
Podsumowanie działań 
merytorycznych
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
w roku 2011



INICJATYWY FOBu w 2011
• RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. DOBRE 

PRAKTYKI 2010

• PROGRAM PARTNERSTWA

• KARTA RÓŻNORODNOŚCI

• ROZMOWY O ODPOWIEDZIALNYM BIZNESIE

• LIGA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

• CSR 2.0

• KONFERENCJA „WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JAK 
ZWIĘKSZYĆ OBECNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ CSR W UE” (wraz z 
Ministerstwem Gospodarki)

• PUBLIKACJE I BADANIA

• WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM 

• WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI

• INNE INICJATYWY



• 117 dobrych praktyk

• 108 firm i instytucji

• 48 praktyk w 4 opisach zbiorczych

• 10 artykułów i 3 wypowiedzi 

• 5 wypowiedzi internautów

• analiza wybranych badań związanych 
z CSR

• 37 fragmentów artykułów prasowych

• 127 inicjatyw i wydarzeń w kalendarium

• Interaktywny e-book

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. 
Dobre Praktyki”



Ogłoszenie Raportu 31 marca 2011 r.
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre Praktyki”

Debata na temat przyszłej roli biznesu „Wizja dla 
Europy w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju” z 
udziałem:
• prof. Anna Giza-Poleszczuk (Fundacja Stocznia)
• Dariusz Szwed (Zieloni 2004)
• dr Grzegorz Makowski (Instytut Spraw 

Publicznych)
• Lidia Kołucka-Żuk (CEE Trust)
• Zbigniew Pisarski (Fundacja im. Kazimierza  

Puławskiego) 

Ogłoszenie wyników I edycji konkursu dla dziennikarzy „Pióro 
odpowiedzialności”: nagroda główna dla Magdaleny Krukowskiej



Ogłoszenie Raportu w regionach 
(marzec-kwiecień 2011)
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre Praktyki”

• „Odpowiedzialny biznes szansą na rozwój regionów” – konferencje w 
czterech polskich miastach: Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Krakowie. 

• Przedstawiciele lokalnego biznesu, administracji, organizacji pozarządowych oraz 
mediów dyskutowali na temat wzajemnej współpracy oraz szans na zrównoważony 
rozwój regionów.





W roku 2011 do Programu Partnerstwa dołączyli:

W roku 2011 z Programu Partnerstwa zrezygnowali:



Spotkania z ekspertem

• Jan Jonker – 13 maja 2011

Sustainability as a driver of business innovation

• Paul Herman – 1 czerwca 2011

How sustainability drives profitability



Spotkania tematyczne

Wyzwania wolontariatu pracowniczego –
8.04.2011
Po spotkaniu powstała broszura będąca praktycznym 
poradnikiem pokazującym, w jaki sposób radzić sobie z 
najczęściej pojawiającymi się trudnościami podczas realizacji 
wolontariackich programów.

Dialog z interesariuszami –
12.10.2011
Poradnik dotyczący prowadzenia dialogu wg 
normy AA1000, zawierać będzie 
doświadczenia praktyków w tym obszarze 
oraz odpowie na pytania: jak zaplanować 
proces dialogu w firmie, jak przeprowadzić, 
jakie wyzwania mogą się pojawić i jak je 
można pokonać.



Newsletter

• Dostęp do najnowszych 
informacji o 
odpowiedzialnym biznesie

• Zaproszenia na wydarzenia 
organizowane przez FOB

• Wiadomości o trendach 
CSR na świecie

• Wiadomości od Partnerów



CSR w praktyce, 22 lipca 2011 

• Akcja „CSR w praktyce” miała na celu neutralizację CO2 po 
konferencji FOB-u w roku 2010 oraz rewitalizację terenu przy 
nowej inwestycji drogowej w podwarszawskich Ząbkach 

• Akcja przy wsparciu Fundacji Aeris Futuro oraz Burmistrza i 
Urzędu Miasta Ząbki

• Pracownicy FOB i firm partnerskich posadzili 40 drzew

• Uczestnicy akcji wzięli udział w sprzątaniu lasu miejskiego

• Działania Forum i firm partnerskich na rzecz środowiska, we 
współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami



Seria filmów – Focus on Partner

Filmy dotyczące działań firm w obszarze odpowiedzialnego biznesu –
promocja i prezentacja dobrych praktyk



Grupy Robocze 2011
Programu Partnerstwa



Partnerzy na portalu FOB



Inne inicjatywy dla Partnerów
Europejski Rok Wolontariatu, 7 września 2011

• Debata w ramach Dnia Wolontariatu Pracowniczego 

podczas EYV 2011 Tour z udziałem firm Programu Partnerstwa

„Wolontariat pracowniczy w strategii CSR firmy”

• Zaproszeni goście wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania o miejsce wolontariatu 
pracowniczego w strategii CSR firmy. Analizowano, gdzie w firmach lokowany jest 
wolontariat, kto zarządza programami tego typu, jakie działy są do tego angażowane. 
Zastanawiano się w jaki sposób wolontariat pracowniczy przyczynia się do osiągnięcia celów 
strategicznych firmy w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.



Inne inicjatywy dla Partnerów
Vision 2050- Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego 
Biznesu, 27 maja 2011

• Analiza roli, jaką polski biznes ma do odegrania na przestrzeni 
najbliższych dekad w kształtowaniu warunków stabilnego 
rozwoju gospodarczego, który umożliwi realizację aspiracji 
rozwojowych obecnego i przyszłych pokoleń.

• Przedsięwzięcie nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy, 
podjętej przez World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), dokumentu „Vision 2050. The New 
agenda for business”.

• W Polsce projekt realizowany jest pod patronatem 
Ministerstwa Gospodarki we współpracy z Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu i PwC.



Inne inicjatywy dla Partnerów
Warsztaty Zarządzania wiekiem w firmie
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

• Możliwość uczestnictwa firm Programu 
Partnerstwa

• Zarządzanie wiekiem w kontekście osób 
50+

• Sytuacja osób dojrzałych na rynku pracy

• Co to jest zarządzanie wiekiem

• W jaki sposób i dlaczego firmy wdrażają 
praktyki przyjazne pracownikom 50+ na 
świecie

• Polskie przykłady praktyk przyjaznych 
pracownikom dojrzałym



Na styku biznesu i polityki. Wspólne podejście do zmian 
demograficznych w Europie (styczeń 2011)

• Seminarium w ramach inicjatywy CSR Europe Enterprise 2020 Collaborative Venture „Using 
Potential – Jointly Tackling Demographic Change in Europe” odbywa się w kolejnych 
państwach europejskich. Spotkania poświęcone zagrożeniom wynikającym ze zmian 
demograficznych.

• Spotkanie zorganizowane przy współpracy z niemiecką organizacją Econsense (Forum na 
rzecz Zrównoważonego Rozwoju Niemieckiego Biznesu). 



Karta Różnorodności
• Tworzenie polskiej wersji Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter) poprzez konsultacje z 

przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji reprezentujących interesy różnych grup 
społecznych, m.in. niepełnosprawnych, osób starszych, rodziców, mniejszości seksualnych 
czy religijnych.

• Karta Różnorodności jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez przedsiębiorstwo, 
które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się 
działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. 



• styczeń – Made in China made by…? Czyli rozmowa o 
odpowiedzialnej produkcji

• marzec – CSR w kancelariach prawnych

• czerwiec – Odpowiedzialna turystyka

• wrzesień – Społeczna odpowiedzialność małych 
i średnich przedsiębiorstw

Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie



VII edycja LOB (2010/2011)
• 25 Ambasadorów/ek na 22 uczelniach w 15

miastach 

• 25 projektów w programie grantowym 

• 50 współpracujących organizacji studenckich

• Staże w CSR-ze

• 5 Podwieczorków przy CSR-ze

• Prawie 100 warsztatów, paneli dyskusyjnych, 
szkoleń i innych wystąpień o CSR

• 2 Konkursy o CSR – ponad 120 uczestników/ek

• 500 licealistów/ek przeszkolonych podczas 
lekcji w szkołach średnich

• ponad tysiąc fanów/ek Fan Page’a LOB na 
Facebooku

• 7 tys. odbiorców/czyń programu LOB

Edukacyjny program 

dla studentów

VIII edycja LOB (2011/2012) –
zainaugurowana w październiku 2011
• 25 Ambasadorów z 25 uczelni w 16 miastach

• 30 współpracujących organizacji studenckich

• 5 projektów w programie grantowym

• 10 patronatów nad projektami LOB



„e-CSR, czyli ekonomia, ekologia, etyka” 

Warszawa, 13-14 maja 2011

• 75 uczestników i uczestniczek z całej Polski

• 12 różnych warsztatów i szkoleń, 
panel dyskusyjny, gra strategiczna

• Wykład „CSR and SD and the Changing Bottom 
Lines of Organisations”– prof. Jan Jonker 
(Nijmegen School of Management w Holandii) – gość 
specjalny

• eksperci/tki specjaliści/tki z firm, organizacji 
pozarządowych, akademicy, praktycy i teoretycy

• udział prof. Krzysztofa Ziemnowicza 
(Uniwersytet Karoliny Północnej w USA)

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu



21 października 2011

• Ponad 150 uczestników
• Polscy i zagraniczni eksperci
• Najciekawsze polskie projekty CSR 2.0 w formule Pecha Kucha
• 2 warsztaty dla uczestników
• Prezentacja wyników badań „Odpowiedzialny marketing”
• Możliwość oglądania konferencji online
• Możliwość bieżącego komentowania i zadawania pytań na 

Facebooku: www.facebook.com/CSRdwazero
• Interaktywna ankieta dla uczestników konferencji i widzów 

internetowych



5 września w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w ramach Polskiej Prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej odbyła się międzynarodowa konferencja Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu i  Ministerstwa Gospodarki „Wspólna 
odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność i skuteczność CSR w UE”

• 2 sesje plenarne

• 8 sesji warsztatowych

• Multimedialna wystawa  - 10 lat dobrych praktyk CSR

• Uczestnicy: eksperci, politycy, przedstawiciele administracji rządowej i organizacji 
międzynarodowych, w tym Komisji Europejskiej i UNDP, przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe oraz reprezentanci środowiska akademickiego

• Transmisja na żywo na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl



Sesja plenarna „CSR w wizji i strategii”

Min. Rafał Baniak, 
Ministerstwo Gospodarki

Per Sandberg, WBCSDSusan Bird, Komisja Europejska

Mirella Panek-
Owsiańska, FOB

Paweł Olechnowicz, Grupa LOTOS



Sesja warsztatowa Dialog

Sesja warsztatowa 
Ekonomia społeczna



Sesja warsztatowa 
Monitorowanie

Sesja warsztatowa 
Odpowiedzialne inwestowanie



Sesja warsztatowa 
Standardy zarządzania

Sesja warsztatowa 
Innowacje



Sesja warsztatowa 
Konsumenci

Sesja warsztatowa 
Mierzenie



Sesja plenarna „Raportowanie”

Marjolein Baghuis, 
GRI

Nicolas Bernier
Abad, Komisja 

Europejska

Richard Howitt, 
Parlament Europejski

Jowita Twardowska, 
Grupa LOTOS

Luc Hendrickx, UEAPME



Media



PUBLIKACJE I BADANIA
FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU



Publikacja „Wspólna odpowiedzialność. Rola 
dostaw i zakupów”

• Publikacja tłumaczy czym jest odpowiedzialny łańcuch dostaw – jeden z 
najważniejszych i najbardziej złożonych elementów zarządzania. 

• Zbiór artykułów na temat odpowiedzialnego łańcucha dostaw, pod 
redakcją Natalii Ćwik



Publikacja „Jak uczyć o społecznej 
odpowiedzialności i zrównoważonym 
rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli”

• Publikacja przedstawia informacje oraz wytyczne umożliwiające prawidłowe 
zrozumienie tematu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego 
rozwoju oraz ich wprowadzenie na różnych etapach nauczania

• Publikacja powstała na zlecenie Grupy Roboczej ds. edukacji w Ministerstwie 
Gospodarki

• Pod redakcją dr. Janusza Reichela i Przemysława Oczypa



Publikacja i badanie „Polskie i szwedzkie MŚP 
wobec wyzwań CSR”

• Badania przeprowadzono w ramach projektu RespEn

• Dwujęzyczna publikacja zawiera:
• wyniki badania zrealizowanego w 

województwie pomorskim i regionie Kalmar;
• komentarze ekspertów;
• analizy rozwoju i stanu obecnego CSR 

w Polsce i w Szwecji;
• rekomendacje dotyczące rozwoju CSR 

w sektorze MSP oraz przykłady dobrych 
praktyk małych i średnich firm.



Badanie „Społecznie odpowiedzialne 
inwestowanie w Polsce”

• Badanie  świadomości społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz jej 
znaczenia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych wśród inwestorów 
instytucjonalnych na polskim rynku kapitałowym

• Wspólne badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i portalu Odpowiedzialne-
Inwestowanie.pl, zrealizowane przez Korporację Badawczą Pretendent

• Uczestnicy badania: przedstawiciele 
podmiotów sektora finansowego, 
odpowiedzialni za zarządzanie aktywami.  

• Cel badania: weryfikacja wiedzy i postaw 
zarządzających odnośnie uwzględniania w 
decyzjach inwestycyjnych kryteriów 
środowiskowych, społecznych i związanych 
z ładem korporacyjnym 



Badanie „Odpowiedzialny marketing 
oczami menedżerów”

• Badanie dotyczyło relacji między marketingiem a zasadami 
etyki, strategii CSR w firmach, inicjatyw z zakresu CSR 
realizowanych przez firmy, sposobów komunikacji z 
interesariuszami, nowych trendów i kierunków rozwoju marketingu

• Badanie wykonane przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (IIBR, Grupa 
Gemius SA) na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2011 roku

• Odpowiedzialny marketing związany jest 
z rzetelnością i merytorycznością 
komunikatów, które nie wprowadzają 
odbiorcy w błąd 

• Nieetyczny marketing związany jest 
przede wszystkim z oszustwami oraz 
niejasną bądź fałszywą komunikacją

• Firmy korzystają z social media w 
komunikacji marketingowej

• Działania CSR są najczęściej związane z 
ekologią, wspieraniem fundacji, 
przeznaczaniem funduszy na wsparcie 
potrzebujących

Wnioski:



Publikacje i badania - wsparcie zewnętrznych 
inicjatyw

• Badanie „Panel CSR” 
• Zrealizowane przez Laboratorium Badania 

Komunikacji Społecznej we współpracy z Fabryką 
Komunikacji Społecznej. FOB jest Partnerem 
Merytorycznym badania

• Wyniki: konsumenci chcą współpracować z firmami 
na rzecz wspólnego dobra 

Publikacja „Społeczna odpowiedzialność biznesu 
- krytyczna analiza” pod wydaniem Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego. Artykuł „Społeczna 
odpowiedzialność biznesu i innowacje” autorstwa 
Natalii Ćwik z FOB



FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 
JAKO PARTNER I PATRON 



Projekt RespEn

RespEn „Odpowiedzialna przedsiębiorczość –
sposób na zwiększenie konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw podczas 

kryzysu gospodarczego”

Zrealizowane działania

• Badanie – 251 małych i średnich 
przedsiębiorstw na Pomorzu. Do badania 
przygotowana została autorska metodologia

• Publikacja – podsumowanie badania

• Konferencja „Społeczna odpowiedzialność 
małych i średnich przedsiębiorstw” – 22 
września; 70 uczestników 

• Strona internetowa www.responsiblesme.eu

Spotkanie robocze grupy projektowej - 29-
30 listopada w Kalmar. Obecni 
przedstawiciele 4 organizacji partnerskich 
projektu (IUC Kalmar, Agencja Rozwoju 
Pomorza, Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, FOB) 
oraz zaproszeni eksperci . 



Konkursy i rankingi

5. edycja Rankingu odpowiedzialnych firm 
przygotowana we współpracy z Dziennikiem Gazetą 
Prawną, Akademią Leona Koźmińskiego oraz PwC
Partnerzy FOB w czołówce rankingu 
Wyniki ogłoszone 13 kwietnia 

5. edycja Konkursu Raporty Społeczne
Współorganizator wraz z PwC i CSR Consulting
Partnerzy FOB zwycięzcami konkursu
Wyniki ogłoszone 1 grudnia

Konkurs Kampania Społeczna Roku 2010
Patronat i udział w Jury
Wyniki ogłoszone podczas Gali 2 czerwca

Konkurs „Moje odpowiedzialne wakacje”



Konkursy i rankingi – c.d.

• Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – patron 
medialny

• Złote Spinacze – udział w jury

• Mama w pracy – patronat honorowy

• Liderzy Filantropii 2011 - patron

• Konkurs Verba Veritatis - patronat honorowy

• EKOodpowiedzialni w biznesie – patron

• Konkurs ekoGRATY.pl - patron



Kampanie i programy



Konferencje pod patronatem FOB

CSR - moda, konieczność, czy wybór - 30 listopada 2011

Międzynarodowa konferencja „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców 
mineralnych w Europie - integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia 
zasobów” - 20-22 października 2011 

KNOW HEALTH I Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej we 
Wrocławiu - 18-20 października 2011

VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - 10 -17 września 2011

Dzień wolontariatu pracowniczego w ramach Europejskiego 

Roku Wolontariatu - 7 września 2011

II edycja SocialCamp Kraków "wolna kultura" - 16 lutego 2011 

Efektywność Społecznego Zaangażowania Firm - 9 lutego 2011 



Konferencje pod patronatem FOB - c.d.

Forum CSR 2011. Model tworzenia wartości 
(Shared Value Model) - praktyczne rozwiązania 
dla biznesu! - 17 czerwca 2011

Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie 
łódzkim - 25 maja 2011

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna odpowiedzialność 
organizacji. Polityczna poprawność 
czy obywatelska postawa?” - 9-10 maja 2011

Sustainability in practice. Examples from the Belgian business and industry
in Poland - 15 kwietnia 2011



Konferencje pod patronatem portalu 
odpowiedzialnybiznes.pl

ECOdialog - 21-22 listopada 2011

Polski przemysł na drodze ku ekoinnowacji - 27 października 2011 

Międzynarodowa konferencja „Odpowiedzialny biznes i niepełnosprawność - strata czy zysk?” -
20 października 2011

5. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu- 13-14 października 2011

III Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialna Energia - 14 czerwca 2011

Gdzie przeszłość styka się z przyszłością. Rewitalizacja i rozszerzona rzeczywistość – miejskie 
strategie architektury XXI wieku - 11 maja 2011

Social Camp III - ekonomia internetu - 19 kwietnia 2011

Współczesna polityka społeczna - 6-8 kwietnia 2011

Zarządzanie różnorodnością – nowy trend czy logiczna decyzja biznesowa? - 24 marca 2011

Przedsiębiorca społecznie zaangażowany - szansa czy zagrożenie - 9 lutego 2011



POZOSTAŁE INICJATYWY
Z UDZIAŁEM 

FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU



Współpraca z instytucjami publicznymi

• Udział w pracach Grup Roboczych w ramach Zespołu ds. 
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy 
Ministerstwie Gospodarki

• Społeczna odpowiedzialność sektora energetycznego. 
Projekt Urzędu Regulacji Energetyki

• Forum Dobrych Praktyk „Siła kobiet – siłą firmy” –
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania 

• Karta Różnorodności – projekt na rzecz zarządzania 
różnorodnością pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. 
Równego Traktowania oraz 
Rzecznika Praw Obywatelskich

• Konsultacje ustawy prawo o stowarzyszeniach w 
Kancelarii Prezydenta



Współpraca ze środowiskiem 
akademickim

• Partner merytoryczny studiów podyplomowych 
"CSR - Strategia Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu" na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW

• Partner V. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna 
poprawność czy obywatelska postawa?” organizowana 
przez Katedrę Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu oraz Katedrę Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie w dniach 9-10 maja 2011

• Patron konferencji „Współczesna polityka społeczna” organizowanej przez 
Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP 
w Warszawie w dniach 6-8 kwietnia 2011



Wystąpienia przedstawicieli FOB-u 
na konferencjach krajowych

• 9 lutego 2011, Warszawa - Przedsiębiorca społecznie zaangażowany

• 24 marca 2011, Wrocław - Zarządzanie różnorodnością – nowy trend 

czy logiczna decyzja biznesowa? 

• 11 kwietnia 2011, Kielce - CSR - Twoja Firma Zmienia Świat!

• 15 kwietnia 2011, Sosnowiec - Narzędzia wspierające sprzedaż w 

logistyce czyli sprzedaż jako praca zespołowa

• 12 maja 2011, Warszawa – Seminarium nt. różnorodności w firmach

• 14 czerwca 2011, Warszawa – Odpowiedzialna Energia

• 16-17 września 2011, Warszawa - VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych



Wystąpienia przedstawicieli FOB-u 
na konferencjach krajowych

• 18 września 2011, Warszawa - Feministyczna ekonomia - po co i dla kogo?

• 19-23 września 2011, Poznań, Piła, Kalisz, Leszno – Śniadanie z CSR

• 5 października 2011, Warszawa - CSR i nowe technologie w służbie eventom

• 6 października 2011, Łódź - Społeczna odpowiedzialność konsumencka. 

Prawa i obowiązki konsumenta

• 7 października 2011, Katowice – Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

• 18-20 października 2011, Wrocław – KnowHealth. I Międzynarodowe 

Forum Promocji Profilaktyki Zdrowotnej

• 14 grudnia 2011, Warszawa - Prove It.PL



Udział przedstawicieli FOB-u w konferencjach 
międzynarodowych

• 30 listopada 2011, Bruksela, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji 
Europejskiej, konferencja „Business innovation and creation through Diversity” 

• 29-30 listopada 2011, Kalmar, Spotkanie robocze grupy projektowej w ramach RespEn

• 8-24 listopada 2011, Bruksela, sekcja CSR Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Sześć warsztatów -
konsultacji nt. zamówień publicznych, na podstawie przewodnika „Buying Social –
Taking account of Social Considerations in Public Procurement“

• 9-10 czerwca 2011, Bruksela, Walne Zebranie CSR Europe

• 26-28 maja 2011, Berlin, Shell Eco Marathon

• 4-5 kwietnia 2011, Montreux, doroczne spotkanie partnerów 
World Business Council for Sustainable Development 

• 14-15 marca 2011, Dublin, CSR Europe NPO meeting
• 25 lutego 2011, Wilno, Regional Conference CSR performance 

measurement in the EU 



NPO meeting

• W dniach 7-8 listopada 2011 organizacje partnerskie CSR Europe spotkały się w 
Warszawie na NPO meeting

• Przyjechało 30 osób z 22 państw europejskich

• Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy Skanska Property Poland 

• Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się doświadczeniem z zakresu 
używanych narzędzi do zarządzania wiedzą w organizacji. Zapoznali się również ze 
stanem CSR w Polsce oraz najnowszymi projektami poszczególnych organizacji



Portal www.odpowiedzialnybiznes.pl



FOB w mediach społecznościowych

2 529 fanów i 
fanek na 

Facebooku



Współpraca z mediami

• Partner Merytoryczny jedynego 
radiowego programu o CSR 
„BIZON – Biznes Odpowiedzialny i 
Nowoczesny” w Radiu PIN

• Patron dodatków „CSR w Biznesie” 
publikowanych na łamach 
Dziennika Gazety Prawnej

• Patron cyklu o odpowiedzialnym 
biznesie publikowanego na łamach 
Gazety Współczesnej



FOB w mediach



LUDZIE FOB



Zarząd

Anna Rusajczyk

Marek Kosycarz

Mirella Panek-Owsiańska

Irena Pichola

Krzysztof KaczmarRenata Juszkiewicz Małgorzata Szlendak



Zespół



DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ


