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FIRMA

Mapa przygotowana została przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
wraz z Partnerami Strategicznymi FOB w ramach Programu PartnerstwaMAPA KOMUNIKACJI CSR

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami - liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Więcej: odpowiedzialnybiznes.pl
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http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/komunikacja-wokol-inwestycji-gaz-system/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/dialog-z-interesariuszami/
http://www.baylab.bayer.com.pl/en/Laboratorium.php
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/fryzjerzy-wobec-aids-loreal-polska/
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/dzialalnosc-spoleczna/programy-i-projekty
http://interesariusze.pl/
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/sys_przes/Gaz_System__plakatA3_skoczow.pdf
http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/spolecznicy.php
http://static.bip.komprachcice.pl/download//3154/mikroprzedsiebiorca-roku-ulotka-1.jpeg
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/papier-w-strategii-csr/
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,8912385,Fortum_postawilo_kolejne_trzy_podgrzewane_lawki.html
http://www.lokalna24.pl/news/?act=one&from=_portal_news&kind=powiat&id=9602
http://interesariusze.pl/artykuly/charakterystyka-interesariusza/?m=organizacje-pozarzadowe
http://www.csr-provident.pl/aktualnosci.html?id=98
http://zlotow.naszemiasto.pl/artykul/galeria/spoleczna-akcja-tak-pomagam-w-zlotowie,2141338,t,id.html
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/1039173,ikea-pomaga-najmlodszym-ruszyla-kolejna-edycja-akcji-pluszaki-dla-edukacji,id,t.html?cookie=1
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/spoleczna-odpowiedzialnosc-w-strategiach-firm-gorniczych-w-polsce/
https://www.rwe.pl/web/cms/pl/1992238/start/dla-mediow/aktualnosci/rwe-stawia-na-dialog-z-interesariuszami/
http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/spolecznicy.php
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/klub-dzieci-targowka-dzielimy-sie-pasja-proctergamble/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/akademia-augustowska-na-rzecz-rozwoju-regionalnego-i-firmy-british-american-tobacco/
http://www.cemex.pl/nasi-sasiedzi.aspx
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/fundacja-fundusz-grantowy-dla-plocka-pkn-orlen/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/akademia-dostawcow-regionalnych-tesco-wspiera-lokalnych-dostawcow-tesco-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/tydzien-bezpieczenstwa-skanska-skanska-property-poland/
http://www.kp.pl/dla-mediow/aktualnosci/rusza-kp-news.html
http://www.tesco.pl/dla-firm/pobierz/biuletyn/Tesco_Partner_17.pdf
https://dostawcy.leroymerlin.pl
http://www.lotos.pl/1321/grupa_kapitalowa/dla_dostawcow
http://www.gaz-system.pl/przetargi/lista-kwalifikowanych-dostawcow/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-odpowiedzialne-firmy-prowadza-dialog-spoleczny-panel-interesariuszy-w-kompanii-piwowarskiej/
http://www.kghm.pl/_files/File/OGLOSZENIA/BZ/Zal%20%20nr%201a%20-%20Zasady%20wyboru%20wykonawcow%202013_09_23.pdf
http://blog.orange.pl/
http://csr.pwc.pl/blog
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/csr-2-0-nowe-wcielenie-csr/%20
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/spolecznosci-wirtualne-i-ich-wplyw-na-rozwoj-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/
https://twitter.com/@SanofiPolska
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/okienko-komunikacyjne-na-opakowaniach-lekow-polpharmy-polpharma/
http://interesariusze.pl/dobre-praktyki/nestle-kompas-zywieniowy/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/pampers-unicef-1-paczka-1-ratujaca-zycie-szczepionka-procter-gamble-polska/
http://www.youtube.com/watch?v=jEaGM8kDac4
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/certyfikat-zielony-sklep-nowy-standard-ekologiczny-dla-branzy-handlowo-uslugowej/
http://www.stop18.pl/
https://www.online.citibank.pl/p/rzecznik_klienta.do
http://www.orange.pl/kim-jest-rzecznik-klientow.phtml
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/klient-w-centrum-uwagi-rwe-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/gwiazda-jakosci-obslugi-2014-dla-t-mobile/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/projekt-gospodarni-pl-unilever/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/zielony-opener-czyli-recycling-w-festiwalowym-wydaniu/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/asortyment-tekstyliow-i-artykulow-drewnianych-wyprodukowanych-ze-zrownowazonych-surowcow-w-ofercie-tchibo-tchibo-warszawa/
http://interesariusze.pl/dobre-praktyki/coca-cola-forma-na-przyszlosc/
http://www.biedronka.pl/pl/social-responsibility/csr-environment
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/system-zarzadzania-i-raportowania-wynikow-zrownowazonego-rozwoju-kompania-piwowarska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/europejski-tydzien-zrownowazonego-transportu-w-ikea-krakow/
http://www.media.fortum.pl/aktualnosci/103/fortum-i-urzad-miasta-bytom-zapraszaja-do-miasteczka-sportowego
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/rodzic-w-pracy-pgnig/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/powolanie-pelnomocnika-ds-etyki-oraz-wprowadzenie-systemu-zarzadzania-programem-etycznym-pgnig-sa-pgnig/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/konsultacje-spoleczne-projektu-kodeksu-etyki-grupa-lotos/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/kompromis-zamiast-konfrontacji-pkn-orlen/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/platforma-wolontariatu-nowe-narzedzie-wspolpracy-w-ramach-programu-wolontariatu-pracowniczego-kompanii-wolontariuszy-kompania-piwowarska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/dbajac-o-srodowisko-program-pracowniczy-british-american-tobacco-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/program-grantowy-dla-wolontariuszy-procter-gamble-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/program-susa-nestle-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/kultura-bezpiecznej-pracy-glaxosmithkline/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/program-wolontariatu-pracowniczego-cemex-cemex-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/wolontariat-seniorow-citi-handlowy/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/raport-dla-pracownikow/
http://beta.interesariusze.pl/artykuly/komunikacja-pomocne-narzedzia/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/konkurs-wiedzy-bhp-pkn-orlen/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/firma-pelna-fanow-coca-cola-hbc-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/tydzien-bezpieczenstwa-skanska-skanska-property-poland/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/uaktualniony-kodeks-etyczny-fortum-fortum-power-and-heat-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/obowiazkowy-e-learning-csr-dla-nowych-pracownikow-orange-polska-orange-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/orange-passion-orange-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/portal-spolecznosciowy-pracownikow-kompanii-piwowarskiej-male-piwo-kompania-piwowarska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/bhp-na-co-dzien-pkn-orlen/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/zarzadzanie-wiedza-niezbedny-element-odpowiedzialnego-biznesu/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/zarzadzanie-satysfakcja-pracownikow-orange-polska/
http://beta.interesariusze.pl/dobre-praktyki/prologis-dialog-i-budowanie-relacji-z-pracownikami/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/tydzien-live-positively-live-positively-week-coca-cola-poland-services/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/rozmawiamy-o-lotosie-grupa-lotos/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/dzien-csr-w-orange-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/dzien-z-csr-grupa-lotos/
http://www.totalizator.pl/__data/assets/file/0017/31940/Raport_Lotto_Radosc_Wygrywania.pdf
http://beta.interesariusze.pl/dobre-praktyki/pgnig-czat-z-prezesem/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/zaangazowanie-najwyzszego-kierownictwa-w-zrownowazony-rozwoj-cemex-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/lyreco-innowator-lyreco-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/kultura-organizacyjna-w-przedsiebiorstwie-odpowiedzialnym-spolecznie/
http://beta.interesariusze.pl/artykuly/komunikacja-wewnetrzna/?m=pracownicy
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/grywalizacja-a-csr-madre-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-firmie/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/nowe-media-w-komunikacji-wewnetrznej-portal-pracowniczy-www-mojetesco-pl-tesco-polska/
https://www.facebook.com/pomoctomoc
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/projekt-gospodarni-pl-unilever/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/gry-lotto-wsrod-najbezpieczniejszych-na-swiecie/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/greenwashing-a-swiadomosc-ekologiczna-konsumentow/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/obsluga-bez-barier-bank-zachodni-wbk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wspolna-odpowiedzialnosc-rola-marketingu/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/odpowiedzialny-marketing-oczami-menedzerow/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/odpowiedzialny-marketing-oczami-menedzerow/
http://beta.interesariusze.pl/dobre-praktyki/pkn-orlen-troska-o-klienta/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wspolna-odpowiedzialnosc-rola-dostaw-i-zakupow/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/bezpieczna-flota-pzu-w-trosce-o-bezpieczenstwo-kierowcow-flotowych-i-kondycje-ich-przedsiebiorstw/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/blisko-60-polakow-uzywa-drukarki-podczas-wykonywania-pracy-zawodowej-ii-edycja-akcji-no-printing-day-2/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/wykorzystaj-sile-tradycji-szkolenia-dla-kontrahentow-coca-cola-hbc-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/kodeks-etyczny-w-relacjach-z-dostawcami-lyreco-polska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/heineken-sprawdzi-odpowiedzialnosc-swoich-dostawcow/
http://www.deloitte.com/pl/podcasty
http://www.basf.com/group/corporate/site-ludwigshafen/en/news-and-media-relations/podcasts/chemical-reporter/index
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/dialog-z-kluczowymi-dostawcami-pkn-orlen/
http://beta.interesariusze.pl/artykuly/pytania-dotyczace-dostawcow/?m=dostawcy
http://interesariusze.pl/dobre-praktyki/pkn-orlen-relacje-z-dostawcami/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej-konsultacje-z-rynkiem-gaz-system
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/program-responsible-care-henkel-polska/
http://www.coca-colahellenic.pl/Towardssustainabilit/Marketplace/Wsppracazdostawcami/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/karta-dostawcy-providenta-firma-wyznacza-nowe-standardy-wspolpracy-z-kontrahentami/
http://www.skanska.pl/pl/o-skanska/standardy-bhp/ogolne/19-podwykonawcy-i-dostawcy/
http://www.unilever.pl/o-nas/dladostawcow/ogolne-warunki-wspolpracy.aspx
http://www.siemens.pl/pl/o-nas/dostawcy.htm
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/lyreco-audity-spoleczne-dostawcow/
http://www.ikea.com/ms/pl_PL/about_ikea/pdf/SCGlobal_IWAYSTDVers4.pdf
http://www.lotos.pl/1322/grupa_kapitalowa/dla_dostawcow/deklaracja
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/pracownie-orange-orange-polska/
http://www.gsk.com.pl/oferta-handlowa/dla-dostawcow.html
https://www.rwe.pl/web/cms/pl/1908318/start/dla-dostawcow/system-oceny-dostawcow/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/nowe-trendy-w-angazowaniu-interesariuszy-czyli-panele-interesariuszy-w-praktyce/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/koalicja-marek-ziem-gorskich-grupa-zywiec/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/odpowiedzialnie-kazdego-dnia-czyli-spoleczna-odpowiedzialnosc-dla-kazdego/
http://interesariusze.pl/dobre-praktyki/ikea-udogodnienia-dla-osob-niepelnosprawnych/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/csr-owa-komunikacja-z-klientem-raport-z-badania-analiza-stron-www-firm-funkcjonujacych-w-polsce/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/wielki-final-akcji-t-mobile-pomoc-mierzona-kilometrami/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/asystent-nn-aplikacja-dla-osob-niewidzacych-niedowidzacych-i-starszych-grupa-tp/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/handlowa-akademia-nestle-polska-2/
http://bayer.com.pl/uploads/Kodeks-postepowania-dostawcow-firmy-Bayer.pdf
http://www.fortum.com/countries/pl/sitecollectiondocuments/kodeks_dostawcow_2014_pl_16_01.pdf

