11. EDYCJA RAPORTU
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artykułów eksperckich, które:

• analizują wydarzenia i badania
w kontekście CSR
• komentują ważne zagadnienia
minionego roku
(sprawy ACTA, Amber Gold)
• podnoszą kwestie pracownicze
i społeczne (różnorodność
w miejscu pracy, umowy śmieciowe,
równe traktowanie)
• poruszają tematy środowiskowe
(RIO+20, zrównoważone wydarzenia,
GMO, polityka energetyczno-klimatyczna)
• zapowiadają wyzwania roku 2013
(rozwiązania na czas kryzysu,
2013 – Rok Osób Niepełnosprawnych,
wdrażanie praw człowieka w biznesie)

106

192

wybrane wydarzenia
w kalendarium

31

wybranych fragmentów
artykułów prasowych z roku 2012

Od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku w prasie
ukazały się 3342
artykuły na temat
odpowiedzialnego
biznesu.

ﬁrm

ZATRUDNIENIE
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BRANŻE

LOKALIZACJA

Najliczniej
reprezentowane:

Liczba ﬁrm, które mają siedzibę
w poszczególnych województwach:

ﬁrm jest z sektora MŚP

(zatrudnienie do 250 osób)

– najmniejsza liczba zatrudnionych

– największa liczba zatrudnionych
W sumie 106 ﬁrm zatrudniało w 2012 roku
niemal 400

000 osób.
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RAPORT TO NAJWAŻNIEJSZA, CYKLICZNA PUBLIKACJA FORUM ODPOWIEDZIALNEGO
BIZNESU, WYDAWANA OD 2002 ROKU. Raport jest przeglądem aktywności ﬁrm, które zgłosiły
swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem
w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek.
Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych
oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR.
Raport dostępny jest także w formie elektronicznej, w formatach: PDF, MOBI, EPUB
– zamieszczonych w portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Raport prezentuje zgłoszone przez ﬁrmy dobre praktyki,
które nie zostały opisane w poprzednich edycjach publikacji i były realizowane w roku 2012.
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UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE
edukacja rynku, relacje z dostawcami,
dialog i konsultacje z interesariuszami

praktyki

DOBRA PRAKTYKA CSR

• podnosi jakość
i efektywność działań

24

ŁAD ORGANIZACYJNY
zarządzanie, raportowanie,
dialog z interesariuszami, etyka

• jest skierowana
do jednej lub wielu
grup interesariuszy

60

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY
adaptacja i integracja, wolontariat
pracowniczy, ﬁrma przyjazna rodzicom,
szkolenia i rozwój, elastyczne
formy pracy, work-life balance,
bezpieczeństwo w miejscu pracy,
dialog z pracownikami/partycypacja
pracowników, zdrowie pracowników

3
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• dotyczy konkretnych
obszarów przedsiębiorstwa
bądź całej ﬁrmy

PRAWA CZŁOWIEKA
różnorodność, edukacja

ŚRODOWISKO
ekoefektywność, edukacja ekologiczna,
ekobiuro, certyﬁkacja, zrównoważony
transport, recykling, bioróżnorodność,
ekobudownictwo, edukacja ekologiczna,
programy prośrodowiskowe

• dąży do innowacyjnego
rozwiązania problemu
• jest powiązana z misją
i wartościami ﬁrmy
• jest mierzalna
i weryﬁkowalna
• jest udoskonalana
• przynosi korzyści
zarówno ﬁrmie, jak i jej
interesariuszom, przede
wszystkim społeczeństwu
• jest elementem
strategii CSR ﬁrmy

98

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
dobry sąsiad, proﬁlaktyka zdrowotna,
tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji,
inwestycje społeczne, działania charytatywno-ﬁlantropijne, bezpieczeństwo na drodze,
edukacja dzieci i młodzieży, marketing
zaangażowany społecznie, aktywność ﬁzyczna,
edukacja dorosłych, wspieranie nauki,
sztuka i kultura
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ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE
dostępność produktów i usług, zdrowie
i bezpieczeństwo, edukacja konsumentów,
ekoznakowanie, ułatwienia dla klientów

PRAKTYKI DŁUGOLETNIE

nowość!

113

Dodatkowo Raport wymienia
praktyk długoletnich, czyli takich które były
już opisywane we wcześniejszych edycjach
tej publikacji, ale zarazem były realizowane
w roku 2012. Dwie spośród praktyk
długoletnich były opisane już w Raporcie
za rok 2004.

W portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl
znajduje się wyszukiwarka dobrych praktyk.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce
2012. Dobre praktyki” jest częścią inicjatywy
Enterprise 2020 realizowanej przez CSR
Europe wraz z partnerami.

kontakt:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
e-mail: biuro@fob.org.pl
facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Graﬁka: Olga Figurska

PRAKTYKI ZOSTAŁY OPISANE
W 7 OBSZARACH
ZGODNYCH Z NORMĄ ISO 26000.
W ramach każdego obszaru praktyki
poruszają kilka tematów.

