gruntowej, że liczna grupa dzieci z uboższych rodzin nie może wyjechać na wakacje.
Reakcją firmy było przekazanie 14 zestawów komputerowych szkole w Olszynce.
W czasie wakacji zostały zorganizowane 2 wycieczki dla dzieci z ubogich rodzin do
Akwarium w Gdyni. W związku z zakończeniem inwestycji zorganizowany został
festyn dla mieszkańców, którzy sami decydowali o programie tego wydarzenia oraz
specjalnych atrakcjach dla dzieci i młodzieży. Duża liczba uczestników festynu (1200
osób) była sygnałem, że mieszkańcy są zadowoleni ze współpracy.
Korzyścią dla firmy jest poprawa wizerunku. Powstają dobre, trwałe relacje między inwestorem a mieszkańcami, a to ułatwia realizację kolejnych przedsięwzięć.
Pracownicy GIWK starają się lepiej rozumieć potrzeby mieszkańców. Na inwestycji
zyskuje dzielnica, która zaczyna być postrzegana jako miejsce atrakcyjne i rozwijające się.

Grupa Allegro

celami działania Akademii są: zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci, propagowanie zasad bezpiecznych zachowań na drodze, edukacja z zakresu prawa
o ruchu drogowym, zaangażowanie rodziców w edukację własną oraz dzieci na
temat bezpieczeństwa drogowego. Program realizowany jest w województwie
pomorskim oraz w Czechowicach i Jaśle. Większość działań w ramach Akademii
prowadzona jest w miesiącach jesienno-zimowych.

Nazwa: Grupa LOTOS Spółka Akcyjna
Główna działalność: wydobycie
i przerób ropy naftowej oraz
produktów ropopochodnych
Siedziba: 80-718 Gdańsk,
ul. Elbląska 135
Rok założenia w Polsce: 1975
Liczba zatrudnionych w 2010: 1310
Strona internetowa: www.lotos.pl

W ramach akcji uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych uczestniczą w specjalnych zajęciach prowadzonych przez policjantów i instruktorów BRD. Omawiane
są na nich zasady bezpieczeństwa drogowego oraz rozpoznawania odpowiednich
miejsc do zabawy. Uczestnicy otrzymują elementy odblaskowe i pakiety edukacyjne
zawierające m.in.: książeczkę edukacyjną, materiały na płycie CD oraz edukacyjne
gry i zabawy. W ciągu ostatnich 5 lat do uczniów trafiło 61 tysięcy odblasków i 38
tysięcy pakietów. Zaś strona www.bezpiecznadroga.lotos.pl w ostatnim kwartale
2010 roku zanotowała prawie 4 tysiące odwiedzin. W roku szkolnym 2009/2010
w zajęciach wzięło udział 12 tysięcy dzieci. W tym samym czasie w konkursie plastycznym „Uwolnić odblaski” uczestniczyło 60 szkół.
W 2010 roku po raz pierwszy spółka zorganizowała konkurs z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i CSR dla pracowników, w którym nagrodą był udział w całodniowym
szkoleniu bezpiecznej jazdy.

Akcja „Zielone Podwórka” 2010
Nazwa: Grupa Allegro Sp. z o.o.
Główna działalność: internetowa
platforma handlowa
Siedziba: 60-324 Poznań,
ul. Marcelińska 90
Rok założenia w Polsce: 1999
Liczba zatrudnionych w 2010: 1000
Strona internetowa: www.allegro.pl,
www.allforplanet.pl

Połączenie ekologii i działań prospołecznych to główne założenia akcji „Zielone
Podwórka”, której celem jest rewitalizacja zaniedbanych podwórek przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. W 2010 roku odbyła się 2. edycja tego programu
realizowanego przez Grupę Allegro i jej Fundację All For Planet.
Dzięki projektowi odnowiono nie tylko podwórka, ale nastąpiła także istotna zmiana nastawienia mieszkańców, która przejawiła się w trosce o wygląd najbliższej
okolicy. W serwisie Allegro odbyły się specjalne aukcje, z których cały dochód przeznaczony został na rewitalizację podwórek. Przedmioty na licytację oferowała firma
Philips, zaś akcję nagłośnił dziennik „Fakt”. Mieszkańcy zaangażowali się w działania
formalne w urzędach (zdobywając m.in. pozwolenia na pracę) oraz biorąc udział
w drobnych pracach porządkowych. Część kosztów remontów poniosły administracje tych miejsc. Władze lokalne zaś nieodpłatnie przekazały materiały, które uczestnicy akcji wykorzystali podczas prac.
Zaangażowanie społeczności lokalnych biorących udział w projekcie było ogromne – zarówno na poziomie zgłaszania (162 zgłoszenia), głosowania (na Facebooku
tworzone były specjalne grupy przypominające o codziennym oddawaniu głosu),
jak i pomocy przy pracach remontowych. Administracje budynków na własny koszt
odnowiły elewację (w Gorzowie Wielkopolskim) czy postawiły nowe ogrodzenie
(w Poznaniu). W wielu miejscach akcja przyczyniła się do podjęcia dodatkowych
działań, np. w Bytomiu wyremontowano ulicę przylegającą do podwórka.
Dzięki projektowi mieszkańcy odnowionych podwórek w Bytomiu, Bydgoszczy,
Środzie Wielkopolskiej, Gorzowie Wielkopolskim oraz Poznaniu mają wokół siebie
miejsca z mnóstwem zieleni, ławkami oraz placami zabaw, są też stojaki na rowery
oraz kosze do segregacji śmieci.



Zdrowie i bezpieczeństwo

Grupa LOTOS S.A.

Akademia Bezpieczeństwa LOTOS

Niski poziom bezpieczeństwa wśród pieszych na drogach w Polsce, to ważny
problem społeczny, któremu stara się przeciwdziałać „Akademia Bezpieczeństwa
LOTOS”. Akademia to program Grupy LOTOS ukierunkowany na zapobieganie
wypadkom drogowym z udziałem dzieci poprzez działania edukacyjne i propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na „Akademię Bezpieczeństwa LOTOS” składają się m.in. projekt edukacyjno-prewencyjny „LOTOS – Bezpieczna droga do szkoły”, konkurs plastyczny „Uwolnić
odblaski” i specjalne akcje komunikacyjne skierowane do dorosłych. Głównymi
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Grupa TP



Akademia Orange

Akademia Orange to program Grupy TP dotyczący edukacji kulturalnej dzieci
i młodzieży – jego celem jest przygotowanie dzieci, szczególnie z grup defaworyzowanych społecznie, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Zaangażowanie społeczne
Nazwa: Telekomunikacja Polska
Główna działalność: usługi
telekomunikacyjne
Siedziba: 00-105 Warszawa,
ul. Twarda 18
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 25000
Strona internetowa: www.tp.pl

W ramach Akademii o granty w wysokości maksymalnie 50 tysięcy zł mogą ubiegać
się organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje kultury. Premiowane
są projekty partnerskie, które wykorzystują nowatorskie narzędzia i metody nauczania oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. W pierwszej
edycji zgłoszono 621 inicjatyw. Granty otrzymało 38 projektów edukacji kulturalnej z 12 województw. W programie wzięło udział prawie 100 organizacji i ponad
4 tysiące młodych ludzi z całej Polski, którzy skorzystali z atrakcyjnych warsztatów
oraz wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Wśród projektów wymienić można
m.in.: edukację regionalną poprzez gry miejskie, hip-hopowe warsztaty akustyczne,
streetartowe rewitalizacje osiedli, konkurs na zabawkę architektoniczną, tworzenie
teledysków pieśni ludowych, interaktywnych map regionu i pocztówek dźwiękowych. Łączna pula dotacji wyniosła 1,5 miliona zł.
Organizacja Creative Commons umieszcza materiały z przeprowadzonych projektów
w portalu www.akademiaorange.pl na zasadzie otwartych licencji. Realizatorzy
pomysłów uczestniczyli w warsztatach, w których dowiedzieli się więcej o idei wolnych licencji oraz wymienili się doświadczeniami z realizacji inicjatyw.
Program wpisuje się w działania z zakresu budowania społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie nowoczesnych technologii. Buduje wizerunek
Grupy TP jako firmy, która poprzez swoją działalność pomaga niwelować różnice
w dostępie do wiedzy i kultury w środowiskach zagrożonych. Ukazało się ponad 150
pozytywnych publikacji w mediach. Dodatkowo tworzone są dobre relacje z instytucjami kultury i organizacjami społecznymi. W 2011 roku rozpocznie się realizacja
programów 2. edycji.

IBM Polska



Executive Service Corps – budowa inteligentniejszych miast

Inwestycje społeczne

„Executive Service Corps” to program, który ma pomóc miastom w identyfikacji
i rozwiązaniu najbardziej strategicznych problemów oraz umocnić wizerunek marki
IBM jako firmy oferującej koncepcje i wiedzę ekspercką potrzebne do budowy inteligentnych miast.
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Nazwa: IBM Polska
Główna działalność: nowoczesne
technologie
Siedziba: 02-134 Warszawa,
ul. 1 Sierpnia 8
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010:
ponad 2500
Strona internetowa: www.ibm.com/pl

W ramach programu IBM wysyła kilkuosobowe, międzynarodowe grupy pracowników – najlepszych ekspertów w danej dziedzinie – do wybranego miasta, aby
przeprowadzili oni analizę sytuacji, a następnie przygotowali strategie rozwiązania
najważniejszych problemów przy zastosowaniu najlepszych pomysłów z całego
świata. Jednym z pierwszych miast na świecie, w którym przeprowadzono program,
były Katowice. Przez 2 miesiące, w maju i lipcu 2010, 11 ekspertów IBM (z USA, Indii,
Singapuru, Brazylii) przebywało w Katowicach, świadcząc nieodpłatnie swoje usługi.
W programie mogli brać udział tylko członkowie najwyższej kadry zarządzającej
IBM, którzy są wysoko wyspecjalizowanymi ekspertami w swojej dziedzinie.
Wybrani profesjonaliści przez ponad miesiąc przygotowywali się do przyjazdu,
studiując materiały dostarczone przez miasto: plany, strategie rozwoju, raporty.
Następnie eksperci pracowali w Katowicach, brali udział w ponad 200 spotkaniach,
prowadzili szkolenia, doradztwo, przygotowywali strategie i wytyczne dla władz
miasta.
IBM nie tylko zdobył wiedzę na temat problemów i wyzwań, z jakimi borykają
się miasta na całym świecie, ale zaczął być postrzegany jako firma posiadająca
rozwiązania i wiedzę ekspercką potrzebną do budowy inteligentnych miast.
Dzięki zaangażowaniu w projekt pracownicy IBM czują się „obywatelami świata”.
Katowice zaś zyskują „zewnętrzną perspektywę” na temat funkcjonowania miasta
oraz wsparcie przy przygotowaniu planów rozwoju metropolii. W wyniku projektu powstało bowiem 12 kluczowych rekomendacji oraz 33 obszerne dokumenty:
strategie, analizy, plany, case study. Pracownicy IBM Polska odpowiedzialni za
program pozostają w kontakcie z przedstawicielami Katowic, monitorując wdrożenie zaleceń i strategii.
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Nazwa: IBM Polska
Główna działalność: nowoczesne
technologie
Siedziba: 02-134 Warszawa,
ul. 1 Sierpnia 8
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010:
ponad 2500
Strona internetowa: www.ibm.com/pl

IBM Polska

Reading Companion – nauka czytania w języku angielskim online

Pomimo ogromnej popularności języka angielskiego brakuje bezpłatnych narzędzi,
które uatrakcyjniałyby jego naukę i były powszechnie dostępne. Dlatego też IBM
poprzez program „Reading Companion” chce pomóc osobom rozpoczynającym
naukę angielskiego.
Program oparty jest na nowoczesnej technologii IBM służącej do rozpoznawania
głosu. To innowacyjne narzędzie „słucha” głosu czytającego i po analizie przekazuje informacje zwrotne za pomocą postaci, która „rozmawia” z uczniem. Wirtualny
nauczyciel czyta tekst, prosi słuchacza o ponowne przeczytanie tekstu i odpowiada,
przekazując informację o tym, czy dane słowo zostało poprawnie wymówione. Jeśli
nie, program podaje właściwą wymowę i prosi o powtórzenie aż do osiągnięcia
zadowalającego efektu.
Kurs odbywa się interaktywnie za pomocą specjalnej strony internetowej. „Reading
Companion” stanowi doskonałe uzupełnienie standardowych zajęć dydaktycznych.
Uczeń może pracować w domu, w dowolnym czasie, nad tekstami zadanymi przez
nauczyciela. Narzędzie rejestruje pracę ucznia z komputerem i wyniki przekazuje
nauczycielowi, który ma stałą kontrolę nad jego postępami w nauce. IBM corocznie
ofiarowuje bezpłatnie dostęp do narzędzia placówkom edukacyjnym prowadzącym
nauczanie języka angielskiego non-profit. Jedyny warunek to posiadanie komputera
z dostępem do sieci.
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IKEA

sklep w Gdańsku
Razem urządzimy lepszy świat



„Razem urządzimy lepszy świat” to program sklepu IKEA Gdańsk, który został zainaugurowany we wrześniu 2010 roku. Podczas akcji firma przekazuje zestaw mebli
z tzw. podium wejściowego (ekspozycja przy wejściu głównym) potrzebującym
rodzinom. Przy każdej odsłonie akcji sklepowi IKEA Gdańsk partneruje lokalna
organizacja pozarządowa. Do tej pory sklep dwukrotnie współpracował z Fundacją
Hospicyjną (w październiku i grudniu 2010 roku), a raz ze Stowarzyszeniem Rodzin
Zastępczych i Adopcyjnych PELIKAN (w listopadzie 2010).

Nazwa: IKEA Retail Sp. z o.o.
Główna działalność: sprzedaż mebli
i akcesoriów wyposażenia domu
Siedziba: 80-298 Gdańsk,
ul. Złota Karczma 26
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 240
Strona internetowa:
www.ikea.pl/gdansk

Rola partnerów polegała na wyznaczeniu rodzin, którym najbardziej potrzebne
były kolejne zestawy mebli. I tak meble do pokoju młodzieżowego trafiły do wielodzietnej rodziny w Wiślince; meble sypialniane – do rodziny zastępczej opiekującej
się niepełnosprawnym dzieckiem w Sławęcinie pod Chojnicami, zaś wyposażeniem
kuchni i jadalni zostali obdarowani rodzice ciężko chorego chłopca, którzy od
miasta dostali nieumeblowane mieszkanie socjalne. Łączna wartość przekazanych
mebli to prawie 21 tysięcy zł.
Głównym celem akcji było efektywne odpowiedzenie na potrzeby lokalnej społeczności, w szczególności osób, które potrzebowały konkretnej pomocy materialnej
– mebli i akcesoriów do mieszkań. Sklep IKEA w Gdańsku ugruntował swój wizerunek firmy świadomej problemów lokalnych, zaangażowanej w ich rozwiązywanie
i pomaganie pomorskim rodzinom. Kolejne odsłony akcji połączone są z momentem pojawiania się nowej ekspozycji na podium, tj. średnio raz na półtora miesiąca. Klienci sklepu mogli zaangażować się w akcję poprzez aukcję pierwszego
zestawu z podium w październiku. Licytacja odbyła się w portalu allegro.pl,
a ostateczna kwota uzyskana w ramach aukcji osiągnęła 12 tysięcy zł. Cała suma
została przekazana na fundusz Dzieci Osieroconych Fundacji Hospicyjnej. Klienci
wzięli też udział w kweście wolontariuszy Fundacji, podczas której zebrano kwotę
około 2 tysięcy zł.

ING Real Estate Development



Równe szanse i różnorodność

Druga odsłona kampanii
„Zobaczyć przez dotyk – Wrocław w miniaturze”

Podczas realizacji wszystkich inwestycji ING Real Estate Development dba o zagospodarowanie wspólnej przestrzeni zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności
oraz wdraża rozwiązania minimalizujące bariery związane z niepełnosprawnością
sensoryczną i ruchową.

Nazwa: ING Real Estate Development
Sp. z o.o.
Główna działalność: realizacja
projektów mieszkaniowych,
biurowych oraz wielofunkcyjnych
Siedziba: 00-120 Warszawa, ul. Złota 59
Rok założenia w Polsce: 1995
Liczba zatrudnionych w 2010: 20
Strona internetowa:
www.ingrealestate.com

Celem kampanii „Zobaczyć przez dotyk – Wrocław w miniaturze” jest umożliwienie
osobom niewidomym i niedowidzącym poznanie skarbów architektury poprzez
prezentację miniatur zabytków i ciekawych budowli wrocławskich wykonanych
z brązu w skali 1:100 wraz z opisami w Braille’u. Miniatury umieszczane są na postumentach, aby udostępnić je także dzieciom i osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W ramach projektu uruchomiono również stronę internetową
www.dotknijwroclawia.pl, na której wszystkie teksty czytane są przez lektora.
Strona uruchomiona 3 grudnia 2010 roku przez miesiąc zanotowała 1553 unikatowych użytkowników. Dzięki kampanii 400 tysięcy osób niepełnosprawnych z całego
Dolnego Śląska zyskało możliwość poznania wrocławskich zabytków.

Nauczyciele dzielą się z administratorami programu swoimi uwagami i sugestiami
oraz prezentują raporty na temat postępów uczniów. Poprawia to efektywność
narzędzia oraz wskazuje ewentualne błędy. W 2010 roku programem objęto 25
nowych instytucji (szkół, stowarzyszeń) oraz ponad 2 tysiące uczniów. Od 2007 roku
w programie działa 40 instytucji.

Za sprawą tej inicjatywy ING Real Estate Development zaprezentowała się jako firma
szanująca różnorodność, zmniejszająca bariery wynikające z niepełnosprawności
i budująca przestrzeń do dialogu.

W 2011 roku IBM chce rozpocząć współpracę z polskimi uczelniami. Dzięki narzędziu bookbuilder zostaną przygotowane nowe książki, które pomogą w wyeliminowaniu najczęściej popełnianych przez Polaków błędów w wymowie.

Dziecko i świat za pan brat

w w w.o dp owied z ialnybiz nes.p l

Zaangażowanie społeczne

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.



Edukacja

Szacuje się, że od 4 do 5% dzieci w wieku od 6. do 13. roku życia choruje na ADHD.
Tylko niewielka część tej grupy jest objęta specjalistyczną opieką.

w w w. o dpo wi edzia l n y b i zn es . p l
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Nazwa: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: firma
farmaceutyczna
Siedziba: 02-135 Warszawa,
ul. Iłżecka 24
Rok założenia w Polsce: 1994
Liczba zatrudnionych w 2010: 160
Strona internetowa: www.janssen.pl

SPOŁECZEŃSTWO
Inicjatywa realizowana przez Janssen-Cilag „Dziecko i świat za pan brat” to długofalowy program edukacji otoczenia dzieci z zespołem ADHD. Jego zadaniem jest
budowanie trwałego zainteresowania tematyką nadpobudliwości psychoruchowej
z deficytem uwagi, jak również tworzenie praktycznych narzędzi postępowania
z dziećmi chorymi na ADHD. Głównymi odbiorcami działań prowadzonych w ramach
programu są placówki oświatowe, instytucje pomocowe, centra edukacji oraz szkoły. W ramach programu prezentowane są uznane i skuteczne metody diagnostyki
i leczenia ADHD. Dzięki wsparciu autorytetów ze świata psychiatrii, neurologii dziecięcej i psychologii, a także praktyków w dziedzinie nauczania dzieci z ADHD, firma
promuje właściwą ścieżkę terapeutyczną zalecaną w przypadku tej choroby.
W ramach prowadzonych cyklicznie warsztatów i szkoleń pokazuje, z jakich narzędzi
(i w odniesieniu do jakich przypadków) winni korzystać pedagodzy i psychologowie
szkolni. Dla szkół i instytucji tworzone są materiały edukacyjne dostarczające niezbędnej wiedzy o chorobie. Łącznie powstało 113 publikacji. Projekt został objęty
honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edukacji.
W 2010 roku zrealizowano w miastach wojewódzkich 9 warsztatów (7 kolejnych
zaplanowano na pierwszy kwartał 2011 roku), w których wzięło udział 287 osób ze
163 placówek. Uczestnicy reprezentowali 10 typów placówek, przede wszystkim:
szkoły podstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego oraz zespoły placówek edukacyjnych i ośrodki szkolno-wychowawcze.
Dzięki realizacji programu wszystkie grupy z otoczenia dziecka z ADHD mają
możliwość ciągłego dokształcania się. Uzupełnieniem projektu jest również portal
internetowy www.adhdonline.pl, który stanowi kompendium wiedzy na temat tej
jednostki chorobowej.



Zaangażowanie społeczne

just cause

„Gotuj z sercem”

Nazwa: Anna Łuszcz just cause
Główna działalność: doradztwo CSR
(w tym CCI), fundraising
outsourcowany
Siedziba: 53-534 Wrocław,
ul. T. Zielińskiego 36 lok. 14
Rok założenia w Polsce: 2010
Liczba zatrudnionych w 2010: 1
Strona internetowa: www.just-cause.pl,
www.gotujzsercem.pl

Firma just cause wspólnie z restauratorami i Polską Akcją Humanitarną wydała książkę
kulinarną „Gotuj z sercem”, której celem jest pozyskanie środków finansowych dla
niedożywionych dzieci, w ramach Programu Pajacyk. Na książkę składa się 66 przepisów kulinarnych pochodzących z 22 restauracji, 3 przepisy Janiny Ochojskiej oraz
przepis Klubu Szefów Kuchni. We wstępie książki opisany jest problem niedożywienia
w Polsce i na świecie.
Dochód ze sprzedaży książki jest w całości przekazywany na rzecz Polskiej Akcji
Humanitarnej. W miesiąc od dnia ukazania się publikacji, tj. 6 grudnia 2010 roku,
sprzedano 1/3 nakładu, fundując 15 695 posiłków. Sprzedaż całego nakładu będzie
oznaczała ufundowanie 40 tysięcy posiłków.
Dzięki projektowi każda ze współpracujących stron skorzystała: PAH zyskał nową
formę fundraisingu, restauracje zwiększyły swoją rozpoznawalność, a także aktywnie włączyły się w popularyzowanie idei przyświecającej powstaniu książki, czytelnicy dostali nowe przepisy kulinarne, a społeczeństwo dowiedziało się więcej
o problemie niedożywienia w Polsce.



Zdrowie i bezpieczeństwo

Nazwa: Kompania Piwowarska SA
Główna działalność: produkcja
i sprzedaż piwa
Siedziba: 61-285 Poznań,
ul. Szwajcarska 11
Rok założenia w Polsce: 1999
Liczba zatrudnionych w 2010: 3100
Strona internetowa: www.kp.pl
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Kompania Piwowarska

Strona edukacyjna www.abcalkoholu.pl

W ramach promocji odpowiedzialnego spożywania alkoholu Kompania Piwowarska
stworzyła stronę www.abcalkoholu.pl – polską wersją strony www.talkingalcohol.com
opracowaną przez SABMiller plc. Celem strony jest edukacja konsumentów na tema
t zdrowotnych i społecznych aspektów spożywania alkoholu.
W portalu można odbyć interaktywną podróż po organizmie wyjaśniającą, w jaki
sposób alkohol jest wchłaniany i przetwarzany, przeczytać o fizycznych aspektach kaca oraz najnowszych informacjach o wpływie alkoholu na osoby cierpiące
na cukrzycę lub kobiety w ciąży. Dodatkowo w portalu zamieszczone są porady
dotyczące spotkań połączonych z piciem alkoholu oraz ostrzeżenia, kiedy jego

w w w.o dp owied z ialnybiz nes.p l

picie może być niebezpieczne. Jest także specjalna zakładka „Alkohol i kobiety”.
Na stronie znajdują się unikalne informacje na temat zawartości alkoholu, zbóż
i węglowodanów w ponad 100 markach piwa z całego świata. Odwiedzający portal
mogą wysłuchać niezależnych ekspertów zajmujących się problematyką alkoholu,
którzy regularnie badają kwestie związane z wpływem alkoholu na zdrowie, rodzicielstwo, prowadzenie pojazdów oraz zdobyć wiedzę na temat istniejącej polityki
alkoholowej.
W początkowym okresie działania strona zanotowała niemal 2 tysiące unikalnych
użytkowników dziennie, a jej istnienie wysoko oceniło ponad 70% pracowników.
Dzięki praktyce firma kontynuuje budowanie wizerunku odpowiedzialnego producenta alkoholu, a osoby poszukujące informacji na temat jego wpływu na organizm
(konsumenci, dziennikarze) mają do nich łatwy dostęp. Kierowcy mogą obliczyć
ilość promili we krwi, rodzice dowiedzieć się – jak rozmawiać z dziećmi na temat
alkoholu, kobiety – poznać wpływ alkoholu na ich ciało, a koneserzy piwa – poznać
różne jego gatunki.

Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce



Edukacja finansowa

Poradnik dla niewypłacalnych

W 2009 roku weszła w życie ustawa o upadłości konsumenckiej, która miała stać się
narzędziem rozwiązania problemu niewypłacalności w Polsce. W powszechnej opinii ustawa ta nie spełniła pokładanych w niej nadziei – ocena ta powstała na podstawie małej liczby pozytywnie zakończonych wniosków konsumentów dłużników. KPF
w wyniku analizy uznała, że przyczyn tej sytuacji należy szukać nie w sferze jakości
legislacyjnej obowiązującej ustawy czy przyjętych w niej rozwiązaniach prawnych,
lecz w braku wystarczającej wiedzy na temat skutecznego stosowania ustawy.

Nazwa: Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce –
związek pracodawców
Główna działalność: działalność
samorządowa na rzecz rynku
finansowego
Siedziba: 80-888 Gdańsk,
Długie Pobrzeże 30
Rok założenia w Polsce: 1999
Liczba członków w 2010: 43
Strona internetowa: www.kpf.pl

Zła sytuacja w zakresie realizacji ustawy o upadłości konsumenckiej oraz zmniejszające się – w okresie kryzysu finansowego – zaufanie Polaków do instytucji działających na rynku finansowym były podstawą powstania projektu „Poradnik dla niewypłacalnych – jak dobrze przygotować wniosek o upadłość konsumencką”. Poradnik
ma stanowić skuteczne narzędzie rozwiązywania problemu braku wystarczającej
wiedzy prawnej osób niewypłacalnych. Ma dostarczyć szczegółowych informacji na
temat całego procesu upadłości, co pozwoli na zwiększenie skuteczności składanych
przez konsumentów wniosków.
Realizacja całego projektu została podzielona na kilka faz. Pierwsza to konsultacje
wewnętrzne roboczej treści poradnika. Następnie przeprowadzono konsultacje
zewnętrzne wśród wielu interesariuszy ustawy o upadłości. W trzeciej fazie pozyskano partnerów do projektu, którymi zostali Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
oraz Krajowa Izba Syndyków Licencjonowanych. Czwarta faza, przewidziana na rok
2011, będzie polegała na dostarczeniu poradnika do instytucji, które zajmują się
ochroną praw konsumentów, bądź doradzają konsumentom (m.in. Rzecznicy Praw
Konsumenta, Federacja Konsumentów, Biura Porad Obywatelskich), a także bezpośrednio do samych zainteresowanych.

Lafarge



Zdrowie i bezpieczeństwo

Promocja bezpieczeństwa poza firmą

Od 2008 roku „Akademia Bezpieczeństwa” Lafarge Cement edukuje w dziedzinie
bezpieczeństwa, a także promuje zasady bezpieczeństwa zarówno wśród pracowników, członków ich rodzin, jak i wśród społeczności lokalnych.
Corocznie w gminach, w których są zlokalizowane zakłady Lafarge Cement, przeprowadzana jest tzw. akcja GAP „Gaśnica – apteczka – pierwsza pomoc”. W ramach akcji
Lafarge zapewnia lokalnym szkołom i przedszkolom sprawdzenie i uzupełnienie
sprzętu przeciwpożarowego oraz uzupełnienie apteczek pierwszej pomocy. W 2010
roku akcja GAP objęła 14 szkół i 4 przedszkola z gminy Małogoszcz i Barcin, gdzie
ufundowano ponad 50 apteczek, a doposażono 30. Sprawdzono również wszystkie
hydranty, poprawiono oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wykonano 12 tablic ewa-

Nazwa: Lafarge Cement SA
Główna działalność: produkcja
materiałów budowlanych – cement
Siedziba: 28-366 Małogoszcz
ul. Warszawska 110
Rok założenia w Polsce: 1995
Liczba zatrudnionych w 2010: 565
Strona internetowa: www.lafarge.pl
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kuacyjnych. Ponad 600 uczniów i nauczycieli wzięło udział w szkoleniach z zakresu
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

krwi. Każdy krwiodawca otrzymuje bezpłatny posiłek regeneracyjny w wybranej
restauracji McDonald’s.

Co roku w czerwcu w ramach tzw. „Miesiąca Bezpieczeństwa” Lafarge Cement wspólnie z policją organizuje dla dzieci i młodzieży miasteczka ruchu drogowego oraz szkolenia z zasad ruchu drogowego. Lafarge wspiera również akcję „Bezpieczna droga
do szkoły”, rozdaje odblaski i gry edukacyjne uczniom w szkołach i przedszkolach,
organizuje spotkania z policjantami i ekspertami. Podczas corocznych dni otwartych
w cementowniach Lafarge organizowane są pokazy gaszenia ognia, udzielania pierwszej pomocy oraz spotkania z dietetykami czy badanie ciśnienia krwi.

Fundacja prowadzi także pokój rodzinny w Szpitalu Pomniku Centrum Zdrowia
Dziecka w Międzylesiu, gdzie rodzice dzieci leczonych na oddziale rehabilitacji
codziennie korzystają z możliwości odpoczynku, z kuchni, pralni i suszarni. W 2010
roku z takiego pokoju skorzystało około 15 tysięcy rodzin.

W ramach „Akademii Bezpieczeństwa” firma prowadzi również szkolenia dla swoich
pracowników – kierowców aut osobowych. 262 osoby wzięły udział w szkoleniu
z bezpiecznej jazdy w trudnych warunkach drogowych, 87 osób przeszkolono z tzw.
jazdy defensywnej. W szkoleniach e-learningowych z bezpiecznej jazdy oraz pomocy przedmedycznej uczestniczyło 250 pracowników.



Edukacja finansowa

LUKAS Bank

Kampania edukacyjna „Bank z klasą. Cała wiedza o bankowości”

Nazwa: LUKAS Bank S.A.
Główna działalność: bankowość
Siedziba: 53-605 Wrocław,
pl. Orląt Lwowskich 1
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010:
ponad 6000
Strona internetowa: www.lukasbank.pl

LUKAS Bank stara sie propagować edukację bankową i ekonomiczną wśród dzieci
i młodzieży. W tym celu przygotował kampanię edukacyjną „Bank z klasą. Cała wiedza
o bankowości” dla dzieci z klas I-III. Poprzez realizację projektu bank przekazuje dzieciom dostosowaną do ich wieku praktyczną wiedzę bankową, naucza oszczędzania,
tłumaczy, dlaczego wydawanie pieniędzy też jest ważne. Lekcje prowadzone są przez
pracowników LUKAS Banku przy pomocy nauczycieli. W ramach projektu powstał
słowniczek pojęć bankowych w języku obcym obowiązującym w danej szkole.
W 2010 roku ruszyła akcja pilotażowa inicjatywy, która do końca roku szkolnego
2010/2011 obejmie 254 dzieci z 3 publicznych szkół podstawowych we Wrocławiu.
Edycja kampanii w jednej szkole trwa trzy lata. W ciągu roku szkolnego odbywa się
od 4 do 5 lekcji. Całość kończy się konkursem wiedzy.
LUKAS Bank, propagując edukację bankową i ekonomiczną, realizuje rekomendacje
Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. W 2011 roku kampania rozszerzona będzie na całą Polskę. Planowane jest zaangażowanie kolejnych
od 20 do 30 szkół.
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McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Fundacja Ronalda McDonalda – bo najważniejsze są
DZIECKO i RODZINA
Nazwa: McDonald’s Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: gastronomia
Siedziba: 02-674 Warszawa,
ul. Marynarska 15
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: 15500
Strona internetowa:
www.mcdonalds.pl
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Fundacja Ronalda McDonalda wspiera projekty, które pomagają walczyć z nowotworami dziecięcymi. W Polsce każdego roku na choroby nowotworowe zapada
prawie 1200 dzieci. Niestety nowotwory u dzieci są prawie w 90% rozpoznawane
w zaawansowanych stadiach klinicznych. Wpływa to zasadniczo na skuteczność
leczenia, która jest dużo większa we wczesnych stadiach zaawansowania choroby.
Przy wsparciu lekarzy pediatrów i onkologów została utworzona platforma programowa „NIE nowotworom u dzieci”, w ramach której prowadzone są różne działania. Bezpłatne ultrasonograficzne badania przesiewowe przeprowadzane wśród
dzieci w wieku od 9 do 5 lat. W 2010 roku przeprowadzono ponad 3500 badań
w ambulansie wyposażonym w nowoczesny sprzęt onkologiczny, który pracował m.in. w Kątach, Lubinie, Błoniu, Pszczynie, Braniewie, Warszawie, Ostrowcu
Świętokrzyskim, Górznie, Krakowie. Bezpłatne szkolenia lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego kontaktu oraz pediatrów pod kątem wczesnego rozpoznawania.
W 2010 roku przeszkolono 133 lekarzy. Po szkoleniach uczestnicy mieli możliwość
bezpośredniego, pilnego skonsultowania poszczególnych przypadków ze specjalistami biorącymi udział w szkoleniach. Akcje zbiórki krwi prowadzone wespół
z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwłaszcza w okresie
urlopów. Fundacja udostępnia swój ambulans z kierowcą oraz podstawowym
wyposażeniem. Centra zapewniają obsługę oraz jednorazowy sprzęt do pobierania
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W 2010 roku Fundacja rozpoczęła prace nad nowym projektem: budową pierwszego w Polsce Domu Rodzinnego Ronalda McDonalda – domu poza domem w czasie
choroby dziecka. Otwarcie planowane jest na rok 2012.

Microsoft



Kampania „Internet a dzieci niesłyszące –
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
poprzez eliminowanie zagrożeń internetowych”

W 2009 roku Microsoft wraz z Fundacją Dzieci Niczyje i Fundacją „Kierowca
Bezpieczny” opracował poświęcone bezpieczeństwu w internecie materiały edukacyjne „3…2…1…Internet”, skierowane do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli, rodziców i opiekunów. Była to seria filmów animowanych przedstawiających
zagrożenia, jakie młodzi użytkownicy komputerów mogą napotkać w sieci, a także
wskazówki dotyczące właściwego z niej korzystania. Projekt wsparł społecznie
Krzysztof Hołowczyc, udzielając swojego wizerunku i stając się przewodnikiem
dzieci po świecie potencjalnych zagrożeń internetowych.

Równe szanse i różnorodność

Nazwa: Microsoft Sp. z o.o.
Główna działalność: branża
informatyczna
Siedziba: 02-222 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 195a
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: 320
Strona internetowa:
www.microsoft.com/pl

Sukces tych materiałów skłonił firmę do podjęcia działań w celu udostępnienia ich
także uczniom z wadami narządu słuchu. Microsoft wespół z Polskim Związkiem
Głuchych rozpoczął realizację projektu, do którego zostali zaangażowani certyfikowani przez PZG lektorzy polskiego języka migowego, praktycy i metodycy związani
z tematyką nauczania o bezpieczeństwie internetowym z Fundacji Dzieci Niczyje, specjaliści od montażu materiału filmowego oraz uczniowie Instytutu Głuchoniemych
w Warszawie. Praca zespołowa osób słyszących i niesłyszących zaowocowała stworzeniem pierwszej w Polsce adaptacji istniejących materiałów edukacyjnych z zakresu
bezpiecznego korzystania z internetu przeznaczonej dla dzieci głuchych, ich nauczycieli posługujących się polskim językiem migowym oraz rodziców i opiekunów.
Oficjalna premiera materiałów miała miejsce we wrześniu 2010 roku, tuż po
Światowym Dniu Głuchego, podczas konferencji zwracającej uwagę na osiągnięcia
i potrzeby osób niesłyszących. Materiały udostępnione są także w bazie materiałów edukacyjnych o e-bezpieczeństwie w portalu edukacyjnym Partnerstwo
dla Przyszłości, w serwisie Dziecko w Sieci oraz w specjalnie dodanej zakładce „dla
niesłyszących” w portalu www.321internet.pl. W listopadzie 2010 roku Microsoft
przekazał każdej z publicznych szkół integracyjnych i specjalnych w Polsce oryginalny egzemplarz materiałów.

Nestlé Polska S.A.



Program edukacyjny marki WINIARY „Jedz smacznie i zdrowo”

Program „Jedz smacznie i zdrowo” to edukacyjny projekt Nestlé współtworzony
przy udziale partnera społecznego – Federacji Polskich Banków Żywności, pod
patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej oraz Polskiego Towarzystwa
Nauk Żywieniowych. Celem inicjatywy jest edukowanie młodzieży w zakresie zdrowego odżywiania, samodzielnego gotowania, racjonalnych zakupów i niemarnowania żywności.
W roku szkolnym 2010/2011, w odpowiedzi na alarmujące wyniki badań i liczne
doniesienia o stanie zdrowia młodzieży w naszym kraju (coraz więcej otyłych dzieci
odżywiających się niezdrowo i bez pomysłu), marka WINIARY rozszerzyła akcję propagowania prawidłowego odżywania się na szkoły gimnazjalne. Aby lepiej zrozumieć
potrzeby i oczekiwania nauczycieli oraz uczniów, na zlecenie marki WINIARY przeprowadzono szereg konsultacji z pedagogami oraz dyrektorami gimnazjów. Zlecono

Edukacja
Nazwa: Nestlé Polska S.A.
Główna działalność: produkcja
wyrobów spożywczych
Siedziba: 02-678 Warszawa,
ul. Szturmowa 2
Rok założenia w Polsce: 1993
Liczba zatrudnionych w 2010: 3082
Strona internetowa: www.nestle.pl
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SPOŁECZEŃSTWO
także firmie TNS OBOP realizację badania, którego głównym celem było określenie
postaw młodzieży gimnazjalnej dotyczących odżywiania, poznanie ich codziennych
nawyków oraz diety. Dzięki badaniu okazało się, że młodzież interesuje się tą tematyką, a za główne źródło wiedzy o odżywianiu i zdrowiu uznaje szkołę. Młodzież zna
główne zasady zdrowego odżywiania, ale często nie wie, jak te zasady wprowadzić
w życie, jak samodzielnie przygotowywać zdrowe posiłki oraz racjonalnie komponować
swoją codzienną dietę. „Jedz smacznie i zdrowo” jest odpowiedzią na te potrzeby.
W programie wzięło udział 23 tysiące uczniów z 1014 klas. Dodatkowo w czasie akcji
zorganizowany został konkurs na plakat lub film reklamowy nawiązujący do tematyki projektu. W odpowiedzi na konkurs napłynęło prawie 700 plakatów i ponad 110
filmów. 20 zwycięskich klas otrzymało dla swoich szkół nowoczesne tablice multimedialne, a kolejne 50 wyróżnionych klas odwiedzi specjalnie przygotowany truck
z mobilną kuchnią, w którym odbędą się warsztaty żywieniowe dla młodzieży.



Edukacja

PAMSO

Projekt edukacyjno-informacyjny Akademia Zdrowego
Żywienia PAMSO oraz kampanie „Pamso Kocha Slow Food”
i „Back To School”
Nazwa: Zakłady Mięsne PAMSO SA
Główna działalność: produkcja mięsa
i wędlin
Siedziba: 95-200 Pabianice,
ul. Żwirki i Wigury 19
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 634
Strona internetowa: www.pamso.pl



Zdrowie i bezpieczeństwo

Projekt Akademia Zdrowego Żywienia PAMSO powstał w wyniku prowadzonych
przez firmę obserwacji na temat żywienia w grupie konsumentów. Wyniki obserwacji wskazywały m.in. na bardzo małą wiedzę na temat zdrowego odżywiania wśród
konsumentów w każdym wieku i niezależnie od grupy społecznej, a zwłaszcza na
niewłaściwe odżywianie dzieci i młodzieży.

Główna działalność: import
i dystrybucja win
Siedziba: 90-423 Łódź,
ul. Piotrkowska 89
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 36
Strona internetowa: www.wina.net.pl
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Kampania prowadzona jest także w serwisach społecznościowych, m.in. na
Facebooku, gdzie odbywają się dyskusje i organizowane są konkursy. Do aktywnego udziału w niej zostały zaproszone szkoły, organizacje młodzieżowe i społeczne,
organizatorzy imprez, wychowawcy i rodzice. Krąg zaangażowanych w nią osób
i instytucji powiększa się z tygodnia na tydzień.
Kampania ma też motywować handlowców do przestrzegania prawa, a dorosłych do
reagowania na sprzedaż alkoholu niepełnoletnim. Intencją organizatora jest, aby społeczność „trzeźwolatów” pozostała na stałe. „Trzeźwolaty” to kontynuacja prowadzonej przez Partner Center w latach 2009–2010 kampanii „Promile nie dla nieletnich”.

PEKAES SA



Współpraca Fundacji Ronalda McDonalda i firmy PEKAES to przykład natychmiastowego działania w sytuacji wyższej konieczności, bez wahania. To także przykład
doskonałej współpracy wielu firm w bardzo krótkim czasie.
Szprotawa to liczące 20 tysięcy mieszkańców miasto w woj. lubuskim. W mieście
bezrobocie sięga 40%, a połowa mieszkańców korzysta z opieki społecznej, która
nie zaspokaja nawet części podstawowych potrzeb. Brakuje wszystkiego (dzieci
zimą nie mają ciepłych ubrań i wciąż chodzą w tenisówkach), a prośby społeczności
spotykają się wyłącznie z oświadczeniami o równie trudnej sytuacji i radami, kto
mógłby pomóc i do kogo warto się zwrócić. Jednym z rzeczników lokalnej społeczności jest Edi Czeczkowa, polska Czeszka, mieszkanka Szprotawy, w 2010 roku
nominowana do tytułu Społecznika Roku. Poprosiła o pomoc Fundację Ronalda
McDonalda, korzystając z Facebooka. Odpowiedź była natychmiastowa. Fundacja
ustaliła szczegółowo potrzeby i ogłosiła w Warszawie wśród dużych firm zbiórkę
wskazanych rzeczy: butów, sprzętu AGD, artykułów medycznych i żywności.

Akcja „Back To School” przyjęła formę zorganizowanego w jednym z największych
parków śródmiejskich w Łodzi pikniku rodzinnego, w którym wzięło udział około
tysiąca osób. Uczestników imprezy uświadamiano, jak aktywnie spędzać czas
z dziećmi, a przy okazji całe rodziny uczono podstaw komponowania zdrowej diety.
Powszechne obecnie podejście do nawyków żywieniowych przynosi destrukcyjne
skutki dla organizmu, zwłaszcza wtedy, gdy musi on przygotować się do chłodnych,
jesiennych dni. Początek roku szkolnego był dobrym momentem na to, aby rozpocząć
propagowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci, szczególnie poprzez
zabawę i z pomocą dietetyków. W akcję włączyli się również pracownicy PAMSO, którzy podczas pikniku rozdawali wydrukowane specjalnie z tej okazji poradniki.

Logistycznym partnerem zbiórki została firma PEKAES, która na prośbę fundacji bez
wahania odpowiedziała pozytywnie. Fakt, że partnerem akcji została taka firma, stał
się zachętą dla innych. W ciągu 48 godzin przystąpiły do niej zespoły firm Apreo
Logistics, Bacha, EOS RISQ, Grupa ETENDARD i Inwestor TV, GIANT, INTERSPORT, JLT,
MARSH i Mercer, PLUS i około 100 osób prywatnych. Fundacja codziennie raportowała o postępach działań. Rzeczy zbierano w biurach, z których firma PEKAES je
odebrała, a następnie przepakowała w swojej siedzibie w Błoniu i dostarczyła do
Domu Kultury w Szprotawie.

Partner Center Sp. z o.o.
W Polsce powszechnie łamany jest zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim, a dzieci
w coraz młodszym wieku sięgają po napoje alkoholowe. Jak wynika z badań, do
picia alkoholu przyznaje się ponad 90% gimnazjalistów i niepełnoletnich licealistów,
a w 75% punktach sprzedaży alkoholu młodzież poniżej 18. roku życia nie ma żadnych problemów z jego kupnem.
Kampania społeczna „Trzeźwolaty” polega na bezpośrednim zaangażowaniu młodzieży w promowanie mody na niepicie alkoholu. W tym celu powstał interaktywny
portal www.trzezwolaty.pl, którego ideą jest stworzenie społeczności nastolatków
– „trzeźwolatów”, którzy poprzez własne teksty, filmy i zdjęcia pokazują, jak można
atrakcyjnie spędzić czas bez alkoholu. Dyskutują, komentują, dzielą się doświadcze-
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Zaangażowanie społeczne

Wielka Warszawska Zbiórka dla Szprotawy – autentyczna
współpraca w odpowiedzi na autentyczną potrzebę pomocy

Akcja „Pamso Kocha Slow Food” – odnosząca się do idei slow food – przeprowadzona była w marcu 2010 roku we współpracy z „Dziennikiem Łódzkim”,
w którym ukazał się cykl artykułów promujących tę ideę i ogłoszony został konkurs
dla czytelników. Kampania promowana była głównie w dzienniku oraz na stronie
www.pamso.pl. Zainteresowanie konkursem było duże. 30 osób nagrodzono za najciekawsze wypowiedzi dotyczące sposobu spędzania wielkanocnego popołudnia.
W codziennym pędzie tracimy przyjemność poznawania nowych smaków oraz celebracji rodzinnego posiłku. Celem kampanii było przeciwdziałanie temu trendowi,
a także przekonanie konsumentów, aby docenili lokalnych producentów artykułów
spożywczych wysokiej jakości.

Kampania społeczna „Trzeźwolaty”
Nazwa: Partner Center sp. z o.o.

niem oraz przekonują rówieśników (średnio 321 wypowiedzi w miesiącu), że zabawa bez trunków jest trendy. Strona rejestruje średnio ponad 127 tysięcy odwiedzin
w miesiącu. Młodzież znajduje tu praktyczne porady, jak odmawiać picia, by nie
narazić się na drwiny rówieśników, a także przykłady na to, czym może się skończyć
zabawa zakrapiana alkoholem. Do dyspozycji młodzieży jest również psycholog,
który odpowiada na pytania, doradza i pomaga (średnio 97 zapytań w miesiącu).

Nazwa: PEKAES SA
Główna działalność: operator
logistyczny
Siedziba: 05-870 Błonie,
ul. Spedycyjna 1
Rok założenia w Polsce: 1958
Liczba zatrudnionych w 2010: 1298
Strona internetowa:
www.pekaes.com.pl

Zespół firmy PEKAES to ludzie, którzy z racji wykonywanego zawodu znają jak nikt
wartość czasu i potrafią się szybko mobilizować. Jeśli ich profesjonalizm potwierdza
się nie tylko w związku z codziennymi wyzwaniami, ale także w działaniu, którego cel
jest odmienny – to mogą oni nagle zobaczyć wartość swojej pracy z innej perspektywy. To działanie wyraźnie pokazuje, że duże miasta, duże firmy, duże zespoły ludzkie
mają ogromny potencjał i stać je na szybkie i sprawne działanie mimo ograniczeń
organizacyjnych i proceduralnych. 30 listopada 2010 roku Edi Czeczkowa zamieściła
prośbę na Facebooku, a 10 grudnia potrzebne rzeczy były już w Szprotawie.

PGNiG

POOG Gazownia Gdańska
Galeria Jednego Dzieła



Zaangażowanie społeczne

Projekt „Galeria Jednego Dzieła” w niekonwencjonalny sposób promuje szeroko
rozumianą kulturę i sztukę tworzoną przez lokalnych młodych artystów. Nowatorski
projekt polega na tym, by w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców
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Nazwa: Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo,
Pomorski Oddział Obrotu Gazem
Główna działalność: poszukiwania
i eksploatacja złóż gazu ziemnego
i ropy naftowej oraz import,
magazynowanie, obrót i dystrybucja
paliw gazowych i płynnych
Siedziba: 80-858 Gdańsk,
ul. Wałowa 41/43
Rok założenia w Polsce: 2008
Liczba zatrudnionych w 2010: 419
Strona internetowa: www.pgnig.pl

Gdańska, tj. np.: urzędy, instytucje, banki, sądy, sklepy, restauracje – pokazywać
dzieła sztuki.
Od czerwca 2010 roku w Biurze Obsługi Klienta w Gazowni Gdańskiej prezentowane były cyklicznie dzieła sztuki. Każda praca demonstrowana była w specjalnie
wyznaczonym miejscu. Przy okazji wernisażu obecny był autor danego dzieła, który
w przystępny sposób przedstawiał swoją pracę publiczności. W każdym spotkaniu
uczestniczyła również dyrekcja firmy, klienci i pracownicy. Projekt „Galeria Jednego
Dzieła” został zorganizowany na zasadach partnerskiej współpracy bez ponoszenia
kosztów przez Pomorski Oddział Obrotu Gazem.
„Galeria Jednego Dzieła” została poddana ocenie przez klientów BOK w Gdańsku.
W badaniu ankietowym 83% badanych oceniło pozytywnie ideę prezentowania
sztuki w takich miejscach. Jedynie 3% ankietowanych uważało, iż jest to pomysł
zupełnie nietrafiony. Biorąc pod uwagę wpływ wystawy na postrzeganie firmy przez
klientów, 34% uznało, iż jest on pozytywny na maksymalnym poziomie.
Udostępniając powierzchnię Biura Obsługi Klienta do prezentacji dzieł, Gazownia
Gdańska promuje sztukę, pomaga młodym artystom w dotarciu do odbiorcy i daje
dobry przykład innym firmom.
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Nazwa: Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Główna działalność: przerób ropy
naftowej na benzyny bezołowiowe,
olej napędowy, olej opałowy, paliwo
lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby
petrochemiczne
Siedziba: 09-411 Płock, ul. Chemików 7
Rok założenia w Polsce: 1999
Liczba zatrudnionych w 2010: 4513
Strona internetowa: www.orlen.pl

PKN ORLEN S.A.

Drzwi Otwarte – wycieczki po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

Praktyka „Drzwi Otwarte – wycieczki po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku” polega
na prezentowaniu zakładu różnym grupom zainteresowanych. Drzwi Otwarte organizowane są m.in. w trakcie obchodów Dni Chemika w Płocku. PKN ORLEN udostępnia autokary, którymi w wyznaczonych godzinach, konkretnego dnia, można
zwiedzić wraz z przewodnikiem zakład produkcyjny. W wycieczkach biorą udział
głównie mieszkańcy Płocka. Ponadto w trakcie całego roku dyrektorzy szkół z całej
Polski mogą zgłaszać chęć obejrzenia zakładu przez swoich uczniów. Ważną grupą
zwiedzających są także studenci, głównie chemii i kierunków pokrewnych.
Goście pod opieką przewodnika wjeżdżają autokarem na teren zakładu. Tam mają
okazję obejrzeć z bliska instalacje oraz dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy.
Oprowadzający są pracownikami PKN ORLEN doskonale znającymi firmę. Zawsze
przystosowują przekazywaną wiedzę do zróżnicowanego wieku uczestników.
Udział w Drzwiach Otwartych pozwala na poszerzenie wiedzy na temat produkcji
petrochemicznej, instalacji działających na terenie zakładu, ochrony środowiska,
daje też możliwość poznania zasad funkcjonowania nowoczesnej korporacji.
W okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku w wycieczkach po Zakładzie
Produkcyjnym wzięło udział około 660 osób.
Zwiedzanie jest doskonałą okazją do tego, aby dowiedzieć się, jak wygląda działalność spółki i jakie ewentualne miejsca pracy są dostępne dla przyszłych pracowników.
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Nazwa: PKP Energetyka S.A.
Główna działalność: sprzedaż energii
elektrycznej, dystrybucja energii,
usługi elektryczne
Siedziba: 00-681 Warszawa,
ul. Hoża 63/67
Rok założenia w Polsce: 2001
Liczba zatrudnionych w 2010: 8214
Strona internetowa:
www.pkpenergetyka.pl
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Projekt ma na celu podniesienie świadomości i ochronę dzieci przed skutkami
zabawy w pobliżu urządzeń energetycznych, np. słupów energetycznych, stacji
transformatorowych czy też urządzeń elektrycznych w domu, tj. np. suszarka czy
gniazdko. Prezentacja ma formę zabawy. Dzieci otrzymują książeczki kolorowanki
z tematyką wykładu oraz magnesiki na lodówkę. Dodatkowo ogłoszono ogólnopolski konkurs plastyczny „Mój świat za tysiąc lat”.
Od października do grudnia 2010 roku w programie uczestniczyło około 2500 dzieci
z około 50 szkół i przedszkoli. Dzięki zaangażowaniu pracowników, którzy prowadzili prelekcje, udało się dotrzeć do placówek oświatowych zarówno w małych
miejscowościach, jak i dużych miastach. Firma przeznaczyła 25 tysięcy zł na stworzenie animacji oraz gadżety dla dzieci. Partnerem programu jest Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, a patronat honorowy objęli Rzecznik Praw Dziecka i Minister
Edukacji Narodowej.

Poldanor SA



Pomysłodawcą Konkursu „Działajmy razem” była grupa kierownicza zajmująca się
działaniami rozwojowymi w Poldanor. W 2008 roku kierownictwo podjęło dwa ściśle ze sobą związane postanowienia. Po pierwsze – środki finansowe przeznaczane
wcześniej na wyjazdy integracyjno-szkoleniowe tej grupy pracowników (około 30
osób) postanowiło przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć służących społecznościom lokalnym w gminach, w których Poldanor prowadzi działalność. Po drugie
– podjęło postanowienie o integrowaniu się z tymi społecznościami przez wspólne
wykonywanie prac w ramach dofinansowywanych projektów. Corocznie firma dofinansowuje najciekawsze projekty zgłaszane m.in. przez stowarzyszenia, fundacje,
biblioteki, sołectwa, lokalne społeczności, w tym grupy nieformalne.

Inicjatywa konkursowa miała duży wpływ na przyznanie firmie Poldanor złotej statuetki Przedsiębiorstwo Fair Play 2010.

PKP Energetyka to przedsiębiorstwo energetyczne, które dba o bezpieczeństwo
w zakresie energii elektrycznej. Przedmiotem programu „Akademia Małego
Amperka” jest podnoszenie świadomości wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zakresu bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i energii elektrycznej.

Plus wykorzystał potencjał usług telekomunikacyjnych, by w trakcie realizacji strategii bezpieczeństwa udostępnić użytkownikom telefonów komórkowych aplikację
Pierwsza Pomoc. Jest ona dostępna w telefonach komórkowych, które w powszechnej opinii dają poczucie bezpieczeństwa.

Pomysł programu zrodził się po tym, jak pracownicy PKP Energetyka – Zakład
Północny przygotowali prezentację dla przedszkolaków o zasadach bezpiecznego
korzystania z urządzeń elektrycznych. Okazało się, że zainteresowanie nią jest na
tyle duże, że wkrótce „Akademia Małego Amperka” objęła wszystkie zakłady spółki
PKP Energetyka w całej Polsce.

Aplikacja Pierwsza Pomoc w komórce to podstawowa wiedza z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Składa się z krótkich tekstów opatrzonych prostymi ilustracjami
i animacjami. Aplikacja jest również wyposażona w metronom odmierzający rytm
resuscytacji. Z zawartymi w niej informacjami, m.in. na temat tego, jak zareagować
w wypadku oparzenia, zakrztuszenia, krwotoku, utraty przytomności, urazu kręgosłupa i w innych tego typu sytuacjach – można się zapoznać od razu po jej zainstalowaniu. Dzięki szybkiemu dostępowi do informacji, jak udzielić pierwszej pomocy,
każdy może czuć się bezpieczniej.
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Główna działalność: chów i hodowla
trzody chlewnej, uprawa roślin
oraz produkcja energii odnawialnej
w biogazowniach
Siedziba: 77-320 Przechlewo,
ul. Dworcowa 25
Rok założenia w Polsce: 1994
Liczba zatrudnionych w 2010: 487
Strona internetowa:
www.poldanor.com.pl

W 2010 roku zostały dofinansowane 4 projekty, kwotą 5 tysięcy zł każdy. Do ich
realizacji zostały powołane zespoły składające się z członków grupy kierowniczej
Poldanor oraz członków organizacji realizujących nagrodzone projekty. Dzięki
wspólnym działaniom obie strony mogły się lepiej wzajemnie poznać. Praca nad
realizacją wspólnego celu sprawiła wszystkim dużo radości i dała poczucie satysfakcji. Realizacja konkursu uświadamia, że razem można więcej.

Polkomtel S.A.

Pracownicy spółki w każdym miesiącu roku szkolnego przygotowują co najmniej
30 prezentacji w przedszkolach, zerówkach i 1. klasach szkół podstawowych.

Nazwa: Poldanor SA

W styczniu 2010 roku została ogłoszona 2. edycja konkursu. Informacja o nim została zamieszczona na stronie internetowej firmy i na stronie Fundacji LGD-Naszyjnik
Północy, której Poldanor jest jednym z fundatorów. Dodatkowo drogą listowną
powiadomienie otrzymały wszystkie urzędy gmin, w których spółka prowadzi działalność. Organizacje startujące w konkursie muszą mieć siedzibę na terenie gminy,
w której projekt będzie realizowany.

PKP Energetyka S.A.
Akademia Małego Amperka

Rozwój lokalny

Konkurs „Działajmy razem”



Zdrowie i bezpieczeństwo

Aplikacja Pierwsza Pomoc

Nazwa: Polkomtel S.A.
Główna działalność: operator sieci Plus
Siedziba: 02-676 Warszawa,
ul. Postępu 3
Rok założenia w Polsce: 1996
Liczba zatrudnionych w 2010: 4000
Strona internetowa: www.plus.pl
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Klienci sieci Plus mogą pobrać aplikację, po wysłaniu bezpłatnego SMS, przez serwis
wap.plus.pl i www.plus.pl. Pozostałym użytkownikom telefonii komórkowej operator sieci Plus umożliwił pobranie aplikacji za pomocą łączności Bluetooth podczas
imprez i eventów, w które zaangażowany był Plus, m.in. w trakcie koncertów finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz meczów siatkarskich. W okresie od
stycznia do czerwca tylko dzięki tej technologii aplikację Pierwsza Pomoc pobrały
blisko 33 tysiące osób.



Zdrowie i bezpieczeństwo

Polkomtel S.A.

Opublikowany w 2010 roku raport z badania „Polskiego pacjenta portret własny.
Raport o przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych przez polskich pacjentów” wskazał kierunki dalszych działań. Fundacja postuluje przede wszystkim wprowadzenie
zmian do programu nauczania studentów i absolwentów medycyny w zakresie
komunikacji, motywacji, negocjacji z pacjentem. Raport z badania został rozpowszechniony w mediach. 4 tysiące egzemplarzy zostało przekazanych bezpośrednio
lekarzom. Dodatek o compliance do „Medycyny po dyplomie” otrzymało 30 tysięcy
osób. W konferencjach i zjazdach naukowych, w czasie których poruszano tę tematykę, uczestniczyło około 10 tysięcy osób. W ramach Pharmy Wiedzy w zajęciach
o compliance wzięło udział około 300 studentów.

Zintegrowany System Ratownictwa
Nazwa: Polkomtel S.A.
Główna działalność: operator sieci Plus
Siedziba: 02-676 Warszawa,
ul. Postępu 3
Rok założenia w Polsce: 1996
Liczba zatrudnionych w 2010: 4000
Strona internetowa: www.plus.pl

Zintegrowany System Ratownictwa funkcjonuje od 2003 roku. Dzięki niemu ratownicy mogą sprawniej i efektywniej wykonywać swoje zadania. Przyjęcie zasad
współpracy opartych na dialogu i analizie potrzeb partnerów sprawiło, że w ciągu
ostatnich lat projekt stale ewoluował.
W latach 2009 i 2010, w ramach realizacji inicjatywy Bezpieczeństwo, spółka przygotowała dla dzieci specjalne kolorowe opaski na rękę. Został na nich umieszczony
numer ratunkowy 601 100 100. Zostawiono także miejsce do wpisania przez rodziców swojego numeru telefonu. Opaski rozdawane były przez ratowników WOPR na
plażach nadmorskich, nad jeziorami, w trakcie organizowanych nad wodą imprez
sygnowanych logo Simplus oraz w szkółkach sportów wodnych na Helu. Opaski
miały zapobiegać zaginięciom dzieci i przyczyniać się do bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku.
Ponadto sieć Plus udostępniła 2 bezpłatne dla abonentów tej sieci aplikacje w telefonach komórkowych przygotowane wspólnie ze służbami ratowniczymi. Aplikacja
Bezpieczniej nad wodą i aplikacja Bezpieczniej w górach stanowią kompendia
wiedzy na temat zasad bezpiecznego wypoczynku w tych miejscach. Mają postać
krótkich tekstów opatrzonych ilustracjami i animacjami, dzięki którym można
dowiedzieć się, jak zareagować na przykład w wypadku oparzenia, krwotoku, urazu
kręgosłupa, a także nauczyć się, co wolno, a czego trzeba unikać podczas burzy
w górach i w czasie wypoczynku nad wodą. Aplikacje poza standardowymi kanałami komunikacji (www i wap) 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 roku
dzięki nadajnikom zostało pobranych ponad 80 tysięcy aplikacji.



Zdrowie i bezpieczeństwo

POLPHARMA

Popularyzacja tematyki compliance,
czyli przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów
Nazwa: Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA SA
Główna działalność: produkcja leków
i substancji farmaceutycznych
Siedziba: 83-200 Starogard Gdański,
ul. Pelplińska 19
Rok założenia w Polsce: 1935
Liczba zatrudnionych w 2010: 1545
Strona internetowa:
www.polpharma.pl

Większość polskich pacjentów ma problemy z systematycznym przyjmowaniem
leków, przestrzeganiem diety lub wymogów dotyczących stylu życia. Konsekwencją
jest obniżenie skuteczności leczenia, a w niektórych wypadkach – zagrożenie życia
czy nawet zgon. Wiąże się z tym także konieczność udzielania dodatkowych porad
lekarskich, przeprowadzania dodatkowych badań diagnostycznych lub hospitalizacji, co pociąga za sobą ogromne koszty, szacowane na 6 miliardów zł rocznie.
Poprawa przestrzegania zaleceń terapeutycznych (z ang. compliance) to nie tylko
szansa na skuteczniejsze leczenie wielu pacjentów, ale również oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej. Założona przez Polpharmę Fundacja na rzecz Wspierania
Rozwoju Farmacji i Medycyny to pierwsza instytucja w Polsce, która kompleksowo
zainteresowała tym tematem.
W 2009 roku zagadnienie compliance zostało na stałe wpisane do programu
Pharma Wiedzy, adresowanego do studentów, a realizowanego w formie cyklicznych konferencji naukowych. By lepiej zidentyfikować bariery utrudniające pacjentom stosowanie się do zaleceń lekarzy, a także czynniki motywujące pacjentów do
przestrzegania terapii, Polpharma zleciła agencji Pentor przeprowadzenie badania
ilościowego i jakościowego wśród lekarzy i pacjentów (1006 przebadanych osób).
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Polska Grupa Farmaceutyczna



Edukacja

Kultywowanie tradycji polskiego aptekarstwa

Tradycja aptekarstwa w Polsce kultywowana jest dzięki staraniom PGF, które
wspiera rozwój muzeów farmacji w Lublinie i Łodzi. Obie placówki znajdują się
w zabytkowych kamienicach, w których dawniej mieściły się apteki. Zgromadzono
w nich unikatowe meble, naczynia i księgozbiory. Muzea pełnią funkcje edukacyjno-oświatową oraz naukowo-badawczą. Są miejscem wystaw dotyczących farmacji
i historii. Zgromadzone w nich eksponaty to m.in. dary innych muzeów i prywatnych
kolekcjonerów. Muzea współtworzyli potomkowie rodzin aptekarskich, farmaceuci
i pracownicy firmy. Łódzkie muzeum organizuje spotkania i zajęcia dla dzieci oraz
studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, współpracuje z innymi placówkami,
przygotowuje sesje naukowe i prelekcje dotyczące historii aptekarstwa. Uczestniczy
również w Nocy Muzeów. Studenci i pracownicy naukowi mogą korzystać z biblioteki i odbywać w muzeum praktyki.

Nazwa: Polska Grupa Farmaceutyczna
Główna działalność: dystrybucja leków
i artykułów medycznych
Siedziba: : 91-342 Łódź,
ul. Zbąszyńska 3
Rok założenia w Polsce: 1990
Liczba zatrudnionych w 2010:
powyżej 7000
Strona internetowa: www.pgf.com.pl

PGF objęło mecenat nad najstarszą polską apteką w Zamościu i wydaje monografie poświęcone dziejom polskich aptek. Każdy album to źródło wiedzy na temat
historii apteki i rzeczowe opracowanie dziejów miasta, losów właścicieli i tradycji
aptekarstwa regionu, wzbogacone archiwalnymi ilustracjami i fotografiami. W serii
„Najsłynniejsze polskie apteki” ukazało się dotąd 8 albumów. Ponad 6 tysięcy osób
odwiedziło łódzkie muzeum w 2010 roku, o 2 tysiące więcej niż rok wcześniej.
W sumie od początku działalności muzeum zwiedziło ponad 15 tysięcy osób.
Działania firmy dają jej pracownikom okazję do bliższego poznania historii branży,
w której pracują. Muzea są częstym miejscem spotkań pracowników firmy i imprez
integracyjnych. W PGF zawiązało się swoiste „koło przyjaciół muzeum”, którzy nieodpłatnie pomagają tej instytucji w promocji i organizacji różnych imprez. Muzea
farmacji integrują branżę, są miejscem spotkań aptekarzy, naukowców i firm farmaceutycznych. Wzbogacają też kulturalną mapę miast.

Procter & Gamble Polska



P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się

Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” łączy edukację ekologiczną i obywatelską dzieci. Jego celem jest stworzenie warunków do wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego. Projekt
realizowany jest w ramach partnerstwa P&G oraz Fundacji Nasza Ziemia. Opiera się
na działalności Klubów Naszej Ziemi zakładanych i prowadzonych przez wolontariuszy w placówkach edukacyjno-wychowawczych. Szczególną opieką kluby otaczają
podopiecznych domów dziecka oraz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią
i ubóstwem.
Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” jest kontynuacją działań prowadzonych
na warszawskim Targówku. Firma P&G zdecydowała się na rozszerzenie programu
na całą Polskę, co było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników P&G oraz
współpracy z Fundacją. Program zapewnia bezpłatny dostęp do innowacyjnych
materiałów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę z zakresu
ekologii oraz talenty i pasje dzieci w różnym wieku. Podczas zajęć dzieci biorą udział
w realizacji istotnych dla środowiska i regionu inicjatywach. Program został objęty
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska.

Zaangażowanie społeczne
Nazwa: Procter and Gamble DS
Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: produkcja
i dystrybucja kosmetyków i środków
higieny osobistej
Siedziba: 03-872 Warszawa,
ul. Zabraniecka 20
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 3100
Strona internetowa: www.pg.pl,
www.pgrozwija.pl
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Od inauguracji ogólnopolskiej edycji programu „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się”
w 2009 roku powstało 209 Klubów Naszej Ziemi, które zgromadziły ponad 6800
klubowiczów, z czego 4700 to dzieci ze środowisk zmarginalizowanych. Celem
działalności klubów jest podejmowanie działań i inicjatyw angażujących nie tylko
klubowiczów, ale całe społeczności lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez swoją aktywność kluby dotarły do 31 tysięcy
dzieci w całej Polsce. Ogromne znaczenie miało tu zaangażowanie wolontariuszy
zarówno ze strony lokalnych placówek edukacyjnych, jak i oddziałów P&G w Polsce.
Obecnie program wspierany jest przez blisko 50 pracowników firmy.

Raport Dialogu Społecznego, który zawiera 32 oczekiwania zgłoszone w trakcie obrad wraz z odpowiedziami firmy na te oczekiwania. Każde oczekiwanie
zostało przez zarząd spółki dokładnie przeanalizowane. Część oczekiwań firma
już spełnia. Na część będzie w stanie odpowiedzieć przez podjęcie konkretnych
działań, a części nie jest w stanie zrealizować. Raport dostępny jest na stronie
www.csr-provident.pl.

PwC



Konkurs „Student Pro Bono”


Rozwój lokalny

Nazwa: Provident Polska S.A.
Główna działalność: pożyczki
gotówkowe udzielane
z opcją obsługi w domu klienta
Siedziba: 00-633 Warszawa,
ul. Polna 11
Rok założenia w Polsce: 1997
Liczba zatrudnionych w 2010: 2300
Strona internetowa: www.provident.pl,
www.csr-provident.pl

Provident

Między nami sąsiadami

„Między nami sąsiadami” to konkurs na najlepszy projekt wolontariatu sąsiedzkiego. Rozpoczynając program, firma czerpała z doświadczeń prowadzonego od 2006
roku programu wolontariatu pracowniczego „Tak! Pomagam”.
Adresatami są sąsiedzi wolontariusze. Ludzie, którzy mają pomysł na to, jak zmienić
na lepsze najbliższe otoczenie. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie
krótkiego opisu problemu oraz zebranie grupy osób chętnych do pracy. Najlepszy
projekt otrzymuje grant finansowy na realizację pomysłu w wysokości 5 tysięcy zł.
Do tej pory zostały zrealizowane dwa projekty wolontariatu sąsiedzkiego – na osiedlu Gdańsk Morena oraz w gminie Stare Włóki koło Olsztyna.
W Gdańsku sąsiedzi wolontariusze odnowili i wyposażyli plac zabaw dla dzieci –
w projekcie wzięło udział 20 osób. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego konkurs był realizowany we współpracy z „Gazetą Olsztyńską”. Uroczysty finał
akcji odbył się w siedzibie redakcji w Olsztynie. Laureatami tej edycji konkursu była
trójka młodych ludzi, która za otrzymany od firmy grant finansowy przygotowała od
podstaw boisko do piłki siatkowej.
Ostatnia edycja konkursu „Między nami sąsiadami” została zorganizowana we
współpracy z „Expressem Bydgoskim”. Zwycięski projekt „Ogródek i chatka dla
wnuczka i dziadka” zostanie zrealizowany na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy
wiosną 2011 roku.
We współpracę przy realizacji konkursu zaangażowały się media regionalne:
„Gazeta Olsztyńska”, „Dziennik Elbląski”, „Nasz Mazur”, „Gazeta Ostródzka” oraz
„Express Bydgoski”. Łącznie na temat prowadzonych projektów ukazało się 25
publikacji (prasa i internet). Inicjując program, firma Provident chciała zachęcić
do działalności wolontariackiej społeczności lokalne, ożywić sąsiedzką inicjatywę,
a tym samym przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.



Dialog z interesariuszami

Provident

Okrągły stół z interesariuszami firmy
Nazwa: Provident Polska S.A.
Główna działalność: pożyczki
gotówkowe udzielane
z opcją obsługi w domu klienta
Siedziba: 00-633 Warszawa,
ul. Polna 11
Rok założenia w Polsce: 1997
Liczba zatrudnionych w 2010: 2300
Strona internetowa: www.provident.pl,
www.csr-provident.pl
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Na jesieni 2010 roku Provident rozpoczął proces dialogu społecznego z interesariuszami – zgodnie z zachowaniem międzynarodowego standardu AA1000SES. Dialog
z interesariuszami jest integralną częścią zarządzania firmą w sposób odpowiedzialny.

Fundacja PwC od kilku lat prowadzi Program Usługi PRO BONO, czyli usługi dla
organizacji pozarządowych na preferencyjnych warunkach. W ostatnich latach
specjaliści z PwC skupiali się zwłaszcza na wspieraniu zmian prawnych, które będą
korzystne dla tych organizacji: zmian dotyczących podatku VAT od darowizn żywnościowych i podatku VAT od SMS charytatywnych.

Nazwa: PricewaterhouseCoopers
Główna działalność: profesjonalne
usługi doradcze i audytorskie
Siedziba: 00-638 Warszawa,
Al. Armii Ludowej 14
Rok założenia w Polsce: 1990
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 1200
Strona internetowa: www.pwc.com/pl

W związku z dostrzeżeniem rosnącej liczby problemów prawno-finansowych, z którymi zmagają się organizacje pozarządowe, Fundacja PwC wspólnie z Europejskim
Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA ogłosiła w lutym 2010 roku pierwszą edycję konkursu dla studentów wydziałów prawa i administracji pod hasłem „Student
Pro Bono”.
Studenci mają za zadanie wyszukać problemy podatkowe organizacji pozarządowych, a następnie w formie eseju przedstawić problem w kontekście praktycznego
zastosowania przepisów prawa podatkowego wraz z propozycją brzmienia nowej
regulacji bądź wykładni. W jury konkursu zasiadają: kadra naukowa, przedstawiciele
organizacji oraz doradcy podatkowi PwC. Uczestnicy, których prace zostały ocenione
najwyżej, przechodzą do drugiego etapu, podczas którego sami prezentują swoje
pomysły przed jury. Nagrodą główną jest staż w PwC i możliwość pracy nad wdrożeniem w życie zaproponowanych rozwiązań przy wsparciu specjalistów z firmy.
Celem konkursu jest zainteresowanie studentów pracą organizacji pozarządowych,
ich problemami oraz stworzenie sytuacji, w której będą mieli możliwość zaproponowania ciekawych rozwiązań podatkowych.

PwC



Zaangażowanie społeczne

Program „Bezpieczny Start”

„Bezpieczny Start” umożliwia zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych
młodzieży, której start życiowy jest utrudniony. Istotą programu jest organizowanie
płatnych staży w firmach, głównie będących klientami firmy PwC. W 2010 roku
program miał charakter pilotażowy. Adresowany był do młodzieży z instytucji opieki
zastępczej – podopiecznych Fundacji Robinsona Crusoe (FRC).
Wynagrodzenia za staże zostały wypłacone ze specjalnego funduszu Fundacji
PwC. Staże miały formę intensywnych szkoleń zawodowych. Trwały od kilku dni
do dwóch tygodni. Każdy staż był zorganizowany i przeprowadzony na zasadzie
ścisłej współpracy merytorycznej FRC z opiekunem stażu z firmy biorącej udział
w programie – mentorem stażu. Mentor przed rozpoczęciem stażu przeszedł szkolenie dotyczące zasad programu. Opracował planu stażu, przydzielił uczestnikowi
zadania i sprawował nadzór nad ich realizacją. W czasie stażu mentor był w stałym
kontakcie z FRC, która wspierała go przez cały ten okres. Na zakończenie mentor
wspólnie z FRC przygotował pisemną opinię na temat odbytego stażu.

Proces składał się z 4 etapów: planowania dialogu; przygotowań do spotkań; spotkań i rozmów z interesariuszami (okrągły stół); przygotowania Raportu Dialogu
Społecznego. Kluczowym działaniem była analiza otoczenia firmy i opracowanie
aktualnej mapy wszystkich interesariuszy: instytucji rządowych i pozarządowych,
rynku finansowego, dostawców, klientów, pracowników, przedstawicieli. Określono
3 podstawowe obszary, wokół których toczyły się sesje dyskusyjne: funkcjonowanie
firmy, w tym zwłaszcza kwestie regulacji, komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu; pożyczanie i usługi finansowe; edukacja finansowa. Wszystkie sesje były
moderowane przez przedstawicieli partnerów dialogu: CSRinfo i PKPP Lewiatan.

Realizacja programu miała pozytywny wpływ na wizerunek PwC wśród pracowników oraz firm przyjmujących stażystów. Umożliwiła zaangażowanie w projekt
klientów i partnerów firmy. Przyczyniła się także do tworzenia sieci firm społecznie odpowiedzialnych, rozumiejących potrzebę budowania kapitału społecznego
poprzez organizowanie staży przyjaznych młodym ludziom.

Do udziału w obradach przy okrągłym stole udało się zaprosić 31 osób – przedstawicieli wszystkich interesariuszy firmy. Efektem spotkania jest opracowany

W ramach pilotażu zorganizowanych zostało 17 staży w 11 firmach i instytucjach.
PwC zamierza zwiększyć skalę programu.

w w w.o dp owied z ialnybiz nes.p l

Zaangażowanie społeczne

Nazwa: PricewaterhouseCoopers
Główna działalność: profesjonalne
usługi doradcze i audytorskie
Siedziba: 00-638 Warszawa,
Al. Armii Ludowej 14
Rok założenia w Polsce: 1990
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 1200
Strona internetowa: www.pwc.com/pl

w w w. o dpo wi edzia l n y b i zn es . p l

65

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

SPOŁECZEŃSTWO



SPOŁECZEŃSTWO

Zaangażowanie społeczne

Ringier Axel Springer Polska
Społeczna sesja mody w „Dziewczynie”

Nazwa: Ringier Axel Springer
Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: media
Siedziba: 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 52
Rok założenia w Polsce: 1994
Liczba zatrudnionych w 2010: 651
Strona internetowa:
www.ringieraxelspringer.pl

Odpowiadając na potrzeby czytelniczek, redakcja magazynu „Dziewczyna” we
współpracy z Fundacją Dziecięca Fantazja postanowiła podjąć trudny temat chorób
nieuleczalnych i udowodnić, że możliwe jest zajmowanie się trudnymi tematami
w magazynie o modzie i kosmetykach. Jak pokazują doświadczenia redakcji, czytelniczki tytułu i generalnie młode dziewczyny w Polsce poszukują tematów dotyczących spraw ogólnoludzkich i są wrażliwe społecznie: chcą pomagać ludziom,
angażują się w akcje społeczne i happeningi na rzecz osób wykluczonych.
W listopadowym numerze miesięcznika „Dziewczyna”, wydawanego przez Ringier
Axel Springer Polska, ukazała się wyjątkowa sesja zdjęciowa, w której modelkami
były nieuleczalnie chore na białaczkę i mukowisydozę dziewczyny – podopieczne
Fundacji. Sesji towarzyszyła stylizacja oraz zakupy ze stylistą, w które zaangażowała
się profesjonalna ekipa stylistek, makijażystek, fotografów, a także znana aktorka.
Wzięcie udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej było marzeniem tych młodych
nieuleczalnie chorych dziewczyn. Publikacja w magazynie objęła 6 stron.
Projekt pozwolił redakcji tytułu młodzieżowego na zaangażowanie się w niekomercyjny projekt sesji zdjęciowej o charakterze społecznym oraz nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową. Dla zaproszonych dziewcząt okazał się natomiast
zastrzykiem pozytywnej energii, dał wiarę w siłę marzeń oraz przekonanie, że przez
chorobę nie są gorsze od swoich rówieśniczek. Z kolei czytelnicy magazynu poszerzyli swoją wiedzę na temat problemów społecznych.



Edukacja

Nazwa: Samsung Electronics Polska
Sp. z o.o.
Główna działalność: produkcja
półprzewodników, sprzętu
telekomunikacyjnego, cyfrowych
nośników informacji oraz rozwiązań
integrujących technologie cyfrowe
Siedziba: 02-674 Warszawa,
ul. Marynarska 15
Rok założenia w Polsce: 1996
Liczba zatrudnionych w 2010: 250
Strona internetowa:
www.samsung.com/pl



Zdrowie i bezpieczeństwo

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Akademia Techniki

„Akademia Techniki” to projekt edukacyjny realizowany przez Samsung Electronics
Polska we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Polega na przekazywaniu wiedzy
technicznej uczniom gimnazjów. Dociera przede wszystkim do szkół z mniejszych
miejscowości, które nie mają wystarczających środków na to, by zapewnić uczniom
udział w lekcjach z wykorzystaniem nowych technologii. Dzięki sięgnięciu po innowacyjne technologie młodzież ma większą szansę na rozwój zainteresowań, a także
na lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień.
Lekcje „Akademii Techniki” odbywają się w gimnazjach, a więc docierają do uczniów
w wieku od 13. do 15. roku życia oraz pośrednio do ich rodzin. Udział w programie
jest bezpłatny, a wszystkie niezbędne sprzęty i materiały dostarczają organizatorzy.

Skanska



Skanska od lat pracuje nad doskonaleniem standardów BHP i poprawą bezpieczeństwa na placach budowy. Dla osiągnięcia postawionego sobie przez firmę celu,
jakim jest zero wypadków, konieczne są nie tylko odpowiednie procedury, ale także
nieustanne starania o kształtowanie wśród zatrudnionych bezpiecznych postaw
i świadomości odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz współpracowników. Realizując projekty budowlane, firma ingeruje i wpływa na życie lokalnych
społeczności.

Działalność na rzecz społeczności
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Zdrowie i bezpieczeństwo
Nazwa: Skanska S.A.
Główna działalność: budowlana
Siedziba: 01-518 Warszawa,
ul. Gen. J. Zajączka 9
Rok założenia w Polsce: 1887,
lata 70. pierwsze projekty,
w 2000 roku przejęcie grupy Exbud
Liczba zatrudnionych w 2010:
ponad 6000
Strona internetowa: www.skanska.pl

„Bezpieczni w drodze do szkoły” to kampania realizowana przez pracowników
Skanska z zaangażowaniem przedstawicieli Policji oraz ratowników PCK. Podczas
spotkań w szkołach zlokalizowanych w pobliżu realizowanych przedsięwzięć firma
uczy dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po drodze i w sąsiedztwie placów budowy.
Rozdaje opaski odblaskowe i książeczki „Mój mały kodeks drogowy”, które poprzez
zabawę uczą, jak radzić sobie z niebezpieczeństwami ruchu drogowego. Ratownicy
PCK pokazują dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy. Przez kilka lat w spotkaniach
wzięło udział około 42 tysięcy dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W samym 2010 roku
akcja objęła 35 szkół. Kampanię pracownicy kierują też do swoich dzieci i wnuków.
Na spotkaniach rodzice i dziadkowie, zatrudnieni w firmie, pokazywali, jak dbają
o swoje bezpieczeństwo, żeby codziennie móc wrócić do domu.

W semestrze letnim 2010 roku „Akademia Techniki” odwiedziła 92 szkoły gimnazjalne na terenie całej Polski. Animatorzy przyjechali do 68 miejscowości oraz
wsi. Zorganizowanych zostało 340 Lekcji Techniki, w których udział wzięło 10 200
uczniów. Do tej pory w trzech edycjach „Akademii Techniki” uczestniczyło około 200
tysięcy uczniów.

Choroby serca i układu krążenia są niezmiennie od wielu lat główną przyczyną
śmierci Polaków. Rozumiejąc znaczenie promocji zdrowego stylu życia i kształtowania odpowiednich nawyków już od najmłodszych lat, firma Servier postanowiła
właśnie do dzieci skierować 8. edycję akcji „Servier dla Serca”. Pod hasłem „Mamo,
tato dbajmy o serce!” powstał specjalny projekt dotyczący profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych „Szkoła Servier”.

Główna działalność: produkcja
innowacyjnych leków, działalność
edukacyjna, naukowo-badawcza
Siedziba: 01-248 Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 10
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 400
Strona internetowa: www.servier.pl

Bezpieczni w drodze do szkoły

Dzięki udanej współpracy Policja zaprasza przedstawicieli firmy do udziału w swoich
programach prewencyjnych. Również media lokalne włączają się w akcję, opisując
prowadzone działania i propagując w ten sposób bezpieczeństwo.

Servier Polska Sp. z o.o.

Nazwa: Servier Polska Sp. z o.o.

Do programu zostało zaproszonych 150 szkół z miast znajdujących się na trasie
Kardiologicznej Poradni Servier. W „Serdecznych Lekcjach” wzięło udział ponad
2 tysiące dzieci z 16 miast. Pozostałe szkoły z całej Polski, które podczas zajęć chciały skorzystać z projektów lekcji, mogły je pobrać w wersji elektronicznej ze strony
www.dbajoserce.pl.

Zajęcia poddawane są ocenie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 84% uczniów
stwierdziło, że lekcje były ciekawe. Wszyscy nauczyciele, z którymi przeprowadzono wywiady, ocenili „Akademię Techniki” pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Ich
zdaniem zajęcia były atrakcyjne i ciekawe dla uczniów, a jednocześnie zawierały
znaczną ilość informacji związanych merytorycznie z programem nauczania.

Mamo, tato dbajmy o serce!
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W skład pilotażowego programu „Szkoła Servier” weszły scenariusze lekcji oraz
„Serdeczne lekcje”, które prowadzone były w Namiocie Edukacyjnym towarzyszącym „Kardiologicznej Poradni Servier”. Scenariusze lekcji pod kątem dydaktycznym zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów
Przyrodniczych, odrębnie dla klas I–III oraz IV–VI. Program merytoryczny „Szkoły
Servier” opracowany został wraz z Polskim Forum Profilaktyki, które objęło akcję
patronatem naukowym. Dodatkową atrakcją była wizualizacja kilkumetrowej konstrukcji serca przedstawiającej w sposób obrazowy jego budowę. Uczestnicy lekcji
mieli możliwość obejrzenia modelu tego narządu od środka. Dzieci mogły też na
koszt organizatora wysłać do bliskich specjalnie zaprojektowaną kartkę zachęcającą
do zdrowego trybu życia i dbania o swoje serce.

„SPOŁEM” Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest na stałe wpisana w spółdzielczą formę
gospodarowania. Spółdzielnia w Poznaniu aktywnie współpracuje ze środowiskiem
lokalnym, prowadząc liczne działania edukacyjno-pomocowe.
Spółdzielnia sprawuje opiekę nad spółdzielniami uczniowskimi w 3 szkołach specjalnych, w których młodzież prowadzi sklepiki uczniowskie. Ta aktywność kształtuje
w młodych ludziach ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłym: umiejętności
współdziałania, zarządzania wypracowanym zyskiem, kreowania własnego wizerunku. Daje też możliwość dowartościowania własnej osoby. Ponadto te swoiste
„warsztaty życia” uczą prowadzenia działalności gospodarczej i radzenia sobie
w przyszłym życiu zawodowym. Spółdzielnia organizuje również dla spółdzielni
uczniowskich ciekawe konkursy o tematyce społecznej związanej z wychowaniem
obywatelskim, np. konkurs „JESTEM EKO”, który ma na celu kształtowanie postaw
proekologicznych.



Zaangażowanie społeczne
Nazwa: „SPOŁEM” Poznańska
Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu
Główna działalność: działalność
handlowa
Siedziba: 61-737 Poznań,
ul. 27 Grudnia 13
Rok założenia w Polsce: 1919
Liczba zatrudnionych w 2010: 624
Strona internetowa:
www.spolem.poznan.pl
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Spółdzielnia prowadzi również 2 koła seniora spółdzielcy, w ramach których organizowane są prelekcje o tematyce zgodnej z potrzebami tej grupy wiekowej, pokazy
kulinarne oraz uroczyste spotkania. W przedsięwzięciach realizowanych pod auspicjami tych kół uczestniczy w sumie 100 osób.
Spółdzielnia udziela w sposób zorganizowany i systematyczny pomocy rzeczowej
oraz finansowej, współpracując z licznymi organizacjami, m.in. z Caritasem, Polskim
Czerwonym Krzyżem, Monarem, Kołem Niewidomych, osiedlowymi domami kultury. Systematycznie udostępnia także swoje placówki handlowe w celu przeprowadzania charytatywnych akcji pomocowych.



Marketing zaangażowany
społecznie
Nazwa: TelePolska Sp. z o.o.

Główna działalność: niezależny
operator telefonii stacjonarnej, usługi
telekomunikacyjne
i dostęp do Internetu
Siedziba: 02-017 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 123a
Rok założenia w Polsce: 2002
Liczba zatrudnionych w 2010: 20
Strona internetowa:
www.telepolska.pl,
www.spolecznyoperator.pl

TelePolska Sp. z o.o.

Społeczny Operator Telekomunikacyjny

Firma TelePolska oferuje swoim klientom możliwość regularnego przekazywania
środków z rachunków telekomunikacyjnych na rzecz wybranych organizacji pożytku
publicznego, które angażują się w rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.
Abonent indywidualny lub firma wybiera usługę telekomunikacyjną z oferty specjalnej. Otrzymuje atrakcyjny plan taryfowy i deklaruje, na którą spośród biorących
udział w projekcie organizacji mają być przeznaczone środki. Miesięczne wsparcie dla
organizacji z każdego planu taryfowego to: 2 zł z abonamentu oraz 2% kwoty równej
wartości wykonanych przez klienta połączeń. Co miesiąc klient otrzymuje informację
o wsparciu finansowym, jakiego dokonał dzięki opłaceniu rachunku. Społeczny Operator Telekomunikacyjny przekazuje zgromadzone środki na konto wybranej organizacji.
Organizacje biorące udział w projekcie: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce,
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, Fundacja GAJUSZ, Fundacja
Chcę Żyć, Fundacja Dzieci Niczyje – także systematycznie otrzymują raporty o środkach, które przekazali na ich rzecz klienci.
Na specjalnej ofercie abonenckiej korzysta każdy. Abonent – bo może wybrać
atrakcyjną ofertę i zaangażować się finansowo w poprawę sytuacji dzieci będących
w potrzebie. Organizacje – bo otrzymują regularne wsparcie finansowe. Społeczności
lokalne – bo dzięki ofercie TelePolska mają szansę lepiej poznać problemy dotykające ich najbliższe otoczenie. Firma – bo dzięki jej zaangażowaniu w innowacyjny projekt pomocowy poprawia się rozpoznawalność marki, przybywa klientów i zwiększa
się motywacja pracowników, którzy angażują się osobiście w realizację projektu
w czasie pracy i poza nim.



Edukacja

Nazwa: Tesco Polska sp. z o.o.
Główna działalność: handel detaliczny
Siedziba: 30-347 Kraków,
ul. Kapelanka 56
Rok założenia w Polsce: 1995
Liczba zatrudnionych w 2010: 28000
Strona internetowa: www.tesco.pl

Tesco Polska

Pierwszy krok w karierze zawodowej – program praktyk
szkolnych Tesco

Jedną z idei projektu jest zachęcenie młodych ambitnych osób do podjęcia pracy
w Tesco i budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy.
W maju 2010 roku, w ramach Dni Otwartych i przy okazji rekrutacji do programu
rozwojowego „Maturzysta 2010”, prezentowane były perspektywy związane z pracą
w firmie uczniom ostatnich klas szkół handlowych. Program rozwojowy obejmuje
szkolenie w miejscu pracy, czyli naukę przez zdobycie doświadczenia bezpośrednio
w sklepie. Jesienią z kolei została rozpoczęta współpraca ze szkołami średnimi
o profilu handlowym sąsiadującymi z placówkami firmy. W sklepach wdrożono system miesięcznych praktyk zawodowych. Jest to rozwiązanie korzystne dla uczniów,
którzy chcą rozwijać swoją karierę w handlu, korzystne dla szkół, które zapewniają
swoim uczniom miejsce zdobywania kompetencji zawodowych oraz korzystne dla
firmy, która ma szansę pozyskać najlepszych absolwentów. Projekt służy również
uczestniczeniu sklepów Tesco w życiu lokalnych społeczności i jest wyrazem angażowania się w działania dla nich ważne.
W ramach inicjatywy odbyło się 31 Dni Otwartych, w których uczestniczyły 1143
osoby. Praktykę odbyło 85 uczniów w 7 sklepach Tesco. Z kolei w ramach progra-
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mu „Maturzysta 2010” po odbyciu praktyki firma zatrudniła 20 absolwentów szkół
średnich.
Dzięki prowadzonym działaniom Tesco buduje wizerunek firmy przyjaznej lokalnym społecznościom i atrakcyjnego pracodawcy umożliwiającego rozwój uczniom
i absolwentom szkół.

Totalizator Sportowy



Edukacja

Bezpieczna Gra

Totalizator Sportowy jako firma działająca w branży hazardowej zwraca szczególną
uwagę na fakt, że jego produkty mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, Totalizator Sportowy – wspólnie z fundacją korporacyjną Milion Marzeń – stworzył długofalowy Program „Bezpieczna gra
i odpowiedzialna sprzedaż”. Główne założenia to propagowanie bezpiecznego sposobu gry oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat odpowiedzialnego
grania, a także wsparcie rozwoju profilaktyki uzależnień od hazardu.

Nazwa: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Główna działalność: gry losowe
i loterie pieniężne
Siedziba: 03-728 Warszawa,
ul. Targowa 25
Rok założenia w Polsce: 1956
Liczba zatrudnionych w 2010: 890
Strona internetowa: www.lotto.pl

W zeszłym roku w ramach programu zorganizowano m.in. ogólnopolską konferencję szkoleniową „Diagnoza i leczenie patologicznego hazardu”, w której wzięło
udział 105 psychologów i terapeutów z ośrodków leczenia uzależnień z całego
kraju. Było to pierwsze tego typu szkolenie psychologów i terapeutów uzależnień
w tym zakresie. Na podstawie materiałów szkoleniowych przygotowany zostanie
praktyczny podręcznik dla terapeutów. Przeprowadzono badanie „Uzależnienie
od hazardu w oczach polskich terapeutów uzależnień” oraz badanie pokazujące
skalę uzależnienia od hazardu w Polsce obejmujące również analizę udziału w tym
zjawisku gier Totalizatora Sportowego. Pozwoli to firmie na wprowadzenie zmian
w procesie przygotowywania nowej oferty oraz modyfikację już istniejących produktów. Prowadzone były także szkolenia dla sprzedawców sieci LOTTO z tematyki
bezpiecznej gry i sprzedaży produktów tylko osobom pełnoletnim.
Program „Bezpieczna Gra” będzie kontynuowany zarówno w zakresie badania i analizy problemu uzależnień od hazardu, jak i edukacji społeczeństwa polegającej na
uświadamianiu zagrożeń, jakie niesie ze sobą hazard. Terapeuci, którzy zdecydują
się na pogłębianie swojej wiedzy w tym temacie, otrzymają merytoryczne i organizacyjne wsparcie Totalizatora Sportowego.

TZMO SA



Zaangażowanie społeczne

Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych
SENI Cup

Firma TZMO, dostarczając wyroby chłonne dla osób z nietrzymaniem moczu, zauważyła, że osoby niepełnosprawne intelektualnie przebywające w domach pomocy społecznej nie są angażowane w żadne ciekawe inicjatywy. Tak zrodził się pomysł rozgrywek piłkarskich dla osób niepełnosprawnych, które TZMO organizuje nieprzerwanie
od 2001 roku. W ciągu 10 lat inicjatywa rozszerzyła się na inne kraje europejskie.
Finały drużyn polskich i zagranicznych od 5 lat odbywają się zawsze w Toruniu.
Informacja o kwalifikacji do turniejów wysyłana jest niemal do wszystkich domów
pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. W 2010 roku
w turniejach, które odbywały się w 3 miastach w Polsce, wzięło udział 57 drużyn.
Do finału zakwalifikowało się 17 z Polski i 13 z zagranicy.
W lipcu 2010 roku z okazji jubileuszu finał został poprzedzony Świętem Piłki na
Okrągło dla wszystkich mieszkańców Torunia i okolic. Wśród gotyckich zabytków
toruńskiej Starówki przygotowano profesjonalne boisko do streetballa. W turnieju koszykówki ulicznej, który był głównym wydarzeniem święta, wzięło udział
27 drużyn. Jeśli weźmie się pod uwagę, że imprezę zorganizowano w dzień powszedni – trzeba przyznać, że zainteresowanie osób grających i kibiców było imponujące. Świętu towarzyszyły także inne atrakcje, m.in. pokazy sztuczek koszykarskich,
obecność brązowych medalistek Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet oraz liczne
zabawy sportowe.

Nazwa: Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych SA
Główna działalność: produkcja
i dystrybucja wyrobów medycznych,
artykułów higienicznych
i kosmetycznych oraz usługi
prania i sterylizacji dla placówek
ochrony zdrowia
Siedziba: 87-100 Toruń,
ul. Żółkiewskiego 20/26
Rok założenia w Polsce: 1951
Liczba zatrudnionych w 2010:
ok. 7300
Strona internetowa:
www.tzmo-global.com,
www.senicup.pl
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Mimo że temat niepełnosprawności intelektualnej jest w Polsce nadal tabu, udało
się zainteresować koszykówką uliczną i Ligą SENI Cup nie tylko media lokalne, ale
też ogólnopolskie. TZMO promuje sport jako dobrą formę terapii, która rozwija
sprawność fizyczną, uczy wytrwałości i pokonywania własnych słabości. Celem Ligi
jest integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Na boisku bowiem
wszyscy – bez względu na swoją sprawność – tak samo cieszą się z sukcesów
i odczuwają gorycz porażki.



Równe szanse i różnorodność
Nazwa: UPC Polska Sp. z o.o.

Główna działalność: telekomunikacja
Siedziba: 00-867 Warszawa,
al. Jana Pawła II 27
Rok założenia w Polsce: 1989
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 1100
Strona internetowa: www.upc.pl

UPC Polska

Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”

Obsługę komputera i umiejętność korzystania z internetu uważa się za jedną z najważniejszych umiejętności cywilizacyjnych. Według danych GUS w grupie wiekowej
od 45 do 54 lat z internetu korzysta 47% osób, a wśród 55+ niecałe 21%.
Odpowiadając na ten problem społeczny, UPC Polska wspólnie z Akademią Rozwoju
Filantropii powołały Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość
w sieci”. Idea koalicji zrodziła się w wyniku doświadczeń związanych z realizacją przez
UPC od 2006 roku programu społecznego „Akademia e-Seniora UPC” oraz rezultatów badań nad wykorzystaniem nowych technologii przez osoby 50+. Koalicja łączy
instytucje ze świata biznesu, organizacji pozarządowych i administracji publicznej,
a jej pierwszymi członkami są: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, PKPP Lewiatan, Microsoft,
Onet, Związek Harcerstwa Polskiego.
Celem Koalicji jest stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń podmiotów chcących wspólnie wypracowywać i wdrażać w swojej działalności rozwiązania, które ułatwiać będą korzystanie z nowych technologii grupom szczególnie
narażonym na e-wykluczenie. W 2010 roku do głównych działań koalicji należało:
inicjowanie debat publicznych na temat wykluczenia osób dojrzałych w Polsce,
pozyskanie wsparcia decydentów, stworzenie Raportu Otwarcia, który wyznaczy
dalsze cele koalicji i pomoże innym podmiotom skutecznie walczyć z wykluczeniem cyfrowym dorosłych Polaków, rzecznictwo w zakresie podjętej problematyki.
Działania koalicji zyskały wsparcie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego,
Prezydenta RP, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, MSWiA, MPiPS, MI, MKiDN.
Koalicja będzie dążyć do większej efektywności prowadzonych działań na rzecz
walki z wykluczeniem. Powstanie raport dotyczący kwestii użyteczności serwisów
internetowych pod kątem korzystania z nich przez osoby 50+. Koalicjanci będą kontynuować działania rzecznicze, a także przygotują kampanię społeczną oraz konkurs
na dobre praktyki.



Zaangażowanie społeczne

WAWEL SA

Program „Masz Szansę” Fundacji „Wawel z Rodziną”
Nazwa: WAWEL SA
Główna działalność: produkcja
słodyczy
Siedziba: 30-520 Kraków,
ul. Warneńczyka 14
Rok założenia w Polsce: 1910
Liczba zatrudnionych w 2010: 682
Strona internetowa:
www.wawel.com.pl
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Fundacja firmy WAWEL wspiera rodziców, a także osoby i instytucje sprawujące
opiekę zastępczą nad dziećmi. Celem programu „Masz Szansę”, który zrodził się
dzięki obserwacji społeczności lokalnej, jest wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci z różnych środowisk oraz pomoc w rozwijaniu ich pasji i talentów.
W celu dotarcia do uzdolnionych dzieci z uboższych rodzin zwrócono się do placówek opiekuńczo-wychowawczych i miejskich ośrodków pomocy społecznej.
Nawiązano także współpracę z placówkami oświatowymi. Ze względu na pogłębiające się zjawisko dekapitalizacji dzielnic centralnych (lepiej sytuowane rodziny
przeprowadzają się na przedmieścia) wybrane zostały szkoły podstawowe zlokalizowane w centrum Krakowa. A ze względu na usytuowanie fabryki firmy Wawel
w Dobczycach pomocą objęte zostały także miejscowe szkoły. Przy wyborze szkół
objętych wsparciem brano pod uwagę uśrednione wyniki testów szóstoklasistów
publikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wybrane zostały placówki, w których wyniki plasowały się poniżej średniej krajowej. W ramach programu organizowane są podstawowe i dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, kursy komputerowe, zajęcia taneczne, realizowane jest dofinansowanie
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pomocy naukowych i finansowanie posiłków szkolnych. Ze wsparcia w ramach programu „Masz Szansę” korzysta prawie 200 dzieci. Skuteczność podejmowanych działań jest szczególnie widoczna w krakowskim Technikum Łączności, gdzie uczniowie
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej osiągają dobre wyniki w nauce.
Dzięki tym działaniom Fundacja „Wawel z Rodziną” lepiej identyfikuje problemy
i skuteczniej może im przeciwdziałać. Nawiązała liczne kontakty, zwłaszcza z ośrodkami pomocy społecznej. Zyskała w oczach społeczności lokalnej w Dobczycach
i pracowników pochodzących z okolic fabryki.

WSK Rzeszów



Edukacja

Kompleksowy program promocji przedmiotów i nauk ścisłych
wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej oraz nauczycieli
z terenu Podkarpacia

Podkarpacie to region o bogatych tradycjach lotniczych. Wiodącą firmą w tej branży
jest Wytwórnia Silników nr 2 – WSK Rzeszów. Po głębokim kryzysie w latach 90.
oraz przeprowadzonej w 2002 roku prywatyzacji firmy nastąpił jej dynamiczny rozwój. Przedsiębiorstwo zaczęło stosować najnowocześniejsze technologie lotnicze.
Na lokalnym rynku zaczęło brakować odpowiednio wykwalifikowanych kadr dla
tak nowoczesnego, specjalistycznego przemysłu, który dodatkowo wszedł w okres
dużego ożywienia.

Nazwa: Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” SA
Główna działalność: produkcja silników
lotniczych i podzespołów do silników
lotniczych
Siedziba: 35-078 Rzeszów,
ul. Hetmańska 120
Rok założenia w Polsce: 1938
Liczba zatrudnionych w 2010: 3700
Strona internetowa: www.wskrz.com

WSK Rzeszów opracowała kompleksowy program wspierania edukacji, który powstał
dzięki konsultacjom i współpracy ze środowiskiem naukowym (z Politechniką
Rzeszowską, Politechniką Łódzką), biznesowym (ze Stowarzyszeniem Dolina
Lotnicza), nauczycielskim (z Kuratorium Oświaty i Wychowania, dyrektorami szkół
i centrów zawodowych) oraz administracją publiczną. Cele projektu to: budowanie
kadr przemysłu lotniczego, wzbudzenie i utrzymanie zainteresowania przedmiotami technicznymi i naukami ścisłymi wśród dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu
średniego szkolnictwa zawodowego, wpływanie na jakość wyższego szkolnictwa
technicznego, wspomaganie rozwoju kompetencji nauczycieli zawodu i kadry akademickiej.
W ramach programu prowadzone są liczne projekty skierowane do różnych grup
wiekowych. Dla uczniów szkół podstawowych prowadzona jest Politechnika
Dziecięca (od 2009 uczestniczyło w tym przedsięwzięciu 900 dzieci). Dla gimnazjalistów – Odlotowa fizyka: dwugodzinne lekcje na temat wykorzystania najbardziej
popularnych praw fizyki w lotnictwie (270 godzin, 7200 uczestników). Dla studentów oprócz staży organizowane są Dni Doliny Lotniczej na wybranych uczelniach
technicznych: wykłady, pokazy i prezentacje na temat stosowanych nowoczesnych
technologii oraz wycieczki do Instytutu Lotnictwa i bazy lotniczej w Łasku.
Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. O uczestnictwo w nim zabiegają
szkoły, uczelnie, kadra nauczycielska oraz rodzice. Na efekt wdrażania tych projektów, jakim będzie wykwalifikowana kadra – trzeba jednak poczekać.

Żywiec Zdrój S.A.



Zdrowie i bezpieczeństwo

Mamo, Tato, wolę wodę!

Tak na świecie, jak i w Polsce siedzący tryb życia i otyłość stanowią coraz większy
problem społeczny. Uznając, że w tym kontekście bardzo ważne jest promowanie
zdrowego stylu życia – właściwego odżywiania się, w tym picia wody i aktywności
fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci, Żywiec Zdrój zrealizował Program „Mamo, Tato,
wolę wodę!”.
Program skierowany był do dzieci w wieku od 3 do 9 lat, ich rodziców i nauczycieli.
Celem było promowanie picia wody, zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Partnerami merytorycznymi akcji zostały Instytut Matki i Dziecka oraz
Instytut Żywności i Żywienia, zaś patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo
Zdrowia.
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Nazwa: Żywiec Zdrój S.A.
Główna działalność: produkcja
butelkowanej wody źródlanej
oraz napojów bezalkoholowych
Siedziba: 34-350 Węgierska Górka,
Cięcina, ul. Świętej Katarzyny 187
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: 505
Strona internetowa:
www.zywiec-zdroj.pl

SPOŁECZEŃSTWO
We współpracy z ekspertami do spraw żywienia, psychologiem, fizykiem, ekologiem
oraz pedagogiem stworzono zestawy materiałów: scenariusze zajęć dla nauczycieli, zeszyty ćwiczeń o różnym stopniu trudności, poradniki dla rodziców, tablice
i plakaty dydaktyczne oraz płyty z materiałami dźwiękowymi. Gotowe zestawy,
po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistów MEN, trafiły do nauczycieli, którzy
realizowali na ich podstawie cykl 5 lekcji. Dzieci dowiadywały się, jakie właściwości
i zastosowania ma woda oraz jak jest ważna dla ich organizmu i całego otaczającego
świata. Propozycje „wodnych zabaw” zostały przygotowane także dla rodziców do
zrealizowania z dzieckiem w domu. Stworzona została również strona www.wolewode.pl zawierająca porady ułatwiające wprowadzenie wody do diety dziecka.
Akcja prowadzona była w okresie od września do grudnia 2009 i od września do
grudnia 2010. Zestawy materiałów w pierwszej edycji programu trafiły do 2200
szkół i przedszkoli w 40 największych miastach w Polsce, zaś w drugiej – do 2200
przedszkoli w ponad 120 miejscowościach. W akcji wzięło udział około 350 tysięcy
przedszkolaków (około 24% populacji) oraz 165 tysięcy dzieci w wieku od 7. do 9.
roku życia (około 15% populacji). W otwartych imprezach inaugurujących akcję
wzięło udział łącznie około 3 tysięcy osób.

 Pomoc

powodzianom

W maju 2010 roku niemal cała południowa Polska znalazła się pod wodą. Najbardziej
poszkodowane obszary to województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie i lubelskie. Wielka woda nie oszczędziła też miast położonych
nad Wisłą, w tym Sandomierza, Krakowa i Warszawy. Według danych Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji straty spowodowane przez powódź w roku
2010 sięgają niemal 3 miliardów euro. Poszkodowanych zostało około 70 tysięcy
rodzin. Straty poniosło 811 gmin oraz około 1400 przedsiębiorstw. Powódź zniszczyła liczne budynki mieszkalne oraz ponad 900 szkół i przedszkoli. Zniszczone zostały
również drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, mosty, sieci wodociągowe, sieci
energetyczne i telekomunikacyjne.
W akcję pomocy powodzianom włączały się osoby prywatne i instytucje z całej
Polski. Na apel odpowiedziały również firmy – niezależnie od miejsca działania,
branży, wielkości i liczby zatrudnionych. Jedną z najczęściej oferowanych form
pomocy były akcje zbierania środków finansowych, żywności, ubrań, środków czystości i innych niezbędnych artykułów.
Grupa Allegro i jej i Fundacja All for Planet zorganizowała zbiórkę funduszy na
remont szkoły w Jaśle w ramach akcji „Naprawianie szkoły. Przyłącz się do remontu”. Do pomocy włączyli się użytkownicy serwisu oraz pracownicy firmy. Każdy
użytkownik, wystawiając przedmiot na sprzedaż, mógł wybrać opcję „Aukcja dla
powodzian”, dzięki czemu część środków pozyskanych przez Allegro trafiała na
konto fundacji.
Sklepy sieci hipermarketów Real należące do METRO GROUP włączyły do pomocy
swoich klientów. W ramach Programu Bonusowego PAYBACK rozpoczęto akcję
„Punkty dla powodzian”. Klienci sklepów Real przekazali w ten sposób 203 900
punktów, które zostały zamienione na żywność, która następnie trafiła do powodzian za pośrednictwem Banku Żywności w Krakowie.
PKN ORLEN zainicjował akcję pomocy finansowej dla obecnych i byłych pracowników
firmy. Osoby poszkodowane mogły ubiegać się o pomoc w postaci bezzwrotnej zapomogi losowej oraz udzielonej na preferencyjnych warunkach zwrotnej pożyczki na
remont domu lub mieszkania. Dzięki zorganizowanej akcji udzielono 40 świadczeń.
Działania firmy ROSSMANN skupiły się na tym, by mieszkańcom kilkunastu gmin jak
najszybciej zostały przekazane środki czystości niezbędne do sprzątnięcia zalanych
terenów. Firma zaangażowała się także w odbudowę zniszczonej infrastruktury jednej ze szkół w Sandomierzu. W ramach zbiórki pieniędzy na ten cel we wszystkich
sklepach sieci sprzedawane było specjalne wydanie magazynu konsumenckiego
„Skarb”, którego firma jest wydawcą.
Celem strategicznym Fundacji Totalizatora Sportowego Milion Marzeń jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reagowanie na bieżące problemy społeczne.
Za pośrednictwem fundacji Totalizator Sportowy przekazał na działania pomocowe
dla powodzian prawie milion złotych. Dzięki sieci oddziałów terenowych mógł
bezpośrednio dotrzeć do poszkodowanych. Pracownicy odwiedzali zalane tereny.
Informowali o założeniach programu fundacji, pomagali wypełniać wszelkie niezbędne dokumenty i od razu przesyłali je do siedziby fundacji. Dzięki temu mogli nie
tylko oszacować skalę zniszczeń, ale także dopasować wielkość pomocy do potrzeb
konkretnych rodzin. Maksymalną kwotą jednorazowego wsparcia było 4900 zł.
Aby udzielić pomocy jak najsprawniej, przedstawiciele biznesu podejmowali współpracę z organizacjami, które świadczą pomoc na co dzień, m.in. z Caritas Polska,
Federacją Banków Żywności.
Firma Carrefour Polska z prośbą o zaangażowanie się w pomoc powodzianom zwróciła się do Międzynarodowej Fundacji Carrefour, dzięki czemu mogła przekazać na
rzecz Caritas Polska środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu do osuszania
i czyszczenia zniszczonych przez powódź domów. Firma udzieliła także pomocy
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Nazwa: Carrefour Polska Sp. z o.o.
Strona internetowa:
www.carrefour.pl
Nazwa: DB Schenker
Strona internetowa:
www.dbschenker.com/pl
Nazwa: Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
Strona internetowa:
www.europ-assistance.pl
Nazwa: Grupa Allegro
Strona internetowa:
www.allegro.pl, www.allforplanet.pl
Nazwa: GRUPA ATLAS
Strona internetowa:
www.atlas.com.pl
Nazwa: Grupa Novartis
Strona internetowa:
www.novartis.pl
Nazwa: HDI Asekuracja
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Strona internetowa:
www.hdi-asekuracja.pl
Nazwa: METRO GROUP
Strona internetowa:
www.metrogroup.pl
Nazwa: Microsoft
Strona internetowa:
www.microsoft.com/pl
Nazwa: PKN ORLEN S.A.
Strona internetowa:
www.orlen.pl
Nazwa: PwC
Strona internetowa:
www.pwc.com/pl
Nazwa: Radisson Blu Hotel, Kraków
Strona internetowa:
www.radissonblu.com/hotel-krakow
Nazwa: ROSSMANN
Strona internetowa:
www.rossmann.com.pl
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Nazwa: Totalizator Sportowy
Strona internetowa:
www.lotto.pl
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materialnej swoim pracownikom mieszkającym na zalanych terenach, m.in. w BielskuBiałej, Częstochowie, Gliwicach, Jaśle, Krakowie, Kielcach, Katowicach, Opolu, Płocku,
Przemyślu, Sandomierzu, Tarnowie, Wilkowie, Włocławku i Wrocławiu.
Inną inicjatywą było zorganizowanie zbiórki potrzebnych powodzianom artykułów
przez hotel Radisson Blu Kraków wspólnie z Caritas Polska. Zbiórkę przeprowadzono w kilku krakowskich biurowcach, a także na terenie hotelu, gdzie do udziału
w niej zachęcano pracowników.
Jeden z największych operatorów logistycznych, DB Schenker, wsparł logistycznie
Federację Banków Żywności. Olsztyński oddział firmy już wcześniej realizował dla tej
organizacji m.in. systematyczny transport darów na terenie całej Polski. W związku
z kataklizmem powołano w firmie projekt „DB Schenker logistyka dla powodzian”.
W pomoc zaangażowani byli pracownicy, przewoźnicy i kurierzy. Pracownicy postanowili pomóc poszkodowanym także w ramach programu wolontariatu pracowniczego Świąteczny Czas Pomagania.
Firma doradcza PwC zaangażowała się w pomoc doradczą dla organizacji pozarządowych zajmujących się niesieniem pomocy poszkodowanym. Ponadto pracownicy
firmy pomagali w pakowaniu darów dla powodzian i angażowali interesariuszy
firmy w zbieranie środków finansowych dla dotkniętych skutkami powodzi.
Po powodzi najtrudniejszy jest powrót do sytuacji sprzed katastrofy. Niezbędne są
wówczas materiały budowlane, pieniądze na sprzęt osuszający, czyszczenie oraz
remont zniszczonych budynków. Pomoc w takim zakresie zaoferowała Fundacja
Dobroczynności ATLAS. Wsparła finansowo osoby dotknięte powodzią w gminie
Janowiec (woj. lubelskie) i w gminie Bieruń (woj. śląskie), a także przekazała pomoc
rzeczową w postaci ponad 35 ton materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy zniszczonych domów.
Podczas powodzi ucierpiało również wiele budynków instytucji publicznych,
w tym szkół i przedszkoli. Wiele firm przekazało poszkodowanym instytucjom
sprzęt i zorganizowało dla nich pomoc wolontariuszy rekrutujących się spośród
pracowników tychże firm. Wolontariusze Microsoft chcieli sprawić, by powrót
dzieci do szkoły wiązał się z przyjemnymi przeżyciami – dlatego w odbudowanej
po powodzi Szkole Podstawowej numer 3 w Sandomierzu stworzyli nowoczesną
pracownię komputerową.
Grupa Novartis co roku organizuje piknik firmowy dla swoich pracowników. W roku
2010 zrezygnowano z jego organizacji. Dzięki zaoszczędzonym pieniądzom udało
się wyremontować siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo w miejscowości Proszówki koło Bochni (woj. małopolskie).
Firma Europ Assistance Polska postanowiła uruchomić specjalny program dla osób
dotkniętych skutkami powodzi. Pomoc obejmowała organizację zakwaterowania
zastępczego, transportu dobytku i zwierząt domowych do schronisk, wizyt lekarza
lub pielęgniarki, pojazdu zastępczego oraz nieodpłatną dostawę leków. Program
gwarantował ponadto całodobowy dostęp do infolinii, również medycznej.
Zainaugurowana przez HDI Asekuracja ogólnopolska kampania społeczna „HDI dla
powodzian” miała na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym poprzez uruchomione w 10 różnych miejscowościach Mobilnych Centrów Wsparcia, w których
bezpłatnych porad udzielali psycholog, prawnik i specjalista do spraw ubezpieczeń.
Równocześnie uruchomione zostało Wirtualne Centrum Wsparcia na stronie internetowej.
W momentach największych tragedii firmy są w stanie zmobilizować swoje siły,
zasoby, zaangażować pracowników i wesprzeć tych, którzy pomocy w danej chwili
potrzebują najbardziej.
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Biznes
a środowisko
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga od współczesnego
pokolenia podjęcia decyzji co do podziału zasobów. Będzie to miało
poważny wpływ na przyszłe pokolenia, na dystrybucję zasobów, jak
i na całą planetę i wszystkie gatunki. (…) Etyka będzie kluczowa w tych
rozważaniach, to dzięki niej bowiem zidentyfikujemy najistotniejsze
wyzwania i wiążące się z nimi dylematy.(…) Zbyt często ekonomiści
zachowują się, jak gdyby dyskusje o etyce były niepotrzebne lub już
rozstrzygnięte – albo takie i takie. W istocie nie znamy jednej słusznej
odpowiedzi. (…) Dzięki rozumieniu etyki, niebezpieczeństw płynących
z niekontrolowanych lub źle zarządzanych zmian klimatu, kosztów redukcji
emisji i stabilizacji będziemy mogli zdecydować o działaniach, jakie chcemy
podjąć. Nicholas Stern
Globalny ład, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 96-97

Troska o środowisko naturalne od wielu lat nie jest już obszarem zarezerwowanym dla aktywistów
i ekologów – to stały element międzynarodowych polityk i regulacji, a także strategicznego
i operacyjnego zarządzania w przedsiębiorstwach. Zmiany, jakie zaszły w otoczeniu na skutek
działalności człowieka, zmuszają nas do całkowitego przedefiniowania naszego modelu życia
i gospodarowania. Nie chodzi już tylko o segregację odpadów (choć ta w Polsce nadal kuleje),
ale o projektowanie towarów i usług w sposób innowacyjny, pozwalający maksymalnie ograniczyć
negatywne oddziaływanie na środowisko, zarówno w trakcie użytkowania, jak i po. Zrównoważony
rozwój to sposób myślenia, który musimy przyswoić, a który w coraz większym stopniu widoczny jest
w działaniach polskich przedsiębiorstw.
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Edukacja ekologiczna

Nazwa: 3M Poland Sp. z o.o.
Główna działalność: firma
handlowo-produkcyjna
Siedziba: 05-830 Nadarzyn,
Kajetany k. Warszawy,
al. Katowicka 117
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 1400
Strona internetowa: www.3m.pl

ŚRODOWISKO

3M Poland

Danone Sp. z o.o.

Koncern 3M na każdym etapie swojego funkcjonowania angażuje się w politykę
zrównoważonego rozwoju, która obejmuje środowisko, społeczność lokalną oraz
gospodarkę. Program „Green Week” został wdrożony, aby edukować i informować
o dokonaniach firmy w zakresie ochrony środowiska. Zielony Tydzień skierowany
był przede wszystkim do pracowników i ich rodzin, partnerów firmy oraz społeczności lokalnej. Głównym celem programu było zaangażowanie w działania ekologiczne oraz propagowanie ekologicznego myślenia, budowanie świadomego podejścia
do środowiska oraz kreowanie zachowań i postaw proekologicznych.

W 2010 roku wszyscy pracownicy firmy otrzymali cel roczny z obszaru ochrony
środowiska – redukcję emisji CO2. Realizacja celu miała wpływ na wysokość premii
pracownika. Dla wsparcia projektu został powołany międzydziałowy zespół „Nature
Committee”. Jego zadaniem było wypracowanie konkretnych działań w obszarach:
opakowań, produkcji oraz transportu – które wpłyną na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Aby efekty były jak najlepsze, do współpracy zaproszono dostawców
opakowań i surowców. Interesariuszy poproszono o przedstawienie danych na
temat ilości zużytej energii w trakcie produkcji. Rozpoczęto także podpisywanie
umów – „Carbon Packtów”, w których dostawca zobowiązywał się do podejmowania
działań zmniejszających emisję CO2.

Green Week – Zielony Tydzień w 3M Poland

Każdy dzień Zielonego Tygodnia był podporządkowany innemu aspektowi ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. Pracownicy mogli dowiedzieć się o zasadach zrównoważonej diety w czasie spotkania z dietetykami oraz zjeść „zielone
posiłki” specjalnie przygotowane na stołówce. Mieli okazję również zapoznać się
z założeniami ekologicznej jazdy samochodem i wziąć udział w warsztacie ekojazdy prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie Motorowe. Pracownicy byli także
zachęcani do udostępnienia wolnego miejsca w samochodzie, otrzymując mapy do
carpoolingu.
Firma przeprowadziła zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego pod hasłem
„Energia znów powinna być zielona”, a we współpracy z Nadarzyńskim Ośrodkiem
Kultury oraz Szkołą Podstawową w Kostowcu zorganizowała artystyczny konkurs
ekologiczny „Styl z odzysku – śmieciowe studio projektowe” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do konkursu zgłoszono 136 projektów.
Dzięki akcji wzrosła ekologiczna świadomość pracowników, co potwierdziła przeprowadzona ankieta, a sama inicjatywa była postrzegana jako bardzo wiarygodna.



Ochrona środowiska

Autostrada Wielkopolska II SA

Inwestycja autostradowa w trosce o zrównoważony rozwój

Nazwa: Autostrada Wielkopolska II SA
Główna działalność: budowa
i eksploatacja autostrady A2
na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl
Siedziba: 61-248 Poznań,
ul. Dziadoszańska 10
Rok założenia w Polsce: 1993 – AWSA,
2009 – AWSAII
Liczba zatrudnionych w 2010: 35
Strona internetowa:
www.autostrada-a2.pl

Budowa odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl jest największym przedsięwzięciem realizowanym w Polsce w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jest
przykładem kompleksowego myślenia o środowisku naturalnym, które uwzględnia
kwestie z nim związane – od etapu koncepcji i planowania przedsięwzięcia przez
jego realizację po przyszłą eksploatację. Przebieg autostrady został zaplanowany
w sposób możliwie najmniej kolizyjny, a sam plac budowy zorganizowany jest tak,
by ograniczać wpływ na otoczenie lokalne.
Jednym z przykładów obrazujących skalę działań są przejścia dla zwierząt. Łącznie
powstaną 153 przejścia, które będą zlokalizowane co 700 metrów – średni koszt budowy jednego szlaku dla zwierząt dużych i średnich to około 20 milionów zł. Wzdłuż
autostrady sadzone będą drzewa i krzewy, które przez odpowiednie rozmieszczenie będą pomagały naprowadzać zwierzęta na przygotowane dla nich przejścia.
W czasie wiosennej migracji płazów próbujących przemieścić się przez pas autostradowy odłowiono około 8,5 tysiąca osobników z 8 gatunków oraz 120 gadów
z 4 gatunków. Zwierzęta zostały przetransportowane do niezbyt odległych akwenów. Ponadto zbudowane zostały czterometrowe ekrany akustyczne służące ochronie ptaków i nietoperzy oraz chroniące przed hałasem. Lampy przy autostradzie
będą montowane tak, by uniknąć zbędnego rozpraszania światła i zwabiania owadów oraz nietoperzy. Cenne rośliny przenoszone są na nowe tereny, dzięki czemu
zostaną zachowane unikatowe gatunki, a powierzchnia nowych obszarów nasadzeń
będzie większa od powierzchni, która ulegnie zniszczeniu.
Dialog i uwzględnianie interesów otoczenia już na etapie prac koncepcyjnych
oznaczają znaczącą redukcję ryzyka społecznego i środowiskowego, jakim obarczona może być inwestycja drogowa. Pozwalają uniknąć choćby opóźnień w wyniku
protestów. Odpowiedzialne podejście daje też szanse na uzyskanie finansowania
inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
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Zielone działania Danone

Ograniczanie emisji
Nazwa: Danone Sp. z o.o.
Główna działalność: świeże produkty
mleczne
Siedziba: 01-103 Warszawa,
ul. Redutowa 9/23
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: 1421
Strona internetowa: www.danone.pl

W wyniku dotychczasowych działań w dwóch fabrykach Danone’a systematycznie
zmniejszają się straty produkcyjne, zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Kolejnym
działaniem było udoskonalenie modelu dystrybucji produktów, co wpłynęło na
ograniczenie ilości zużytego paliwa oraz przejechanych kilometrów; zoptymalizowano wagę opakowań, co przyczyniło się do zmniejszenia zapotrzebowania na
surowce. Wpływ na środowisko stał się ważnym elementem podejmowania decyzji
inwestycyjnych w obszarze produkcji.
Efektywność działań jest mierzona raz na kwartał poprzez obliczenie redukcji emisji
CO2. Wyniki są podawane wszystkim pracownikom przez zarząd firmy. Największą
korzyścią jest zredukowanie negatywnego wpływu firmy na środowisko poprzez:
zmniejszenie emisji CO2 w 2010 roku o 7,9% w porównaniu z rokiem 2009; zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5% w porównaniu z rokiem 2009; uzyskanie
certyfikatu „Zielone biuro” dla siedziby w Bieruniu.
Dzięki podjętym działaniom interesariusze mogą mieć pewność, że współpracują
z firmą, która dba o środowisko naturalne.

Europ Assistance Polska Sp. z o.o.
EKO Assistance

Chcąc chronić nie tylko klientów, ale również środowisko, Europ Assistance Polska
postanowiła stworzyć specjalny program dla zwolenników ekologii. Powstanie
projektu miało na celu również wzmocnienie postaw ekologicznych wśród pracowników i partnerów.
EKO Assistance to pakiet usług informacyjnych i organizacyjnych, które pomogą
klientom żyć w zgodzie ze środowiskiem i je chronić. Pakiet oferuje całodobowy
dostęp do informacji o sklepach prowadzących sprzedaż żywności i artykułów ekologicznych, szkółkach leśnych, jak również o ośrodkach oferujących wypoczynek
ekologiczny w certyfikowanych gospodarstwach agroturystycznych i biohotelach.
Ponadto klienci za pośrednictwem infolinii mogą zdobyć informacje na temat zbiórek zużytych baterii i akumulatorów, surowców wtórnych oraz przeterminowanych
leków.



Edukacja ekologiczna
Nazwa: Europ Assistance
Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: usługi assistance
Siedziba: 02-675 Warszawa,
ul. Wołoska 5
Rok założenia w Polsce: 1996
Liczba zatrudnionych w 2010: 101
Strona internetowa:
www.europ-assistance.pl

Dla zainteresowanych klientów dostępne są również informacje dotyczące zarówno
firm zajmujących się budownictwem energooszczędnym, jak i możliwych dotacji na
zakup kolektorów słonecznych. EKO Assistance oferuje również dostęp do informacji
na temat szkoleń i instytucji promujących ekologię. Europ Assistance Polska organizuje wszelką pomoc związaną z transportem do punktu zbiórki surowców wtórnych
leśnych lub innych miejsc zajmujących się recyklingiem i ochroną środowiska.
W ramach ekologicznej misji firma przygotowała również Dekalog EKO, który
w przejrzysty sposób przypomina o zasadach dbania o środowisko. Dekalog dostępny jest na stronie internetowej www.eap.pl/badzeko.php.
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Zarządzanie odpadami

ŚRODOWISKO

Grupa Żywiec S.A.

industria24.pl

Produkcja i sprzedaż piwa w Grupie Żywiec wiąże się nie tylko ze zbytem produktu,
ale także z odpowiedzialnym podejściem do środowiska naturalnego, w tym efektywnym gospodarowaniem odpadami produkcyjnymi. Aby zapobiec negatywnym
konsekwencjom środowiskowym, w elbląskim browarze Grupy Żywiec został wprowadzony program segregacji odpadów.

Industria24.pl, będąc lokalnym liderem w sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi,
zauważyła brak działań edukacyjnych skierowanych do grupy profesjonalistów
pracujących z ich wykorzystaniem, m.in.: pracowników budowlanych, stolarzy,
rzemieślników, producentów, artystów. Chcąc zwrócić uwagę na istotną rolę segregacji elektroodpadów, stworzyła projekt ekoGRATY.pl. Celem było wprowadzenie
innowacyjnych i efektywnych rozwiązań kształtujących świadomość ekologiczną
w branży budowlanej z naciskiem na istotną rolę segregacji starych, zużytych elektronarzędzi. Projekt ekoGRATY.pl to pierwsza tak intensywna ekologiczna kampania
skierowana do branży budowlanej. Jest pierwszą w Polsce stroną internetową, za
pośrednictwem której stare elektronarzędzia można odesłać do recyklingu z domu
lub firmy zupełnie za darmo.

Program Gospodarki Odpadami
Nazwa: Grupa Żywiec S.A.
Główna działalność: produkcja piwa
Siedziba: 34-300 Żywiec,
ul. Browarna 88
Rok założenia w Polsce: 1856
Liczba zatrudnionych w 2010: 5593
Strona internetowa:
www.grupazywiec.pl

W realizacji Programu Gospodarki Odpadami, którego założeniem jest segregacja odpadów u źródła ich powstawania oraz selektywna zbiórka, wzięli udział
inżynierowie ochrony środowiska, kierownicy działów, pracownicy, dostawcy
i podwykonawcy. Głównym elementem nowego sposobu zarządzania odpadami
jest odpowiedzialność za ich sortowanie w każdym dziale. Wprowadzono standardy
operacyjne szczegółowo obrazujące, co należy zrobić z konkretnym rodzajem odpadu z danego działu. Segregacja workowa, pojemnikowa i kontenerowa odpadów
stała się metodą ograniczenia ilości śmieci podlegających utylizacji przez odzysk
surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania
do produkcji nowych materiałów. W zakładach wprowadzono również monitoring
ilości odpadów.
Nowe rozwiązania doprowadziły do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów
oraz ograniczyły koszty ponoszone przez browar z tytułu ich składowania na wysypisku miejskim. Wprowadzenie programu segregacji pozwoliło na zmniejszenie
liczby wytworzonych odpadów ze 117 ton w 2009 roku do 55 ton w 2010, a koszty
składowania zmniejszyły się o ponad 100%. Wskaźnik odpadów nierecyklingowanych na jeden hektolitr piwa wyniósł w 2010 roku w browarach w Warce i Elblągu
odpowiednio: 0,038 i 0,025.



Edukacja ekologiczna

Henkel Polska Sp. z o.o.

Konkurs ekologiczny „Henkel – zielone granty”
Nazwa: Henkel Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: środki piorące
i czystości, kosmetyki pielęgnacyjne,
kleje budowlane i konsumenckie
oraz technologie dla przemysłu
Siedziba: 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 41
Rok założenia w Polsce: 1990
Liczba zatrudnionych w 2010: 1200
Strona internetowa: www.henkel.pl

Konkurs „Henkel – zielone granty” to wspólny projekt Henkel Polska i Fundacji
Nasza Ziemia, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku
postaw i zachowań. Co roku do wygrania są ekologiczne granty na łączną kwotę
100 tysięcy zł.
Projekt skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
średnich oraz studentów, nauczycieli, organizacji pozarządowych i samorządów
w całej Polsce. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu związanego
z ochroną środowiska mieszczącego się w jednym z 5 strategicznie ważnych dla
Henkla obszarów ekologicznej odpowiedzialności: energii i klimatu, wody i ścieków,
materiałów i odpadów, bezpieczeństwa i zdrowia oraz postępu społecznego. Ma
to ścisły związek z zobowiązaniem firmy Henkel, zgodnie z którym nowe produkty
muszą przyczyniać się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju przynajmniej
w jednym z tych 5 obszarów.
Wartość projektów w zakończonej w czerwcu 2010 roku edycji, dzięki dofinansowaniu sponsorów i partnerów, wyniosła 262 tysiące zł. W ciągu 2 lat w ramach konkursu „Henkel – zielone granty” zrealizowanych zostało 40 projektów na łączną kwotę
prawie 500 tysięcy zł. W drugiej edycji zgłoszono 262 wnioski.
Projekty dotyczyły m.in. wysypisk w lasach, ochrony dzikich zwierząt, oszczędności
wody i energii, tworzenia ścieżek rowerowych czy problemu hałasu. Ich głównym
założeniem była edukacja ekologiczna oraz aktywizacja dzieci i młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska.
3. edycja projektu została zmieniona – najwyższa wartość grantu, o jaki można
wnioskować, wzrosła z 5 do 15 tysięcy zł. Liczba grantów oraz ich minimalna wartość zależą od decyzji jury. Dzięki tej zmianie o wsparcie finansowe mogą ubiegać
się zarówno autorzy dużych, poważnych projektów, jak i małych – realizowanych na
niewielką skalę.
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Edukacja ekologiczna

ekoGRATY.pl

Nazwa: industria24.pl – internetowy
sklep narzędziowy
Główna działalność: internetowa
sprzedaż profesjonalnych narzędzi
i elektronarzędzi
Siedziba: 53-621 Wrocław,
ul. Głogowska 6
Rok założenia w Polsce: 1997, w 2009 –
powstanie marki industria24.pl
Liczba zatrudnionych w 2010: 20
Strona internetowa:
www.industria24.pl

Edukacja ekologiczna jest prowadzona głównie poprzez muzykę. Industria24.pl
współpracuje z zespołem All Sounds Allowed wykorzystującym do tworzenia swoich
instrumentów muzycznych postprodukcyjne materiały, np.: rury, metalowe i plastikowe beczki, blachę, sprężyny, ale także elektronarzędzia.
Podejmowane działania są realizowane wraz partnerami: Electro-System Organizacją
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Remondis Electrorecycling.
Wsparcie tak wyspecjalizowanych firm gwarantuje, że zebrany sprzęt zostanie
w sposób bezpieczny dla środowiska przetworzony, a odzyskane surowce będą
wykorzystane do produkcji nowych urządzeń, bez konieczności eksploatacji złóż
naturalnych.
Strona ekoGRATY.pl nie tylko umożliwia wysyłkę zużytych elektronarzędzi przez
internet, ale wspólnie z firmą Remondis ogłasza wiele lokalnych zbiórek, podczas
których przyjmowany jest każdy rodzaj elektrośmieci.
Na wiosnę 2011 planowana jest promocja kampanii w mediach oraz rozpoczęcie
organizacji imprez plenerowych, podczas których będą zbierane elektroodpady.

Kraft Foods Polska S.A.



Ochrona przyrody

Milka. Razem dla Tatr

Marka Milka pochodzi z gór i wszystko, co się z nimi kojarzy, jest jej bliskie. Dla
Polaków symbolem gór są Tatry. Dlatego tu właśnie Milka jest obecna już od dawna.
Firma Kraft Foods Polska podjęła działania, których celem było wsparcie finansowe
ochrony tego cennego przyrodniczo miejsca. We współpracy z Tatrzańskim Parkiem
Narodowym wybrała 6 symboli Tatr: krokusa, Giewont, niedźwiedzia, kozicę,
Morskie Oko i świstaka. Eksperci TPN zidentyfikowali dla każdego z symboli potencjalne zagrożenia oraz zaproponowali szereg działań, które w przyszłości pomogą
te zagrożenia zminimalizować. W głosowaniu na stronie www.razemdlatatr.pl internauci wybrali 3 symbole, które ich zdaniem powinny otrzymać wsparcie finansowe:
niedźwiedzia, świstaka i kozicę. Na ochronę tych 3 gatunków Milka przekazała
1 mln zł. Za tę sumę TPN zakupił m.in. wysokiej klasy sprzęt optyczny: noktowizory,
kamery termowizyjne i kamery monitorujące ruch turystyczny. Ponadto sfinansuje
badania genetyczne niedźwiedzi oraz szereg działań edukacyjnych.

Nazwa: Kraft Foods Polska S.A.
Główna działalność: sprzedaż
produktów spożywczych (kawa,
słodycze czekoladowe, ciastka)
Siedziba: 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 49
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 1800
Strona internetowa:
www.kraftfoodscompany.com

Oprócz ekspertów z TPN akcję wspierał Urząd Miasta Zakopane jako jej honorowy
patron oraz Biuro Promocji Miasta Zakopane. Współpraca z miastem obejmowała
działania promujące akcję na terenie Zakopanego oraz organizację wydarzeń,
które pomogły w rozreklamowaniu przedsięwzięcia wśród lokalnej społeczności
i turystów.
Kampanii towarzyszyły liczne działania, których celem były edukacja i zachęcenie
konsumentów do zaangażowania w akcję, do poznania problematyki tatrzańskiej
przyrody i udziału w głosowaniu.
Bilans akcji „Milka. Razem dla Tatr” to 560 000 głosów oddanych na symbole
tatrzańskiej przyrody, 3 miliony wejść na stronę www.razemdlatatr.pl, dziesiątki
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tysięcy fanów na portalach społecznościowych i szeroka obecność w mediach, która
wpłynęła na wzrost popularności marki. Z badań konsumenckich przeprowadzonych po zakończeniu akcji wynika, że wzrosło skojarzenie Milki z zaangażowaniem
społecznym.



Ochrona przyrody

Nazwa: Lafarge Kruszywa i Beton
Główna działalność: produkcja
kruszyw, betonu
Siedziba: 02-135 Warszawa,
Warszawa 24 F
Rok założenia w Polsce: 1997
Liczba zatrudnionych w 2010: 970
Strona internetowa: www.lafarge.pl

Lafarge

Rekultywacja kopalni Biały Bór

Równowaga między działalnością biznesową a środowiskiem to jeden z priorytetów
Lafarge. Zakłady górnicze w znacznym stopniu wpływają na środowisko naturalne
i otoczenie. Aby zminimalizować ten wpływ, Lafarge dokłada starań, by działalność
górnicza prowadzona przez firmę nie doprowadzała do degradacji i skażenia środowiska. Po okresie eksploatacji kopalni przedsiębiorstwo dokonuje rekultywacji
terenu i zwraca go naturze.
W ubiegłym roku został zrekultywowany teren kopalni Biały Bór w województwie
zachodniopomorskim, w okolicach Szczecinka. Lafarge prowadzi tam wydobycie
żwiru – dzierżawi te tereny od Lasów Państwowych. Obszary, na których zakończyła
się eksploatacja, „przywraca do życia” poprzez zalesianie. Teren zostaje wyrównany,
wierzchnia warstwa ziemi – zdjęta przed wydobyciem – nawieziona z powrotem,
następnie jest sadzony las. Firma współpracuje z nadleśnictwem, naukowcami,
zakupuje zawsze starannie wyselekcjonowane sadzonki. Tereny są rekultywowane
w sposób ciągły, w miarę przesuwania się obszaru eksploatacji złoża. W Sępólnie
i Białym Borze zrekultywowano już łącznie 100 ha lasu.
Dzięki prowadzonym działaniom firma postrzegana jest jako poważny inwestor
dbający o środowisko, a społeczności lokalne – sąsiedzi zakładów górniczych nie
obawiają się, że teren po kopalni będzie przypominał „krajobraz księżycowy”.
Władze lokalne i Lasy Państwowe popierają prowadzone czynności rekultywacyjne,
mając pewność, że tereny pokopalniane z czasem odzyskają pełnię walorów przyrodniczych.



Edukacja ekologiczna

Nazwa: Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo,
Pomorski Oddział Obrotu Gazem
Główna działalność: poszukiwania
i eksploatacja złóż gazu ziemnego
i ropy naftowej oraz import,
magazynowanie, obrót i dystrybucja
paliw gazowych i płynnych
Siedziba: 85-097 Bydgoszcz,
ul. Jagiellońska 42
Rok założenia w Polsce: 2008
Liczba zatrudnionych w 2010: 136
Strona internetowa: www.pgnig.pl



Ochrona przyrody

PGNiG POOG Gazownia Bydgoska

Edukacja i krzewienie postaw proekologicznych

W połowie 2010 roku Gazownia Bydgoska wdrożyła kompleksowy program edukacyjny dla szkół i przedszkoli z dziedziny ochrony środowiska i bezpiecznego użytkowania gazu ziemnego. Projekt skierowany do dzieci i młodzieży ma na celu przybliżenie w sposób przystępny trudnych problemów z dziedziny ochrony środowiska.
W 2010 roku Gazownia Bydgoska wraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji
Ekologicznej oraz iTV24 zrealizowały wspólny projekt edukacyjny pod nazwą
„Tańczę, śpiewam, recytuję – ekologią się raduję”. Projekt – poprzez zabawę
i konkursy – miał uświadomić najmłodszym, jak ważne jest dbanie o każdy element
środowiska, w którym żyjemy.

PKN ORLEN został laureatem konkursu Panteon Polskiej Ekologii edycja 2010 w kategorii instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska.

Radisson Blu Hotel, Kraków



Edukacja ekologiczna

„Blu Loves Green” – wyjątkowa lekcja ekologii

Hotel Radisson Blu Kraków z dużym zaangażowaniem podchodzi do zagadnień ochrony środowiska naturalnego. Aby dokładnie przedstawić swoim partnerom aspekty tej
działalności, a jednocześnie zaangażować ich w podobne przedsięwzięcia, zdecydowano o przeprowadzeniu wyjątkowej imprezy – „Blu Loves Green Party”.

Nazwa: Radisson Blu Hotel, Kraków
Główna działalność: hotelarstwo
Siedziba: 31-101 Kraków,
ul. Straszewskiego 17
Rok założenia w Polsce: 2003
Liczba zatrudnionych w 2010: 91
Strona internetowa:
www.radissonblu.com/hotel-krakow

To impreza zorganizowana 10 czerwca 2010 roku dla partnerów biznesowych
Radisson Blu Kraków, na którą zaproszono 300 głównych klientów hotelu. Dzięki
wyjątkowej aranżacji podziemny parking hotelu zamienił się w przestrzeń edukacyjno-rozrywkową. W multimedialnych ekopunktach goście mogli dowiedzieć się, jak
segregować odpady i co się dzieje z nimi dalej. Siedząc w strefie chillout, na pufach
uszytych ze starych hotelowych kołder, podziwiali światowy design mebli recyklingowych. W strefie gastronomicznej prezentowano informacje na temat współpracy
hotelu z lokalnymi producentami żywności. Przygotowano wiadomości o zdrowym
żywieniu, sposobach oszczędzania energii, wody i jedzenia. Ekologiczny bar zbudowano z 5 tysięcy butelek wody mineralnej, a wyspy cateringowe ze zdrowymi
przekąskami – z 200 drewnianych europalet. Goście zostali poproszeni o przyjazd
środkami transportu miejskiej komunikacji publicznej. Za równowartość zebranych
biletów hotel kupił upominki dla krakowskiego domu dziecka. Do współpracy zostali zaproszeni tylko lokalni podwykonawcy, a gwiazdami wieczoru byli lokalni artyści.
Recyklingowe sukienki hostess, oryginalny wystrój i stroje dla kelnerów ze zużytych
bluz – to dzieło młodych krakowskich artystów.

PKN ORLEN S.A.

Pracownicze e-gratisy
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Główna działalność: przerób ropy
naftowej na benzyny bezołowiowe,
olej napędowy, olej opałowy, paliwo
lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby
petrochemiczne
Siedziba: 09-411 Płock, ul. Chemików 7
Rok założenia w Polsce: 1999
Liczba zatrudnionych w 2010: 4513
Strona internetowa: www.orlen.pl

W roku 2010 dwie samiczki zostały wyposażone w niewielkie nadajniki satelitarne,
które wysyłają sygnały radiowe do satelity. Odebrane na ziemi informacje umożliwiają określenie miejsca pobytu ptaka z dokładnością do kilometra. Nadajniki te
pozwalają również na śledzenie młodych osobników sokołów wędrownych, tj. na
zbadanie ich dyspersji i poznanie tras wędrówek, które ptaki odbywają w pierwszych latach swojego życia. Podgląd tras jest możliwy za pośrednictwem strony
www.peregrinus.pl.

Impreza pomogła wypromować nowe hasło, pod którym hotel realizuje działania
CSR: Blu Loves Green. W ofercie hotelu znalazł się także pakiet Zielonych Konferencji,
a wprowadzenie na stałe restrykcyjnych norm pomogło hotelowi w uzyskaniu – jako
pierwszej firmie w Polsce – prestiżowego certyfikatu BS8901, który jest przyznawany
organizatorom zrównoważonych spotkań.

Ratujemy sokoła wędrownego

Nazwa: Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.

Istotne było zaangażowanie pracowników firmy i pracowników spółek Grupy
Kapitałowej w konkurs pod nazwą „Imię dla sokoła wędrownego” dla 4 piskląt
wyklutych w budce lęgowej umieszczonej na kominie Clausa. Spośród nadesłanych
propozycji zostały wybrane imiona: ORLEŃKA, PETRONELA, RAFEK, NAFTEK.

W ciągu kilku miesięcy odbyły się spotkania dotyczące ekologii w placówkach oświatowych i firmach, którym nieobojętne są sprawy ochrony środowiska. Efektem końcowym jest cykl 9 filmów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, które będą
służyły szkołom jako materiał dydaktyczny. W odcinku dotyczącym gazu ziemnego
udział wziął żużlowiec Tomasz Gollob, który promował gaz ziemny jako ekologiczne
paliwo. Odcinek nagrany został na terenie Gazowni Bydgoskiej, a całość prezentowana była na stronie internetowej iTV24 oraz Centrum Edukacji. W ramach wdrożonego
programu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli 4500 dzieci i młodzieży uczestniczyło
w konkursach i zabawach. Do programu przystąpiły 4 placówki oświatowe.

Bytowanie samca sokoła wędrownego w pobliżu Zakładu Produkcyjnego w Płocku
i okolicy stwierdzono po raz pierwszy w roku 1986. Polski Koncern Naftowy ORLEN
współpracuje już od 10 lat ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ”.
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W październiku 1999 roku zainstalowano dwie budki lęgowe dla sokołów na wysokich kominach Zakładowej Elektrociepłowni i instalacji Clausa. W latach 2000-2001
obserwowano obecność ptaków w pobliżu budek, a w maju 2002 roku odnotowano
pierwszy lęg. Od roku 2002 do 2010 w zainstalowanych budkach lęgowych na świat
przyszło 29 piskląt. Zdaniem sokolnika na terenie ORLENU osiedliła się najbardziej
trwała i produktywna para sokoła wędrownego w Polsce. Dowodem na to jest
coroczny wylęg młodych.

Ringier Axel Springer Polska



Ekoefektywność

Ringier Axel Springer Polska zapewniał swoim pracownikom i kontrahentom
zewnętrznym, np. klientom reklamowym, dostęp do wszystkich drukowanych tytułów z portfolio wydawnictwa. Dodatki były dla nich bezpłatne. Darmowe egzemplarze były jednak znacznym obciążeniem finansowym dla wydawnictwa, jednocześnie
znaczna ich ilość szybko zamieniała się w zbędną makulaturę: pracownicy marno-
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Nazwa: Ringier Axel Springer
Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: media
Siedziba: 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 52
Rok założenia w Polsce: 1994
Liczba zatrudnionych w 2010: 651
Strona internetowa:
www.ringieraxelspringer.pl

ŚRODOWISKO
wali tony papierowych gazet i magazynów, za które płaciła firma, a które szybko
stawały się obciążającym odpadem.
Wydawnictwo postanowiło zmienić podejście do kwestii udostępniania bezpłatnych egzemplarzy i podjęło decyzję o wprowadzeniu systemu, który znacząco zmieni nieefektywną i nieekologiczną sytuację w firmie. W tym celu przeprowadzono
wśród odbiorców analizę zapotrzebowania na prasę oraz możliwości zastąpienia
jej e-wydaniami. Na tej podstawie dobrano partnerów zewnętrznych do opracowań
technicznych i wdrożenia systemów e-gratisów. Obecnie pracownicy nie dostają już
drukowanych egzemplarzy magazynów, ale mogą bezpłatnie skorzystać z wydań
online wszystkich tytułów z portfolio wydawcy.
Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu zredukowano ilość papierowych gratisów
i koszty ich produkcji o ponad 100 tysięcy sztuk miesięcznie. Spadły wydatki związane z dostarczaniem gratisów do pracowników, koszty zbiórki makulatury w siedzibie firmy oraz archiwizacji publikacji prasowych, a ponadto nastąpił wzrost ilości
pobranych e-gratisów.
Wprowadzenie projektu umożliwiło digitalizację wydań oraz sprzedaż wszystkich
tytułów wydawnictwa w formie e-wydań. Dzięki temu firma nadąża za zmieniającymi się preferencjami konsumenckimi czytelników, z których coraz liczniejsza grupa
wybiera ten sposób zdobywania informacji.



Sprawiedliwy handel

Tchibo Warszawa
Cotton made in Africa

Nazwa: Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
Główna działalność: branża
FMCG i retail
Siedziba: 00-446 Warszawa,
ul. Fabryczna 5
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 600
Strona internetowa:
www.tchibo.pl

Tchibo reprezentuje model biznesowy, który łączy profesjonalną wiedzę o kawie ze
sprzedażą innowacyjnych produktów użytkowych. Tchibo w Polsce ma 44 punkty
sprzedaży, a sklep internetowy tchibo.pl zajmuje 5. miejsce pod względem liczby
użytkowników wśród sklepów internetowych w kraju. W 2008 roku firma podjęła
współpracę z fundacją „Aid by Trade Foundation”, która realizuje program „Cotton
made in Africa”.
W ramach projektu firma pomaga afrykańskim plantatorom bawełny z Mozambiku,
Zambii, Beninu i Burkina Faso w prowadzeniu zrównoważonej produkcji pod względem środowiskowym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędnego
wykorzystywania wody, używania nawozów sztucznych i środków chroniących
rośliny. Poprzez edukację i udzielane im wsparcie mogą osiągać większe zbiory
i związane z tym zyski. Na wielu obszarach uprawy bawełny w Afryce rolnicy nie
mają wystarczającej wiedzy w zakresie wykorzystania nawozów sztucznych. Dzięki
działaniom podejmowanym w ramach projektu rolnicy uczą się prawidłowego
użytkowania nawozów sztucznych oraz bardziej racjonalnego wykorzystania wody.
Dzięki temu afrykańska bawełna, wyróżniająca się wysoką jakością, ma szansę stać
się bardziej konkurencyjna w skali międzynarodowej. Wielkość zbiorów rolników,
którzy brali udział w projekcie, wzrosła w Zambii od 50 do 150%, dzięki czemu
przychody kraju mogły zostać zwiększone nawet o 80%. Tchibo jest największym
odbiorcą bawełny w projekcie „Cotton made in Africa”. W samym tylko 2009 roku
firma zakupiła łącznie 624 tony surowego materiału.
Tchibo daje możliwość swoim klientom zaangażowania się w projekt poprzez zakup
produktów oznaczonych logo „Cotton made in Africa”, które chronią środowisko
naturalne i przyczyniają się do promocji etycznych postaw. Każdy produkt „Cotton
made in Africa” jest opatrzony logotypem programu oraz opisany w katalogu produktów Tchibo. Katalog ten jest wydawany co tydzień, w Polsce w nakładzie ponad
80 tysięcy egzemplarzy.

Podejście firmy Tesco opiera się na aktywnym uczestnictwie w życiu społeczności
lokalnych, ich wspieraniu oraz zachęcaniu do działania. Program „Tesco dla Szkół”
jest realizowany od 8 lat, od 2 zaś ukierunkowany jest na edukację ekologiczną
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. To pełna zabawy lekcja ekologii,
której celem jest pokazanie dzieciom, że zielone rozwiązania to prosty sposób na
ochronę środowiska, a ich rodzicom, że ekologia może być również opłacalna.
Program jest także okazją dla polskich szkół do zdobycia nowoczesnego wyposażenia pracowni multimedialnych.

Nazwa: Tesco Polska sp. z o.o.
Główna działalność: handel detaliczny
Siedziba: 30-347 Kraków,
ul. Kapelanka 56
Rok założenia w Polsce: 1995
Liczba zatrudnionych w 2010: 28000
Strona internetowa: www.tesco.pl

W ramach 8. edycji programu zorganizowano konkurs „Tesco dla Szkół – Ekomania
Filmowania” – na krótki film prezentujący przyjazne środowisku rozwiązania.
W realizację konkursu zaangażowani byli także dorośli: nauczyciele, rodzice, pracownicy i klienci Tesco oraz całe społeczności lokalne – którzy głosując za pośrednictwem strony www.tescodlaszkol.pl na konkursowe filmiki, pomagali wygrać
szkołom ze swojego regionu nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
Do udziału w konkursie zakwalifikowały się w sumie 603 zespoły składające
się z ponad 3 tysięcy dzieci z przeszło 300 miast w Polsce. Stronę konkursową
www.tescodlaszkol.pl w okresie głosowania odwiedziło 546 338 unikalnych użytkowników. Laureatami konkursu zostanie 30 szkół, które otrzymają nowoczesne
pracownie multimedialne o wartości 12 tysięcy zł każda. Uczniowie biorący udział w
projekcie dostaną nagrody indywidualne – przenośne odtwarzacze DVD o wartości
369 zł każdy, a 3 najlepsze zespoły otrzymają nagrodę Grand Prix w postaci edukacyjnej wycieczki ekologicznej.

Veolia Usługi dla Środowiska S.A.



Las dla Nas

Firma Veolia Usługi dla Środowiska skorzystała ze swojego doświadczenia
w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami i innych usług środowiskowych, by
w 2009 roku uruchomić projekt edukacyjno-społeczny. Zakłada on ochronę lasów,
ich tworzenie i pielęgnację poprzez zbiórkę makulatury, nasadzanie drzew i pielęgnację drzewostanów na terenie całego kraju – w miejscach, gdzie zlokalizowane są
spółki grupy VUdŚ, m.in. w Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Kielcach, Gorzowie
Wielkopolskim, Pile, Ostrołęce, Jaworznie, Chrzanowie, Jaroszowie, Krapkowicach.

Edukacja ekologiczna
Nazwa: Veolia Usługi dla Środowiska S.A.
Główna działalność: kompleksowe
usługi z zakresu gospodarki odpadami
Siedziba: 25-563 Kielce,
ul. Zagnańska 232 a
Rok założenia w Polsce: 1994
Liczba zatrudnionych w 2010: 929
Strona internetowa: www.veolia-es.pl

Projekt „Las dla Nas” realizowany jest w przedszkolach, szkołach podstawowych
i gimnazjach przy współudziale samorządów, które obejmują patronaty nad akcją,
lokalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz innych lokalnych instytucji zainteresowanych stanem środowiska naturalnego. Udział dzieci i młodzieży w akcjach zbiórki
makulatury ma walor edukacyjny. Najmłodsi poznają zależność między recyklingiem
surowców wtórnych a stanem środowiska naturalnego i uczą się poprzez działania
proekologiczne pozytywnie kształtować środowisko. Projekt nie tylko promuje ekologiczny styl życia. Uświadamia również istnienie zagrożeń ekologicznych. Dzieci
odrywają w projekcie podwójną rolę. Same uczą się zasad ekologii i przekazują
wiedzę na ten temat swoim rówieśnikom i rodzicom.
Akcjom zbiórek makulatury towarzyszyły akcje nasadzania drzew, pikniki ekologiczne, happeningi, lekcje ekologiczne. Placówki najbardziej angażujące się w akcję „Las
dla Nas” były nagradzane m.in. możliwością wzięcia udziału w wycieczkach autokarowych do nadleśnictw. W 2010 roku w akcji wzięły udział 102 placówki. Zebrano
ponad 290 ton makulatury.

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.



Zarządzanie odpadami

Ekologiczna kampania „Odkręć-Zduś-Segreguj”


Edukacja ekologiczna

Tesco Polska

„Tesco dla Szkół” – niecodzienna lekcja ekologii

Firma Tesco stara się kształtować właściwe postawy swoich pracowników i klientów
wobec zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, stosując specjalne
oznaczenia w sklepach oraz organizując różne kampanie informacyjne i wydarzenia
specjalne.
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Staropolanka rozlewana jest do butelek PET. Głównym powodem zastępowania
szklanych opakowań takimi butelkami jest to, że są lżejsze i nietłukące, ich dystrybucja łatwiejsza, a koszty wytwarzania i transportu niższe.
Wielkość zużycia PET zależy od gospodarki i ekologii. Ważna jest strategia władz
w dziedzinie recyklingu i inne czynniki wpływające na rynek. Jednak zmniejszenie
zanieczyszczenia środowiska zużytymi opakowaniami PET zależy w dużym stopniu
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ŚRODOWISKO

Nazwa: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
S.A.
Główna działalność: szpitalnictwo
i produkcja wód mineralnych
Siedziba: 57-320 Polanica-Zdrój,
ul. Zdrojowa 39
Rok założenia w Polsce: 1974
Liczba zatrudnionych w 2010: 671
Strona internetowa:
www.staropolanka.pl, www.zuk-sa.pl

ŚRODOWISKO
od świadomości konsumentów. Dlatego zarząd Staropolanki podjął decyzję o przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej wśród konsumentów.
Kampania „Odkręć-Zduś-Segreguj” ma na celu uświadomienie społeczeństwu,
w jaki sposób należy prawidłowo segregować butelki PET. Aby z komunikatem
tym trafić również do młodzieży, akcja otrzymała też drugą nazwę – „Dobij
PETa”. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w maju 2010 roku odsłoną dwóch stron
www.odkrec-zdus-segreguj.pl i www.dobijpeta.pl. Na etykietach Staropolanki pojawiły się logotypy kampanii i adresy stron internetowych.
Profile kampanii w portalu społecznościowym Facebook miały blisko 2400 fanów,
a na NK.pl kampanię wsparło ponad 11 tysięcy osób. W mediach elektronicznych
na jej temat pojawiło się ponad 150 publikacji. Do kampanii włączyły się samorządy, szkoły, przedszkola, firmy, instytucje, portale ekologiczne itd. W ramach akcji
organizowane były zabawy i konkursy dla uczniów, przedszkolaków i internautów.
W konkursie plastycznym dla przedszkolaków wzięło udział 150 dzieci, w głosowaniach – 585 osób, a w internetowym konkursie na najciekawszy filmik zaprezentowano ich 13. W konkursie na najbardziej interesujący fotoreportaż ze szkolnej manifestacji wzięły udział 43 szkoły z całej Polski, w sumie blisko 1200 osób. W ten sposób
nauka o prawidłowym podejściu do segregacji oraz konieczności segregacji PET,
który jest całkowicie przetwarzalny, dotarła do wielu osób na terenie całej Polski.

 Ekobiuro
Coraz więcej zwolenników zyskuje pogląd, że wprowadzanie rozwiązań prośrodowiskowych związanych z funkcjonowaniem biur jest korzystne i dla środowiska, i dla
firmy. Zarządzający firmami dostrzegają również, że etapem poprzedzającym podjęcie w tej sferze jakichkolwiek działań powinna być edukacja pracowników. Dopiero
kolejnym może być wdrażanie konkretnych pomysłów.
Przykładem działań edukacyjnych są coraz bardziej popularne akcje uświadamiające pracownikom, jak łatwo można zrobić coś dla środowiska, jeśli zmieni się swoje
nawyki. Akcje „Zielone Biuro” firmy Cemex Polska, „Zielony Tydzień” LUKAS Banku oraz „EKO-Tydzień” i „Dzień Zrównoważonego Transportu” organizowane przez
firmę Danone miały na celu przede wszystkim kształtowanie postaw proekologicznych. W czasie różnych wydarzeń pracownicy mogli dowiedzieć się, jak redukować
emisję CO2, segregować odpady, oszczędzać wodę i energię, poznawali zasady ekojazdy i przekonywali się, że jazda na rowerze przewyższa inne formy transportu.
Grupa Allegro promuje postawy ekologiczne dzięki opracowanej w drodze dialogu
z pracownikami Karcie Środowiskowej. To główny dokument w zakresie działań ekologicznych firmy, podstawa jej polityki w tej dziedzinie.
Skanska Property Poland na swoją nową siedzibę wybrała Deloitte House, inwestycję biurową Skanska – miejsce przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi.
Obiekt powstał zgodnie z zasadami, które zdecydowały o przyznaniu mu certyfikatu
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).
Dzięki temu, że w Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland przeprowadzono akcję
uświadamiającą dla pracowników zakładu produkcyjnego, w ostatnim roku fiskalnym firma zużyła na oświetlenie o 15,45% mniej energii.
Citi Handlowy i Tchibo Warszawa chcą spełniać standardy ekologicznego miejsca
pracy i w tym celu wdrażają programy zarządzania środowiskiem. Wprowadzają systemy segregacji odpadów w oddziałach, zakładają czujniki ruchu, które pozwalają
oszczędzać energię elektryczną, perlatory oszczędzające wodę. W obu firmach drukuje się dwustronnie na ekologicznym papierze i podczas zakupów sprzętu biurowego zwraca się uwagę na certyfikaty energooszczędności. Citi Handlowy uruchomił
dodatkowo specjalny „Zielony sklepik”, w którym pracownicy mogą zamawiać ekologiczne materiały biurowe.
Grupa TP dzięki wprowadzeniu programów e-faktura i e-dokumenty optymalizuje
procesy wewnętrzne i obniża koszty. Programy łączą ze sobą wiele działań, które
ograniczają używanie papierowych dokumentów wewnątrz firmy oraz we współpracy z dostawcami – od elektronicznej archiwizacji faktur przez wykorzystywanie elektronicznego podpisu po wypełnianie e-deklaracji. Dzięki 100 tysiącom faktur elektronicznych wysyłanych do klientów firma oszczędza rocznie 1,2 miliona kopert i kartek,
które ważą co najmniej 12 ton. A dzięki wprowadzeniu programu e-dokumenty na
samych kosztach wydruku zaoszczędziła w 2010 roku około 1,8 miliona zł.
Firma Polkomtel w salonach sieci Plus od wielu już lat do oświetlenia logo używa
diod typu LED. Normą w wypadku tej firmy jest również stosowanie toreb ekologicznych, żarówek energooszczędnych i automatycznych wyłączników świateł.
Coca-Cola HBC Polska zrealizowała wiele projektów związanych z inicjatywą „Zielone IT”. Między innymi podjęła się wirtualizacji własnych serwerów, wprowadziła
terminale zamiast komputerów, wdrożyła systemy wirtualnych spotkań, wprowadziła system zarządzania energią komputera oraz kompleksowy recykling zużytego
sprzętu.

Nazwa: Cemex Polska
Strona internetowa:
www.cemex.pl
Nazwa: Citi Handlowy
Strona internetowa:
www.citihandlowy.pl
Nazwa: Coca-Cola HBC Polska
Strona internetowa:
www.coca-colahellenic.pl
Nazwa: Danone Sp. z o.o.
Strona internetowa:
www.danone.pl
Nazwa: Grupa Allegro
Strona internetowa:
www.allegro.pl
Nazwa: Grupa TP
Strona internetowa:
www.tp.pl
Nazwa: LUKAS Bank
Strona internetowa:
www.lukasbank.pl
Nazwa: Polkomtel S.A.
Strona internetowa:
www.plus.pl
Nazwa: Prima Sara Lee Coffee and Tea
Poland S.A.
Strona internetowa:
www.prima.com.pl
Nazwa: Skanska Property Poland
Strona internetowa:
www.skanska.pl
Nazwa: Tchibo Warszawa
Strona internetowa:
www.tchibo.pl

Wprowadzanie rozwiązań ekologicznych nie musi się wiązać z dużymi kosztami.
Poza tym inwestycje tego typu najczęściej się zwracają i przynoszą firmie realne
oszczędności.
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Zarządzanie
i raportowanie
Wiarygodny biznes jest rozszerzeniem przedsiębiorstwa przejrzystego
i odpowiedzialnego. Jednak ‘zaufanie’ nie jest czymś, co można
wypracować – trzeba na nie zasłużyć. Bezpośrednie i uczciwe reakcje
na wypadki czy wady produktów z większym prawdopodobieństwem
zbudują zaufanie i utrzymają klientów niż akcje obronne czy ukrywające
prawdę. Deborah Doane
w: red. Adrian Henriques, Julie Richardson, TBL czy wszystko się zgadza?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Pedagogicznej TWP w Warszawie, 2010, s. 136

Raportowanie społeczne jest częścią procesu, podczas którego firma weryfikuje i analizuje swoje
podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Proces ten pomaga uporządkować podejście do
zarządzania sferą społecznej odpowiedzialności, a także określić priorytety strategii CSR. Już choćby
dlatego warto sięgnąć po sprawdzone standardy raportowania, takie jak GRI, które pomagają
dostosować narzędzia do specyfiki branży i stopnia zaawansowania firmy w kwestiach mierzenia
swojego wpływu na otoczenie. Ale raportowanie jest także ważnym elementem komunikacji
z interesariuszami – komunikacji, bez której zarządzanie, nawet z uwzględnieniem zasad CSR – nie
może być efektywne. Warto wspomnieć, że w niektórych krajach Europy raportowanie społeczne jest
już obowiązkiem dla spółek publicznych i w istotny sposób przyczynia się do budowania przejrzystych,
zrównoważonych rynków.
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Zarządzanie i raportowanie



Raportowanie społeczne

Nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Główna działalność: obsługa sektora
finansów publicznych
Siedziba: 00-955 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 7
Rok założenia w Polsce: 1924
Liczba zatrudnionych w 2010: 1300
Strona internetowa:
www.bgk.com.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego

Raport społeczny Banku Gospodarstwa Krajowego

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego podjął w 2009 roku decyzję o przygotowaniu raportu społecznej odpowiedzialności. Jego opublikowanie miało na celu
uzupełnienie wiedzy interesariuszy na temat działalności banku z uwzględnieniem
wskaźników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
Nad pierwszym w historii BGK raportem społecznym pracowało łącznie 75 osób.
W wielomiesięczny proces przygotowawczy zaangażowani byli pracownicy banku,
zarówno centrali, jak i oddziałów oraz jego interesariusze: dostawcy, klienci,
organizacje społeczne. Dodatkowymi efektami tego procesu były: zdobycie przez
menedżerów wiedzy na temat CSR, poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami
a menedżerami oraz większe zaangażowanie pracowników w życie organizacji
poprzez cykliczne sporządzanie sprawozdań z bieżącej działalności.
Raport opublikowany w 2010 roku przygotowany został na podstawie standardu
Global Reporting Initiative. Bank zdecydował się na aplikację standardu GRI G3 na
poziomie C, który odpowiada obecnej sytuacji BGK. Przyjęty został dwuletni cykl
raportowania, co oznacza, że kolejny raport zostanie wydany w 2012 roku i będzie
obejmował działalność BGK w latach 2010–2011.
Raport opublikowany został w wersji elektronicznej i drukowanej. Dokument
dostępny jest na stronie intranetowej oraz internetowej banku, dzięki czemu mogą
zapoznać się z nim zarówno pracownicy BGK, jak i jego interesariusze. Ponadto
został rozpropagowany wśród partnerów banku: przedstawicieli samorządów, ministerstw, uczelni wyższych, instytucji doradczych.



Raportowanie społeczne

Danone Sp. z o.o.

Raport Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej Danone
2006–2009
Nazwa: Danone Sp. z o.o.
Główna działalność: świeże produkty
mleczne
Siedziba: 01-103 Warszawa,
ul. Redutowa 9/23
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2010: 1421
Strona internetowa: www.danone.pl

Strategia społecznej odpowiedzialności firmy Danone obejmuje 4 główne obszary:
społeczeństwo, środowisko naturalne, miejsce pracy i rynek.
W 2010 roku Danone opublikował Raport Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej, który jest zapisem realizacji strategii odpowiedzialności firmy w tych
4 obszarach. W raporcie przedstawione zostały przedsięwzięcia, które zaczęto realizować w odpowiedzi na oczekiwania wobec firmy oraz rezultaty, jakie osiągnięto
we współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy w Polsce w okresie od czerwca
2006 do grudnia 2009 roku.
W proces przygotowania raportu zaangażowani zostali interesariusze firmy.
Zorganizowano pierwsze w historii Danone’a w Polsce spotkanie przedstawicieli
wszystkich kluczowych grup interesariuszy, którzy wskazali najistotniejsze z ich
punktu widzenia zagadnienia CSR, a ponadto ustalili kwestie, które powinny zostać
opisane w raporcie społecznym. Ich opinie miały znaczący wpływ na finalny kształt
publikacji.
Raport przygotowany został zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative na
poziomie C. Gotowy dokument był wysyłany w wersji drukowanej do interesariuszy
firmy, dystrybuowany przy okazji spotkań biznesowych, a także rozpowszechniany
drogą elektroniczną. Obecnie dostępny jest na stronie internetowej firmy. Danone
zamierza publikować raporty CSR co 2 lata.



Zarządzanie CSR

ENEA S.A.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu GK ENEA

Na początku 2010 roku zarząd Grupy Kapitałowej ENEA podjął decyzję o uporządkowaniu dotychczasowych inicjatyw CSR i budowie kompleksowej strategii
w tym obszarze. Jednym z pierwszych etapów analizy sytuacji w spółce był przegląd zaangażowania społecznego firmy i przygotowanie podsumowania podjętych
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Zarządzanie i raportowanie
w tej sferze przedsięwzięć. W wyniku tych działań powstał „Przegląd zaangażowania społecznego ENEA S.A. w latach 2007–2009”, przygotowany zgodnie z zasadami
raportowania Global Reporting Initiative.

Nazwa: ENEA Spółka Akcyjna
Główna działalność: handel
energią elektryczną
Siedziba: 60-967 Poznań,
ul. F. Nowowiejskiego 11
Rok założenia w Polsce: 1904,
komercjalizacja w 1993
Liczba zatrudnionych w 2010: 531
Strona internetowa: www.enea.pl

Trwający rok proces budowy strategii CSR podzielony został na 4 etapy: analizę
stanu obecnego, budowę strategii, wyłonienie planów operacyjnych dla spółek oraz
trwałe wdrażanie strategii. Powołana została Grupa Robocza ds. Budowy Strategii
i Wdrażania CSR. W jej skład weszli pracownicy wszystkich kluczowych departamentów zarządzającej grupą spółki ENEA oraz przedstawiciele poszczególnych spółek
GK ENEA. Projekt angażował również kluczowych interesariuszy firmy, szczególnie
w fazie analizy.
Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu GK ENEA kładzie nacisk na kwestie związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, dialogiem z interesariuszami,
w tym zwłaszcza ze społecznością lokalną, a także z promowaniem rozwiązań
i zachowań prośrodowiskowych. Jest również w pełni zintegrowana ze strategią
korporacyjną. Podstawą wdrożenia strategii będzie oparty na niej plan operacyjny.
Plan będzie monitorowany, a jego wyniki będą raportowane. Spółka planuje także
poszerzenie procesu sprawozdawczego i przygotowanie całościowego raportu CSR
obejmującego wszystkie obszary społecznej odpowiedzialności biznesu.

Grupa LOTOS S.A.



Raport Roczny „Zrównoważony rozwój w perspektywie 10+”

Grupa LOTOS w latach 2007–2009 publikowała raporty z dziedziny społecznej
odpowiedzialności, prezentując je równolegle z dorocznie przygotowywanymi
raportami finansowymi. W 2010 roku zarząd spółki podjął decyzję o połączeniu obu
wydawnictw, w efekcie czego opublikowany został Raport Roczny „Zrównoważony
rozwój w perspektywie 10+”. W jednym dokumencie kompleksowo zaprezentowano wyniki, podejście do zarządzania oraz plany we wszystkich aspektach działania
koncernu: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W opisie działalności
odwołano się do wyzwań i ryzyka, jakie niesie dla firmy zakończenie w 2010 roku
jednej z największych w Europie inwestycji, czyli Programu 10+.

Raportowanie społeczne
Nazwa: Grupa LOTOS Spółka Akcyjna
Główna działalność: wydobycie
i przerób ropy naftowej
oraz produktów ropopochodnych
Siedziba: 80-718 Gdańsk,
ul. Elbląska 135
Rok założenia: 1975
Liczba zatrudnionych w 2010: 1310
Strona internetowa: www.lotos.pl

Część pozafinansowa tego raportu została przygotowana na podstawie wytycznych
Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) oraz zasad organizacji Global Compact,
którego Grupa LOTOS jest sygnatariuszem. Kierowano się także zasadami istotności, kompletności, porównywalności i wiarygodności. W konsultacjach społecznych
dotyczących zawartości raportu wzięły udział 73 osoby, z czego 43 reprezentowały
zewnętrznych interesariuszy.
Raport ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej. Odbiorcy mają możliwość
dowolnej prezentacji wybranych danych liczbowych w zestawieniach według okresów, wskaźników GRI, segmentów działalności itd. Informacje zawarte w raporcie
są zintegrowane z treściami umieszczonymi w serwisie internetowym spółki,
w tym z raportami z poprzednich lat. Zapewniono możliwość zgłaszania informacji
zwrotnych. Zastosowane również zostały udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych, niedowidzących – w tym czytnik stron internetowych, kontrast
i możliwość powiększenia tekstu.
Stronę raportu w internecie obejrzało podczas 6 miesięcy ponad 11,5 tysiąca
użytkowników. Serwis informacyjny Grupy LOTOS prezentujący raport odnotował
3,5 tysiąca odwiedzin. Sprawozdanie było też dostępne jako CD w ekologicznym opakowaniu. Łącznie przekazano interesariuszom ponad 2 tysiące egzemplarzy płyt.

Grupa TP



Zarządzanie CSR

Komitet Sterujący ds. CSR

Od kilku lat Grupa TP wdraża politykę społecznej odpowiedzialności biznesu we
wszystkich obszarach swojej działalności. Działania CSR dotyczą relacji z klientami, pracownikami, dostawcami, inwestorami, społecznością i środowiskiem.
Dotychczasowy sposób prowadzenia polityki CSR, w związku z jej rozwojem
w ostatnich latach i zwiększającą się z roku na rok liczbą prowadzonych progra-
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Nazwa: Telekomunikacja Polska
Główna działalność: usługi
telekomunikacyjne
Siedziba: 00-105 Warszawa,
ul. Twarda 18
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 25000
Strona internetowa: www.tp.pl

mów, wymagał wsparcia. Stąd decyzja o powołaniu Komitetu Sterującego ds. CSR
– koordynującego wszystkie działania. Celem komitetu jest zarządzanie polityką
CSR w Grupie TP, w tym zatwierdzanie długoterminowych planów działań z zakresu
społecznej odpowiedzialności w firmie, koordynowanie strategii CSR, nadzór nad
nią i dopasowywanie jej do celów biznesowych Grupy TP, monitorowanie wdrażania
zaakceptowanych w ramach strategii przedsięwzięć i projektów.
W skład komitetu weszło 15 osób, w tym: szef Zespołu ds. CSR w Grupie TP, menedżerowie odpowiedzialni za najważniejsze obszary funkcjonowania firmy – obsługę
klientów, HR, IT, marketing, PR i komunikację, łańcuch dostaw, środowisko i administrację, strategię, a także przedstawiciele wybranych organizacji i firm z Grupy
TP – PTK Centertel, Wirtualna Polska i Fundacja Orange. Komitet spotyka się przynajmniej raz na kwartał. Przewodniczący komitetu odpowiada bezpośrednio przed
prezesem Grupy TP. Każdy z menedżerów będących członkami komitetu wyznaczył
dodatkowo w swoim obszarze koordynatora ds. CSR, który odpowiedzialny jest za
bieżące kontakty z Zespołem ds. CSR, w tym bezpośrednią koordynację projektów
CSR w danym obszarze biznesowym, raportowanie oraz komunikację.
Powołanie komitetu pozwoliło na wzmocnienie procesu zarządzania działaniami
CSR w firmie, a także na przyjęcie strategii CSR i zaplanowanie jej implementacji
w poszczególnych obszarach.



Inicjatywy branżowe

Nazwa: Henkel Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: środki piorące
i czystości, kosmetyki pielęgnacyjne,
kleje budowlane i konsumenckie
oraz technologie dla przemysłu
Siedziba: 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 41
Rok założenia w Polsce: 1990
Liczba zatrudnionych w 2010: 1200
Strona internetowa: www.henkel.pl

Henkel Polska Sp. z o.o.
Program „Responsible Care”

Program „Responsible Care” („Odpowiedzialność i Troska”) jest światową inicjatywą
prospołeczną branży chemicznej, koordynowaną przez krajowe i międzynarodowe
izby gospodarcze przemysłu chemicznego. Zakłada wspólną pracę branży zmierzającą do ciągłej poprawy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska
oraz otwartego komunikowania o swoich działaniach. Henkel Polska jest członkiem
Programu od 10 lat – rokrocznie deklaruje wykonanie zadań wpisanych w jego
założenia i wykonuje te zadania.
Każda firma uczestnicząca w inicjatywie „Responsible Care” dobrowolnie zobowiązuje się do działania w następujących obszarach: ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, profilaktyki zdrowotnej, obrotu chemikaliami i komunikacji
publicznej. Uczestnicy wyznaczają zadania roczne i otwarcie raportują uzyskane
wyniki.
W 2010 roku firma Henkel Polska zadeklarowała m.in.: zmniejszenie o 3% łącznego
zużycia energii oraz wody przemysłowej, zredukowanie ryzyka procesowego instalacji sulfonowania do poziomu akceptowalnie niskiego, uzyskanie wskaźnika „zero”
wypadków i chorób zawodowych zarówno pracowników własnych, jak i kontraktowych oraz wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy na wysokości. Wszystkie
cele, których osiągnięcie w 2010 roku firma Henkel Polska zadeklarowała, zostały
osiągnięte, a niektóre parametry obniżono bardziej, niż zakładano, np.: ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji zredukowano o 11%, zużycie wody – o 3%,
a jednostkowe zużycie energii – o 4,5%.
Uczestnictwo w programie przynosi firmie wymierne korzyści finansowe, np.
zmniejszenie kosztów produkcji, a otwarty sposób deklarowania i raportowania
umacnia wizerunek firmy jako dbającej o środowisko naturalne, pracowników oraz
lokalne społeczności.



Standardy zarządzania

ING Bank Śląski S.A.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego
według normy ISO 14001

W ING Banku Śląskim jednym z kluczowych obszarów zarządzania społeczną odpowiedzialnością jest środowisko. W 2007 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu
polityki zarządzania środowiskiem, a w 2009 opracowany został System Zarządzania
Środowiskowego, który pozwala identyfikować wszystkie obszary działalności
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banku mające lub mogące mieć negatywny wpływ na środowisko. Zewnętrzny
audyt, przeprowadzony w 2010 roku, potwierdził zgodność systemu, wprowadzonych rozwiązań i działań banku z normą ISO 14001.

Nazwa: ING Bank Śląski S.A
Główna działalność: bankowość
Siedziba: 40-086 Katowice,
ul. Sokolska 34
Rok założenia: 1991
Liczba zatrudnionych w 2010: 8246
Strona internetowa: www.ing.pl

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wiązało się z wieloma
innowacyjnymi rozwiązaniami w organizacji pracy firmy. Dzięki tym działaniom
m.in. ograniczona została liczba papierowych wyciągów klientów korporacyjnych
– o 87% w segmencie dużych i średnich firm i o 60% wśród małych firm. Spadła
również liczba papierowych wyciągów klientów indywidualnych – dzięki wprowadzonej możliwości generowania wyciągów elektronicznych. Wszystkie kluczowe
dokumenty zostały zeskanowane, umieszczone w elektronicznym archiwum i udostępnione doradcom, jednostkom ryzyka oraz działom zaliczanym do back-office.
Wprowadzone również zostały elektroniczne paski wynagrodzeń, pracownicy nie
otrzymują już tego dokumentu w wersji papierowej.
ING Bank Śląski ma w planach utrzymanie procesu certyfikacji. Kolejny audyt środowiskowy zaplanowany został na rok 2011.

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA



Raportowanie społeczne

Raport Społeczny 2009 „Odpowiedzialna energia”

PGNiG opublikowało w 2010 roku drugi Raport Społeczny „Odpowiedzialna Energia”
obejmujący działania podjęte w roku 2009. Został przygotowany na podstawie
wskaźników Global Reporting Initiative oraz wskaźników i wytycznych branżowej
organizacji IPIECA. W proces przygotowania raportu włączone zostały różnorodne
grupy interesariuszy, głównie wewnętrznych. Ze względu na złożoność struktury
Grupy Kapitałowej również struktura konsultacji była wielostopniowa.

Nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA
Główna działalność: poszukiwania
i eksploatacja złóż gazu ziemnego
i ropy naftowej oraz import,
magazynowanie, obrót i dystrybucja
paliw gazowych i płynnych
Siedziba: 01-224 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 25
Rok założenia w Polsce: 1982
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 9000
Strona internetowa: www.pgnig.pl

Po zebraniu materiałów od wszystkich podmiotów GK przygotowany raport był wielokrotnie konsultowany zarówno na poziomie centrali PGNiG, z właścicielami biznesowymi poszczególnych obszarów tematycznych, jak i z jednostkami terenowymi.
Pełen raport ukazał się w wersji elektronicznej, a jego skrócone wydanie – zawierające najistotniejsze dane – ukazało się również w wersji drukowanej. Przygotowanie
raportu społecznego jest dla PGNiG sposobem na budowanie przejrzystości firmy,
na pokazanie, jak firma rozumie kwestie odpowiedzialnego biznesu oraz ich
powiązanie z wizją, misją i działalnością biznesową. Sporządzenie tego raportu
było również ćwiczeniem integrującym różne działy, piony czy podmioty, gdyż ostateczny kształt dokumentu to wynik współpracy wielu pracowników i interesariuszy.
Wewnątrz firmy raport przyczynił się do upowszechnienia wiedzy na temat kwestii
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu wśród pracowników oraz do
ich głębszego zrozumienia.
Po opublikowaniu raportu rozpoczęto gromadzenie ankiet z opiniami czytelników.
PGNiG zamierza odnieść się do nich w kolejnych edycjach raportu społecznego,
który ma także uwzględniać coraz większą liczbę wskaźników GRI.

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA



Zarządzanie CSR

Zarządzanie Strategią Zrównoważonego Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu w GK PGNiG

Celem zarządzania Strategią Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu
w Grupie Kapitałowej PGNiG jest możliwość koordynacji tego procesu z poziomu
centrali spółki, a równocześnie przekazanie pracownikom i podmiotom GK PGNiG
możliwości faktycznego udziału w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju.
Struktura zarządzania działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w GK PGNiG jest trójstopniowa. Pierwszy poziom tworzony
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Nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA
Główna działalność: poszukiwania
i eksploatacja złóż gazu ziemnego
i ropy naftowej oraz import,
magazynowanie, obrót i dystrybucja
paliw gazowych i płynnych
Siedziba: 01-224 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 25
Rok założenia w Polsce: 1982
Liczba zatrudnionych w 2010: ok. 9000
Strona internetowa: www.pgnig.pl

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

Zarządzanie i raportowanie

jest przez prezesa zarządu i 2 wiceprezesów. Kolejny to Komitet Sterujący, którego
główny trzon stanowią dyrektorzy poszczególnych departamentów centrali PGNiG
i pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Jest to
komórka odpowiedzialna za koordynację wdrożenia Strategii CSR. Regionalni koordynatorzy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu odpowiadają
natomiast za koordynację działań, proces wdrażania strategii i stworzenie zespołu
na poziomie oddziału czy spółki.
Najważniejsze cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu
zostały wpisane do celów management by objectives dla poszczególnych dyrektorów departamentów centrali PGNiG. Ocena postępów organizacji w realizacji tych
celów możliwa jest dzięki miernikom określonym w strategii.
Dzięki przyjętym rozwiązaniom powstały indywidualne strategie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu dla poszczególnych gazowni, oddziałów
i spółek GK PGNiG – spójne z taktyką przyjętą przez zarząd PGNiG, ale uwzględniające indywidualną specyfikę, cele i potrzeby biznesowe poszczególnych podmiotów
GK PGNiG.
Kolejnym etapem projektu jest wdrożenie specjalnej platformy komunikacyjnej dla
koordynatorów CSR, dzięki której możliwe będą sprawniejsza komunikacja oraz
szybszy i łatwiejszy dostęp do dokumentów związanych ze Strategią CSR.



Raportowanie społeczne

Ringier Axel Springer Polska
Nowe obszary zaangażowania

Nazwa: Ringier Axel Springer
Polska Sp. z o.o.
Główna działalność: media
Siedziba: 02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 52
Rok założenia w Polsce: 1994
Liczba zatrudnionych w 2010: 651
Strona internetowa:
www.ringieraxelspringer.pl

Wydawnictwo Axel Springer Polska jest częścią międzynarodowej grupy mediowej
Axel Springer AG. Do opublikowanego w 2010 roku przez globalny koncern Raportu
Społecznego za lata 2008–2009 po raz pierwszy włączone zostały działania z zakresu społecznej odpowiedzialności wydawnictwa Axel Springer Polska.
Działania CSR polskiego wydawcy, po raz pierwszy opisane w Raporcie Ekologicznym
w 2008 roku, koncentrują się wokół obszarów tj.: kontrola działalności wydawniczej
pod względem spełniania wysokich norm ekologicznych w produkcji i dystrybucji,
ochrona niezależności dziennikarskiej i wolności prasy, a także monitoring efektywności procesów wewnętrznych i bieżących inicjatyw CSR. Procesem raportowania
społecznego firmy zajmuje się specjalnie do tego wyznaczony pracownik ds. CSR.
Raport społeczny grupy Axel Springer AG został przygotowany według wytycznych
Global Reporting Initiative na poziomie A+.
Włączenie się polskiego wydawcy w raportowanie społeczne na podstawie GRI jest
sposobem na efektywniejszą weryfikację i ewaluację własnych działań CSR. Raport
społeczny został zamieszczony na stronie internetowej wydawnictwa.
Ringier Axel Springer Polska zamierza kontynuować publikowanie danych społecznych i środowiskowych w postaci raportów.
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PRASA
nia biznesu jest jednak wciąż mało znany. Nie
brakuje przykładów świadczących, że firmy nie
rozumieją, czym jest CSR, i w konsekwencji ich
działania są tylko jego namiastką. Krzysztof
Polak („Dziennik Gazeta Prawna”, 11.02.2010)

Odpowiedzialność społeczna
a reputacja firmy
 Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu stanowią jeden z elementów
budowania reputacji firm. Wobec ogólnego
spadku zaufania do sektora przedsiębiorstw
i rosnących oczekiwań co do ich aktywnej roli
w rozwiązywaniu problemów społecznych
i ekologicznych znaczenie tych działań
w procesie budowy reputacji wzrosło. Jak
wynika z raportu Economic Intelligence Unit,
79% menedżerów największych światowych
firm właśnie chęć budowy reputacji wymienia
jako jeden z trzech kluczowych powodów
wdrażania strategii CSR. Małgorzata Greszta
(„Harvard Business Review”, 01.02.2010)

CSR mimo kryzysu

Wybrane artykuły
z 2010 roku
STYCZEŃ
Biznes przyjazny otoczeniu
 Społeczna odpowiedzialność biznesu – od
kilku lat popularna filozofia zarządzania biznesem – zwłaszcza w branżach produkcyjnych,
wśród prawników nie jest jeszcze powszechna.
O wzrastającej roli społecznej odpowiedzialności biznesu (…) wśród firm prawniczych świadczy chociażby przyznawana od 2007 r. nagroda
Legal Business Award w kategorii CSR. Niektóre
kancelarie wydają nawet raporty CSR, a także
informują o podejmowanych na tym polu
działaniach na swoich stronach internetowych.
Olga Kłosińska („Kancelaria”, 01.01.2010)

Biznes odpowiedzialny społecznie
 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to w Polsce nośne hasło, z którego niewiele
wynika. Firmy – także te największe – wciąż nie
zawsze dobrze je rozumieją. A jeśli już rozumieją, zbyt często traktują je w kategorii działań
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czysto promocyjnych. Czym jest CSR? Prosty
przykład sprzed kilku lat. Głośna sprawa złego
traktowania pracowników przez sieć Biedronka.
Wizerunek firmy został mocno nadszarpnięty.
Dziś dyskont reklamuje się jako firma troszcząca
się o pracowników i zapewnia, że dbałość
o personel, podobnie jak troska o środowisko
naturalne i społeczność, w której działa, zawsze
były w centrum jego uwagi. Jan Kaliński („Outsourcing Magazine”, 01.01.2010)

Cause Related Marketing – strategiczna
filantropia?
 Termin CRM został wprowadzony przez
firmę American Express do opisania programu
rozpoczętego w 1983 roku. Wówczas to firma
zgodziła się przeznaczyć jednego centa na odbudowę Statui Wolności za każdym razem, gdy
użytkownik karty American Express dokonywał
zakupu kartą. Dzięki projektowi zebrano 1,7
mln USD na renowację statui, a jednocześnie
wzrosła popularność karty kredytowej firmy.
Julita Kubiak („PROkreacja”, 01.01.2010)
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Odpowiedzialność społeczna przynosi
konkretne efekty biznesowe
 Teoria mówi, że dzięki prowadzeniu polityki
odpowiedzialności społecznej firmy mogą
poprawiać swoją pozycję, budować pozytywny
wizerunek, a w konsekwencji – zwiększać zyski. Czy praktyka potwierdza tę tezę? (…) Nikt
nie neguje, że firmy powinny przynosić zyski.
CSR pyta jedynie, w jaki sposób te pieniądze
są zarabiane. Czy w całym procesie szanuje się
ludzi i środowisko, czy uwzględnia się aspekty
etyczne, społeczne i ekologiczne – mówi
Mirella Panek-Owsiańska. Dorota Adamska
(„Dziennik Gazeta Prawna”, 11.01.2010)

LUTY
Filantropia to namiastka
zaangażowania
 Z roku na rok przybywa w Polsce przykładów
zaangażowania firm na polu społecznym
i ochrony środowiska. Ten sposób prowadze-

 Kiedy na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie w listopadzie ub. r. zadebiutował
Respect Index, czyli indeks polskich spółek
prowadzących działalność zgodnie z zasadami
społecznej odpowiedzialności, był to sygnał,
że CSR to istotny czynnik w strategii przedsiębiorstw, zwłaszcza podczas recesji. Joanna
Sopyło („Press”, 01.02.2010)

CSR w spółkach na GPW
 W ostatnich latach polskie spółki giełdowe
wdrażały wiele ważnych i istotnych, z punktu
widzenia działania na rynku międzynarodowym,
inicjatyw i zasad. Bez wątpienia do najważniejszych z nich należy implementacja zasad przejrzystości i odpowiedzialności wobec inwestorów
(ład korporacyjny) oraz interesariuszy (społeczna
odpowiedzialność biznesu, CSR). Maria Aluchna
(„Miesięcznik kapitałowy”, 01.02.2010)

MARZEC
Skuteczny + HR = CSR
 Jakiekolwiek wysiłki podejmowane przez
przedsiębiorstwo w zakresie CSR-u na zewnątrz będą skazane na porażkę, jeżeli jego
społeczna odpowiedzialność nie zakłada
w pierwszej kolejności działań skoncentrowanych na pracownikach. Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa (…) definiuje się
zazwyczaj jako inspirowaną moralnie strategię
działań nie nastawionych bezpośrednio na
zysk i nie poprzestającą jedynie na zaniechaniu działań zakazanych przez prawo, lecz mającą na celu uwzględnienie interesów jednostek
i grup wchodzących z przedsiębiorstwem
w różnego rodzaju interakcje. Witold Worach
(„Personel Plus”, 01.03.2010)

Sedno intencji
 Milton Friedman napisał kiedyś, że korporacje są odpowiedzialne przed akcjonariuszami

jedynie za osiąganie jak największych zysków.
Dziś jednak wielkie firmy angażują się na
wielu polach i nikogo nie dziwi przeznaczanie pieniędzy na cele z pozoru zupełnie nie
związane z biznesem. Producenci komputerów, linie lotnicze, przedsiębiorstwa z sektora
FMCG starannie podkreślają zaangażowanie
w ochronę środowiska i aktywność w działaniu na rzecz rozmaitych grup związanych
z firmą. Marki próbuje się kojarzyć z symbolami, które pozwalają wejść im w przestrzeń odpowiedzialności społecznej. Łukasz Bochenek,
Marcin Bochenek („Businessman.pl”, 01.03.2010)

Nie zależy nam na etyce firm
 (…) Według badania przygotowanego dla
firmy On Board 64 proc. ankietowanych zdaje
sobie sprawę, że sieci nie traktują dobrze
swoich pracowników. Jednak dla 49 proc.
najważniejszą cechą sieci jest jakość, a dla
42 proc. uczciwość, ale wobec klientów.
W badaniu przeprowadzonym kilka lat temu
na zlecenie „Rz” prawie 65 proc. klientów
dużych sieci deklarowało, że informacje o złym
traktowaniu pracowników mają żaden albo
niewielki wpływ na wybór sklepu, w którym
robią zakupy. Piotr Mazurkiewicz, Aleksandra
Biały („Rzeczpospolita”, 04.03.2010)

Stosowanie zasad odpowiedzialnego
biznesu jest skuteczną strategią
marketingową
 Zdrowa żywność, oszczędne samochody,
naturalna odzież i kosmetyki na stałe weszły
do kanonu polskiej reklamy. Przedsiębiorcy
zarabiają na produktach i działaniach proekologicznych. Społeczna odpowiedzialność
biznesu (…) to forma prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób niekolidujący z interesami
wszystkich zainteresowanych stron – lokalnej
społeczności, kontrahentów czy środowiska.
Katarzyna Wójcik-Adamska („Dziennik Gazeta
Prawna”, 12.03.2010)

Polskie firmy odkrywają zrównoważony
rozwój
 Inwestowanie w zrównoważony rozwój stanie się jednym z motorów innowacji polskich
firm, kiedy wzrośnie powszechna świadomość
jego znaczenia w generowaniu przychodów
i oszczędności. Szansą dla Polski mogą stać się
również fundusze unijne wspierające działania
związane ze zrównoważonym rozwojem.
Magda Mielniczek („Harvard Business Review”,
01.03.2010)

Dla społeczności i środowiska
 Obszar społeczeństwo w idei CSR obejmuje te przedsięwzięcia, które pokazują
odpowiedzialność firmy wobec społeczności
lokalnych. Tradycyjnie to pole najbardziej intensywnych zabiegów, obejmujących przede
wszystkim działalność pro bono i wolontariat
pracowniczy, a także wsparcie programów
edukacyjnych. Olga Stasiak („Kancelaria”,
01.03.2010)

KWIECIEŃ
Wycena moralności
 Firmy zachowują się szlachetnie tylko wtedy,
gdy im się to opłaca. W gotówce lub reputacji.
Kiedy media chłonęły kolejne fazy wojny Google’a z władzami Chin, w Szanghaju dobiegał
końca proces szefów tamtejszego oddziału Rio
Tinto, górniczego giganta o angielsko-australijskim kapitale. Oskarżono ich o korumpowanie urzędników i kradzież tajemnic państwowych, za co grozi nawet kara śmierci. Marek
Rabij („Newsweek”, 11.04.2010)

CSR. O co chodzi?
 „Być dobrym – to dobry interes” – mówiła
Anita Roddick, twórczyni brytyjskiej marki
kosmetyków i sieci sklepów „The Body Shop”,
która produkcję i dystrybucję w swojej firmie
oparła na zasadach etycznych. Nowych produktów nie testowała na zwierzętach, a poza tym
nawiązała współpracę z małymi producentami
w ubogich krajach, dając zatrudnienie zwłaszcza nie pracującym kobietom. Za wspieranie
akcji charytatywnych, a także za usługi na
rzecz ochrony środowiska, królowa brytyjska
przyznała jej w 2003 roku tytuł „dame”. Elżbieta
Dziwisz („Pracodawca”, 01.04.2010)

MAJ
Społeczna odpowiedzialność biznesu –
wielkie wyzwanie
 Społeczna odpowiedzialność biznesu to
koncepcja, według której przedsiębiorstwa,
budując strategię rynkową naturalnie ukierunkowaną na efektywność i maksymalny zysk,
uwzględniają również w sposób dobrowolny
interesy społeczne i ochronę środowiska,
a także relacje z tzw. interesariuszami, czyli
jednostkami bądź grupami, które mogą wpływać lub są pod wpływem działania przedsiębiorstwa za pośrednictwem jego produktów,
strategii i procesów wytwórczych. Dominik
Ossoliński („Fakty”, 01.05.2010)

Zrównoważony marketing: filar zaufania
klientów
 Konsekwentnie prowadzone działania CSR
mogą pomóc w budowaniu zaufania obecnych
i przyszłych klientów. Efektywność tych prac
zależy od dobrego doboru strategii marketingowej. Budowanie relacji z klientami to jedno
z największych wyzwań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Sceptycy
dowodzą, że brak jednoznacznych dowodów
na korelację pomiędzy dokonywanymi przez
konsumentów decyzjami zakupowymi
a działaniami firmy w obszarze społecznej
odpowiedzialności. Małgorzata Greszta
(„Harvard Business Review”, 01.05.2010)

Widok na podium
 Udział w rankingach firm społecznie odpowiedzialnych to przede wszystkim możliwość
potwierdzenia, że to co firma robi jest słuszne.
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(…) Wprawdzie wygrana w konkursie czy też
wysoka pozycja w rankingu nie przekłada się
bezpośrednio na sprzedaż czy też uznanie
konsumentów, ale jest to ważny sygnał dla
rynku i dla partnerów biznesowych danej
firmy, budujący jej pozycję i wartość – dodaje
Mirella Panek-Owsiańska z FOB. Agnieszka
Olbrot („Press”, 01.05.2010)

CZERWIEC
Innowacje motorem zmian
 Określenia takie jak „innowacje” czy „innowacyjna gospodarka” od wielu lat funkcjonują
w debatach o biznesie. Nie ulega wątpliwości,
że współcześnie firmy osiągają przewagę
konkurencyjną dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w sferze produktów, usług, procesów czy
zarządzania. Równolegle coraz więcej miejsca
poświęca się zagadnieniom zrównoważonego
rozwoju i społecznej odpowiedzialności.
Gdzie na styku tych dwóch dyskursów następuje synergia? Natalia Ćwik („Rzeczpospolita”,
15.06.2020)

Biznes społecznie odpowiedzialny
 (…) Celem działania każdej firmy jest przynoszenie zysku, ale równie ważny jest sposób
jego realizacji. Istotną cechą społecznej
odpowiedzialności biznesu jako koncepcji
nowoczesnego zarządzania jest dobrowolność
– firmy z własnej woli podejmują działania,
których nie wymagają od nich obowiązujące
przepisy. Poszukują rozwiązań korzystnych dla
wszystkich stron – dla firmy, jej pracowników,
klientów i kooperantów, lokalnej społeczności,
środowiska naturalnego, a robią to w klimacie
dialogu społecznego. Hanna Dziarska („Manager’s Life”, 01.06.2010)

Odpowiedzialny biznes na fali
 Coraz większa świadomość naszych przedsiębiorców o konieczności prowadzenia biznesu
w sposób zrównoważony i społecznie
odpowiedzialny wymusza niejako pytanie
o miejsce CSR we współczesnych strategiach
marketingowych polskich firm. Czy działania
z tego zakresu są podejmowane z poczucia
misji, czy może służą tylko jako parawan,
zasłaniający niedoskonałości komunikacyjne
w organizacji? Paweł Krawiec („Nowe Media
Magazyn”, 01.06.2010)

LIPIEC
CSR to będzie standard
 Społeczna odpowiedzialność biznesu to
w Polsce temat coraz popularniejszy. Najczęściej myśli się jednak o niej jako o działaniach
wynikających z dobrej woli przedsiębiorców.
A przecież CSR to nie tylko dobre praktyki, lecz
przede wszystkim realne zobowiązania firm
wpisane do ich strategii. Takie rozumienie
kwestii nie jest jeszcze powszechne, ale sytuacja się zmienia. Wiele wskazuje na to, że
w niedalekiej przyszłości CSR będzie obowią-
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zującym standardem. Jolanta Zientek-Varga
(„Fresh & Cool Market”, 01.07.2010)

SIERPIEŃ
Zielone światełko
 Działania proekologiczne to fundament
społecznej odpowiedzialności biznesu. Widok
płonącej platformy wiertniczej Deepwater
Horizon, zacumowanej w Zatoce Meksykańskiej, wstrząsnął światem. Na należącym
do koncernu paliwowego BP stanowisku 20
kwietnia br. zginęło 11 osób, a wyciek ropy
naftowej zapoczątkował największą katastrofę
ekologiczną w historii Stanów Zjednoczonych.
Agnieszka Janas („Press”, 01.08.2010)

WRZESIEŃ
CSR w polskim sektorze energetycznym
– wyzwania na początku drogi
 O społecznej odpowiedzialności biznesu
mówi się w Polsce coraz więcej – można
powiedzieć, że koncepcja doczekała się legitymizacji w głównym nurcie biznesowych debat.
Także w sektorze energetycznym jest to
temat coraz powszechniej poruszany, m.in.
za sprawą działań podejmowanych przez
Urząd Regulacji Energetyki. Natalia Ćwik
(„Przemysł i Środowisko”, 01.09.2010)

CSR czy PR?
 W zachodniej części Europy jak i w Ameryce
Północnej wprowadzanie polityki CSR stało się
tak popularne, że już kilka lat temu powstały
nowe profesje takie jak menedżer ds. CSR.
W Polsce również coraz więcej firm decyduje
się na wdrażanie zasad odpowiedzialnego biznesu i również myśli o zatrudnieniu specjalisty.
Niektóre przedsiębiorstwa na stałe wdrożyły
zasady CSR w swoje długoterminowe strategie. Inne stosując zasady odpowiedzialnego
biznesu starają się na nowo stworzyć swój
wizerunek. Aneta Ochwat („Home & Market”,
01.09.2010)

Prawdziwy CSR kryzysu się nie boi
 Myślenie o biznesie w kategoriach odpowiedzialności jest długofalowe, a więc odporne
na cykle koniunktury. Jeśli firma chce tworzyć
swoistą wartość dodaną dla pracowników,
klientów, środowiska naturalnego itd., nie
uzależnia tego od sytuacji gospodarczej, bo
to po prostu jej sposób prowadzenia biznesu –
mówi Mirella Panek-Owsiańska. Alina Treptow
(„Puls Biznesu”, 27.09.2010)

Ewolucja odpowiedzialnej firmy –
w stronę CSR 2.0
 Dotychczas polskie przedsiębiorstwa podejmowały działania społecznie odpowiedzialne
i obserwowały, czy przynosi im to spodziewany rozgłos. W zależności od tego, czy osiągały
efekty wizerunkowe, różnicowały stopień
swojego zaangażowania w politykę CSR.
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Ale to już przestarzałe podejście. Dojrzeliśmy
do kolejnej odsłony społecznej odpowiedzialności biznesu. Zbigniew Gajewski („Think Tank”,
01.09.2010)

Edukacja z odpowiedzialności
 Zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, etyczny biznes czy efektywny sponsoring to pojęcia, które na stałe weszły do języka
marketingu w polskich firmach. Mało które
narzędzia dają bowiem przedsiębiorstwom
takie możliwości kreowania wizerunku
i świadomości marki bez ponoszenia
gigantycznych kosztów reklamowych. Kiedy
ewangelistom CSR (odpowiedzialności społecznej biznesu) wywodzącym się głównie
z międzynarodowych korporacji i organizacji
pozarządowych, udało się stworzyć wizję
biznesu, który dzięki akcjom społecznym
i zrównoważonemu rozwojowi zdobywa lojalność klientów, pracowników oraz reputację
przynoszącą krociowe zyski, rynek szkoleń
i doradztwa zyskał nowy segment. Magdalena
Krukowska („Forbes”, 01.09.2010)

PAŹDZIERNIK

cych w Polsce prowadzi aktywną politykę CSR.
Przodują w tym duże koncerny energetyczne,
które w naturalny sposób mogą realizować
programy ekologicznego, oszczędnego korzystania z zasobów energetycznych itd. Jednak
inne przedsiębiorstwa także coraz chętniej
angażują się w różne akcje prospołeczne. Mira
Ignatowicz („Media i marketing”, 01.10.2010)

LISTOPAD
Korporacje z duszą
 Wielu naszych menedżerów uważa, że
społeczna odpowiedzialność biznesu, znana
pod angielskim skrótem CSR, pod względem
biznesowym jest bezużyteczna, a za to bardzo
kosztowna. Dlatego gdy nadchodzą ciężkie
czasy, rezygnują z takich „nieproduktywnych”
przedsięwzięć. (…) – Coraz więcej firm może
się pochwalić odpowiedzialnymi działaniami
w różnych obszarach i mamy nadzieję, że
wkrótce społecznie odpowiedzialne prowadzenie firmy stanie się normą – powiedziała
Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Grażyna Raszkowska
(„Rzeczpospolita”, 10.11.2010)

GRUDZIEŃ

Raport CSR w praktyce

Odpowiedzialne przywództwo
 Celem menedżera jest służenie wspólnemu
dobru firmy poprzez organizowanie ludzi
i zasobów, tak aby budować wartość, której nikt
nie może zbudować samodzielnie. W jaki sposób zrobić to zgodnie z zasadami etyki? Natalia
Ćwik („Personel i Zarządzanie”, 01.12.2010)

Menedżerowie coraz lepiej
rozumieją CSR
 W ciągu ostatnich siedmiu lat dwukrotnie
zwiększyła się liczba menedżerów deklarujących znajomość społecznej odpowiedzialności biznesu – wynika z badań Forum
Odpowiedzialnego Biznesu i firmy GoodBrand
& Company. Badanie przeprowadzono na
grupie menedżerów ze 170 spośród pierwszej
pięćsetki największych firm w Polsce. Dlaczego
badano menedżerów? Bo od jakości ich wiedzy i postaw zawodowych najbardziej zależy,
czy zasady odpowiedzialności są na trwałe
wpisane w kulturę organizacji. Krzysztof Polak
(„Dziennik Gazeta Prawna”, 16.12.2010)

 Z roku na rok zwiększa się liczba firm
publikujących raporty na temat działalności
w obszarze społecznie odpowiedzialnego
biznesu. W ramach najpopularniejszej metodologii raportowania, GRI (Global Reporting
Initiative), w ostatnim roku powstało blisko
1400 raportów. Zdaniem specjalistów z PricewaterhouseCoopers, w 2010 roku podniósł się
znacznie ogólny poziom raportowania. Anna
Bierzańska („Businessman.pl”, 01.12.2010)
Odpowiedzialna firma dba o ludzi
 Uczciwość wobec pracowników to dla Polaka
główny wyznacznik społecznej odpowiedzialności w biznesie. Mniej istotne jest to, czy
firmy włączają się w akcje charytatywne,
w życie lokalnych społeczności, czy dbają
o środowisko naturalne albo czy dotrzymują
umów z kontrahentami. Grażyna Raszkowska
(„Rzeczpospolita”, 08.12.2010)

Marketing społeczny
czy zaangażowany?
 Redakcja magazynu „Brief” zorganizowała
spotkanie poświęcone zagadnieniu CSR. Przy
stole rozmów, aby dyskutować o tym, czym
jest marketing zaangażowany społecznie i jak
firmy powinny realizować programy z zakresu
marketingu społecznego, zasiedli: Paweł Prochenko, prezes zarządu, Fundacja Komunikacji
Społecznej, Mirella Panek-Owsiańska, dyrektor
zarządzająca, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, Monika Probosz, specjalistka ds.
badań i komunikacji społecznej, Laboratorium
Komunikacji Społecznej, Ireneusz Stankiewicz,
partner, Fabryka Komunikacji Społecznej, Małgorzata Wadzińska, dyrektor ds. współpracy
zewnętrznej na Polskę i kraje bałtyckie, Procter
and Gamble, oraz Katarzyna Pióro, koordynator akcji „Woda dla Sudanu”, Pure-Pr. („Brief”,
01.10.2010)
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
– łączna liczba artykułów podejmujących tematykę odpowiedzialnego biznesu
i powiązane z nią zagadnienia

 Media, które opublikowały najwięcej informacji na temat odpowiedzialnego biznesu
i powiązanych zagadnień:

55 „Gazeta Finansowa”
47 „Puls Biznesu”
39 „Brief”

Zysk się liczy, ale można go osiągać
odpowiedzialnie
 Zarówno w nowych, jak i w już istniejących
firmach trudno jest kontrolować wpływ przedsiębiorstwa i jego marketingu na środowisko.
Nie ma pewności, czy w pierwszym przypadku
jest to łatwiejsze niż w drugim. W nowych
i szybko rozwijających się przedsiębiorstwach
jest zbyt mało czasu lub wolnych środków,
żeby robić pewne rzeczy lepiej – John Grant
o korzyściach prowadzenia działalności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Krzysztof
Polak („Dziennik Gazeta Prawna”, 14.10.2010)

Czas na wielką energię
 CSR to pojęcie, które ma przyszłość. Stwarza
prawie nieograniczone możliwości aktywnego
oddziaływania na środowisko, kształtowania
go w nowoczesny sposób. Wiele firm działają-

 Miesiące, w których pojawiło się najwięcej
publikacji o odpowiedzialnym biznesie
i powiązanych tematach:

240 Kwiecień
225 Czerwiec
229 Grudzień

Dodatki prasowe:










Dodatek „IV Ranking odpowiedzialnych firm 2010” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” (29.04.2010) – Patronat FOB
Dodatek „Biznes odpowiedzialny społecznie” w „Pulsie Biznesu” (29.04.2010)
Dodatek „CSR 2010 trendy” w „Pressie” (22.05.2010)
Dodatek „Biznes odpowiedzialny społecznie” w „Pulsie Biznesu” (11.06.2010)
Dodatek „Kompendium CSR” wydawnictwa Media Planet, dystrybuowany razem z „Dziennikiem Gazetą Prawną”
(14.06.2010)
Dodatek „Odpowiedzialny Biznes” wydawnictwa Boston Media, dystrybuowany razem z „Rzeczpospolitą”
(15.06.2010) – Patronat FOB
Dodatek „CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu” w „Gazecie Finansowej” (18.06.2010)
Dodatek „Biznes odpowiedzialny społecznie” w „Pulsie Biznesu” (27.09.2010)
Dodatek „Kompendium CSR” wydawnictwa Media Planet, dystrybuowany razem z „Dziennikiem Gazetą Prawną”
(13.12.2010)
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przeglądy techniczne pojazdów oraz warsztaty
savoir-vivre’u. Kampanię wsparli olimpijczyk
Adam Korol, członkowie zespołu Golden Life,
floreciści Sylwia Gruchała i Radosław Glonek,
rajdowy mistrz Polski Michał Starnawski, aktor
Mirosław Baka i fotograf Kacper Kowalski.
Partnerem akcji była Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, a realizowała ją Fabryka
Kreacji. Strona kampanii: www.kulturalnajazda.pl.

MARZEC
Nie zaśmiecaj swojego sumienia!

Wybrane wydarzenia
z 2010 roku
KAMPANIE SPOŁECZNE
STYCZEŃ
Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE
 Ponad 5 tysięcy szkół podstawowych
w całej Polsce rozpoczęło realizację 3. edycji
programu edukacyjnego „Każdy uczeń wie,
co robić z ZSEE” (zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym), którego pomysłodawcą
jest ElektroEko. Projekt edukacyjny został
opracowany we współpracy merytorycznej
z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Patronat nad projektem
objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Ministerstwo Środowiska. W tej edycji nowym
elementem była platforma edukacyjna
www.szkolaZSEE.pl, dzięki której szkoły miały
ułatwiony dostęp do materiałów dydaktycznych i dodatkowych atrakcji. Każda szkoła,
która przystąpiła do 3. edycji programu,
mogła założyć własnego ekobloga. W ramach
projektu zorganizowano konkurs na plakat
najlepiej ilustrujący hasło „Świat bez ZSEE”,
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w którym mogły wziąć udział wszystkie szkoły
realizujące zajęcia programowe.

snowboardzista Mateusz Ligocki. Akcję wspierały media: Onet.pl, Plejada.pl, SkiPanorama.pl.

Żyj z głową. W kasku

LUTY
Kulturalna jazda

 Zimą ruszyła akcja agencji Travelbrain.pl
promująca używanie kasku podczas uprawiania takich dyscyplin sportu jak narciarstwo,
kiteboarding czy wspinaczka. Głównym
kanałem komunikacyjnym kampanii był serwis
internetowy www.wKasku.pl, w którym zamieszczono m.in. informacje, dlaczego warto
jeździć w kasku, a także jak dobrać odpowiedni kask. Ponadto prowadzone były kampanie
mailingowe, bannerowe w serwisach partnerów oraz promocja w partnerskich ośrodkach
narciarskich. 1 stycznia 2010 weszła w życie
nowelizacja do ustawy o kulturze fizycznej,
która nakłada obowiązek noszenia kasku
podczas jazdy na nartach przez osoby do
15. roku życia. Partnerami akcji były GOPR
i Polski Związek Narciarski, a także celebryci
i sportowcy, w tym prezenterka telewizyjna
Kinga Rusin, dziennikarka Beata Sadowska oraz
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 Firma Gdańsk Transport Company rozpoczęła
kampanię „Kulturalna jazda”, której celem
było wykreowanie mody na kulturalny styl
jazdy. Polska zajęła 2. miejsce w UE, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych na drogach –
w 2008 roku zginęło około 5500 osób.
Organizatorzy akcji chcieli wzorować się na
Szwecji, która może poszczycić się bezpiecznymi trasami i kierowcami. W ramach kampanii
kierowcy zostali zaproszeni do tworzenia
społeczności ludzi kulturalnych za kierownicą
i wypracowania modelu odpowiedzialnego
kierowcy. W kolejnych etapach prowadzone
były Patrole Kulturalnej Jazdy. Latem kierowcy
otrzymywali mapy drogowe zawierające m.in.
kalendarium wydarzeń kulturalnych oraz
opis najciekawszych szlaków kulturowych
Pomorza, organizowane były też bezpłatne

 Ta kampania to m.in. 3 spoty edukacyjne
nawiązujące do popularnych seriali z życia
parafii. Przedstawiały sytuacje, w których
sympatyczny, choć surowy ksiądz uświadamia
parafianom, że ich dotychczasowe codzienne postępowanie ze śmieciami to „grzech
ekologiczny”. Była to do tej pory największa
kampania społeczna Ministerstwa Środowiska
poświęcona wyrabianiu ekologicznych nawyków postępowania ze śmieciami. Odpady to
obecnie jeden z najważniejszych problemów
ekologicznych. Kampania mówiła wprost
o osobistej odpowiedzialności ludzi za własne
czyny. Chodziło o to, aby ludzie zaczęli dyskutować na temat swoich działań i ich konsekwencji w zakresie ochrony środowiska. Aby
palenie śmieci czy wywożenie ich do lasu nie
odbywało się już za milczącym przyzwoleniem
sąsiadów. W ramach kampanii zorganizowano
konkursy „Wesołe śmieci” dla dzieci ze szkół
podstawowych oraz „Twórczość z kosza” dla
młodzieży. A także konkurs dla dziennikarzy
na najlepsze publikacje na temat gospodarki
odpadami, w którym zdobyć można było
nagrody finansowe oraz laptopy i aparaty
fotograficzne.

MAJ
e-Aktywacja: Wszystkie pokolenia
w Internecie!
 10 milionów Polaków w wieku dojrzałym
nie korzysta z osiągnięć technologii. Tylko
co trzeci Polak powyżej 55. roku życia potrafi
obsługiwać komputer i internet. Edukacja
międzypokoleniowa i przekazywanie umiejętności cyfrowych to idea nowej akcji firmy
UPC. Akcję wsparła aktorka Teresa Lipowska,
absolwentka kursów Akademii e-Seniora
organizowanych przez UPC oraz prezenter
Olivier Janiak. Chodziło o to, aby zachęcić
młodych ludzi do dzielenia się wiedzą ze
starszym pokoleniem i zapraszania seniorów
do sieci. Program e-Aktywacja ma ułatwić to
zadanie, dostarczając młodym narzędzie,
które pozwoli im w łatwy sposób wprowadzać
rodziców i dziadków w świat internetu.
Stworzony został także specjalny poradnik
dla chętnych podjęcia się misji e-Aktywacji.
Znaleźć w nim można porady, jak w prosty sposób przekazywać wiedzę na temat
obsługi internetu – oparte o wnioski z kursów
dla osób powyżej 50. roku życia. Poradnik
udostępniono na portalu społecznościowym
Facebook, gdzie powstała strona Akademii
e-Seniora wyposażona w aplikację, która
umożliwia internetowym nowicjuszom zadawanie pytań, a wszystkim chętnym – udzielanie odpowiedzi.

Dziecko bezpieczne w podróży
 Dane ruchu drogowego Komendy Głównej
Policji podają, że w 2009 roku w Polsce miało
miejsce 5050 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0–14 lat, w wyniku których
128 dzieci poniosło śmierć, a 5058 doznało
obrażeń. W odpowiedzi na te dane firma
Netiology, wydawca serwisu mamazone.pl,
31 maja rozpoczęła akcję „Dziecko bezpieczne
w podróży”. Kampania miała na celu propagowanie bezpiecznego podróżowania rodzin
z małymi dziećmi oraz stworzenie na stronach
serwisu mamazone.pl kompendium dla rodziców związanego z planowaniem wakacji
z dzieckiem, bezpiecznym podróżowaniem
oraz postępowaniem w razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

oznaczającymi stopień bezpieczeństwa placu
oraz logiem żółtej rybki MiniMini. W ramach
akcji powstała także strona internetowa
www.placezabaw.minimini.pl , która stawia
sobie za cel uwrażliwienie rodziców na stan
obiektów, na których bawią się ich dzieci.
Strona daje możliwość wyszukiwania bezpiecznych placów zabaw w miejscu zamieszkania
i dodawania polecanych miejsc wraz
z opiniami. Patronat honorowy nad projektem
objął Rzecznik Praw Dziecka, a partnerami są
Centrum Kontroli Placów Zabaw, Instytut Matki
i Dziecka, Fundacja Kidprotect.pl, Fundacja
MaMa i portal malypodroznik.pl.

sierpień
Przestańcie!

 W czerwcowe soboty w 81 gabinetach w całej
Polsce przebadano około 4 tysięcy kobiet.
Choć o raku piersi mówi się wiele, to wciąż
zbiera on swoje żniwa. Co roku z jego powodu
umiera 4500 kobiet, a co 16. może zachorować
na raka piersi. Wciąż wiele Polek nie wie,
jak badać swoje piersi. Gabinety oznaczone
symbolem różowej wstążki są wyróżnikiem
spośród innych gabinetów ginekologicznych –
swoim pacjentkom oferują wysokie standardy.
Badania palpacyjne piersi, kontrolne oraz edukacja na wysokim poziomie profilaktycznym
mają za zadanie zachęcać kobiety do walki
o własne życie. Przez cały czerwiec ambasadorzy akcji: Irena Santor, Aleksandra Kwaśniewska, Joanna Racewicz oraz ginekolog Paweł
Guzik wspierali kampanię, udzielając się
publicznie i utożsamiając się z przesłaniem
akcji. Panie pokazywały wszystkim kobietom
w Polsce, że warto się badać, bez względu na
wiek.

 Czerwone smycze przywiązane do latarni,
a pod nimi biały obrys psa – instalacje przypominające miejsce zbrodni, umieszczone
w popularnych miejscach spacerowych
w Warszawie w dniach 13–15 sierpnia, stanowiły element kampanii „Przestańcie!” realizowanej przez firmę K2 Internet we współpracy
z Good Looking Studio. Akcja skierowana
była przeciwko śmierci i tułactwu 12 tysięcy
zwierząt domowych porzucanych co roku
w Polsce. Jej celem było zwiększenie odpowiedzialności za żyjące z ludźmi zwierzęta
domowe oraz dostarczenie rozwiązań, które
mają zapobiegać ich porzucaniu. Głównym
narzędziem komunikacji była strona
www.przestancie.org informująca o serwisach adopcyjnych, hotelach dla zwierząt
i opiekunach do wynajęcia. Za jej pośrednictwem można zgłosić problem z własnym
zwierzęciem lub poinformować o bezpańskim zwierzęciu. Patronat nad akcją objęło
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz
Fundacja Niechciane i Zapomniane – SOS dla
Zwierząt.

Płytka wyobraźnia to kalectwo

Lepszy start dla Twojego dziecka

CZERWIEC
Avon kontra Rak Piersi

 Kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo”
Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji wystartowała po raz 14. Jej celem było ostrzeganie
młodych ludzi przed niefortunnymi skokami
do wody, które mogą zakończyć się tragedią.
Objęła lekcje bezpieczeństwa w szkołach,
konkurs na najciekawszy rysunek promujący
akcję oraz kampanię reklamową w internecie
i przestrzeni miejskiej. Mondial Assistance
został partnerem strategicznym akcji.

Bezpieczne place zabaw z MiniMini
 28 czerwca ruszyła ogólnopolska akcja
społeczna, organizowana przez kanał telewizyjny dla dzieci MiniMini, której celem jest
zwiększenie świadomości społecznej
w zakresie dbania o bezpieczeństwo dzieci.
Adresatami są rodzice, właściciele placów
zabaw i producenci wyposażenia miejsc do
zabawy. MiniMini rekomenduje miejsca, które
spełniają kryteria stawiane przez kontrolerów
z Centrum Kontroli Placów Zabaw. CKPZ to
pierwsza w Polsce instytucja kompleksowo
zajmująca się przeglądem i oceną zgodności
wyposażenia placów z obowiązującą w UE normą PN-EN 1176. Place zabaw uznane za bezpieczne zostały oznakowane specjalną tablicą
informacyjną z regulaminem, kategoriami

 Ruszyła 3. odsłona kampanii edukacyjnej
„Lepszy start dla Twojego dziecka” Związku
Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.
Jak wynika z badań TNS OBOP zrealizowanych na grupie kobiet ciężarnych w sierpniu
2010 roku na zlecenie ZP PPS – 15% kobiet
uważa, że alkohol spożywany w niewielkich
ilościach nie szkodzi kobiecie ciężarnej i jej
dziecku. W społeczeństwie wciąż istnieją
mity, według których niektóre alkohole mogą
wręcz służyć zdrowiu kobietom w ciąży. Na
przykład czerwone wino na trawienie czy
piwo dla lepszej pracy nerek. Prawdą jest
jednak, że kobiety spodziewające się dziecka,
przez 9 miesięcy nie powinny spożywać
żadnych napojów alkoholowych. Nikt nie jest
w stanie określić, jaka dawka alkoholu jest
już szkodliwa dla płodu, dlatego przyjmuje
się, że żadna jego ilość nie jest bezpieczna.
Poprzez kampanię prowadzoną cyklicznie od
2008 roku ZP PPS uświadamia, że każda – nawet najmniejsza ilość alkoholu – może mieć
bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka.
Głównym partnerem kampanii było Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne. Komunikacja
polegała na ulotkach i plakatach prezentowanych w przychodniach. Akcją objęto całą
Polskę.
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WRZESIEŃ
Stop Przemocy! Bravo i Gwiazdy
Przeciwko Przemocy w Szkole
 Ta akcja to odpowiedź na szereg listów,
które docierały do redakcji magazynu „Bravo”.
Młodzież opisywała problemy, z jakimi spotyka
się na co dzień, swoje obawy i niechęć do
uczęszczania do szkoły – ze względu na rosnący problem przemocy. Celem akcji było edukowanie młodzieży, w jaki sposób reagować na
przemoc, jak unikać niebezpiecznych sytuacji
i piętnować agresywne zachowania innych.
Istotne było także aktywizowanie rodziców
i nauczycieli do wspólnego przeciwdziałania
przemocy, a także promowanie pozytywnych
postaw. Działania w postaci cyklu artykułów,
wypowiedzi gwiazd, porad psychologów,
publikowania listów czytelników – prowadzone były na łamach pisma „Bravo”, na stronie.
www.bravo.pl oraz w serwisach patronów
medialnych. Akcję wsparło ponad 100 młodzieżowych idoli. Nagrodą w konkursie dla
szkół, organizowanym w ramach kampanii,
była wizyta gwiazd patronujących akcji.

PAŹDZIERNIK
Reklamo, oddaj krew!
 4 października wystartowała akcja „Reklamo,
oddaj krew!” agencji reklamowej Wizard –
pierwsza w Polsce kampania społeczna
skierowana do branży reklamowej. Udział
w niej mogły wziąć wszystkie firmy związane
z branżą: agencje, domy mediowe, media
branżowe itd. Celem akcji było uzupełnienie
rezerw krwi w szpitalach. Akcja zachęcała do
oddawania krwi grupowo (firmy mogły zorganizować dzień oddawania krwi) i indywidualnie. Nie przewidziano nagród. Jedynie dyplom
dla firm, które wzięły udział w akcji.

LISTOPAD
Trzeba wiedzieć, żeby zwyciężyć!
 Celem kampanii było przekonanie do
regularnych kontrolnych badań płuc. Plakaty
z przesłaniem ambasadorów kampanii, m.in.:
Laury Łącz, Magdaleny Stużyńskiej czy Grzegorza Małeckiego, trafiły do 11 tysięcy firm
w całej Polsce, mediów i ośrodków leczenia.
Organizatorami akcji były Stowarzyszenie
Walki z Rakiem Płuca oddział Szczecin oraz
firma farmaceutyczna Roche Polska. Rak płuca
jest najczęściej występującym nowotworem
w Polsce – każdego roku diagnozuje się go
u około 21 tysięcy osób, przy czym większość
przypadków rozpoznawana jest dopiero
w zaawansowanym stadium choroby. Zgodnie
z przesłaniem kampanii osoby znajdujące się
w grupie ryzyka powinny zwrócić się do lekarza z prośbą o skierowanie na badanie RTG lub
tomografię komputerową klatki piersiowej.
W listopadzie na całym świecie obchodzony
jest Miesiąc Świadomości Raka Płuca.

Szanuj życie. Bezpieczna praca na
wysokości
 Celem kampanii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych było ograniczenie liczby wypadków
w pracy i chorób zawodowych poprzez informowanie o zagrożeniach pracy na budowie,
poszerzanie wiedzy o skutkach wypadków na
placach budowy, przedstawienie korzyści, jakie
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przynoszą inwestycje w bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przekazywanie informacji na temat środków ochrony zbiorowej.
Grupa, do której skierowana była kampania,
to właściciele firm i osoby odpowiedzialne za
nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP
w firmie oraz robotnicy wykwalifikowani.
Środkami przekazu były przede wszystkim: TV,
radio, internet, billboardy. Ponadto na inwestycjach budowlanych eksponowane były plansze
z hasłem kampanii. Zorganizowano szkolenia
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przekazano pakiety środków ochrony
indywidualnej przedsiębiorcom – laureatom
programów prewencyjnych.
GRUDZIEŃ

Mój następca wkrótce wyrośnie!
 Dwa tygodnie przed świętami ruszyła proekologiczna inicjatywa Praktikera pod hasłem
„Mój następca wkrótce wyrośnie!”. Za każdą
zakupioną w ramach akcji ciętą choinkę, Praktiker zobowiązał się posadzić na wiosnę nowe
drzewo. Działania były prowadzone w sieci
Praktiker od 10 do 24 grudnia. Akcja miała na
celu propagowanie wśród klientów zachowań
proekologicznych. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współpracy z Nadleśnictwem Siewierz.
Sieć Praktiker zachęcała do zakupu żywych
drzewek. W przeciwieństwie do plastikowych
choinek, które rozkładają się ponad 400 lat,
naturalne w bardzo krótkim czasie ulegają
rozkładowi.

KONFERENCJE,
SEMINARIA, SPOTKANIA
22 stycznia
Przegląd Międzynarodowego Standardu
z zakresu Zaangażowania Interesariuszy
AA1000SES
 AccountAbility we współpracy z Fundacją
CentrumCSR.PL (lokalny partner w Polsce)
zorganizowali warsztaty będące częścią procesu przeglądu standardu AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard). Szkolenie miało
na celu sformułowanie rekomendacji dla
drugiej, ulepszonej edycji standardu, jak również nakreślenie ogólnych wytycznych odnośnie znaczenia zaangażowania interesariuszy
w procesie zarządzania organizacjami
w przyszłości. Dla polskich interesariuszy
warsztaty były rzadką okazją do wniesienia
wkładu w rozwój międzynarodowych standardów CSR.

9 lutego
Szkolenie „Nie tylko pieniądze,
czyli jak skorzystać
z różnorodnych możliwości
współpracy z biznesem”
 Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło cykl bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych na temat współpracy z biznesem.
Kursy współfinansowane były z PO FIO 2009.
Pierwsze szkolenie odbyło się we Wrocławiu,
kolejne w Łodzi (2 marca), w Białymstoku
(20 kwietnia), Krakowie (22 kwietnia)
i Gdańsku (25 maja). Dzięki nim przedstawi-
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ciele organizacji mogli dowiedzieć się, jak
nawiązać i utrzymać efektywną współpracę,
dlaczego warto współpracować z biznesem,
a ponadto mieli możliwość zapoznania się
z przykładami takiej, często długofalowej,
współpracy.

może być etyczny?”. Rozważania prof. dr hab.
Janiny Filek koncentrowały się wokół pytania,
czy etyka w działalności gospodarczej się
opłaca. Wykład zapoczątkował cykl spotkań
z seniorami, które odbywały się do końca
września.

24 lutego
Konferencja „Społeczna
odpowiedzialność biznesu przewagą
konkurencyjną dolnośląskich
przedsiębiorstw”

25 marca
CSR – outplacement
jako inwestycja

 Konferencja została zorganizowana we
Wrocławiu w ramach projektu promującego
koncepcję CSR, skierowanego do pracodawców, pracowników, organizacji zrzeszających
pracodawców, związków zawodowych, instytucji administracji rządowej i pozarządowej
z rejonu dolnośląskiego. Organizatorami byli
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu.

25 lutego
Konferencja „Wielkopolska
Liderem CSR”
 Konferencja w Poznaniu była ostatnią
w ramach realizowanego od grudnia 2008
roku projektu „Wielkopolska Liderem CSR”,
finansowanego ze środków UE. Głównym celem projektu było upowszechnienie koncepcji
CSR wśród pracodawców, pracowników przedsiębiorstw, organizacji pracodawców oraz
społeczności lokalnej z terenu województwa
wielkopolskiego, a także promocja dobrych
praktyk CSR wielkopolskich przedsiębiorstw.
W tym celu zorganizowany został także
Konkurs na Wielkopolskiego Lidera Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2009, w którym
wzięło udział kilkadziesiąt przedsiębiorstw
z całej Wielkopolski. Pierwsze miejsca
w 3 kategoriach zajęły firmy: OPAL RYSZARD
SZULC, WACŁAW OLEJNICZAK z Grodziska
Wielkopolskiego, LUVENA z Lubonia i PRO
REHA z Poznania.

9 marca
Czy sprawiedliwy handel
jest sprawiedliwy?
 W Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat
w Warszawie odbyło się pierwsze w 2010 roku
spotkanie z cyklu „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie”. Spotkanie poświęcone było
tematyce sprawiedliwego handlu. Zaproszeni
goście, przedstawiciele wszystkich sektorów,
dyskutowali o fair trade w praktyce. W dyskusji
udział wzięli: Beata Adamczyk z Ministerstwa
Gospodarki, Barbara Tęcza z PKN ORLEN,
Justyna Szambelan z Koalicji Sprawiedliwego
Handlu, Tadeusz Makulski z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu – Trzeci
Świat i My oraz Jacek Spendel z Instytutu
Globalizacji. Spotkanie prowadził Adam
Leszczyński z „Gazety Wyborczej”.

24 marca
Czy współczesny biznes może być
etyczny?
 Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w ramach Uniwersytetu III Wieku, został
wygłoszony wykład „Czy współczesny biznes

 Sesja tematyczna „Społeczna odpowiedzialność biznesu – outplacement jako inwestycja”, moderowana przez Natalię Gozdowską,
menedżerkę Programu Partnerstwa FOB, była
częścią seminarium „Outplacement w dobie
kryzysu”, organizowanego przez Fundację
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych programu
„Praca w Polsce”. Dyskusję prowadził Krzysztof
Kwiecień (Deloitte).

31 marca
Jak budować wspólny sukces
w kontaktach
uczelnia wyższa–firma
 W ramach programu „Uniwersytet Łódzki
dla pracodawców” zostało zorganizowane
seminarium „Społeczna odpowiedzialność
biznesu – jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa–firma”. Seminarium
rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli administracji publicznej oraz prelekcja dr. Bohdana
Wyżnikiewicza, wiceprezesa Instytutu Badań
nad Gospodarką Rynkową – „Strategia rozwoju
szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku –
wyzwania stojące przed uczelniami
i środowiskiem biznesu”. Podczas spotkania
prezentowano wiele przykładów współpracy
firm z uczelniami. Forum Odpowiedzialnego
Biznesu objęło patronat merytoryczny nad
wydarzeniem.

31 marca
Ogłoszenie Raportu
„Odpowiedzialny biznes
w Polsce 2009. Dobre praktyki”
 W 8. edycji Raportu znalazło się 110 praktyk
85 firm i instytucji w podziale na 5 obszarów:
miejsce pracy, rynek, społeczeństwo, środowisko oraz zarządzanie i raportowanie.
W części wstępnej znalazło się w sumie
10 tekstów, m.in. Marcela Engela (WBCSD),
Marii Jose Dubiela (BITC), Rafała Baniaka (MG),
Elizy Durki (GPW), Aleksandry Biały z „Rzeczpospolitej”, a ponadto analiza wybranych
badań dotyczących CSR w Polsce, przeprowadzonych w roku 2009 – przygotowana przez
Natalię Ćwik (FOB). Raport zawierał także
35 fragmentów artykułów prasowych oraz
opis 141 wydarzeń i inicjatyw w kalendarium.
Podczas ogłoszenia raportu miał miejsce panel
dyskusyjny „10 lat CSR w Polsce. Prognozy na
kolejną dekadę”, którego gośćmi byli: Beata
Jaczewska (Ministerstwo Gospodarki), Marlena
Nidegorska (Liga Odpowiedzialnego Biznesu),
Grzegorz Piskalski (Fundacja CentrumCSR.PL),
dr Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego), Sebastian Straube (Instytut Odpowiedzialnego Biznesu), Małgorzata Walędzińska
(Kompania Piwowarska). Moderatorką dyskusji
była Mirella Panek-Owsiańska, prezeska
i dyrektorka generalna FOB.

21 kwietnia
Społeczna Odpowiedzialność
Przedsiębiorstw – nowy etap
transformacji?
 Konferencja „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw – nowy etap polskiej
transformacji?” odbyła się w ramach projektu
„Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach” realizowanego wspólnie przez PKPP Lewiatan, NSZZ
Solidarność oraz firmę doradczą Deloitte.
Podczas konferencji przedstawione zostały
wypracowane w projekcie narzędzia mające
pomóc firmom w integrowaniu działań społecznie odpowiedzialnych z ich strategiami biznesowymi. Przedmiotem dyskusji były próby
odpowiedzenia na pytania: czy i w jaki sposób
przedmiotem SOP powinny być społeczne
bariery rozwoju gospodarczego w Polsce oraz
kto jest adresatem problemów wynikających
z raportu „Polska 2030”?

27 kwietnia
Seminarium eksperckie na temat
pracy przymusowej w Polsce
 Seminarium zostało zorganizowane przez
Fundację CentrumCSR.PL, Anti-Slavery International, NSZZ Solidarność i Fundację im. Friedricha Eberta. Do udziału organizatorzy zaprosili
przedstawicieli organizacji i środowisk, które
mogą odegrać istotną rolę w zakresie wzrostu
świadomości oraz zapobiegania wykorzystywaniu pracy przymusowej, m.in.: administracji
publicznej, świata nauki, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

27 kwietnia
Business Coffee&Cake
 „Business Coffee&Cake” to cykl kameralnych
spotkań studentów z praktykami CSR, które
Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju
z Katowic realizowało wspólnie z Ligą
Odpowiedzialnego Biznesu. Od kwietnia
do listopada 2010 roku odbyło się 6 spotkań
z przedstawicielami PwC, Vattenfall, Fortress,
ING Banku Śląskiego, FOB, SARE oraz GES
Investment Services.

29 kwietnia
Sprawiedliwy Handel w Polsce.
Stan obecny i perspektywy rozwoju
 Celem debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich była dyskusja
nad możliwościami rozwoju idei sprawiedliwego handlu w Polsce. Przedstawione zostały
między innymi wyniki badania SKP, a także
założenia kampanii edukacyjnej planowanej
przez stowarzyszenie.

5–7 maja
Modnie i etycznie
 W ramach programu „Modnie i etycznie” PAH
zorganizował 3 spotkania z Beauty Zibula
z RPA, wieloletnią pracownicą fabryk odzieżowych, reprezentującą związek zawodowy
zrzeszający pracowników przemysłu tekstylnoodzieżowego oraz skórzanego. Wizyta była
okazją do porozmawiania na temat sytuacji
pracowników w RPA oraz zastanowienia się
nad rolą organizacji, firm, pracowników

i konsumentów w tworzeniu zasad, zgodnie
z którymi działa przemysł odzieżowy.
W trakcie spotkań padały głównie pytania
na temat wpływu indywidualnych osób
w Polsce na sytuację w przemyśle odzieżowym, w szczególności pracownic szyjących
ubrania. Zibula odpowiadała, że potrzebna
jest edukacja oraz poszerzanie wiedzy
w tej dziedzinie. Bez znajomości procesów
i zależności, jakie zaobserwować można
w globalnym przemyśle odzieżowym, nie
mamy szans na podejmowanie świadomych
decyzji konsumenckich.

12 maja
CSR a PR, czy łączy je tylko „R”
 Organizowana w Bielsku-Białej konferencja
»CSR a PR, czy łączy je tylko „R”« była elementem ogólnopolskiego projektu „Odpowiedzialni CSR Case Study”, który ma na celu promocję
praktyk społecznie odpowiedzialnych. Konferencja podzielona była na dwa panele.
W pierwszej części wydarzenia zaprezentowały
się śląskie organizacje, których przedstawiciele
opowiedzieli, jak w ich przypadku wygląda polityka kształtowania relacji z interesariuszami.
W drugiej części odbyła się debata o różnicach
i podobieństwach między CSR a PR, w której
wzięli udział specjaliści ds. PR, od zrównoważonego rozwoju i CSR, w tym Przemysław
Oczyp, koordynator Ligi Odpowiedzialnego
Biznesu, która objęła patronat nad wydarzeniem.

13 maja
Czy biznes może być „dobry”
a mały i średni biznes
odpowiedzialny?
 Debatę »Czy biznes może być „dobry” a mały
i średni biznes odpowiedzialny?« zorganizowało w Warszawie Consortio LEX – ogólnopolska sieć kancelarii prawnych. Motywem
przewodnim było zachęcenie sektora MŚP,
a w tym właścicieli firm, prezesów zarządu,
członków zarządu i dyrektorów zarządzających ds. rozwoju firmy do wdrażania działań
i budowania strategii CSR, czerpiąc przykłady
z dużych firm. Debatę objęła patronatem
Giełda Papierów Wartościowych i Krajowa Izba
Gospodarcza, zaś partnerem merytorycznym
było VALUES grupa firm doradczych Dominiki
Kulczyk-Lubomirskiej i Jacka Santorskiego.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu także było
partnerem wydarzenia.

15–16 maja
Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2010
 Akademia Odpowiedzialnego Biznesu to
spotkanie firm ze studentami poświęcone
koncepcji CSR, dające możliwość bezpośredniego dialogu i wzajemnej inspiracji. Akademia skierowana jest do studentów zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego biznesu,
posiadających przynajmniej podstawową
wiedzę dotyczącą tego zagadnienia. Tematem
5. edycji były „Kontrowersje i innowacje
w CSR”. Konferencję rozpoczął wykład „How
CSR can stimulate innovations” wygłoszony
przez Krzysztofa Ziemowicza i Ricka Crandalla
z Uniwersytetu Karoliny Północnej w USA.
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W panelu dyskusyjnym „Wdrażanie i zastosowanie innowacyjnych narzędzi CSR” udział
wzięli: prof. dr hab. Robert Karaszewski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Maria Ibisz
(PwC) oraz Bartłomiej Roch Remisko (Grupa
TP). Uczestnicy brali też udział w licznych
warsztatach prowadzonych przez pracowników FOB oraz przedstawicieli firm.

24–26 maja
IV Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Społeczna
odpowiedzialność organizacji.
Metodyka, narzędzia, ocena”
 Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowały
IV Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Społeczna odpowiedzialność organizacji.
Metodyka, narzędzia, ocena”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem wydarzenia.
Tematy poruszone w czasie konferencji to
m.in. sposoby oraz narzędzia pomiaru
i oceny działalności społecznie odpowiedzialnej organizacji, raportowanie społecznej
odpowiedzialności, czynniki stymulujące
i destymulujące rozwój społecznej odpowiedzialności organizacji, CSR jako dyscyplina
naukowa i działalność praktyczna.

26 maja
Inwestowanie etyczne wymogiem
współczesnych czasów
 TFI SKOK zorganizowało konferencję „Inwestowanie etyczne wymogiem współczesnych
czasów”, która odbyła się na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie.
W programie konferencji znalazły się m.in.
wykład „Etyka i odpowiedzialność w procesie
podejmowania decyzji inwestycyjnych”
dr. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego, „Wartość dodana inwestowania
uwzględniającego czynniki prospołeczne,
redukowanie ryzyka oraz tworzenie ponadprzeciętnego zysku” Camilla Bossiego z ECPI,
„Inwestowanie etyczne w edukację – wyniki
i analiza badań empirycznych” dr Julity Sokołowskiej z UKSW. Po każdym wykładzie miała
miejsce dyskusja, którą prowadził Tadeusz
Mosz, publicysta ekonomiczny, autor programu „Plus Minus”.

7 czerwca
Pierwsza Międzynarodowa Konferencja
nt. Odpowiedzialnego Inwestowania
 7 czerwca Giełda Papierów Wartościowych
zorganizowała Pierwszą Międzynarodową
Konferencję nt. Odpowiedzialnego
Inwestowania. Przedsięwzięcie wiązało się
z rozpoczęciem drugiej edycji badania
RESPECT Index, które ma na celu rewizję
pierwszego w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych
społecznie, wprowadzonego przez GPW.
Konferencja była adresowana do reprezentantów spółek giełdowych, inwestorów
instytucjonalnych i indywidualnych, dystrybutorów informacji oraz wszystkich innych
zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego inwestowania.
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8 czerwca
Recykling
 Tematem 2. spotkania z cyklu „Rozmowy
o odpowiedzialnym biznesie”, które odbyło się
w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat, był
recykling. Zaproszeni goście dyskutowali o regulacjach dotyczących recyklingu w Polsce i na
świecie, o stanie świadomości konsumentów
oraz o praktykach firm. W spotkaniu udział
wzięli: Edyta Krysiuk-Kowalczyk, kierownik ds.
uregulowań prawnych i ochrony środowiska
w Coca-Cola HBC Polska, Marcin Wojtan, z-ca
kierownika ds. pozyskiwania paliw i surowców
alternatywnych w Lafarge Cement, Jacek
Wodzisławski, prezes Fundacji Recal oraz Piotr
Szajrych, prezes Rekopol Organizacji Odzysku.
Spotkanie prowadziła Jolanta Czudak-Kiersz.

14 czerwca
Fundacje korporacyjne – sojusznik
czy konkurent NGO
 Podczas seminarium „Fundacje korporacyjne
– sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?”, zorganizowanego przez Forum
Darczyńców w Polsce i Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej, eksperci z Czech i Niemiec
zaprezentowali modele i doświadczenia
fundacji korporacyjnych w ich krajach. Polskie
modele fundacji korporacyjnych zostały przedstawione na wybranych przykładach: Fundacji
Bankowej im. L. Kronenberga przy banku Citi
Handlowy, Fundacji Ernst & Young oraz Fundacji POLSAT. W dyskusji wzięło udział ponad 60
przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i mediów.

16 czerwca
Forum CSR 2010:
Odpowiedzialność społeczna
jako element przewagi
konkurencyjnej na rynku
 Magazyn „Harvard Business Review” zorganizował konferencję „Odpowiedzialność społeczna jako element przewagi konkurencyjnej na
rynku” pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Gościem specjalnym był David
Grayson – były dyrektor Business in the Community (BITC), który wygłosił wykład „Nowe
podejście firm do zrównoważonego rozwoju
na świecie”. Forum CSR 2010 koncentrowało
się wokół zagadnień związanych z mierzeniem
efektywności działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ich wpływem na
zyski i koszty funkcjonowania firm. Konferencja
była ostatnim spotkaniem w ramach projektu
HBR Akademia „Innowatorzy CSR w Polsce”.

17 czerwca
2. Konferencja
„Odpowiedzialna Energia”
 Trzy kolejne firmy: Fortum Power and Heat
Polska, Grupa LOTOS oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator podpisały deklarację
w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży
energetycznej w Polsce podczas 2. konferencji
„Odpowiedzialna Energia”, zorganizowanej
z inicjatywy PGNiG oraz firmy doradczej PwC.
Tematem była „Odpowiedzialność sektora
energetycznego a wyzwania społeczno-gospodarcze Polski i świata”. Spotkanie rozpoczęła
Aldona Wiktorska-Święcka – ekspert w zespole
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Doradców Strategicznych Premiera, a zarazem
doradczyni Prezydenta Wrocławia, przedstawiając kluczowe wyzwania, przed którymi
stoi nasza gospodarka, zapisane w Raporcie
Polska 2030. Wśród gości specjalnych był
także Matthew Bateson – Energy and Climate
Managing Director (WBCSD), który przedstawił
jak WBCSD widzi wyzwania zrównoważonego
rozwoju w perspektywie roku 2050. Spotkanie zgromadziło około 200 gości: prezesów
największych polskich firm energetycznych,
przedstawicieli instytucji publicznych oraz
instytucji branżowych, przedstawicieli mediów,
organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych oraz innych osób zainteresowanych
tematyką zrównoważonego rozwoju sektora
energetycznego. Dyskusja toczyła się wokół
problemów, zarówno społecznych, jak
i gospodarczych, które stoją przed polską oraz
globalną gospodarką. W ramach konferencji
odbyły się też praktyczne warsztaty dotyczące
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju
w firmach sektora energetycznego.

18 czerwca
Konferencja ARTS & BUSINESS
INNOVATIONS
 Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęło
patronat nad konferencją Arts & Business Innovations „Sztuka (w) innowacji – jak wykorzystać kulturę i sztukę w budowaniu przewagi
konkurencyjnej firmy”. Organizatorem wydarzenia była instytucja badawczo-rozwojowa
inicjująca współpracę sektora prywatnego ze
sferą kultury – COMMITMENT TO EUROPE arts
& business. Zaproszeni goście – przedstawiciele organizacji arts & business z Anglii, Norwegii i Węgier, opowiedzieli o miejscu kultury
w strategii przedsiębiorstw oraz przedstawili
światowe trendy i najlepsze praktyki z obszaru
współpracy biznesu ze sferą kultury. Informacje te poszerzyli polscy specjaliści, odnosząc
się do rodzimych przykładów wykorzystania
kultury i sztuki w przedsiębiorstwach działających w naszym kraju. Konferencję zwieńczył
panel dyskusyjny. Tematem wiodącym dyskusji
była kwestia zdefiniowania i praktycznego wykorzystania innowacyjności oraz kreatywności
w biznesie w Polsce i na świecie.

21 czerwca
Konferencja „Społeczna
odpowiedzialność biznesu – realne
zobowiązanie przedsiębiorców?”
 Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych (CSAiR) Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy
z Katedrą Teorii Organizacji Wydziału
Zarządzania UW zorganizowało konferencję
„Społeczna odpowiedzialność biznesu – realne
zobowiązanie przedsiębiorców?”. Forum
Odpowiedzialnego Biznesu objęło patronat
medialny nad wydarzeniem. Konferencja
miała charakter interdyscyplinarny i skupiała
przedstawicieli nauki, struktur państwowych,
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką CSR. Referat
wprowadzający – „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako realne zobowiązanie przedsiębiorcy wynikające z aksjologii prawnej” –
wygłosił Maciej Bernatt (CSAiR WZ UW).

24 czerwca
CSR po skandynawsku
 Gościem „spotkania z ekspertem” organizowanego dla Partnerów Strategicznych FOB był
Enok Nygaard, obecnie ambasador Norwegii
w Polsce, były lider projektu z ramienia rządu
Norwegii przy tworzeniu Białej Księgi – „White
Paper: Communication on CSR”, która jest strategią realizacji i upowszechniania społecznej
odpowiedzialności biznesu. Gość opowiedział
o najważniejszych zapisach Białej Księgi, ale
przede wszystkim przedstawił oczekiwania
firm norweskich w procesie jej tworzenia, rolę
rządu, najważniejsze dylematy różnych grup
interesariuszy i rolę organizacji pozarządowych.

14 września
Konferencja kończąca projekt
„Promocja standardów
społecznej odpowiedzialności
w przedsiębiorstwach”
 Konferencja została zorganizowana we
współpracy z Ministerstwem Gospodarki
w jego siedzibie, honorowym patronem był
wicepremier Waldemar Pawlak, a partnerem
merytorycznym magazyn „ThinkTank”. Spotkanie zakończyło 16-miesięczny projekt współfinansowany ze środków UE, prowadzony przez
PKPP Lewiatan w partnerstwie z KK NSZZ Solidarność oraz firmą Deloitte. Zespół projektowy
skupiał się na wypracowaniu narzędzi, które
pomogą firmom w Polsce w inicjowaniu
i realizacji działań społecznie odpowiedzialnych zintegrowanych z ich strategiami biznesowymi. Pierwsze narzędzie – Metodyka oceny
Dobrych Praktyk CSR, które oddane zostało
firmom do użytku w kwietniu 2010 roku, pokazywało, jak realizować konkretne działania CSR
w sposób biznesowy. Drugie – Model rozwoju
SOB – prezentuje kompleksowe podejście do
zarządzania społeczną odpowiedzialnością
w organizacji. Służy ono zarówno do samooceny, na jakim poziomie dojrzałości CSR znajdują
się poszczególne procesy biznesowe w firmie,
jak i pozwala planować dochodzenie do wyższych etapów.

19 września–2 października
Kurs „Dynamika Zrównoważonego
Rozwoju”
 W kursie organizowanym w Karpaczu przez
Centrum Rozwiązań Systemowych uczestniczyło 27 osób z sektora pozarządowego, biznesu,
administracji oraz naukowców, doktorantów
i studentów zajmujących się naukowo lub
praktycznie zagadnieniami związanymi ze
zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Podczas 2 tygodni
zajęć kursanci otrzymali wiedzę, która jest
przydatna w wielu obszarach, m.in. zarządzania projektami, zasobami ludzkimi, obszarach
chronionych, ale również w partycypacji
społecznej (dialogu z interesariuszami) czy
tworzeniu i realizacji strategii.

30 września
Konferencja CSR 2.0
 To pierwsze wydarzenie w Polsce
poświęcone CSR i mediom społecznościowym, którego organizatorami byli Instytut

Odpowiedzialnego Biznesu i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Temat przyciągnął ponad
100 uczestników. Sponsorem wydarzenia była
firma Young & Rubicam Brands. Justyna Szumniak-Samolej z SGH wprowadziła uczestników
w temat oraz przedstawiła przykłady inicjatyw
integrujących firmy z ich interesariuszami za
pomocą mediów społecznościowych, takie
jak: Earthkeepers, My Starbucks Idea czy
Green Xchange. Przedstawiciele firmy Young
& Rubicam Brands, Marek Staniszewski
i Jacek Młynarski, przedstawili wyniki badania
BrandAsset Valuator 2010 weryfikującego
wrażliwość społeczną marek, w tym serwisów
internetowych. W polskiej wersji badania za
taka markę uznano portal WirtualnaPolska.pl.
Gośćmi panelu „Rola mediów społecznościowych w monitorowaniu biznesu i inspirowaniu
w kierunku społecznej odpowiedzialności”
byli akademicy, praktycy i eksperci związani
ze środowiskiem CSR i mediów społecznościowych: Maria Roszkowska-Śliż (SGH), Justyna
Szumniak-Samolej (SGH), Jacek Gadzinowski
(Specjalista ds. Marketingu Zintegrowanego),
Tomasz Sulewski z Grupy TP oraz Marek
Staniszewski z firmy Young & Rubicam Brands.
Wydarzenie było przez cały czas relacjonowane na fanpage’u w serwisie Facebook oraz na
profilu wydarzenia w serwisie Blip. Spotkanie
odbyło się w ramach cyklu „Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie”.

6–7 października
2. Międzynarodowy Kongres Energii
Odnawialnej Green Power 2010
 Kongres został zorganizowany w Warszawie
przy współpracy Polskiej Izby Gospodarczej
Energii Odnawialnej oraz Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Zyskał miano najważniejszej i największej imprezy branży energetyki
odnawialnej w Polsce. Wśród zaproszonych
honorowych gości byli m.in. dr Jarosław
Pietras – dyrektor generalny Rady Unii Europejskiej, Dörte Fouquet – dyrektor generalny
Europejskiej Federacji Energii Odnawialnej
EREF oraz Christine Lins – sekretarz generalna
Europejskiej Rady Energii Odnawialnej. Blisko
600 uczestników kongresu miało okazję wziąć
udział w dyskusjach, panelach oraz sesjach
dotyczących m.in. wizji rozwoju OZE z perspektywy globalnej gospodarki oraz polityki krajowej, nauki, nowych technologii, a także sesji
tematycznych dotyczących biogazu, biomasy,
wody, wiatru, słońca, pomp ciepła, geotermii
oraz finansowania inwestycji w tym zakresie.

20 października
Targi Dobrych Praktyk CSR
 28 firm i organizacji zaprezentowało swoje
działania na Targach Dobrych Praktyk CSR,
które miały miejsce w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego. W ramach targów zorganizowanych przez Forum Odpowiedzialnego
Biznesu odbyły się seminaria tematyczne:
odpowiedzialna utylizacja i recykling,
odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów
naturalnych, odpowiedzialna konsumpcja oraz
zrównoważone inwestycje infrastrukturalne,
a także wykład otwarty „Green Marketing and
sustainable innovation” gościa specjalnego
Johna Granta – eksperta w zakresie zrówno-

ważonego marketingu oraz autora książki
„The Green Marketing Manifesto”. Podczas
targów ogłoszone zostały także wyniki badań
na temat odpowiedzialnego łańcucha dostaw,
prowadzonych przez FOB we współpracy
z Gemius/IIBR. Targi to unikalna formuła
prezentowania działań firm w zakresie CSR.
Partnerami wydarzenia byli: Nestlé Polska,
PGNiG oraz Tesco Polska. Patronat honorowy
objął Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

3 listopada
Inauguracja ISO 26000
 Uczestników konferencji inaugurującej
normę ISO 26000 powitał Rafał Baniak,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pełniący funkcję przewodniczącego
Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw. Publikacja ISO 26000 –
normy społecznej odpowiedzialności – przez
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną
w dniu 1 listopada zakończyła ponad 5-letnią
pracę nad normą i uwieńczyła wysiłki kilkuset
ekspertów z 99 krajów, zaangażowanych
w proces jej przygotowania. Celem konferencji
w Warszawie było przedstawienie założeń,
celów i kształtu nowej normy dotyczącej
wdrażania społecznej odpowiedzialności
w biznesie, administracji oraz organizacjach
społecznych.

19 listopada
Belgijsko-Polskie Forum na temat
Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu
 Belgijsko-Polskie Forum na temat Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu służyło wymianie
doświadczeń przedstawicieli polskich i belgijskich przedsiębiorstw. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było patronem merytorycznym
konferencji. Blisko 90 uczestników spotkania,
odbywającego się pod hasłem „Start Small,
end up Great!’’, dowiedziało się, jak skutecznie
wykorzystać narzędzia CSR w celu zwiększenia
efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Pomysłodawcą i organizatorem
spotkania była Belgijska Izba Gospodarcza.
Całe wydarzenie oraz jedną z dyskusji panelowych prowadziła Justyna Januszewska z Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.

24 listopada
Odpowiedzialne inwestowanie
drogą do zrównoważonego rozwoju
 Spotkanie „Realizacja inwestycji w sposób
odpowiedzialny, czyli zrównoważony rozwój
w praktyce” w czasie Forum Dyskusyjnego
Ekoodpowiedzialność Polskiego Biznesu,
organizowane przez redakcję „Ecomanagera”
oraz firmę PwC, odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska
Poleko 2010 w Poznaniu. Podczas rozmów
próbowano odpowiedzieć m.in. na pytania,
czy instytucje finansujące zwracają uwagę na
aspekty środowiskowe i społeczne, co oznacza
realizacja inwestycji w sposób odpowiedzialny i jakie wynikają z tego korzyści? Patronat
honorowy nad spotkaniem objęli Generalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku oraz Prezydent Poznania –
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Ryszard Grobelny. Patronat medialny – Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.

2–3 grudnia
Odpowiedzialne przywództwo
w Europie Środkowo-Wschodniej
 Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało
patronem międzynarodowej konferencji
„Rozwój odpowiedzialnego przywództwa
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, która odbyła się we Lwowie. Organizatorami byli
Lviv Business School na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim (LvBS) oraz CSR Ukraine Community. Konferencja była okazją do dialogu
praktyków CSR z Europy Środkowo-Wschodniej
oraz profesjonalistów w zakresie zarządzania
edukacją. Uczestnicy mieli szansę wymienić się
doświadczeniami z realizacji dobrych praktyk
i przedyskutować sposoby rozwoju kompetencji CSR w regionie. Wśród uczestników znaleźli
się liderzy biznesu, przedstawiciele szkół biznesu, specjaliści ds. CSR i HR z Ukrainy, Polski,
Rosji, Węgier i innych krajów tego regionu.

3 grudnia
Międzynarodowa konferencja
„Zrównoważone wydarzenia
szansą konkurencyjności regionów”
 Podczas konferencji w Krakowie, pod patronatem honorowym Wicepremiera, Ministra
Gospodarki Waldemara Pawlaka, została podsumowana kampania edukacyjno-promocyjna
„Zielone Wydarzenia” Fundacji Aeris Futuro.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem kampanii oraz konferencji. Spotkanie
było okazją do zapoznania się ze światowymi
i polskimi trendami w organizacji zielonych
wydarzeń oraz do dyskusji na temat wzmacniania rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez
zrównoważoną organizację spotkań. Mistrzostwa UEFA EURO 2012, Festiwal Woodstock,
zielony marketing, e-pojazdy – to przykłady
zrównoważonych wydarzeń i inicjatyw,
o których była mowa podczas konferencji, która sama została zorganizowana w standardzie
zielonego wydarzenia.

3–5 grudnia
3. Ogólnopolski Zjazd
Firm Rodzinnych
 Tegoroczny zjazd firm rodzinnych, organizowany przez Inicjatywę Firm Rodzinnych, nad
którym patronat objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odbywał się pod hasłem „Etyka
w kryzysie”. Oprócz dyskusji o wartościach
i znaczeniu działań etycznych, organizatorzy
dyskutowali na temat polskiej przedsiębiorczości rodzinnej.

15 grudnia
Stop Ubóstwu! Czyli marketing
Robin Hooda rozwiązuje
problemy społeczne
 Konferencja „Stop Ubóstwu! Czyli marketing
Robin Hooda rozwiązuje problemy społeczne”, organizowana przez Instytut Politologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz Koło Naukowe Polityki
Społecznej na Wydziale Nauk Historycznych
i Społecznych UKSW, poświęcona była marketingowi społecznemu, ekomarketingowi
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i nowym formom zbierania środków poprzez
portale społecznościowe. W panelu „Społeczna odpowiedzialność biznesu” uczestniczyła
Mirella Panek-Owsiańska, prezeska i dyrektorka generalna FOB. Forum Odpowiedzialnego
Biznesu objęło patronat nad konferencją.

16 grudnia
Gala z okazji 10-lecia Forum
Odpowiedzialnego Biznesu
 Jubileuszowa Gala FOB odbyła się w Teatrze
Polonia. Podczas uroczystości został wyświetlony film poświęcony historii Forum oraz
CSR w Polsce. 12 firm otrzymało statuetkę za
długotrwałą współpracę z FOB, w tym firma
ABB za najdłuższą, bo 10-letnią. Przedstawione
zostały także wyniki badania „Menedżerowie
500/Lider CSR”. Galę poprowadził Dariusz
Bugalski – dziennikarz Programu 3 Polskiego
Radia. Wydarzenie uświetnił koncert Krystyny
Jandy „Piosenki z teatru”. Partnerami Głównymi Gali byli: Nestlé, PGNiG, Telekomunikacja
Polska, zaś Partnerami: GlaxoSmithKline oraz
Procter & Gamble.

KONKURSY, NAGRODY
luty
Polscy kandydaci do Europejskich
Nagród „Biznes dla Środowiska”
 1 lutego w siedzibie PKPP Lewiatan ogłoszono laureatów krajowych nagród „Biznes
dla Środowiska” i jednocześnie kandydatów
do nagród przyznawanych przez Komisję
Europejską dla najbardziej ekoinnowacyjnych
firm. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.
twórca napełniacza do worków przeciwpowodziowych (Trrio), producent ekologicznych
lamp ulicznych (Lediko), autorzy technologii
mycia przemysłowego (Mexeo, Eko-Pil) oraz
spółki komunalne z Tarnowa i Bielska-Białej.
Tarnowskie Wodociągi zostały nagrodzone za
opracowanie nowatorskiego procesu przemysłowego głębokiej redukcji azotu i fosforu
w oczyszczalniach ścieków. W konkursie
mogą startować laureaci nagród „Czysty
Biznes” oraz zdobywcy tytułu „Lider Polskiej
Ekologii”, przyznawanego przez Ministra
Środowiska.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych
Technologii
 Projekt „GreenEvo – Akcelerator Zielonych
Technologii” to inicjatywa Ministerstwa Środowiska przygotowana z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych i wspieraniu
rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie.
Aż 29 technologii zakwalifikowało się do
programu kompleksowego rozwoju, który
dla każdego z projektów może zakończyć się
promocją za granicą. Wśród nich znalazły się
m.in.: suszarnia odpadów ściekowych, kolektory słoneczne, inteligentne lampy uliczne, a także nowatorska technologia odzysku odpadów
niebezpiecznych czy produkcja ekologicznego
paliwa. We wrześniu 9 firm, spośród uczestniczących w projekcie, zaprezentowało swoje
zielone technologie podczas Expo
w Szanghaju.
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Firma Przyjazna Mamie
 Laureatami V edycji plebiscytu „Firma Przyjazna Mamie” organizowanego przez miesięczniki „Dziecko” i „Poradnik Domowy” zostały
3 firmy: Danone, Gdańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej oraz biuro rachunkowe
Lex Bufiks. Danone oferuje szereg udogodnień
dla rodziców: dodatkowy miesiąc urlopu macierzyńskiego, skrócony dzień pracy po
powrocie z urlopu, elastyczną organizację
pracy i dodatkowy dzień urlopu okolicznościowego dla ojców. GPEC gwarantuje zarówno
mamom, jak i ojcom 30 dni kalendarzowych
dodatkowego urlopu do wykorzystania w ciągu roku od urodzenia dziecka, 1000 zł z tytułu
urodzenia dziecka oraz – jeśli charakter pracy
to umożliwia – 1 dzień pracy z domu w tygodniu (do 2. roku życia dziecka). Pracownicy
mogą także dostosować godziny rozpoczęcia
i zakończenia pracy do obowiązków rodzicielskich. Lex Bufiks daje możliwość pracy
w niepełnym wymiarze godzin, a ponadto
opcję pracy z domu, co umożliwia założenie
specjalnego łącza z dostępem do danych.
Firma wydała także kalendarz z hasłem
„Odpowiedzialna i zorganizowana – to pracująca mama”.

marzec
Odkryj e-wolontariat
 W dniu 23 marca w Muzeum Etnograficznym
w Warszawie podczas uroczystej Gali Finałowej ogłoszono laureatów I edycji konkursu
„Odkryj e-wolontariat”. Wyboru dokonali
sami internauci, głosując przez internet na
11 najciekawszych inicjatyw e-wolontariackich.
Oddano łącznie 32 tysiące głosów. Pierwsze
miejsce zajęła Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”. Organizatorami projektu e-wolontariat
są Fundacja Moje Stypendium i Fundacja
Orange Grupy TP.

kwiecień
Firmy nagrodzone w konkursie
na odpowiedzialne działania
 21 kwietnia odbyło się w Warszawie podsumowanie konkursu na działania podejmowane
przez firmy w ramach polityki społecznej
odpowiedzialności, w optymalny sposób
zintegrowane z ich strategią biznesową.
Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas
konferencji, która była elementem projektu
„Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach”, realizowanego wspólnie przez PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarność i firmę doradczą Deloitte. Wśród firm
nagrodzonych znalazło się wielu partnerów
FOB, m.in. Cemex, Citi Handlowy, Coca-Cola
HBC Polska, Coca-Cola Poland Services, Danone,
Grupa Żywiec, GlaxoSmithKline, Kompania
Piwowarska, METRO GROUP, PGNiG, PKN
ORLEN, Polkomtel, Telekomunikacja Polska.
Podczas konferencji zaprezentowano pierwsze
z dwóch narzędzi mających pomóc firmom
w biznesowym podejściu do CSR. Metodyka
samooceny Dobrych Praktyk CSR powstała
po wnikliwej analizie 94 nadesłanych praktyk
– organizatorom zależało na ustaleniu, czy
opisane działania prowadzone są w zgodzie
z kryteriami biznesowymi i czy są powiązane
ze strategiami firm.

Media Trendy 2010 – projekty CSR
i non profit
 26 kwietnia ogłoszono laureatów konkursu
„Media Trendy 2010”. W sumie przyznano 23
nagrody i 20 wyróżnień. W kategorii „Innowacyjna komunikacja w marketingu społecznym”,
w podkategorii „CSR” nagrodzono projekt
„Moje Silne Drzewo”, zrealizowany przez Mediacom Warszawa. Natomiast w podkategorii
„Non profit” przyznano nagrodę i wyróżnienie.
Pierwszą zdobyła kampania „Kumpel
z przeszłości. 1944 Live”, której autorem jest
agencja San Markos (projekt ten zwyciężył
także w kategorii „Innowacyjne wykorzystanie
internetu i mediów interaktywnych” i „Marketing społeczny”, podkategoria non profit). Wyróżnienie przypadło akcji „Projekt Razem 89”,
którą zorganizowały wspólnie agencje: VALUE
MEDIA, DDB, TRIBAL DDB i Rc2. W kategorii
„Marketing społeczny”, w podkategorii „CSR”
nagrodę i wyróżnienie przyznano Agorze,
odpowiednio za projekty „Koniec Akademii”
i „Cafeanimal.pl – adopcja zwierząt”.

maJ
Mama w pracy 2010
 25 maja podczas Gali Finałowej konkursu
„Mama w pracy 2010” wręczono statuetki
firmom, które wyróżniają się promacierzyńską
postawą. Do tej edycji konkursu zgłosiło się
łącznie 118 przedsiębiorstw, spośród których
4 zostały wyróżnione. W kategorii „Duże
firmy” nagrodę otrzymały: IKEA Group,
Żywiec Zdrój, Skandia Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń. W grupie „Małe firmy” najwyżej
oceniono Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie
Krajeńskim. Z ankiet przeprowadzonych w ramach kampanii „Mama w pracy 2010” wynika,
że aż 83,5% respondentek uważa, że kobiety
w ciąży w swoim miejscu pracy traktowane
są życzliwie przez przełożonych. Na przyjazną
atmosferę ze strony współpracowników może
liczyć 91,4%. Ankietowane, wracając po urlopie macierzyńskim i wychowawczym do pracy,
mają możliwość m.in. skorzystania z przerw
na karmienie dziecka (69,3%), pracy na ½ lub
¾ etatu (46,8%), ustalenia ruchomych godzin
pracy (46,3%). Najczęściej wymieniane udogodnienia dla matek małych dzieci, na które wskazywały podczas wywiadów respondentki, to
m.in. organizacja pikników rodzinnych i imprez
dla dzieci (57,5%), program opieki medycznej
dla kobiet i dzieci (31,7%), dodatki pieniężne
na wyprawkę dla dziecka (23,3%) oraz pierwszeństwo przy planowaniu urlopów (22%).

BPCC Annual Awards 2009 dla Ekspertek
 Mała polska firma doradcza z Londynu,
Mazur Roman – Masterstudio of Business
Architecture, specjalizująca się w doradztwie
strategicznym dla sektora finansowego, została uhonorowana przez Brytyjsko-Polską Izbę
Handlową nagrodą „BEST in Corporate Social
Responsibility” za stworzenie i efektywną
realizację w Wielkiej Brytanii programu Ekspertki.org.pl. To społeczny program promocji
przedsiębiorczości kobiet na emigracji w Wielkiej Brytanii, poprzez rozwój w latach 2008–
–2012 karier zawodowych liderek (osób po
40. roku życia wykonujących wolne zawody),
jako wzorców podejmowania samozatrudnie-

nia przez wykształcone Polki pracujące
w Londynie na stanowiskach poniżej swoich
kwalifikacji.

Dobroczyńca Roku 2009
 Gala Finałowa konkursu „Dobroczyńa Roku
2009” odbyła się w dniu 26 maja, w Teatrze
Kamienica w Warszawie. Tytuły „Dobroczyńcy
Roku 2009”, wraz z dyplomami i statuetkami
wykonanymi przez firmę Apart, otrzymali:
w kategorii „Współpraca firmy z organizacją
pozarządową. Firma mała/średnia” – przedsiębiorstwo Meblik, nominowane przez Fundację
Polska Akcja Humanitarna za wsparcie Kampanii Wodnej w Sudanie; w kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową. Firma
Duża” – BP Europa SE, nominowana przez
Stowarzyszenie WIOSNA za wsparcie akcji
„Szlachetna Paczka” oraz projektu „Akademia
Przyszłości”; w kategorii „Lokalny wymiar
społecznego zaangażowania firmy” – PieM
Projekt nominowany przez Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych CRIS za wspieranie
amatorskiego ruchu artystycznego i lokalnych
inicjatyw; w kategorii „Strategiczne programy
społecznego zaangażowania firmy” – Citi
Handlowy za skuteczne działania na rzecz
wspierania społeczności lokalnych i promocję
wolontariatu pracowniczego. W pierwszych
dwóch kategoriach laureatów wybrali internauci w głosowaniu internetowym.

Odpowiedzialni
CSR Case Study
 Gala finałowa konkursu „Odpowiedzialni
CSR Case Study” rozpoczęła się prezentacją
dobrych praktyk firm z województwa dolnośląskiego. A następnie odbyła się dyskusja
panelowa „CSR po kryzysie”, którą moderował
Przemysław Oczyp, koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu FOB. Prelegentami byli:
Magdalena Andrejczuk (LOB), Cezary Lejkowski (dyrektor generalny, Zielona marka) oraz
Mariusz Tiahnybok (specjalista ds. marketingu
i PR w firmie Stator). W drugiej części gali nagrodzono laureatów konkursu, który polegał
na rozwiązaniu zadania oraz przygotowaniu
strategii uwzględniającej CSR. Zwycięzcami
zostali: Rafał Skwiot, Maksymilian Brzeziński,
Marta Roskowińska i Paweł Kordała.

czerwiec
Lodołamacze 2010
 8 czerwca podczas uroczystej gali konkursu
dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie,
zatrudniających osoby niepełnosprawne,
Polska Organizacja Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych gościła: uczestników konkursu „Lodołamacze”, przedstawicieli władz
państwowych oraz przedstawicieli środowiska
akademickiego. Nagrody przyznawane były
w kilku kategoriach. W kategorii „Otwarty Rynek Pracy” I miejsce i statuetkę Lodołamacza
otrzymało Przedsiębiorstwo GastronomicznoHandlowe „GASTROPOL” z Opola, w kategorii
„Przedsiębiorca Osoba Niepełnosprawna”
I miejsce i statuetkę Lodołamacza otrzymał
Ryszard Cebula – HURT-PAPIER z Rzeszowa, zaś
w kategorii „Zatrudnienie Chronione”
I miejsce i statuetkę przyznano Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Wenta” z Frysztaka.

Kampania Społeczna Roku 2009
 Kampanie „Razem 89” (w kategorii
Inicjatywy Obywatelskie), „Kumpel
z przeszłości” (w kategorii kampanie Instytucji
Publicznych i Agend Rządowych) oraz „Woda
dla Sudanu” (w kategorii kampanie Firm
i Fundacji Firm) zostały zwycięzcami II edycji
konkursu „Kampania Społeczna Roku”.
W Centrum Łowicka w Warszawie 15 czerwca
odbyła się Gala, podczas której nagrodzono
najlepsze polskie kampanie społeczne z roku
2009. Niezależne jury, w skład którego weszła
m.in. Mirella Panek-Owsiańska, prezeska
i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zadecydowało dodatkowo
o wyróżnieniu 3 kampanii: „Kongres Kobiet
Polskich” – za działania PR dla agencji Hill
& Knowlton; „Pępek Europy” – za kreację dla
agencji PZL, „Szkoła bez przemocy” – za kompleksową realizację działań edukacyjnych dla
agencji Profile. Specjalną nagrodę, przyznaną
przez Radio Roxy, za najlepszy spot radiowy,
dostała agencja DDB Warszawa za kampanię
„Dobry Rodzic Dobry Start” zrealizowaną dla
Fundacji Dzieci Niczyje. Konkurs zorganizowali
Fundacja Komunikacji Społecznej i portal
ww.kampaniespoleczne.pl. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem medialnym
konkursu.

październik
Liderzy Filantropii 2010
 Tytuł „Lidera Filantropii 2010” – w konkursie
organizowanym przez Forum Darczyńców –
przyznano w 2 kategoriach: firmie, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne
i tu wygrał Partner Strategiczny FOB – Procter
and Gamble DS Polska (łączna kwota darowizn
8 442 345 zł) oraz firmie, która przekazała na
cele społeczne największy odsetek swoich
dochodów przed opodatkowaniem – w tej kategorii zwyciężył DSA Financial Group. Spółka
z Wrocławia, zajmująca się usługami finansowo-prawnymi, przekazała na cele społeczne
5,53 % swojego dochodu, czyli 646 800 zł.
Zaraz za P&G drugie miejsce zajęła Telekomunikacja Polska – także Partner Strategiczny
FOB. Po raz pierwszy Forum Darczyńców
przyznało nagrodę specjalną za systematyczną
filantropię i zaangażowanie społeczne firmy
oraz jej właścicieli. Otrzymali ją właściciele
Grupy Atlas, którzy co roku z prywatnego
zysku podwajają kwoty przekazywane na
cele społeczne z budżetu firmy. Wręczenie
statuetek i dyplomów laureatom odbyło się
podczas gali w siedzibie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. Uroczystości
towarzyszyła debata „Czy filantropia to dobra
inwestycja?”.

Konkurs Verba Veritatis
 Jury konkursu organizowanego przez
Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych
w Polsce (KPF) oraz Akademię Leona Koźmińskiego uznało rozprawę doktorską Marty
Makowskiej na temat standardów etycznych
marketingu farmaceutycznego za najlepszą
spośród 12 prac zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu na najlepsze prace o
etyce biznesu. Wyróżniono również pracę
pracowniczki FOB – Magdaleny Pachulskiej.
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KALENDARIUM
V edycja Konkursu Verba Veritatis odbyła się
pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Narodowego Banku Polskiego,
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Federacji Konsumentów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

LISTOPAD
Nagrody Partnerstwa
dla Bezpieczeństwa Drogowego
 Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
przyznało nagrody w 5 kategoriach instytucjom, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia
liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.
Wśród zwycięzców w kategorii Firma Roku
znalazł się Partner Strategiczny FOB – firma
PZU. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest
partnerem wspierającym Partnerstwo.

Czysty Biznes
 Ogłoszenie laureatów konkursu „Czysty
Biznes” nastąpiło 5 listopada podczas
XII Dorocznego Spotkania Klubów Czystego
Biznesu w Zakopanem. Konkurs organizowany
jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska już od 1998 roku dla firm z sektora
MŚP. Liderami ekologicznego biznesu zostali:
skoczowski oddział Swedwood Poland w kategorii „Zarządzanie energią, wodą i odpadami”,
FLUID Kooperacja z Sędziszowa w kategorii
„Innowacyjny proces”, Zespół Elektrowni
Wodnych Niedzica w kategorii „Wizerunek”,
a także krakowski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Nad Zalewem” w kategorii „Produkt
i usługa w turystyce”. Zwycięzcom wręczono
prestiżowe Piramidy Czystego Biznesu za
ekologiczne i przynoszące wymierne korzyści
rozwiązania, dzięki którym budują przewagę
na rynku.

Zysk z dojrzałości 2010
 23 listopada, podczas gali finałowej w Pałacu
Staszica w Warszawie, Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce ogłosiła wyniki ogólnopolskiego konkursu „Zysk z dojrzałości 2010”.
Tytuł „Instytucji Rynku Pracy Przyjaznej
Osobom 50+” w roku 2010 za programy
aktywizacji zawodowej osób 50+, w szczególności kobiet z terenów wiejskich, otrzymał
Urząd Pracy w Nysie. Zaś tytuł „Pracodawcy
Przyjaznego Pracownikom 50+” w roku 2010
za kompleksowe, przemyślane i profesjonalne
podejście do zarządzania zasobami ludzkimi,
uwzględniające pracowników 50+, otrzymała
firma EmiTel z Krakowa.

Złote Spinacze 2010
 W konkursie Związku Firm Public
Relations na najlepsze kampanie PR w Polsce
w kategorii CSR zwyciężył projekt „Milka.
Razem dla Tatr” Kraft Foods Polska. Projekty
do konkursu można było zgłaszać w 12
kategoriach. Laureaci Złotych Spinaczy
zostali wyłonieni podczas gali będącej
ukoronowaniem PR FORUM 2010 w dniu
25 listopada. Inicjatywy były oceniane przez
44 członków jury, jednym z nich była Mirella
Panek-Owsiańska, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

108

KALENDARIUM
grudzień
Przedsiębiorstwo Fair Play 2010

Chcesz pomóc?
Nowa strona ONZ dla biznesu

 Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach
przedsiębiorców z klientami, kontrahentami,
pracownikami, wspólnikami, społecznością
lokalną, a także władzą lokalną i państwową.
Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm
w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością
lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.
Do XIII edycji programu zgłosiło się 656 firm
z całej Polski, spośród których 624 przeszły dwustopniową weryfikację i spełniając
wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły
Programu, uzyskały tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2010. Spośród nagrodzonych firm Złote Certyfikaty otrzymały 72, Złote
Statuetki – 64, Brązowe Laury – 44 przedsiębiorstwa, Srebrne Laury – 58, Złote Laury –
39 i Platynowe Laury – 39 firm. W tym roku po
raz kolejny przyznano Platynową Statuetkę –
otrzymało ją 31 firm uczestniczących w programie od 10 lat. Ponadto 15 firm, które zdaniem
kapituły, na tle laureatów tej edycji, wyróżniły
się szczególnymi działaniami, otrzymało nagrodę specjalną – Statuetkę „Przedsiębiorstwo
Fair Play” 2010.

 Strona business.un.org powstała z myślą
o firmach, które chcą włączyć się w akcje
pomocy humanitarnej prowadzone przez ONZ.
Za pomocą strony można nawiązać długoterminową współpracę przy różnych projektach.
Wyszukiwarka pozwala na wybranie projektu,
którego realizacja odbywa się w konkretnym
regionie i któremu potrzebna jest pomoc
danego sektora biznesowego czy zajmującego się szczególną problematyką (np. dzieci,
edukacja, żywność).

Raporty Społeczne 2010
 21 grudnia ogłoszeni zostali laureaci
IV edycji konkursu „Raporty Społeczne”.
Zwycięzcą została firma Danone
i jej „Raport Odpowiedzialności Społecznej
i Środowiskowej Danone 2006–2009”. Ponadto
wyróżniono raporty firm: PKN ORLEN, Grupy
LOTOS, PGNiG, Totalizatora Sportowego. Firma
zwycięska oraz firmy wyróżnione to Partnerzy
Strategiczni FOB. W głosowaniu internautów
zwyciężył raport Totalizatora Sportowego.
Konkurs, w którym nagradzane są najlepsze
raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, współorganizowany jest
przez Forum Odpowiedzialnego Bizensu, PwC
oraz CSR Consulting.

PROJEKTY,
INICJATYWY, AKCJE
STYCZEŃ
Program edukacyjny
„Bezpieczniej z prądem”
 Celem 6. już edycji programu „Bezpieczniej
z prądem” prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej było podnoszenie świadomości dzieci
i młodzieży w zakresie właściwego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz promowanie
bezpiecznego i racjonalnego korzystania
z energii elektrycznej. W ramach każdej edycji
w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach
znajdujących się na terenie działania spółek
energetycznych, które biorą udział w programie, odbywają się pokazy filmów edukacyjnych, specjalne prelekcje i konkursy.
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A po świętach...
 Firma Vattenfall dla mieszkańców Warszawy
i okolic zorganizowała poświąteczną akcję
zbierania choinek. Firma zamierzała wyprodukować z nich biomasę, która posłuży jako
ekologiczne paliwo do elektrociepłowni.
Z danych prezentowanych przez Vattenfall
wynika, że ze 100 ton choinek udaje się otrzymać ilość paliwa porównywalną do
60 ton węgla. Dzięki temu można ogrzać
w zimie 30 mieszkań. Drugą pozostałością
po świętach są często nietrafione prezenty.
Można się nimi było wymienić w portalu
prezentodajnia.pl lub za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża przekazać osobom,
dla których były spełnieniem marzeń.

LUTY
Licealisto! Poznaj CSR!
 Uczniowie trójmiejskich szkół
średnich mogli zapoznać się z ideą
CSR dzięki projektowi organizowanemu przez
AIESEC Uniwersytet Gdański w ramach GIFT
2010 (Give Inspiration Find Trust). Zajęcia
w 5 szkołach prowadzili ambasadorzy CSR
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach
programu uczniowie mieli także możliwość
wzięcia udziału w konkursie „Jak wyobrażam
sobie odpowiedzialną firmę?”.

Zrównoważona energia w Bielsku-Białej
 Bielsko-Biała jako pierwsze miasto w Polsce
przyjęła „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii” i tym samym zobowiązała się do
redukcji emisji CO2 w ciągu 10 lat do poziomu
mniejszego o co najmniej 20% w stosunku
do roku 1990. Największy potencjał redukcji
tkwi w racjonalizacji zużycia energii. Założono
wdrożenie działań tj.: termomodernizacja
budynków, wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii, poprawianie efektywności
energetycznej systemów masowego transportu. W planie uwzględniono też modernizację
sieci ciepłowniczej, izolację budynków mieszkalnych, wykorzystanie kolektorów słonecznych oraz modernizację taboru miejskiego
przewoźnika.

Rozliczasz PIT?
Oszczędź las i zasadź drzewo!
 Rozliczenie się darmowym programem
e-pity i wysłanie deklaracji przez internet to nie
tylko oszczędność papieru, ale także możliwość
zasadzenia wirtualnego drzewa na stronie
www.e-las.pl. Wysłany elektronicznie PIT to
0,000085 uratowanego drzewa. Każde pobranie aplikacji e-pity lub wypełnienie deklaracji

online to jedno e-drzewo, które można zasadzić, podpisać swoim imieniem i zadedykować
komuś bliskiemu. Każde pobranie aplikacji to
także 1 grosz, który firma e-file (producent
aplikacji e-pity) przekaże Fundacji Aeris Futuro,
od kilku lat realizującej program „Czas na las”.

marzec
Akademia „Innowatorzy CSR
w Polsce”
 To projekt „Harvard Business Review Polska”,
którego patronem zostało Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekt składał się z 4 praktycznych warsztatów, czerwcowej konferencji,
cyklu artykułów w „Harvard Business Review
Polska” i specjalnego dodatku„Odpowiedzialny
biznes”. Akademia była skierowana do dyrektorów, menedżerów, a także specjalistów – szczególnie tych odpowiedzialnych za CSR, PR oraz
marketing w firmie. Każde szkolenie dotyczyło
innych tematów: odpowiedzialności społecznej
w aspekcie zarządzania reputacją, zarządzania
ryzykiem, relacji z klientami oraz podniesienia
satysfakcji pracowników. Pierwsze odbyło się
2 marca, a kolejne 30 marca, 23 kwietnia i 25
maja. Integralną częścią projektu był portal
internetowy www.hbrp.pl/csr2010. Można
w nim znaleźć wiele materiałów związanych
z tematyką CSR.

Firma Przyjazna Bieganiu
 W marcu po raz 5. wystartował Półmaraton Warszawski w ramach programu „Firma
przyjazna bieganiu”. Forum Odpowiedzialnego
Biznesu objęło patronat nad wydarzeniem.
Celem akcji jest motywowanie pracowników
poprzez aktywność fizyczną oraz wykorzystywanie energii wytworzonej w ten sposób do
rozwinięcia cech wymaganych w zmieniającym
się środowisku biznesowym. Firma zgłasza
swoich pracowników do udziału w biegach
sztafetowych, półmaratonie lub maratonie.
W tej edycji pracowników zgłosiły 42 firmy.

Zielona Inicjatywa Gospodarcza.
Partnerstwo na rzecz efektywności
ekologicznej sektora małych
i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie
 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
w dniu 26 marca zorganizowała międzynarodową konferencję podsumowującą projekt
„Zielona Inicjatywa Gospodarcza. Partnerstwo
na rzecz efektywności ekologicznej sektora
małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie”.
Celem była promocja efektów projektu i prezentacja powstałego partnerstwa, jak również
przybliżenie najlepszych praktyk w zakresie
międzysektorowej współpracy na rzecz
ekorozwoju na poziomie lokalnym. W trakcie
projektu odbyło się 12 spotkań seminaryjnych, prawie 150 godzin konsultacji, powstały
raporty i poradniki na powyższe tematy oraz
„Strategia wzrostu efektywności ekologicznej
sektora małych i mikroprzedsiębiorstw ekologicznych w Krakowie”.

kwiecień
Aeris Futuro promuje
zielone wydarzenia
 Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało
partnerem projektu „Zielone Wydarzenia –

Kampania edukacyjno-promocyjna dla świadomego i zrównoważonego stylu życia” realizowanego przez Fundację Aeris Futuro. Jego
celem była promocja zielonych wydarzeń oraz
offsetu jako sposobów kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju w pracy i domu,
które przyniosą wymierne korzyści ekonomiczne, społeczne, a równocześnie ekologiczne.
Projekt adresowany był do pracowników
zajmujących się organizacją różnego rodzaju
eventów, CSR, PR, kadrami, zrównoważonym
rozwojem i ochroną środowiska w swoich
miejscach pracy, a także do tych, którzy dopiero szukają okazji do rzetelnego zapoznania się
z zagadnieniem. Inauguracja projektu miała
miejsce podczas konferencji „Zielony odcień
eventów”, która odbyła się
8 kwietnia w Krakowie.

Focus on Partner
 W 2010 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu obchodziło 10-lecie. Chcąc uczcić
to wydarzenie, Forum rozpoczęło cykl filmów
„Focus on Partner”, prezentujących działania
z zakresu CSR firm działających w Programie
Partnerstwa FOB. Pierwszy film poświęcony
był firmie ABB – 10-letniemu partnerowi FOB.
Do końca 2010 roku w ramach cyklu powstały
również materiały filmowe o firmach: Danone,
Nestlé, PKN ORLEN, Provident, Telekomunikacja Polska.

CSR – Społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa
 Zakończyła się realizacja projektu „CSR – Społeczna wizytówka nowoczesnego przedsiębiorstwa – promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce”. W ramach
projektu przeprowadzona została analiza
wielkopolskich przedsiębiorstw badająca ich
wiedzę w zakresie CSR. Pozwoliła na wytypowanie 13 firm, które były promowane
w radiu, prasie i telewizji jako prowadzące
dobre praktyki. W ich gronie znalazły się:
Sheraton Poznań Hotel, Toyota Bońkowscy,
Adree Abrasive Articles, Beer Fingers, Cermag
Poznań, City Bank Handlowy, Kompania
Piwowarska, Data System, Gabinet Kosmetyczny Studio Piękności. Barbara Karkosz, Grupa
Fresh, Opal, PwC, Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel. W ramach projektu
utworzono także stronę internetową www.
asbiznesu.pl opisującą ciekawe wydarzenia
związane z CSR.

Kupuj odpowiedzialnie ubrania!
 20 kwietnia Polska Zielona Sieć
oficjalnie rozpoczęła projekt „Kupuj odpowiedzialnie ubrania!”. Ten innowacyjny program
ma na celu zwrócenie uwagi osób zawodowo
związanych z modą (twórców, dizajnerów,
sprzedawców), jak i konsumentów – na
problemy występujące w globalnym przemyśle
tekstylno-odzieżowym. Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęło patronat merytoryczny
nad całą kampanią „Kupuj Odpowiedzialnie”,
w ramach której realizowany jest projekt
„Kupuj odpowiedzialne ubrania!”. W grudniu
w ramach Poland Fashion Week w Łodzi odbyło się seminarium oraz konferencja prasowa
poświęcone odpowiedzialnej modzie.

maj
Warszawski Festiwal Świadomej
Konsumpcji „Dekonsumpcja”
 Po raz trzeci Grupa eFTe zorganizowała
festiwal poświęcony świadomej konsumpcji. W dniach 7-9 maja na Placu Zbawiciela
podczas warsztatów szycia, prezentacji filmów,
wymiany ubrań, koncertów, dyskusji o etycznej
modzie i sprawiedliwym handlu – uczestnicy
mogli zastanowić się, po co, dla kogo i dlaczego kupują; co dzieje się z ich pieniędzmi i jak
one wpływają na świat.

Zrównoważony rozwój
w praktyce. Wkręć się w EKO!
 Partnerzy Strategiczni FOB: Axel Springer, Aviva, BRE Bank, Danone, PGNiG, PwC
i Grupa TP oraz pracownicy Forum wzięli
udział w akcji „Zrównoważony rozwój
w praktyce. Wkręć się w EKO”, zorganizowanej
wspólnie z Fundacją Aeris Futuro w dniu
11 maja. Akcja umożliwiła zneutralizowanie
negatywnego wpływu CO2 na środowisko,
jaki powstał w wyniku konferencji Forum
Odpowiedzialnego Biznesu w 2009 roku.
We współpracy z uczniami z Zespołu Szkół
w Mokrej Wsi pracownicy firm wymienili
w budynku żarówki starego typu na żarówki
energooszczędne, zainstalowali na kranach
w łazienkach perlatory redukujące zużycie
wody, a następnie na terenie szkoły posadzili
młode drzewka jarzębiny, lipy i kasztana. Akcja
miała na celu nie tylko neutralizację CO2, ale
również promocję proekologicznych rozwiązań wśród dzieci i młodzieży.

Studia podyplomowe CSR
na SGGW
 Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
w Warszawie we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu uruchomił studia
podyplomowe „CSR – strategia społecznej
odpowiedzialności biznesu”. Jest to pierwszy
i jedyny kierunek z zakresu CSR w Polsce
nastawiony na ekologię. Podczas studiów kładziony jest nacisk na praktykę – wykładowcami są eksperci praktycy, a główną formą zajęć
– warsztaty. FOB dba o program merytoryczny
studiów.

maj–czerwiec
Odpowiedzialność Społeczna
w Obiektywie
 Outdoorowa wystawa została zorganizowana
na 6 wydziałach Wyższej Szkoły Pedagogicznej
TWP: w Szczecinie, Człuchowie, Olsztynie,
Lublinie, Warszawie i Katowicach. Zdjęcia w nowatorski sposób przedstawiały szeroko pojętą
społeczną odpowiedzialność, ekologię, problem
biedy i wykluczenia społecznego, a także odpowiedzialność każdego jako obywatela. Wystawa
została zorganizowana w ramach projektu
„Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia” Wyższej
Szkoły Pedagogicznej TWP.

czerwiec
Nowa strona KPK OECD
 Celem Krajowego Punktu Kontaktowego
(KPK) OECD jest promowanie i zapewnienie
przestrzegania „Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych”. Wytyczne stanowią
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zbiór dobrowolnie stosowanych zasad i norm
odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw,
spójny z przepisami prawa. Zapewnia zgodność
działań przedsiębiorstw i wzmocnienie podstaw
wzajemnego zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami a społecznościami. Wytyczne OECD dla
Przedsiębiorstw Wielonarodowych to również
jeden z podstawowym standardów strategii
CSR. Nowa strona KP: http://www.paiz.gov.pl/
kpk_oecd.

Strona respectindex.pl
 Autorzy projektu RESPECT Index spółkom
biorącym udział w badaniu udostępnili specjalny serwis www.respectindex.pl, stworzony
z myślą o komunikacji ze spółkami oraz
w celu promowania idei CSR w Polsce. Wszystkie spółki, które wzięły udział w badaniu
RESPECT, mogą promować własne działania
społeczne, środowiskowe i corporate governance. Serwis poszerzono o zakładkę „CSR”,
która jest kompendium wiedzy o odpowiedzialnym zarządzaniu i odpowiedzialnym
inwestowaniu.

System Zarządzania Energią EN
16001:2009 na polskim rynku
 22 czerwca w Ambasadzie Brytyjskiej
w Warszawie oficjalnie wprowadzono na
rynek polski EN 16001:2009 System Zarządzania Energią. Nowy standard będzie pomagał
w ograniczaniu wydatków związanych
z energią oraz redukował emisję gazów cieplarnianych. BS EN 16001 wskazuje organizacjom, jak tworzyć systemy i procesy niezbędne
do poprawy wykorzystania energii w ich
działalności.

lipiec
Firmy pomagają powodzianom
 Inicjatywa „Razem Powodzianom” to koalicja
organizacji pozarządowych – powołana do
tego, by skutecznie pomagać poszkodowanym
w powodzi. Koalicję od początku istnienia
wsparło kila firm z różnych branż. Grupa TP
udostępniła łącza na specjalną infolinię dla
poszkodowanych i chcących pomagać, PwC
zapewniło pomoc prawną, Allianz ubezpieczył
od NNW wszystkich pracujących przy udzielaniu pomocy powodzianom. Interaktywny
dom mediowy ACR kompleksowo zaplanował
i zrealizował kampanię promocyjną inicjatywy
„Razem Powodzianom” w internecie, a firma
Pretius, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania oraz doradztwem IT, wdrożyła
interaktywny serwis: alert.powodz.ngo.pl,
w którym oferty pomocy, prośby o wsparcie
i informacje o wyjazdach na wolontariat
do powodzian zostawiają wszyscy Polacy
zainteresowani działaniami skierowanymi do
poszkodowanych przez powódź. Wszystkie
firmy wykonały pracę pro publico bono.

wrzesień
Reklama w sieci – kodeks dobrych
praktyk
 Od 1 września zaczął obowiązywać kodeks
dobrych praktyk dotyczący reklam w internecie, przygotowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Kodeks
przewiduje: rezygnację z reklam z automatycz-
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nie uruchamianym dźwiękiem; umieszczanie
znaku X zamykającego reklamę na nieprzezroczystym tle; w prawym górnym rogu reklamy,
czas trwania reklamy wideo do 30 sekund;
ujednolicenie nazwy, rozmiaru i wagi standardowych reklam graficznych. Przyjęcie kodeksu
przez portale internetowe jest dobrowolne.

RespEn. Odpowiedzialna
przedsiębiorczość sposobem
na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw w czasie kryzysu
gospodarczego
 Konferencją „Czy DOBRY biznes się opłaca –
moja odpowiedzialna firma” w dniu
14 września rozpoczął się w Gdyni projekt
„RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość
sposobem na podniesienie konkurencyjności
przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego”. FOB jest jednym z 4 partnerów projektu
skierowanego do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa pomorskiego
oraz regionu Kalmar w Szwecji. Celem jest
podniesienie konkurencyjności firm poprzez
wdrożenie strategii CSR. W ramach projektu
przeprowadzone zostanie badanie, które
umożliwi ocenę poziomu wdrożenia strategii
CSR w tego rodzaju przedsiębiorstwach
w Polsce i Szwecji, pozwoli uzyskać odpowiedź
na pytanie, jak wiele firm postanowiło zrealizować działania z zakresu CSR, jakie wyzwania
stanęły przed nimi podczas projektowania
i prowadzenia tych działań i jakie są ich
potrzeby w tym zakresie. Kolejnym etapem
projektu będą szkolenia dla przedsiębiorców,
które umożliwią im zdobycie wiedzy z zakresu
narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością biznesu, tworzenia
i wdrażania strategii CSR, a także wymagań
stawianych dostawcom w dziedzinie społecznej odpowiedzialności. Liderem projektu jest
Agencja Rozwoju Pomorza.

Naturalnie Odpowiedzialni
 Grupa eFTe rozpoczęła realizację projektu
„Naturalnie Odpowiedzialni” skierowanego do
pracowników i pracownic urzędów oraz przedsiębiorstw, promującego ideę ekologicznej
odpowiedzialności w miejscu pracy. W ramach
projektu odbędą się szkolenia teoretyczne
koncentrujące się na ekologicznych aspektach
funkcjonowania biura oraz praktyczne polegające na opracowaniu indywidualnego planu
wprowadzania proekologicznych rozwiązań
w danej instytucji czy firmy.

Konsorcjum Naukowo-Technologiczne
 W ramach Programu Eko-Polska odbyło się
uroczyste podpisanie umowy Konsorcjum
Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma
Technologiczna Ekologii i Systemów Ochrony
Środowiska”, w dniu 22 września. Konsorcjum
powstało 24 czerwca 2009 roku w odpowiedzi
na deklarację współpracy podpisaną przez Ministra Środowiska, Ministra Sportu i Turystyki,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra
Zdrowia. Sygnatariuszami umowy zostały
m.in.: Telekomunikacja Polska, PGNiG, Bank
Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska, a także szkoły wyższe.
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Konsorcjum będzie służyło wzmocnieniu
współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań
i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy,
służb państwowych oraz organizacji otoczenia
społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów
i strategii na poziomie narodowym oraz
europejskim.

październik
Akademia Menedżerów CSR
 W październiku zakończyła się pierwsza
w Wielkopolsce „Akademia Menedżerów CSR”
realizowana przez Centrum PISOP. W wyniku
realizacji projektu 45 osób – przedstawicieli
firm działających w Wielkopolsce, otrzymało
certyfikat potwierdzający zdobytą podczas
Akademii wiedzę w zakresie przygotowywania i realizowania strategii CSR w przedsiębiorstwach. W trakcie cyklu szkoleniowego
uczestnicy Akademii brali udział w zajęciach
prowadzonych przez ekspertów m.in. z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, PwC, Centrum CSR.PL, Centrum PISOP, CSRinfo, Fundacji
Aeris Futuro, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz
przez Justynę Januszewską z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

listopad
Radisson Blu Hotel Kraków zdobył
eco-certyfikat: BS 8901
 Radisson Blu Hotel Kraków dołączył do grona
posiadaczy certyfikatu BS 8901 jako pierwszy
i obecnie jedyny hotel na świecie. Jest też
pierwszą w Polsce firmą, która go posiada.
Celem ecocertyfikatu BS 8901 jest uświadomienie firmom organizującym spotkania, imprezy
i konferencje oraz ich uczestnikom, że pozytywne rezultaty dla środowiska można uzyskać
niewielkim nakładem kosztów oraz efektywnym zarządzaniem zasobami i materiałami.
Strategia organizacji odpowiedzialnych
i zrównoważonych spotkań opiera się na
trzech priorytetach: zmniejszeniu negatywnego wspływu na środowisko naturalne, pozytywnym oddziaływaniu na lokalną społeczność, redukcji kosztów produkcji i eksploatacji.

ekokatalog.pl – wyszukiwarka branży
ekologicznej
 Polski portal ekologiczny ekologia.pl uruchomił internetowy katalog firm ekologicznych – nowoczesną platformę, umożliwiającą
kompleksową prezentację firm ekologicznych
w internecie. Platforma umożliwia firmom
z branży zakładanie własnych witryn wraz
z panelem administracyjnym zapewniającym
codzienną modyfikację oferty. Z kolei zainteresowanym usługami i produktami ekologicznymi platforma ta pozwala na ich szybkie
znalezienie. Dodatkowo istnieje możliwość
weryfikacji ekologiczności firm i produktów za
pomocą wyszukiwarki znaków i certyfikatów
ekologicznych.

grudzień
Koalicja na rzecz odpowiedzialnego
biznesu
 „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego
biznesu” to projekt współfinansowany ze
środków PO KL, którego głównym celem jest

pomoc we wdrażaniu przez przedsiębiorców
zasad CSR poprzez upowszechnianie narzędzi
i standardów corporate responsibility (CR).
Głównym elementem projektu jest opracowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu jako
kanonu zasad, którymi powinny kierować się
odpowiedzialne przedsiębiorstwa oraz stworzenie podręcznika zawierającego praktyczne
wskazówki do wdrażania strategii CR
w firmach. Projekt został zainaugurowany podczas konferencji „Przedsiębiorca, Pracownik,
Urzędnik, Konsument. Kogo dotyczy odpowiedzialny biznes?” w dniu 1 grudnia. W czasie
konferencji odbyły się dwa panele: „Współpraca na rzecz odpowiedzialnego biznesu – czy to
możliwe? Rola rządu, biznesu i społeczeństwa
w kształtowaniu zaangażowania”, podczas
drugiego panelu prezesi największych polskich
przedsiębiorstw dyskutowali na temat komunikacji wewnętrznej i odpowiedzialności wobec
pracowników. Projekt realizowany jest przez
Pracodawców RP, których wspiera 5 firm –
liderów w swoich branżach.

RAPORTY, BADANIA,
PUBLIKACJE
STYCZEŃ
GRI: „Zacznijmy raportować!”
 Global Reporting Initative (GRI) udostępniło
polską wersję szablonu „Let’s Report!” – „Zacznijmy raportować!” określającą podstawowe
dane, które trzeba zawrzeć w raporcie GRI
oraz wskazówki, jak stworzyć raport. Szablon
można pobrać ze strony Global Reporting
Initative (GRI), wypełnić i wysłać bezpośrednio
do publicznej bazy GRI Reports List.

LUTY
Zarządzanie różnorodnością
w Polsce
 Raport „Zarządzanie różnorodnością
w Polsce” Forum Odpowiedzialnego Biznesu
jest pierwszą próbą analizy tego zagadnienia.
Powstał w ramach międzynarodowego projektu CSR/Diversity Project, którego celem jest
promocja zarządzania różnorodnością
w 4 obszarach: pozycjonowania przedsiębiorstwa, polityki zatrudnienia i rekrutacji, zarządzania kadrami oraz komunikacji i budowania
świadomości. Raport został opracowany na
podstawie analizy raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes
w Polsce. Dobre praktyki” z lat 2004–2008, wyników badań projektu Gender Index, raportu
„Społeczna odpowiedzialność biznesu
w Polsce. Wstępna analiza” oraz wywiadów
pogłębionych z przedstawicielami 7 firm.
Autorką raportu jest Magdalena Gryszko.
Komentarzem opatrzyła dr Ewa Lisowska.

MARZEC
Kadra zarządzająca o CSR
 Polskie firmy chcą pomagać, ale najchętniej
w szybki i łatwy sposób – taki jest wynik
badania „Społeczna odpowiedzialność biznesu
– opinie kadry zarządzającej”, które przeprowadził TNS OBOP na zlecenie Stowarzyszenia
Banku Drugiej Ręki, pomiędzy grudniem 2009

a styczniem 2010 roku. Duża część (60%) badanych firm deklaruje zaangażowanie
w działania filantropijne. Dla większości (78%)
oznacza to przekazywanie pieniędzy, połowa
przekazuje produkty, a 18% angażuje się
w wolontariat. Jednak, mimo powszechnej
edukacji w zakresie CSR, samo pojęcie dla 2/3
firm – pozostaje wciąż nieznane.

CSR polskich firm na zagranicznych
rynkach
 CentrumCSR.PL opublikowało raport
z badań na temat społecznej odpowiedzialności polskich firm w ich działaniach poza
granicami kraju. Zatytułowany „CSR and Polish
business on foreign markets. Preliminary
research report”, autorstwa Piotra Mielechowa
i Grzegorza Piekalskiego, powstał w ramach
projektu „Corporate social responsibility
of Central European business on overseas
markets”, zrealizowanego przez CentrumCSR.
PL i Friedrich Ebert Foundation w 2009 roku.
Po przystąpieniu do badań okazało się, że
polskie przedsiębiorstwa niechętnie dzielą się
informacjami w tym zakresie. Spośród
26 firm udało się nawiązać kontakt jedynie
z 12 osobami odpowiedzialnymi za CSR,
2 odesłały wypełniony kwestionariusz. Badacze podjęli również próby skontaktowania się
z polskimi instytucjami, które zgodnie ze swoją misją, mogłyby być zainteresowane projektem (m.in. Ministerstwo Gospodarki, KIG, NBP,
PAIiZ, OPZZ). Spośród 8 instytucji współpracę
z odpowiednią osobą nawiązano w 5. Żadna
z analizowanych firm nie miała w planach
wdrożenia wytycznych OECD, wyznaczających
standardy w zakresie rzetelności, przejrzystości działalności gospodarczej, zaangażowania
przedsiębiorców w rozwój lokalnych społeczności, a także ich wiarygodności w relacjach
z pracownikami.

Czy Polacy kupują etyczne produkty?
 4 marca „Rzeczpospolita” opublikowała
artykuł dotyczący badania GfK Polonia na
temat podejścia Polaków do etycznych produktów i etycznych standardów firm. W artykule
„Dla klientów ważna jest cena, a nie etyka”
autorstwa Aleksandry Biały i Piotra Mazurkiewicza można przeczytać, że 22% badanych
zapłaciłoby o 5-10% więcej za etyczne produkty, 5% o ponad 10% więcej, natomiast 60% nie
zapłaciłoby więcej za takie produkty. Drugą
kwestią poruszoną w badaniu było podejście
Polaków do firm, które w swych praktykach
odwołują się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Nieco ponad połowa
badanych uważała, że w ciągu 2 lat nastąpiło
pogorszenie etycznych standardów działalności firm (24% „zdecydowanie tak” i 29% „raczej
tak”), ale tylko 7 na 10 osób zwróciło na to
uwagę, robiąc zakupy.

Pracodawca roku 2009
 PricewaterhouseCoopers został po raz
6. z rzędu wybrany Pracodawcą Roku. Kolejne
miejsca zajęły: Ernst & Young, Deloitte, KPMG
oraz Google. Badaniem przeprowadzonym
przez AIESEC Polska objęto około 5 tysięcy studentów z 43 uczelni wyższych. Dla studentów
szukających pierwszej pracy duże znaczenie

mają czynniki społeczne: dobra atmosfera
w pracy (94,5%), satysfakcja z pracy (93,4%),
szacunek dla życia prywatnego pracowników
(87,9%). Płaca znalazła się na drugim miejscu
(93,9%). Pomimo globalnych trudności branży
finansowej ankietowani studenci nadal najbardziej preferują pracę w bankowości (43,8%)
oraz audycie i księgowości (33,7%). W porównaniu do poprzednich edycji badania nastąpił
spadek wymagań płacowych studentów.

MAJ
Instytucje rynku CSR w Polsce 2010
 To nowy przewodnik po kluczowych
organizacjach, mediach i inicjatywach
promujących i edukujących w zakresie CSR
w Polsce. Publikacja „Instytucje rynku CSR
w Polsce 2010” autorstwa Łukasza Makucha
powstała w ramach projektu Społecznie
Odpowiedzialna Uczelnia realizowanego przez
Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęło
patronat nad publikacją.

Raport Przedsiębiorstw i Gmin
Odpowiedzialnych Ekologicznie
 Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” wydało publikację
„Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu. Raport Przedsiębiorstw i Gmin
Odpowiedzialnych Ekologicznie”.
Praca stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialności ekologicznej. Powstała
na podstawie teoretycznych rozważań naukowych oraz wielowymiarowych doświadczeń
praktycznych, zgromadzonych na przestrzeni
3 ostatnich lat, zwłaszcza w trakcie organizowania, prowadzenia i zarządzania ogólnopolskimi programami konkursowymi „Firma
Bliska Środowisku” i „Gmina Bliska Środowisku”, pod honorowym patronatem Ministra
Środowiska. Autorami raportu są: dr Adam Jabłoński, dr Marek Jabłoński, Arkadiusz Primus,
Magdalena Spytkowska.

CZERWIEC
Odpowiedzialny biznes
w „Rzeczpospolitej”
 15 czerwca ukazał się dodatek Boston Media
do „Rzeczpospolitej” pt. „Odpowiedzialny
biznes. Zaangażowanie społeczne”. Forum
Odpowiedzialnego Biznesu objęło patronat
merytoryczny nad dodatkiem. W publikacji ukazały się: wywiad z Mirellą PanekOwsiańską, prezeską i dyrektorką generalną
FOB – „Czy Twoja firma jest odpowiedzialna
społecznie?”; artykuł Natalii Ćwik, menedżerki
ds. zarządzania wiedzą w FOB – „Kilka słów
o CSR i innowacjach”; artykuł Marii Roszkowskiej-Śliż „Wirtualny ruch oporu – Społeczności
wirtualne i ich wpływ na rozwój społecznej
odpowiedzialności biznesu” oraz rozmowa
z Janiną Ochojską i Grzegorzem Grucą z PAH
„Budujemy świadomość społeczną”. Ponadto,
w internetowej wersji dodatku, ukazały się:
wywiad z profesorem N. Craigiem Smithem
z INSEAD Social Innovation Center na temat
zaangażowania społecznego, innowacji, przedsiębiorców społecznych i łańcucha dostaw
oraz artykuł Natalii Ćwik „Odpowiedzialny
łańcuch dostaw”.
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KALENDARIUM
Działalność prospołeczna firm
ma znaczenie – badanie
„Panel CSR”
 Ponad połowa konsumentów deklaruje
branie pod uwagę informacji o społecznej
odpowiedzialności firm przy wyborze produktów. To wyniki pierwszej edycji badania
„Panel CSR” poświęconego tematyce działań
CR (Corporate Responsibility) i CRM (Cause
Related Marketing), przeprowadzonej
w maju 2010 roku. Z badań wynika także, że
za społecznie odpowiedzialne działania biznesu najczęściej uznawane są przestrzeganie
praw pracowników (81%) oraz dbanie o środowisko naturalne (80%). Laboratorium Badania
Komunikacji Społecznej na zlecenie Fabryki
Komunikacji Społecznej opracowało projekt
cyklicznych badań poświęconych tematyce
działań społecznych firm w oparciu o stały
panel badawczy. Patronat nad I edycją „Panelu
CSR” objęły Forum Odpowiedzialnego Biznesu
oraz Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa.

LIPIEC
Odpowiedzialność Polaków
 ING Życie zleciło Instytutowi MillwardBrown
SMG/KRC badanie, którego celem było
sprawdzenie, jak Polacy rozumieją odpowiedzialne postawy w życiu codziennym oraz jak
przekładają się one na sferę finansową. Wyniki
posłużyły do stworzenia raportu „Sztuka odpowiedzialności”, z którego wynika, że 95%
Polaków uważa się za osoby odpowiedzialne.
27% czuje się odpowiedzialnie, troszcząc się
o dzieci, 25% – dbając o rodzinę, a 23% – dobrze wykonując swoją pracę. Badania pokazują,
że odpowiedzialność jest nawet ważniejsza niż
pieniądze – prawie 70% respondentów uważa,
że wolałaby być biedna, ale odpowiedzialna.
Odpowiedzialność finansowa najczęściej
kojarzy się Polakom z umiejętnym planowaniem i kontrolą wydatków oraz zabezpieczeniem potrzeb rodziny. Przeszło 80% badanych
uważa się za osoby odpowiedzialne finansowo,
podczas gdy równocześnie ponad 1/3 Polaków
deklaruje, że woli wydać pieniądze na nowy
telewizor niż odłożyć je z myślą o przyszłości. Polacy najczęściej ulegają impulsywnym
zakupom. Zdarza im się nie spłacać kredytów
i pożyczek. Jedynie co piąty Polak twierdzi, że
tego typu zachowania w ogóle go nie dotyczą.
Różnice między deklarowanymi opiniami
Polaków a ich rzeczywistymi zachowaniami
nadają odpowiedzialności charakter cechy
aspiracyjnej. Nie jesteśmy odpowiedzialni, ale
uważamy, że warto do tego dążyć.

sierpień
Odpowiedzialna konsumpcja
wśród Polaków
 Na zlecenie Polskiej Zielonej Sieci
Gemius/IIBR przeprowadził badanie
w celu określenia postaw polskich internautów wobec odpowiedzialnej konsumpcji.
Badaniem zostało objętych 1000 internautów
w wieku powyżej 15 lat. Wyniki pokazały,
że 40% polskich internautów spotkało się
z kupowaniem produktów i usług wytworzonych w sposób odpowiedzialny. Niewielu
(8%) twierdzi, że na pewno nie spotkało się
z takim pojęciem, ale aż 52% respondentów
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nie potrafiło udzielić na ten temat klarownej
odpowiedzi. Świadczy to o niejednoznacznym
rozumieniu pojęcia. Odsetek deklarujących
kontakt z odpowiedzialną konsumpcją był
większy wśród kobiet niż mężczyzn oraz
w starszych grupach wiekowych (45+).
Wielu (17%) respondentów, szczególnie
kobiety, kojarzyło odpowiedzialną konsumpcję z kupowaniem tylko tego, co potrzebne
i wiadomego pochodzenia (dojrzałe decyzje
zakupowe).

Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw energetycznych
 Jednym z priorytetów URE jest propagowanie CSR biznesu energetycznego.
W związku z tym Urząd przeprowadził drugie
badanie na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych. Ankiety
zostały skierowane przez prezesa URE do
50 zarządów przedsiębiorstw energetycznych.
Z raportu wynika m.in., że 35% ankietowanych przedsiębiorstw posiada strategię CSR
(wzrost o 22 % w porównaniu z wcześniejszym
badaniem). Strategii CSR nie ma 40% ankietowanych, 22% planuje jej stworzenie, 3% nie
ustosunkowało się do pytania. W raporcie
znalazły się także szczegółowe informacje
dotyczące postępowania firm energetycznych
wobec odbiorcy wrażliwego społecznie,
obecności przedsiębiorstw energetycznych
w środowisku lokalnym, współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, instalowania liczników
przedpłatowych, procedur komunikacji wewnętrznej, audytu w zakresie CSR.

WRZESIEŃ
CSR w polskich przedsiębiorstwach
 Z badania dużych firm przeprowadzonego
przez PKPP Lewiatan oraz firmę Deloitte
wynika, że prawie 90% prezesów i członków
zarządów dużych polskich firm twierdzi,
że ich przedsiębiorstwo jest społecznie
odpowiedzialne, ale tylko 1/3 przyznaje,
że ma przygotowaną strategię działań w tym
zakresie. W 36% badanych firm został opracowany i wdrożony kodeks etyki. Mniej niż
1/3 firm posiada jakiś dokument, w którym
spisana jest jej polityka społecznej odpowiedzialności, a 28% przedsiębiorstw posiada
osobę zajmującą się tematyką CSR. Polskie
firmy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie
przynosi społeczna odpowiedzialność biznesu,
jednak rzadko podejmują konkretne działania
w celu wdrożenia jej zasad.

październik
Badanie „Odpowiedzialny
łańcuch dostaw”
 W okresie od kwietnia do lipca 2010 roku
Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmą badawczą Gemius/IIBR prowadziło dwa badania pod wspólnym tytułem
roboczym „Odpowiedzialny łańcuch dostaw”.
Obydwa badania miały charakter ilościowy
i zostały przeprowadzone w formie ankiety
stworzonej wspólnie przez zespół badawczy
powołany na czas trwania projektu. W skład
zespołu weszli: Maria Huma (PZS), Maria Ibisz
(PwC), Anna Paluszek (PAH), Maria Roszkowska-Śliż (SGH), Robert Sroka (Pracodawcy RP)
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oraz koordynator badania – Natalia Ćwik
(FOB). Konstrukcją ankiet i nadzorem prac badawczych zajmował się Wojciech Ciemniewski
(Gemius /IIBR). Wyniki badania zostały ogłoszone podczas Targów Dobrych Praktyk CSR.
Na początku 2011 roku ukaże się specjalna
publikacja „Wspólna odpowiedzialność. Rola
dostaw i zakupów” – komplementarna wobec
badania i zawierająca fragmenty szerszej jego
analizy. Publikacja zawierać będzie artykuły,
eseje, wywiady z ekspertami oraz komentarze przygotowane przez polskich praktyków,
naukowców i pracowników organizacji
pozarządowych.

listopad
Polski Menedżer 2010: kwalifikacje,
sukces, zarobki
 Z raportu „Polski Menedżer 2010: kwalifikacje, sukces, zarobki” powstałego po badaniu
przeprowadzonym przez program „Talent
Club” firmy Diners Club wynika, że 72% menedżerek uważa wysokość swoich zarobków
za nieadekwatną lub raczej nieadekwatną;
odsetek menedżerów uważających podobnie
wynosi 58%. Według odpowiedzi menedżerek,
mimo doświadczenia i osiągniętego stanowiska, ich płeć jest elementem negatywnie
wpływającym na wysokość dochodu.

grudzień
Badanie
Menedżerowie 500/Lider CSR
 Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma
GoodBrand CEE, pod patronatem Ministerstwa
Gospodarki, przeprowadziły badanie „CSR
w Polsce – Menedżerowie 500/Lider CSR”
wśród kadry menedżerskiej firm znajdujących
się na liście 500 największych przedsiębiorstw
w Polsce (według rankingu tygodnika „Polityka”). Badanie było kontynuacją analizy „Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes.
Wiedza – postawy – praktyka”, przeprowadzonej przez FOB w 2003 roku. Partnerami badania byli: BRE Bank, PGNiG, PZU oraz partner
wspierający Danone. Raport z badania został
zaprezentowany w trakcie Gali Jubileuszowej
z okazji 10-lecia Forum Odpowiedzialnego
Biznesu. Z badania wynika, że potrzeba budowania marki i wizerunku firmy nadal jest
głównym motywem angażowania się firm
w CSR (w 2010 roku 76% badanych, w 2003
roku 72%). Na drugim miejscu – potrzeba
budowania lepszych relacji ze społecznością
lokalną (w 2010 roku 56% badanych, w 2003
– 30%).

Publikacje książkowe
„Ekonomia zrównoważonego rozwoju”
 Wychodząc od toczącej się współcześnie
dyskusji nad zrównoważonym rozwojem,
Holger Rogall – autor książki „Ekonomia
zrównoważonego rozwoju” – odnosi się do
ekonomii tradycyjnej i wskazuje jej niezbędne reformy. Na szczególną uwagę zasługuje
analiza przyczyn nadmiernej eksploatacji
zasobów naturalnych oraz możliwych
strategii zaradczych. Praca zawiera charakte-

rystykę wybranych obszarów strategicznych
zrównoważonego rozwoju sporządzoną na
przykładzie zrównoważonej polityki gospodarczej i energetycznej, polityki mobilności
i kształtowania produktów. Autor sugeruje
w niej korzystne dla przyszłości rozwiązania.
Przemyślana forma dydaktyczna i przystępny język czynią książkę łatwo zrozumiałą
również dla studentów i osób niebędących
specjalistami w dziedzinie ekonomii.

„Globalny ład”
 Obecny model gospodarczy, oparty na
eksploatacji zasobów i przerzucaniu kosztów
zewnętrznych na kraje Południa, wyczerpał się.
Autor książki „Globalny ład” – Nicholas Stern
uważa, że konieczny jest nowy ład globalny,
który pozwoli dokonać gigantycznej zmiany
całej gospodarki. Zielona energia to najważniejszy instrument w realizacji tego zadania,
a zarazem szansa na nowy impuls rozwojowy
dla krajów zacofanych. Problemy klimatu
i gospodarki ściśle się ze sobą wiążą, jednak
bez interwencji politycznej nie ma szans na
wyjście z kryzysu środowiska i kapitalizmu.
Autor nie ma wątpliwości, że ciężar kosztów
zielonej rewolucji technologicznej, społecznej
i gospodarczej muszą ponieść państwa wysoko
rozwinięte. „Globalny ład” to spójna, fachowa
i przystępna opowieść o wielkim projekcie politycznym. Jednym z niewielu, jakie dziś mierzą
się z najważniejszymi pytaniami polityki: „jak
jest?” i „co robić?”.

„Sustainability w biznesie
czyli przedsiębiorstwo przyszłości.
Zmiany paradygmatów i koncepcji
zarządzania”

globalnych zagrożeń. Pełną odnawialność
zasobów ekosystemu można traktować jako
cel optymalny, a doraźnie chodzi o gospodarowanie zasobami, które powstrzyma jego
dalszą degradację, a przynajmniej ograniczy
powiększanie luki między zdolnością do odnowienia a wykorzystaniem zasobów. Koncepcja
TBL przewiduje wprowadzenie, na wzór zasad
obowiązujących w przypadku kapitału ekonomicznego, sporządzania bilansów okresowych
z działalności – obrazujących sposób gospodarowania elementami kapitałów społecznego
i naturalnego. Sugeruje się także, by to raportowanie było obowiązującym standardem
obejmującym w perspektywie wszystkie podmioty gospodarcze. Publikację można postrzegać, z jednej strony jako raport identyfikujący
stan wiedzy i zgromadzone doświadczenia
praktyczne, z drugiej zaś, jako apel odwołujący się do zbiorowej odpowiedzialności za
przyszłe losy światowego systemu.

„Wyzwania zrównoważonego rozwoju
w Polsce”
 Książka „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce” pod redakcją naukową Jakuba
Kronenberga i Tomasza Bergiera składa się
z 15 rozdziałów pogrupowanych w 4 części:
podstawy, biznes, samorząd lokalny, konsument i obywatel. Całość ujęta jest w konwencji
poradnika dla profesjonalisty zajmującego się
zagadnieniami zrównoważonego rozwoju.
W każdym rozdziale znajdują się syntetyczne
studia przypadków ilustrujące omawiane
zagadnienia oraz – ujęte w ramce – narzędzia
dotyczące realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Książka dostępna jest w formie
elektronicznej.

 W książce „Sustainability w biznesie czyli
przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania”, autorzy:
Wiesław Maria Grudzewski, Irena Krystyna
Hejduk, Anna Sankowska i Monika Wańtuchowicz podjęli próbę wskazania źródła
nowych paradygmatów. Uznali bowiem, że
jesteśmy na progu przejścia od zarządzania
1.0 do zarządzania 2.0, czy też zarządzania
drugiej generacji. „Stare” zarządzanie oparte
jest na paradygmatach ery industrialnej,
takich jak standaryzacja, hierarchia, kontrola,
prymat interesu akcjonariuszy. Nowy rodzaj
zarządzania z kolei nie ukształtował się
jeszcze w pełni – nie wiemy, które trendy
z puli nowo powstających teorii okażą się
adekwatne, choć autorzy odważnie typują
kilka, które ich zdaniem mogą mieć szczególne znaczenie dla przyszłości poruszanej
problematyki.

„TBL czy wszystko się zgadza?”
 Opracowanie „TBL czy wszystko się zgadza?”
jest dziełem zbiorowym, składającym się z 15
tekstów. Adrian Henriques i Julie Richardson
są współautorami tomu i jego redaktorami.
Główną oś tematyczną stanowi problem
zrównoważonego rozwoju – jako zadanie
i jednocześnie wyzwanie, którego znaczenia
dla najbliższej przyszłości oraz w perspektywie
nie można przecenić. Dotychczasowe korzystanie z zasobów ekosystemu doprowadziło
do jego zmian postrzeganych w kategoriach

inicjatywy z udziałem
i/lub pod patronatem
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

inicjatywy w ramach
lub z udziałem
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
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O FORUM

O FORUM

O Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą
organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją
społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.
Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, ma status organizacji pożytku publicznego. FOB prowadzi liczne działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego
biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi
oraz środowiskiem akademickim.
Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie
idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego
w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw,
zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.
Swoją misję Forum realizuje poprzez:
1 Promowanie odpowiedzialnego biznesu
• Doroczna konferencja Forum Odpowiedzialnego Biznesu
(wcześniej pod nazwą „Odpowiedzialny biznes”);
• Targi Dobrych Praktyk CSR;
• Portal www.odpowiedzialnybiznes.pl;
• Newsletter Respo;
• Publikacje o odpowiedzialnym biznesie;
• Współpracę z mediami („Forbes”, „Harvard Business Review”,
„Puls Biznesu”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”,
„Personel i Zarządzanie” i inne).

2 Wspieranie

firm we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego
biznesu
Forum pomaga firmom wprowadzać społeczną odpowiedzialność do codziennej praktyki biznesowej poprzez:
•      Program Partnerstwa − kompleksowy program współpracy
z firmami, który obejmuje profesjonalną debatę na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu, warsztaty, spotkania,
newsletter, konsultacje oraz wspólne projekty;
•       Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie − cykl spotkań poświęconych różnym aspektom CSR.

3 Wspólne działanie z biznesem na rzecz społeczeństwa

Forum w koalicji z biznesem prowadzi program wspierający rozwój przyszłych kadr menedżerskich, promując odpowiedzialność jako standard funkcjonowania w biznesie
i w życiu:
• Liga Odpowiedzialnego Biznesu – ogólnopolska sieć Ambasadorów CSR i organizacji studenckich zaangażowanych
w promowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich lokalnych środowiskach.

4 Analizowanie i rozwijanie odpowiedzialnego biznesu

Forum pokazuje nowe trendy i buduje sprzyjający klimat
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społeczny i polityczny dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu. W ramach tego obszaru ealizowane są następujące
projekty:
• Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”;
• Projekty badawcze – m.in. „Społeczna odpowiedzialność
biznesu w Polsce. Wstępna analiza” dla Komisji Europejskiej
i UNDP, „Menedżerowie 500/Lider CSR”, „Zarządzanie różnorodnością w Polsce” w ramach międzynarodowego projektu
CSR/Diversity, „Odpowiedzialny łańcuch dostaw” i inne;
• Publikacje – „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”, „CSR w praktyce”.
Forum na arenie międzynarodowej
Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR
Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpowiedzialnego biznesu w Europie. Dzięki tej współpracy
działalność Forum zyskało międzynarodowy wymiar.
Przekłada się to na charakter realizowanych programów i umożliwia korzystanie z dorobku innych europejskich organizacji.
W roku 2008 Forum dołączyło do Global Compact –
inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, promującej
zrównoważony rozwój i corporate citizenship. Tym
samym, podobnie jak pozostali członkowie GC, Forum dobrowolnie zobowiązało się do przestrzegania w swojej
działalności dziesięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw
człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska naturalnego.
W styczniu 2009 Forum dołączyło
do CSR360 Global Partner Network
(GPN) − sieci niezależnych organizacji z całego świata, które pod przewodnictwem Businnes in the
Community współpracują w zakresie promowania społecznej
odpowiedzialności biznesu.
W maju 2009 Forum dołączyło do World
Business Council for Sustainable Development �������������������������������������
(WBCSD) – wiodącej, światowej organizacji zajmującej się wspieraniem zrównoważonego rozwoju, na
czele której stoją CEOs największych firm świata. WBCSD stanowi
platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy
z zakresu zrównoważonego rozwoju.
W roku 2009 Forum współtworzyło Globe Award
Polish Edition – pierwszą polską edycję Globe
Award, międzynarodowej nagrody, która ma na
GLOBE AWARD
celu promowanie wartościowych inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju i nagradzanie
organizacji, które mają osiągnięcia w tym zakresie, a poprzez to
wspieranie zrównoważonego rozwoju w całym społeczeństwie.
Leading Sustainability Awards
National Edition

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy
Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami, które poprzez
swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia
idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

Uczestnictwo
w Programie
daje firmom
szereg korzyści:
• dostęp do specjalistycznej wiedzy, możliwość
wymiany doświadczeń
i informacje o najnowszych trendach
• możliwość tworzenia rozwiązań i projektów
związanych z promowaniem i rozwijaniem
odpowiedzialnego biznesu
• możliwość uczestniczenia w dialogu
społecznym dotyczącym odpowiedzialnego
biznesu
• okazję do promowania swoich
odpowiedzialnych działań i dobrych praktyk
• szansę na budowanie sieci kontaktów
w szerokim gronie firm odpowiedzialnych
społecznie.
Inicjatywy w ramach PP w 2010 roku:
Spotkania z ekspertem – wykłady połączone z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Zapraszani eksperci to
przedstawiciele środowiska naukowego, pozarządowego, biznesowego i mediów – z Polski i ze świata. W minionym roku
gośćmi cyklu byli:
• Mathew Bateson (Energy and Climate Managing Director
w World Business Council for Sustainable Development);
• Enok Nygaard (Ambasador Norwegii w Polsce, były lider projektu z ramienia rządu Norwegii przy tworzeniu Białej Księgi
– White Paper: Communication on CSR);
• John Grant – ekspert w zakresie zrównoważonego marketingu, autor słynnej książki „The Green Marketing Manifesto”.
Spotkania tematyczne – inicjatywy warsztatowo-dyskusyjne,
dotyczące istotnych, praktycznych kwestii lub trendów związa-

nych z odpowiedzialnym biznesem w firmach. Tematy podjęte
w roku 2010 to:
• Zielone IT – z udziałem koordynatora kampanii – MakeITfair
Zielone IT
Koalicji KARAT oraz przedstawiciela Computerworld; na bazie
spotkania powstała broszura
„Zielone IT”;
• Media–Komunikacja–CSR –
wewnętrzna dyskusja przedstawicieli Partnerów Strategicznych
oraz FOB poświęcona możliwościom wspólnych działań w zakresie relacji z mediami w kontekście CSR.
NIEZBĘDNIK ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Grupy Robocze – na podstawie
zebranych doświadczeń biznesowych, uczestniczące w pracach Grup firmy wypracowały
stronę poświeconą dialogowi
społecznemu i budowaniu relacji z interesariuszami – www.
interesariusze.pl
Celem prac działających od 2009 roku roboczych grup eksperckich jest:
• Wypracowywanie wspólnych stanowisk grupy – materiał do
zaprezentowania przedstawicielom sektora publicznego, rozpowszechniania wśród biznesu, opinii publicznej;
• Wspólne akcje/kampanie – wymyślanie i realizowanie wspólnych kampanii, podejmowanie działań w obszarach będących
w centrum zainteresowań uczestników grupy, np. kampanie
edukujące konsumenta, ekologiczne itp.;
• Wspólne publikacje, zbiory dobrych praktyk – na podstawie
zebranych doświadczeń biznesowych.
Comiesięczne newslettery – z najciekawszymi informacjami dotyczącymi CSR w Polsce oraz poświęconymi Programowi Partnerstwa i jego uczestnikom.
Indywidualne spotkania ewaluacyjne z każdą z firm partnerskich – rozmowy podsumowujące mijający rok, określające
oczekiwania i potrzeby związane ze współpracą na rok kolejny,
wspierające określenie celów dla firmy na dany rok w zakresie
CSR oraz określające poziom i możliwość zaangażowania Partnera w działania FOB w danym roku.
Promocja odpowiedzialnych działań firm partnerskich poprzez:
• Targi Dobrych Praktyk CSR;
• zamieszczanie informacji i materiałów na stronie
www.odpowiedzialnybiznes.pl;
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• publikacje FOB;
• oraz wszelkie wydarzenia organizowane lub
współorganizowane przez FOB.
CSR w praktyce – Wkręć się w EKO – przedstawiciele firm partnerskich FOB wspólnie z uczniami w Zespole Szkół w Mokrej
Wsi wymienili żarówki na energooszczędne, zainstalowali na
kranach w łazienkach perlatory, posadzili młode drzewka. Akcja,
zorganizowana we współpracy z Fundacją Aeris Futuro, miała na
celu neutralizację CO2 po konferencji FOB w roku 2009 oraz promocję proekologicznych rozwiązań wśród dzieci i młodzieży.

O FORUM
W roku 2010, w ramach Programu Partnerstwa, Forum współpracowało z 55 firmami. 41 spośród nich to Partnerzy Strategiczni: ABB, Aviva, British American Tobacco Polska, Bayer,
BRE Bank SA, Cemex, Citi Handlowy, Coca-Cola HBC Polska,
Coca-Cola Poland Services, Danone, Deloitte Polska, eurobank,
GlaxoSmithKline, Grupa LOTOS, PGNiG SA, Grupa Żywiec,
Henkel, IKEA, Janssen-Cilag Polska, Johnson&Johnson Poland,
Kompania Piwowarska, Lafarge, L’Oréal Polska, METRO Group,
Microsoft, Nestlé Polska, Nivea, Polkomtel, PKN Orlen, Procter&Gamble, ProLogis, Provident, PwC, PZU SA, Ringier Axel
Springer, RWE Polska, Servier Polska, Shell Polska, Telekomunikacja Polska, Totalizator Sportowy, UPC Polska.
Pozostałe firmy współpracujące z FOB w 2010 roku: DOOR
Poland, Gemius, Grupa BOSS, Instytut Monitorowania Mediów, KONTEKST, Libraprint, Livingmedia, Pracownia Gier
Szkoleniowych, Pretendent, Profes, SARE, Górnośląska Spółka Gazownictwa, Karpacka Spółka Gazownictwa, Pomorska
Spółka Gazownictwa.
Jak dołączyć do Programu Partnerstwa?
Firmy uczestniczące w Programie tworzą ruch promujący odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Dlatego, ze względu na
wiarygodność Programu, Forum ustaliło przejrzyste kryteria
przystąpienia do niego, wyłączając niektóre branże (np. produkcja i handel bronią).

Strategiczna gra symulacyjna HEXGAME – dzięki niej Partnerzy mogli doświadczyć zarządzania w sytuacji ograniczonych
i trudno dostępnych zasobów. Przez uczestników określona
jako „rozwijająca wyobraźnię, twórcza”, „przydatna w rozwoju
kompetencji pracowników” (wybrane opinie). Grę przeprowadził Partner Wspierający FOB – Pracownia Gier Szkoleniowych.
Wydarzenie specjalne – uroczysta Gala z okazji 10-lecia FOB,
podczas której za długoletnią współpracę pamiątkowymi statuetkami uhonorowano firmy: ABB (10-letnia współpraca), PwC
(9 lat), Shell (8 lat), Danone (7 lat), PKN ORLEN (7 lat), Provident
(7 lat), Microsoft (6 lat), Nestlé (6 lat), BAT (5 lat), Grupa TP
(5 lat), Polkomtel (5 lat) i Servier (5 lat).

Na Program składają się dwa poziomy współpracy:
Partner Strategiczny – firmy, które mogą pochwalić się określonym dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej
biznesu, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi,
a wraz z przystąpieniem do grona Partnerów Strategicznych
Forum zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei
w Polsce oraz rozwijać swoje działania w tym zakresie;
Partner Wspierający − firmy i instytucje, które dzieląc się z Forum swoją wiedzą i narzędziami, wspierają je w profesjonalnym i sprawnym zarządzaniu organizacją.
Przyjmując firmę do grona Partnerów, FOB opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę
chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego
tematu w Polsce. Zadaniem FOB jest bowiem tworzenie przyjaznego klimatu dla wymiany dobrych przykładów i doświadczeń
oraz pokazywanie, że warto prowadzić biznes w odpowiedzialny sposób.

Szczegółowych informacji udziela:
Justyna Januszewska
Menedżer Programu Partnerstwa
e-mail: justyna.januszewska@fob.org.pl
tel. 22 627 18 71, tel. kom. 663 020 358

Najważniejsze wydarzenia
2010 roku w kontekście CSR
– opinie liderów
Marek Kosycarz, Citizenship Director, Microsoft
Powódź, która dwukrotnie dotknęła znaczne obszary naszego
kraju w 2010 roku, była faktycznym testem, na ile korporacyjne
działania CSR są jedynie pretekstem dla PR, a na ile przynoszą
faktyczne korzyści społeczne. Dla poważnego CSR nie powinien
to być czas przecinania wstęg w świetle fleszy, tylko czas konkretnego, żmudnego, „nieefektownego” pomagania.

Łukasz Krzeski, Kierownik Działu Promocji i PR, Polkomtel S.A. W branży telekomunikacyjnej, w roku 2010, do
najważniejszych zjawisk zaliczyłbym dynamiczny rozwój zastosowania technologii mobilnych i informatycznych w działaniach
z zakresu CSR. Operator sieci Plus zrealizował szereg tego typu
przedsięwzięć, przykładem może być System Informacji Wizualnej dla Turystów w Tatrach, stworzony wspólnie z TOPR, czy też
projekt z zakresu Green IT – wirtualizacja serwerów powodująca znaczny spadek emisji CO2.

Jacek Kuchenbeker, Menedżer w Dziale Zarządzania
Ryzykiem, Deloitte W 2010 roku Giełda nadała Respect Index zmodyfikowaną formułę i charakter, co podnosi jego rangę
jako narzędzia oddziałującego na spółki i mobilizującego je do
poważnego traktowania CSR. Dzięki wprowadzeniu kryterium
płynności w ocenie spółek, Indeks stał się instrumentem finansowym bardziej interesującym i dostępnym dla inwestorów.
W efekcie ma on szansę zwiększyć przekonanie rynku giełdowego (i nie tylko) co do wagi CSR dla zapewnienia długotrwałego rozwoju i wzrostu wartości firm.

Gabriela Bar, kierownik ds. komunikacji i CSR, British American Tobacco W przypadku branży tytoniowej
możemy mówić o dwóch projektach. Pierwszym z nich są kampanie zapobiegania paleniu wśród nieletnich i prowadzenia
odpowiedzialnej sprzedaży – skierowane do detalistów. Drugi
obszar to walka z przemytem wyrobów tytoniowych. W 2010
roku zostały podpisane umowy o współpracy w walce z przemytem między Unią Europejską a dwoma producentami wyrobów
tytoniowych: British American Tobacco i Imperial Tobacco.

Marta Tęsiorowska, Wiceprezes ds. Marketingu
i Komunikacji, ProLogis Najistotniejszym wydarzeniem
w obszarze działań społecznej odpowiedzialności biznesu
w branży logistycznej była konsolidacja sił i wspólna pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi, która dotknęła południowe
regiony naszego kraju. Na apel wzywający do niesienia pomocy
ofiarom kataklizmu odpowiedziała większość firm zajmujących
się transportem, spedycją i logistyką w Polsce. W obliczu klęski
żywiołowej nie liczyła się rywalizacji i konkurencja, a znaczenia
nabrało to, co możemy wspólnie zrobić. Firmy zbierały żywność,
koce, środki czystości, przekazywały środki finansowe na walkę
ze skutkami powodzi. To mały wielki gest, który pokazał, że firmy rozumieją, co znaczy społeczna odpowiedzialność i potrafią
skutecznie włączyć się w pomoc potrzebującym.

Katarzyna Dulko, Sustainability Officer, Ringier
Axel Springer Polska W branży mediów – zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych – ostatni rok zapoczątkował duże
zmiany pod względem podejścia do zarządzania i raportowania
społecznego. Wart uwagi jest przede wszystkim opracowywany
przez GRI „mediowy” dodatek do wytycznych. Konsultowany
z przedstawicielami wielu wydawców, stacji telewizyjnych czy
portali internetowych, ma szansę stać się impulsem do „głębszego” CSR w mediach jako przedsiębiorstwach.

Renata Juszkiewicz, Dyrektor Przedstawicielstwa
METRO GROUP w Polsce Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji wydała „Raport Dobrych Praktyk CSR”. To pierwsza tak obszerna publikacja na temat CSR w branży handlowej w Polsce,
przedstawiająca kierunki strategii społecznej odpowiedzialności organizacji, do której należy 12 dużych firm detalicznych
i dystrybucyjnych. Publikacja zachęca inne firmy z sektora handlowego do podejmowania działań CSR i odpowiedzialnego
gospodarowania zasobami.

Statuetki zostały wykonane przy współudziale osób z autyzmem zatrudnionych w Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS.
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Dzięki wszystkim tym działaniom coraz więcej młodych ludzi
styka się z pojęciem społecznie odpowiedzialnego biznesu i –
co ważniejsze – rośnie liczba pasjonatów CSR. W roku 2010 Liga
Odpowiedzialnego Biznesu miała 4 tysiące odbiorców, wśród
nich wielu świadomych konsumentów – w przyszłości pracowników – którzy chcą wdrażać ideę odpowiedzialnego biznesu
w praktyce. Wszyscy oni budują podwaliny pod rzeczywistość,
w której wartości z dziedziny CSR będą mogły być stale wcielane w życie, a działania z tego zakresu staną się powszechnymi
praktykami. Życzymy wszystkim, żeby tak właśnie wyglądała
rzeczywistość drugiej dekady XXI wieku.

Edukacja dotycząca
odpowiedzialnego biznesu
i promocja CSR wśród
studentów po raz siódmy
W 2010 roku ponad 35 tysięcy osób polubiło stronę: „Prawdziwa nauka zaczyna się w miejscu, gdzie Google nie wie, o co
chodzi”. I chociaż w wyszukiwarkach internetowych po wpisaniu
hasła CSR wyświetlają się miliony wyników, to wciąż potrzebna
jest elementarna edukacja w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W dalszym ciągu brakuje skoordynowanych programów nauczania w szkołach średnich oraz zagadnień związanych z CSR w podstawach programowych uczelni wyższych.
Liga Odpowiedzialnego Biznesu już od 7 lat podejmuje wiele inicjatyw mających na celu poprawę tej sytuacji. Trafia do
szerokiego grona zainteresowanych dzięki zaangażowanym
studentom i studentkom, organizacjom z całej Polski, licznym
szkoleniom, spotkaniom z praktykami, konkursom związanym
z CSR, projektom promującym odpowiedzialny biznes i dotyczącym edukacji w tym zakresie, konferencjom oraz promowaniu
CSR w sieci za pomocą strony www.lob.org.pl oraz Facebooka.
W 2010 roku ponad 45 studentów – Ambasadorów i Ambasadorek CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – działało
w swoim środowisku lokalnym, upowszechniając ideę CSR. Sieć
studentów i studentek obejmowała kilkanaście miast, m.in.:
Białystok, Bielsko-Białą, Częstochowę, Gdańsk, Gdynię, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań,
Rzeszów, Sopot, Toruń, Wrocław, Warszawę i Zieloną Górę.

Oprócz tego, że współpracują z LOB w dziedzinie
promowania społecznej odpowiedzialności biznesu i edukowania na jej temat, Ambasadorzy i Ambasadorki CSR mają okazję zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną dzięki licznym spotkaniom,
szkoleniom oraz warsztatom prowadzonym przez
przedstawicieli firm i instytucji. Mogą również wziąć
udział w programie „Staże w CSR-ze”, który skierowany jest

do przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych gotowych
przyjąć młodych ludzi na staż do swoich oddziałów.

W ramach programu grantowego „Pracownia
Działań Lokalnych” organizacje z całej Polski angażowały się w projekty dotyczące promocji CSR
i edukacji na jej temat. W 2010 roku zorganizowano 25

inicjatyw skierowanych do studentów, licealistów, nauczycieli,
dziennikarzy oraz liderów społecznych. Spośród tych działań
wymienić można m.in.:
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Magdalena Andrejczuk
Koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
magdalena.andrejczuk@fob.org.pl
lob@lob.org.pl

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program
edukacyjny skierowany do środowiska
akademickiego, realizowany przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy
z PwC, Telekomunikacją Polską oraz Fundacją
Kronenberga przy banku Citi Handlowy.
LOB tworzy sieć Ambasadorów i Ambasadorek
CSR – studentów i studentek zaangażowanych
w promowanie idei odpowiedzialnego biznesu
w swoich lokalnych środowiskach
oraz organizacje studenckie realizujące projekty
w ramach programu grantowego
Pracownia Działań Lokalnych.

Ambasadorzy CSR

partnerzy

W 2010 roku wspierali nas Ambasadorzy CSR w 19 miastach:

•      seminarium „Ekologiczny Toruń” w Toruniu;
• cykl spotkań edukacyjnych w Białymstoku, podczas którego
studenci, dziennikarze i nauczyciele wzięli udział w warsztatach dotyczących CSR;
• Dni CSR zorganizowane przez SKN CSR przy Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu, w ramach których odbyły się
warsztaty, debata oksfordzka i Podwieczorek przy CSR (gdzie
gościem spotkania była pani Katarzyna Radecka z Kompanii
Piwowarskiej);
•   Podwieczorek przy CSR w Warszawie (podczas tego spotkania LOB gościł panią Magdalenę Szumną z British American
Tobacco);
• cykl kameralnych spotkań studentów, wykładowców oraz
dziennikarzy z przedstawicielami świata biznesu w Katowicach pod hasłem „Business Coffee&Cake”;
•        konferencję »CSR a PR, czy łączy je tylko„R”« w Bielsku-Białej.

patronat honorowy

patroni medialni

Podczas Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS Ambasadorzy
i Ambasadorki LOB w 13 miastach – od Jeleniej Góry przez
Opole, Bydgoszcz po Gdańsk – przeprowadzili szkolenia dotyczące CSR, w których uczestniczyło w sumie 250 osób. W 2010
roku LOB rozpoczął również współpracę z organizacją SIFE
POLAND, z którą ma zamiar promować CSR wśród młodzieży
akademickiej.

media współpracujące

Radio Centrum, Studiuje.eu, Radio Żak
organizacja współpracująca

Ważną inicjatywą, która upowszechnia ideę CSR wśród młodych
ludzi, jest Konkurs CSR-Case Study (www.csr-casestudy.pl).
Studenci z całej Polski mogą podczas niego zmierzyć się z zadaniami dotyczącymi zagadnień CSR.
Spotkaniem z gośćmi specjalnymi, profesorami Krzysztofem
Ziemnowiczem oraz Rickiem Crandallem z Uniwersytetu Karoliny Północnej w USA, rozpoczęła się dwudniowa Akademia
Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie (15–16 maja
2010). Wydarzenie związane było z tematem „Kontrowersje
i innowacje w CSR”. Podczas konferencji 45 uczestników z całej
Polski wzięło udział w 12 szkoleniach i dyskusjach prowadzonych przez 14 zaproszonych ekspertów.

1

0

-

"

/

%

LOB w 2010 roku w liczbach:
• W 2010 roku w ramach LOB działało
47 Ambasadorów i Ambasadorek
w 19 miastach
• Ponad 65 inicjatyw w całej Polsce
związanych z promocją i edukacją CSR

• Działania dotarły do ponad 4000
młodych osób

• 400 fanów na fanpage’u LOB
w portalu społecznościowym Facebook

• Stronę www.lob.org.pl wyświetlono
niemal 13 tysięcy razy, prawie 8200
stanowili niepowtarzalni użytkownicy

• Współpraca z ponad 40 organizacjami
studenckimi w całej Polsce
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nazwa praktyki

rodzaj praktyki

str

lp

„Development ALL 2011” i „Boot Camp 2.0” –
programy rozwoju pracowników

Edukacja pracowników

24

13

2

Alcatel-Lucent
Coca-Cola HBC Polska

nazwa praktyki

rodzaj praktyki

str

Bank Zachodni WBK

Obsługa bez barier

Rozwój rynku

34

14

BRE Bank

Wspieranie kobiecej przedsiębiorczości

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

34

„GO UP – Ruszaj w górę” –
program rozwoju kadry niemenedżerskiej

Edukacja pracowników

24

15

Deloitte Polska

„Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem
nadużyć i korupcji”

Edukacja

34

16

eurobank

Program edukacji finansowej konsumentów
oraz promocja responsible lending

Edukacja ekonomiczna

35

biznes a rynek

biznes a miejsce pracy
1

nazwa firmy

3

Coca-Cola Poland Services

Tydzień LIVE POSITIVELY (Live Positively Week)

Edukacja pracowników

25

4

Diners Club Polska

Talent Club – ogólnopolski program edukacyjny
dla kadry menedżerskiej

Edukacja pracowników

25

5

Grupa Raben

Konkurs „Pomysłodajnia”

Partycypacja pracowników
w zarządzaniu

26

6

HSBC Bank Polska S.A.

Strategia różnorodności i włączania (R&W) jako główny
czynnik rozwoju kultury opartej na wartościach

Równe szanse i różnorodność

26

7

Kompania Piwowarska

Portal społecznościowy pracowników
Kompanii Piwowarskiej „Małe Piwo”

Komunikacja wewnętrzna

8

Lafarge

Kampania promocyjna dla pracowników
„Przypnij się do życia”

9

NIVEA Polska Sp. z o.o.

10

17

Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

Zasady Dobrych Praktyk Assistance

Inicjatywy branżowe

35

18

GlaxoSmithKline

Program „Patron”

Inicjatywy branżowe

36

19

Intermarché

Dostawca Godny Polecenia

Zarządzanie łańcuchem dostaw

36

20

MAKRO Cash and Carry

Tu mieszkam, tu kupuję

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

37

27

21

mBank (Pion Bankowości
Detalicznej BRE Bank SA)

mRada

Dialog z interesariuszami

37

Zdrowie i bezpieczeństwo

27

22

Partnerstwo dla Zdrowia – społeczne innowacje
w biznesie

Innowacja zrównoważonego rozwoju

37

Firmowe przedszkole

Życie zawodowe i prywatne

28

Partnerstwo dla Zdrowia –
Danone, Biedronka i Lubella oraz
Instytut Matki i Dziecka

Prima Sara Lee Coffee
and Tea Poland S.A.

Zróżnicowanie i Otwartość

Równe szanse i różnorodność

28

23

POLPHARMA

„Okienko komunikacyjne” na opakowaniach leków
Polpharmy

Zdrowie i bezpieczeństwo

38

11

Ringier Axel Springer Polska

Poszukiwanie zrównoważonego rozwoju
w codziennej pracy

Partycypacja pracowników
w zarządzaniu

29

24

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA

Inicjatywy branżowe – spotkania firm energetycznych

Inicjatywy branżowe

38

12

RWE POLSKA

Kobiety z energią

Równe szanse i różnorodność

29

Zarządzanie łańcuchem dostaw

39

*

*

Zbiorczy opis Profilaktyka zdrowotna pracowników powstał na podstawie następujących praktyk:

Pomorska Spółka Gazownictwa

Zaprezentuj się odpowiedzialnie

Procter & Gamble Polska

Pampers-UNICEF „1 paczka = 1 ratująca życie szczepionka” Marketing zaangażowany społecznie

39

27

Ricoh Polska

PPP Green – usługa „zielonego konsultingu”
w zarządzaniu dokumentami

Innowacja zrównoważonego rozwoju

39

28

Ringier Axel Springer Polska

Optymalizacja procesów logistycznych
w dystrybucji gazet

Inicjatywy branżowe

40

Bank Gospodarstwa Krajowego

Miejsce pracy

Biedronka

Razem zadbajmy o zdrowie

Lafarge

Promowanie zdrowego stylu życia pracowników poprzez kampanie prewencyjne

29

RWE POLSKA

Energia z wiatraków

Innowacja zrównoważonego rozwoju

40

Pomorska Spółka Gazownictwa

Badanie na śniadanie

30

Tesco Polska

Akademia Dostawców Regionalnych –
Tesco wspiera lokalnych dostawców

Zarządzanie łańcuchem dostaw

40

31

TFI SKOK S.A.

Etyczne inwestowanie

Odpowiedzialne inwestowanie

41

32

Uni-logistics

Pomarańczowa Akademia Uni-logistics

Edukacja

41

Zbiorczy opis Wolontariat pracowniczy powstał na podstawie następujących praktyk:
Alcatel-Lucent

„Lepszy start – spełnione w działaniu” – wolontariat pracowniczy na rzecz wspierania młodych kobiet

Bank Gospodarstwa Krajowego

Wolontariat pracowniczy BGK

Citi Handlowy

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy

Coca-Cola HBC Polska

Program dla pracowników „Wolontariusz po radosnej stronie życia”

Danone Sp. z o.o.

Zaangażowanie pracowników w program społeczny

DB Schenker

EKO wolontariat pracowników DB Schenker

Henkel Polska Sp. z o.o.
L’Oréal Polska

Program Wolontariatu Pracowniczego MIT (Make an Impact on Tomorrow)
Łatwiejszy Dostęp do Wiedzy

NUTRICIA Zakłady Produkcyjne
Sp. z o.o.

Kalendarz Supporting Life w Opolu

NUTRICIA Zakłady Produkcyjne
Sp. z o.o.

Wolontariusze HOPE

Oracle Polska

Odnowienie świetlicy szpitalnej

Polkomtel S.A.

Konkurs grantowy

Prima Sara Lee Coffee and Tea
Poland S.A.

Wolontariat pracowniczy

ProLogis

Wolontariat pracowniczy z Fundacją SYNAPSIS

Spolita PR

Radom. Lokalnie współpracujemy odpowiedzialnie!

Tchibo Warszawa
Timberland/MIG Group

120

30

25
26

Wolontariusz Tchibo. Chcę pomagać!
Timberland Earth Day 2010 – Pieniny Małe

w w w.o dp owied z ialnybiz nes.p l

30

biznes a społeczeństwo
33

Accenture

Kobiecy Akcent

Równe szanse i różnorodność

44

34

ASTOR Sp. z o.o.

Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową

Edukacja

44

35

Avon

Avon kontra Przemoc

Zdrowie i bezpieczeństwo

44

36

Bank BPH SA

Kampania edukacyjna „Kobieta w świecie finansów”

Edukacja dla przedsiębiorczości

45

37

Bayer Sp. z o.o.

Making Science Make Sense

Edukacja

45

38

Blue Media S.A.

"Kierunek: kariera" – warsztaty dla osób poszukujących
pracy

Edukacja

46

39

Bonarka City Center (BCC)

Bonarka otwarta na dobre

Zaangażowanie społeczne

46

40

British American Tobacco Polska

Akademia Augustowska wspiera rozwój przedsiębiorczości – Lokalny Punkt Konsultacyjny w Augustowie

Edukacja dla przedsiębiorczości

47

41

Danone Sp. z o.o.

Internauci wspierają akcję „Podziel się Posiłkiem!”

Zaangażowanie społeczne

47

42

DB Schenker

Badanie społeczności lokalnych – „DB Schenker
jako preferowany sąsiad”

Dialog z interesariuszami

48

43

Fortress Sp. z o.o.

Projekt „Fortress z Aniołami”

Zaangażowanie społeczne

48
49

44

Gedeon Richter

Kampania edukacyjna „Mam SM”

Edukacja

45

GIWK Sp. z o.o.

Dialog z mieszkańcami

Zaangażowanie społeczne

49

46

Grupa Allegro

Akcja „Zielone Podwórka” 2010

Zaangażowanie społeczne

50

47

Grupa LOTOS S.A.

Akademia Bezpieczeństwa LOTOS

Zdrowie i bezpieczeństwo

50

48

Grupa TP

Akademia Orange

Zaangażowanie społeczne

51
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lp

nazwa firmy

nazwa praktyki

rodzaj praktyki

str

49

IBM Polska

Executive Service Corps – budowa inteligentniejszych
miast

Inwestycje społeczne

51

50

IBM Polska

Reading Companion – nauka czytania
w języku angielskim online

Edukacja

52

51

IKEA sklep w Gdańsku

Razem urządzimy lepszy świat

Zaangażowanie społeczne

53

52

ING Real Estate Development

Druga odsłona kampanii
„Zobaczyć przez dotyk – Wrocław w miniaturze”

Równe szanse i różnorodność

53

53

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Dziecko i świat za pan brat

Edukacja

53

54

just cause

„Gotuj z sercem”

Zaangażowanie społeczne

54

55

Kompania Piwowarska

Strona edukacyjna www.abcalkoholu.pl

Zdrowie i bezpieczeństwo

54

56

Konferencja Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce

Poradnik dla niewypłacalnych

Edukacja finansowa

55

lp

nazwa firmy

nazwa praktyki

rodzaj praktyki

85

Totalizator Sportowy

Bezpieczna Gra

Edukacja

69

86

TZMO SA

Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób
Niepełnosprawnych SENI Cup

Zaangażowanie społeczne

69

87

UPC Polska

Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+
„Dojrz@łość w sieci”

Równe szanse i różnorodność

70

88

WAWEL SA

Program „Masz Szansę” Fundacji „Wawel z Rodziną”

Równe szanse i różnorodność

70

89

WSK Rzeszów

Kompleksowy program promocji przedmiotów
i nauk ścisłych wśród dzieci, młodzieży szkolnej,
akademickiej oraz nauczycieli z terenu Podkarpacia

Edukacja

71

90

Żywiec Zdrój S.A.

Mamo, Tato, wolę wodę!

Zdrowie i bezpieczeństwo

71

*

Zbiorczy opis Pomoc powodzianom powstał na podstawie następujących praktyk:

73

57

Lafarge

Promocja bezpieczeństwa poza firmą

Zdrowie i bezpieczeństwo

55

Carrefour Polska Sp. z o.o.

Pomoc dla powodzian

58

LUKAS Bank

Kampania edukacyjna
„Bank z klasą. Cała wiedza o bankowości”

Edukacja finansowa

56

DB Schenker

DB Schenker logistyka dla powodzian

Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

Europ Assistance Powodzianom

Grupa Allegro

„Naprawianie szkoły. Przyłącz się do remontu” – akcja specjalna dla zalanej w czasie powodzi
szkoły w Jaśle

GRUPA ATLAS

Pomocna dłoń

59

McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Fundacja Ronalda McDonalda –
bo najważniejsze są DZIECKO i RODZINA

Zaangażowanie społeczne

56

60

Microsoft

Kampania Internet a dzieci niesłyszące –
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
poprzez eliminowanie zagrożeń internetowych

Równe szanse i różnorodność

57

Grupa Novartis

Odbudowa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach po powodzi

61

Nestlé Polska S.A.

Program edukacyjny marki WINIARY
„Jedz smacznie i zdrowo”

Edukacja

57

HDI Asekuracja Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.

Ogólnopolska kampania społeczna „HDI dla powodzian”

62

PAMSO

Projekt edukacyjno–informacyjny
Akademia Zdrowego Żywienia PAMSO oraz kampanie
„Pamso Kocha Slow Food” i „Back To School”

Edukacja

58

METRO GROUP

Pomoc powodzianom

Microsoft

Wolontariusze Microsoft na rzecz poszkodowanych w powodzi

PKN ORLEN S.A.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

PwC

Pomoc dla powodzian

PwC

Wsparcie doradcze najwyższej kadry kierowniczej dla organizacji niosących pomoc powodzianom

Radisson Blu Hotel, Kraków

Pomoc powodzianom

ROSSMANN

Pomoc dla powodzian

Totalizator Sportowy

Założenie Fundacji Milion Marzeń

63

Partner Center Sp. z o.o.

Kampania społeczna "Trzeźwolaty"

Zdrowie i bezpieczeństwo

58

64

PEKAES SA

Wielka Warszawska Zbiórka dla Szprotawy –
autentyczna współpraca w odpowiedzi
na autentyczną potrzebę pomocy

Zaangażowanie społeczne

59

65

PGNiG POOG Gazownia Gdańska

Galeria Jednego Dzieła

Zaangażowanie społeczne

59

66

PKN ORLEN S.A.

Drzwi Otwarte – wycieczki po Zakładzie Produkcyjnym
w Płocku

Edukacja

60

67

PKP Energetyka S.A.

Akademia Małego Amperka

Edukacja

60

68

Poldanor SA

Konkurs „Działajmy razem”

Rozwój lokalny

61

69

Polkomtel S.A.

Aplikacja Pierwsza Pomoc

Zdrowie i bezpieczeństwo

61

70

Polkomtel S.A.

Zintegrowany System Ratownictwa

Zdrowie i bezpieczeństwo

62

71

POLPHARMA

Popularyzacja tematyki compliance, czyli
przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów

Zdrowie i bezpieczeństwo

62

72

Polska Grupa Farmaceutyczna

Kultywowanie tradycji polskiego aptekarstwa

Edukacja

63

73
74
75
76

Procter & Gamble Polska
Provident
Provident
PwC

P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się
Między nami sąsiadami
Okrągły stół z interesariuszami firmy
Konkurs „Student Pro Bono”

Zaangażowanie społeczne
Rozwój lokalny
Dialog z interesariuszami
Zaangażowanie społeczne

63
64
64
65

77

PwC

Program „Bezpieczny Start”

Zaangażowanie społeczne

65

78

Ringier Axel Springer Polska

Społeczna sesja mody w „Dziewczynie”

Zaangażowanie społeczne

66

79

Samsung Electronics Polska
Sp. z o.o.

Akademia Techniki

Edukacja

66

str

biznes a środowisko
91

3M Poland

Green Week – Zielony Tydzień w 3M Poland

Edukacja ekologiczna

78

92

Autostrada Wielkopolska II SA

Inwestycja autostradowa w trosce
o zrównoważony rozwój

Ochrona środowiska

78

93

Danone Sp. z o.o.

Zielone działania Danone

Ograniczanie emisji

79

94

Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

EKO Assistance

Edukacja ekologiczna

79

95

Grupa Żywiec S.A.

Program Gospodarki Odpadami

Zarządzanie odpadami

80

96

Henkel Polska Sp. z o.o.

Konkurs ekologiczny „Henkel – zielone granty”

Edukacja ekologiczna

80

97

industria24.pl

ekoGRATY.pl

Edukacja ekologiczna

81

98

Kraft Foods Polska S.A.

Milka. Razem dla Tatr

Ochrona przyrody

81

99

Lafarge

Rekultywacja kopalni Biały Bór

Ochrona przyrody

82
82

100

PGNiG POOG Gazownia Bydgoska Edukacja i krzewienie postaw proekologicznych

Edukacja ekologiczna

101

PKN ORLEN S.A.

Ratujemy sokoła wędrownego

Ochrona przyrody

82

102

Radisson Blu Hotel, Kraków

„Blu Loves Green” – wyjątkowa lekcja ekologii

Edukacja ekologiczna

83

80

Servier Polska Sp. z o.o.

Mamo, tato dbajmy o serce!

Zdrowie i bezpieczeństwo

66

103

Ringier Axel Springer Polska

Pracownicze e-gratisy

Ekoefektywność

83

81

Skanska

Bezpieczni w drodze do szkoły

Zdrowie i bezpieczeństwo

67

104

Tchibo Warszawa

Cotton made in Africa

Sprawiedliwy handel

84

82

„SPOŁEM” Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu

Działalność na rzecz społeczności

Zaangażowanie społeczne

67

105

Tesco Polska

„Tesco dla Szkół” – niecodzienna lekcja ekologii

Edukacja ekologiczna

84

83

TelePolska Sp. z o.o.

Społeczny Operator Telekomunikacyjny

Marketing zaangażowany społecznie

68

106

Veolia Usługi dla Środowiska S.A.

Las dla Nas

Edukacja ekologiczna

85

84

Tesco Polska

Pierwszy krok w karierze zawodowej –
program praktyk szkolnych Tesco

Edukacja

68

107

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.

Ekologiczna kampania „Odkręć-Zduś-Segreguj”

Zarządzanie odpadami

85

122
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lp

*

nazwa firmy

nazwa praktyki

INDEKS FIRM I DOBRYCH PRAKTYK

rodzaj praktyki

Zbiorczy opis Ekobiuro powstał na podstawie następujących praktyk:

str

87

nazwa firmy

nr strony

nazwa firmy

nr strony

nazwa firmy

nr strony

3M Poland

78

Diners Club Polska

25, 112

ABB

106, 109, 116

DOOR Poland

116

Grupa TP/
Telekomunikacja Polska

51, 87, 91, 92,
105, 106, 107,
109, 110, 116,
119

Cemex Polska

Akcja edukacyjna

Accenture

44

DSA Financial Group

107

Citi Handlowy

Program Zarządzania Środowiskiem w Citi Handlowy

ACR

110

DTEK

5

109

80, 106, 116

Zielone IT

Adree Abrasive Articles

Grupa Żywiec

Coca-Cola HBC Polska

EDF Polska

38

Kształtowanie proekologicznych postaw wśród pracowników

Agencja Rozwoju Pomorza

3, 14, 110

73, 74

Danone Sp. z o.o.

e-file

109

Grupa Allegro

Karta Środowiskowa

Agora

107

Eko-Pil

106

HDI Asekuracja
Towarzystwo
Ubezpieczeń

Grupa TP

Program e-dokumenty

Alcatel-Lucent

24, 31

Electro-System

81

Henkel Polska

Program e-faktura

110

ElektroEko

100

30, 31, 80, 92,
116

Grupa TP

Allianz
American Express

96

EmiTel

108

Hill & Knowlton

107

HSBC Bank Polska

26
107

LUKAS Bank

Zielony Tydzień

Apart

107

ENEA

38, 90, 91

Polkomtel S.A.

Plus Ekologicznie

Apreo Logistics

59

EOS RISQ

59

HURT-PAPIER
Ryszard Cebula

Prima Sara Lee Coffee and Tea
Poland S.A.

Wyłączanie światła się opłaca

ASTOR Sp. z o.o.

44

Ernst&Young

104, 111

IBM Polska

51, 52, 70

Autostrada Wielkopolska II

78

eurobank

35, 116

Skanska Property Poland

Zielone Biura Skanska Property Poland

IKEA

53, 107, 116

Aviva

109, 116

Europ Assistance Polska

industria24.pl

81

Tchibo Warszawa

Zielone biuro

Avon

44, 45, 101

35, 36, 73, 74,
79

ING Bank Śląski

92, 93, 103

Bacha

59

53

Bank BPH

45

ING Real Estate
Development
ING Życie

112

Instytut Monitorowania
Mediów

116

Intermarché

36

INTERSPORT

59

Janssen-Cilag Polska

53, 54, 116

JLT

59

zarządzanie i raportowanie
108

Bank Gospodarstwa Krajowego

Raport społeczny Banku Gospodarstwa Krajowego

Raportowanie społeczne

90

Bank Gospodarstwa
Krajowego

30, 90

109

Danone Sp. z o.o.

Raport Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej
Danone 2006–2009

Raportowanie społeczne

90

Bank Ochrony Środowiska

110

Bank Zachodni WBK

34

110

ENEA S.A.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu GK
ENEA

Zarządzanie CSR

90

Bayer

45, 46, 116

Beer Fingers

109

Fabryka Komunikacji
Społecznej

19, 21, 98, 112

FLUID Kooperacja

108

Fortress

48, 49, 103

Fortum Power and Heat
Polska

38, 104

F-Secure

70
109

38

Johnson&Johnson Poland

116

Gdańsk Transport
Company

100

just cause

54

K2 Internet

101

Gdańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej

106

Karpacka Spółka
Gazownictwa

116

GDF Suez Energia Polska

38

Kompania Piwowarska

Gedeon Richter

49

27, 54, 103, 106,
109, 116, 118

Gemius/IIBR

19, 105, 112,
116

Konferencja
Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce

55, 107

KONTEKST

116

KPMG

111

Kraft Foods Polska

81, 108

L’Oréal Polska

31, 116

Laboratorium Badania
Komunikacji Społecznej

9, 19, 98, 112

Lafarge

27, 30, 55, 56,
82, 104, 116

Lediko

106

Lex Bufiks

106

Libraprint

116

Livingmedia

116

Lubella

37

LUKAS Bank

56, 87

LUVENA

102

MAKRO Cash and Carry

37

Manufaktura

12

MARSH

59
107

56, 57, 59

111

Grupa LOTOS S.A.

Raport roczny „Zrównoważony rozwój w perspektywie 10+”

Raportowanie społeczne

91

Beiersdorf

28

Gabinet Kosmetyczny
Studio Piękności.
Barbara Karkosz

112

Grupa TP

Komitet Sterujący ds. CSR

Zarządzanie CSR

91

Biedronka

30, 37, 96

Gaz-System

92

Blue Media

46

92

Bonarka City Center

46, 47

BP

3, 98, 107

93

BRE Bank/mBank

34, 37, 109, 112,
116

93

British American Tobacco
Polska

47, 116, 117,
118

Carrefour Polska

73

CBOS

18, 21

GES Investment Services

103

Cemex Polska

87, 106, 116

Gfk Polonia

111

Cermag Poznań

109

GIANT

59

Citi Handlowy

30, 31, 87, 104,
106, 107, 109,
116, 119

Giełda Papierów
Wartościowych

3, 103, 104, 107,
117

24, 31, 87, 104,
106, 116

GIWK

49, 50

GlaxoSmithKline

36, 106, 116

Good Looking Studio

101

GoodBrand CEE/
GoodBrand & Company

20, 21, 99, 112

Google

97, 111, 118

Górnośląska Spółka
Gazownictwa

116

31, 37, 47, 48,
79, 87, 90, 106,
108, 109, 112,
116

Grupa Allegro

50, 53, 73, 87

GRUPA ATLAS

73, 74, 107

Grupa BOSS

116

Data System

109

Grupa ETENDARD

59

DB Schenker

31, 48, 73, 74

Grupa Fresh

109

DDB

107

Grupa LOTOS

Deloitte Polska

8, 10, 20, 21, 34,
35, 87, 103, 105,
106, 111, 112,
116, 117

38, 50, 51, 91,
104, 108, 116

Grupa Novartis

73, 74

Mazur Roman –
Masterstudio of Business
Architecture

Grupa Raben

26

McDonald’s Polska

113
114
115
116
117

Henkel Polska Sp. z o.o.
ING Bank Śląski S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA

Program „Responsible Care”

Inicjatywy branżowe

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego
według normy ISO 14001

Standardy zarządzania

Raport Społeczny 2009 „Odpowiedzialna energia”

Raportowanie społeczne

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA

Zarządzanie Strategią Zrównoważonego Rozwoju
i Odpowiedzialnego Biznesu w GK PGNiG

Zarządzanie CSR

Ringier Axel Springer Polska

Nowe obszary zaangażowania

Raportowanie społeczne

94

Coca-Cola HBC Polska
Coca-Cola Poland Services

25, 106, 116

Consortio LEX

103

CSR Consulting

108

CSRinfo

64, 110

Dalkia Polska

38

Danone

124
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INDEKS FIRM I DOBRYCH PRAKTYK

INDEKS FIRM I DOBRYCH PRAKTYK

nazwa firmy

nr strony

nazwa firmy

nr strony

nazwa firmy

nr strony

Meblik

107

Pretius

110

Tesco Polska

Mediacom Warszawa

107

28, 31, 87

40, 41, 68, 69,
84, 85, 105

Mercer

59

Prima Sara Lee Coffee
and Tea Poland

TFI SKOK

41, 104

Metin-vest

5

PRO REHA

102

The Body Shop

97

METRO GROUP

73, 106, 116,
117

Procter & Gamble Polska

39, 63, 98, 106,
107, 116

Timberland/MIG Group

31

106

116

18, 58, 101, 111

Mexeo

Profes

TNS OBOP

Microsoft

57, 70, 73, 74,
116, 117

Profile

107

Totalizator Sportowy

69, 73, 74, 108,
116

ProLogis

31, 116, 117

Toyota Bońkowscy

109

Międzynarodowe Targi
Poznańskie

105

Provident

64, 65, 109, 116

Travelbrain.pl

100

107

TRIBAL DDB

107

Mondial Assistance

101

Trrio

106

Nadra Bank

5

Przedsiębiorstwo
Gastronomiczno-Handlowe
„GASTROPOL”

57, 105, 106,
109, 116

109

69, 70

Nestlé Polska

Przedsiębiorstwo
Techniczno-Budowlane
Nickel

TZMO
Uni-logistics

41

UPC Polska

70, 101, 116

107

VALUE MEDIA

107

VALUES grupa firm
doradczych

103

Netiology

101

NIVEA Polska

28, 116

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Wenta”

NUTRICIA Zakłady
Produkcyjne

30, 31

Pure-Pr

98

Obolon

5

PwC/
PricewaterhouseCoopers

Vattenfall

38, 103, 108

On Board

97

Veolia
Usługi dla Środowiska

85

Opal

109

38, 65, 73, 74,
99, 103, 104,
105, 108, 109,
110, 111,112,
116, 119

WAWEL

70, 71

OPAL RYSZARD SZULC,
WACŁAW OLEJNICZAK

102

PZL

107

Wizard

102

Oracle Polska

31

PZU

108, 112, 116

WSK Rzeszów

71

Ośrodek Rekreacji
i Wypoczynku
„Nad Zalewem”

108

Radisson Blu Hotel, Kraków

73, 74, 83, 110

Young & Rubicam Brands

105

Rc2

107

Real

73

Zespół Elektrowni Wodnych 108
Niedzica

Rekopol Organizacja
Odzysku

104

Remondis Electrorecykling

81

Ricoh Polska

39

Ringier Axel Springer
Polska

29, 40, 66, 83,
84, 94, 109, 116,
117

Rio Tinto

97

Roche Polska

102

ROSSMANN

73

RWE POLSKA

29, 40, 116

PAMSO

58

Partner Center

58, 59

PEKAES

59

PGNiG POOG
Gazownia Bydgoska

82

PGNiG POOG
Gazownia Gdańska

59, 60

PieM Projekt

107

PKN ORLEN

13, 60, 73, 82,
83, 106, 108,
109, 116

PKP Energetyka

60

Samsung Electronics Polska 66

Poldanor

61

San Markos

107

Polkomtel/PLUS

30, 31, 59, 61,
62, 87, 106, 116,
117

SARE

103, 116

SCM

5

Servier Polska

66, 67, 116

POLPHARMA

38, 62

Shell

116

Polska Grupa
Farmaceutyczna

63

Sheraton Poznań Hotel

109

Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo

38, 93, 94, 104,
105, 106, 108,
109, 110, 112,
116

Skandia Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń

107

Skanska

67, 87

Spolita PR

31

„SPOŁEM” Poznańska
Spółdzielnia Spożywców
w Poznaniu

67

Stator

107

Swedwood Poland

108

Tarnowskie Wodociągi

106

Tauron

38

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
Operator

38, 104

Pomorska Spółka
Gazownictwa

30, 39, 116

Pracownia Gier
Szkoleniowych

116

Praktiker

102

Tchibo Warszawa

30, 31, 84, 87

Pretendent

116

TelePolska

68
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Zespół Uzdrowisk Kłodzkich 85, 86
Żywiec Zdrój

71, 72, 107
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INDEKS
FIRM
PRAKTYK
2000
2001 I DOBRYCH
2002
2003
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

RAPORT Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010

RAPORT

ODPOWIEDZIALNY
BIZNES W POLSCE
Dobre praktyki

2011
2010 rok

DA J
PRZYKŁAD
INNYM!
Dobre praktyki prześlij na adres:
raport2011@fob.org.pl
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