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Główne działania FOB

Publikacje FOBFOB w mediach
Promocja FOB 

i CSR
Projekty 

i wydarzenia



Główne tematy 2014 roku

Konsumenci: budowanie relacji, edukowanie 
i angażowanie w działania CSR

Łańcuch dostaw, w tym 
zrównoważone 
zamówienia publiczne

Raportowanie społeczne 
i zintegrowane

Ekologia przyszłości
Dialog społeczny 
i budowanie relacji 
z interesariuszami

Zarządzanie 
różnorodnością

Zrównoważone miasta

Etyka i compliance Praca przyszłości





Formy aktywności w 2014 roku

Grupy robocze – cykliczne 
spotkania na wybrane tematy 
(wypracowanie wspólnego 
materiału)

Spotkania tematyczne –
prezentacja dobrych praktyk firmy 
w zakresie danego tematu 
(rezultat: broszura tematyczna)

Spotkania z ekspertem (udział 
w spotkaniu z zaproszonym 
gościem specjalnym)

Szkolenie – kilkugodzinny 
warsztat poprowadzony przez 
zewnętrznego eksperta

w tym nowe działania…

Śniadanie biznesowe – spotkanie 
poświęcone wybranemu zagadnieniu, 
na które zapraszamy przedstawicieli/lki firm 
– osoby zainteresowane danym tematem

CSR w praktyce – wyjazd na 
zaproszenie firmy do jej siedziby, 
połączony ze zwiedzaniem  
i przygotowaniem relacji prasowej

Klub Liderów i Liderek CSR – prestiżowe spotkania 
kierowane do ekskluzywnego grona przedstawicieli/lek 
Partnerów Strategicznych FOB



Harmonogram działań  Program Partnerstwa – pierwsze półrocze 2014

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Nabór praktyk 
do Raportu 
„Odpowiedzialny 
Biznes w Polsce 
2013. Dobre 
praktyki”

Podsumowanie 
działań w 2013 r, 
zestawienie 
publikacji nt. CSR 
w mediach w
ubiegłym roku.

Inauguracja (I – VI) 
grupy roboczej 
„Dialog i budowanie 
relacji 
z interesariuszami”

Newsletter PP

Publikacja: „Trendy 
CSR”

Szkolenie: „GRI-G4 
czyli nowa generacja 
wytycznych 
do raportowania”

Odpowiedzialni w
biznesie, projekt 
realizowany z Onet.pl

Zgłoszenia do VIII 
Rankingu 
Odpowiedzialnych 
Firm

II Spotkanie grupy 
roboczej:
przygotowanie 
i planowanie dialogu

Zgłoszenia do 
konkursu Pióro 
Odpowiedzialności

Newsletter PP

Inauguracja Klubu 
Liderów i Liderek CSR

III Spotkanie grupy 
roboczej: wdrażanie –
słuchanie

Śniadanie biznesowe: 
zrównoważone
zamówienia publiczne 
(udział ekspertów:
głównego specjalisty
w Departamencie UE
i Współpracy 
Międzynarodowej 
w Urzędzie Zamówień 
Publicznych i prawnic
zki)

Newsletter PP

V Targi CSR (Stadion 
Narodowy)

Publikacja: Raport
„Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 
2013. Dobre 
praktyki”

IV Spotkanie grupy 
roboczej: Działanie, 
ewaluacja  –
odpowiadanie 

Ogłoszenie wyników 
VIII Rankingu
Odpowiedzianych 
Firm

Newsletter PP

Spotkanie
tematyczne: nowa 
dyrektywa ws. 
ujawniania danych  
niefinansowych 
(udział ekspertki 
z Ministerstwa 
Finansów)

Dzień Różnorodności

V Spotkanie grupy 
roboczej: dialog 
z pracownikami

Akademia
Odpowiedzialnego 
Biznesu

Newsletter PP

VI Spotkanie grupy
roboczej: dialog jako
wyzwanie – trudne
tematy

Spotkanie nt. 
Krajowej Polityki 
Miejskiej

Newsletter PP

• Grupa robocza
• Spotkania i działania w ramach Programu Partnerstwa
• Nowe formy aktywności
• Działania FOB



Harmonogram działań  Program Partnerstwa – drugie półrocze 2014

Lipiec - Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Pierwsze wydarzenie CSR 
w praktyce: 
Cementownia Chełm 
(Cemex)

Newsletter PP

Publikacja: „15 przykładów 
dobrych praktyk nt. 
partnerstw”

CSR w praktyce – wyjazd 
studyjny do  Zakładu 
Produkcyjnego PKN Orlen 
w Płocku

Drugie spotkanie Klubu 
Liderów i Liderek CSR. 

Newsletter PP  – odtąd
ukazuje się dwa razy w 
miesiącu – drugi wtorek 
i ostatni czwartek miesiąca

II Anty-Konferencja CSR –
bezpłatny wstęp dla 2 osób 
z firmy – Partnera 
Strategicznego FOB

Publikacja: „Dialog 
i budowanie relacji z 
interesariuszami –
podręcznik dla firm”

Spotkanie tematyczne:
Etyka i compliance.–
spotkanie zamknięte dla 
Programu Partnerstwa 
(materiał po spotkaniu –
broszura)

Konkurs Raporty 
Społeczne – mija termin 
zgłoszeń

Newsletter PP

Spotkanie
z ekspertem: „Cały naród 
buduje zrównoważoną 
stolicę” (Mark 
Krawczyński)

Publikacja: „Wspólna 
odpowiedzialność Biznes 
na rzecz 
zrównoważonych miast”

Newsletter PP 

Ogłoszenie wyników 
Konkursu Raporty 
Społeczne

Rozpoczynamy nabór 
praktyk do Raportu 
„Odpowiedzialny Biznes 
w Polsce 2014. Dobre 
praktyki”

Spotkanie świąteczne

Newsletter PP

• Grupa robocza
• Spotkania i działania w ramach Programu Partnerstwa
• Nowe formy aktywności
• Działania FOB



Mapa komunikacji CSR (maj)

 W nowatorskiej formule zawarto odpowiedzi 
na najważniejsze pytania o komunikację CSR.

 Patronat medialny portali odpowiedzialnybiznes.pl
i proto.pl, promocja w mediach społecznościowych, 
kilkunastokrotny wzrost liczby wejść na strony dobrych 
praktyk CSR znajdujących się na Mapie. 

Biznes na rzecz zrównoważonych miast: spotkanie nt. 
Krajowej Polityki Miejskiej, analiza tematyczna (czerwiec)

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://www.proto.pl/archiwum/info?itemId=132531
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/06/Infografika-MAPA-KOMUNIKACJI_FINAL.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/podsumowanie-spotkania-na-temat-projektu-dokumentu-krajowa-polityka-miejska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/podsumowanie-spotkania-na-temat-projektu-dokumentu-krajowa-polityka-miejska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-biznes-na-rzecz-zrownowazonych-miast/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-biznes-na-rzecz-zrownowazonych-miast/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/podsumowanie-spotkania-na-temat-projektu-dokumentu-krajowa-polityka-miejska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/podsumowanie-spotkania-na-temat-projektu-dokumentu-krajowa-polityka-miejska/


CSR w praktyce (lipiec, wrzesień)

W ramach nowego cyklu CSR w praktyce 
zorganizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
przedstawiciele Partnerów Strategicznych FOB, organizacji 
społecznych, instytucji oraz mediów odwiedzili 
Cementownię Chełm firmy CEMEX Polska (relacja) 
i Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku (relacja).

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/odpowiedzialnosc-w-praktyce-relacja-z-wizyty-w-cementowni-chelm/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/odzialywanie-niesie-ze-soba-ogromna-odpowiedzialnosc-relacja-z-wyjazdu-do-zakladu-produkcyjnego-pkn-orlen-w-plocku-w-ramach-csr-w-praktyce/


Nowa odsłona newslettera i sekcja zamknięta portalu 
dla Partnerów Strategicznych

Newsletter Programu Partnerstwa – dwa razy w miesiącu

 Najnowsze informacje o odpowiedzialnym biznesie 

i trendach CSR

 Zaproszenia na wydarzenia FOB

 Wiadomości od Partnerów

Sekcja dla Partnerów Strategicznych w portalu 

odpowiedzialnybiznes.pl:

 Unikalne treści

 Materiały z wydarzeń 

Programu Partnerstwa

 Analizy i publikacje

 Inspiracje współpracy 

z przedstawicielami

sektora pozarządowego

download.odpowiedzialnybiznes.pl


W 2014 r. do Programu Partnerstwa dołączyli i powrócili:

W tym czasie zrezygnowali z Programu Partnerstwa:

Nowi Partnerzy Wspierający w 2014 roku:







• Karta jest międzynarodową inicjatywą wspieraną przez Komisję 
Europejską, realizowaną w 13 krajach Unii Europejskiej.

• W Polsce od 2012 roku.
• Jest to pisemne zobowiązanie, obligujące do aktywnego 

przeciwdziałania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością w miejscu 
pracy.

Karta Różnorodności w Polsce

48 dużych firm,

26 firm z sektora MŚP,

11 mikroprzedsiębiorstw,

15 NGO, 

1 instytucja, 1uczelnia niepubliczna.

102 sygnatariuszy (pełna lista)

www.kartaroznorodnosci.pl

http://odpowiedzialnybiznes.pl/sygnatariusze-karty-roznorodnosci/
http://www.kartaroznorodnosci.pl/


Karta Różnorodności w Polsce 2014

Działania:

 Pierwszy Ogólnopolski Dzień Różnorodności,
 Warsztaty „Od stereotypów do poszanowania 
i równości”, „Work-life balance”, „Zarządzanie 
różnorodnością w procesie rekrutacji”, „Tworzenie 
networkingów kobiecych w firmach” itp.,
 Newslettery tematyczne,
 Profil na Facebooku i LinkedIn,
 Portal KartaRóżnorodności.pl,
 Cykl Wywiadów z Kobietami Biznesu – wspólny projekt 
Karty i portalu WysokieObcasy.pl .

Publikacje:

Anglojęzyczna wersja publikacji 
„Łączy nas różnorodności –

przewodnik po karcie 
różnorodności”

Analiza tematyczna 
„Zarządzanie różnorodnością –

prawo i praktyka”

Infografika „Jak być 
ambasadorem 

równości w miejscu 
pracy”

http://www.wysokieobcasy.pl/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/KARTA-R-Przewodnik-ANG-podglad-OST.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/KARTA-R-Przewodnik-ANG-podglad-OST.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/Analiza-tematyczna_Zarz%C4%85dzanie-r%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci%C4%85-%E2%80%93-prawo-i-praktyka-.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/Analiza-tematyczna_Zarz%C4%85dzanie-r%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci%C4%85-%E2%80%93-prawo-i-praktyka-.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/a-guide-to-diversity-management-just-appeared/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/zarzadzanie-roznorodnoscia-prawo-i-praktyka/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/05/Infografika-Inspirator-Dzie%C5%84-R%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci.jpg
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/05/Infografika-Inspirator-Dzie%C5%84-R%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9Bci.jpg
http://kartaroznorodnosci.pl/pl/aktualnosci.html?id=272


Pierwszy Ogólnopolski Dzień Różnorodności

23 maja 2014 roku 
w Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej  w Warszawie oraz 
w Warsztacie miały miejsce główne 
obchody  Pierwszego 
Ogólnopolskiego Dnia 
Różnorodności. 
W ramach wydarzenia odbyły się 
m.in. panel dyskusyjny, warsztaty, 
stoliki tematyczne i wycieczka 
po Warszawie Różnorodnej.

Nowi Sygnatariusze: 
Henkel Polska, Sephora Polska 
oraz ArcelorMittal Poland

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/zarzadzanie-potencjalem-i-talentami-tematem-dnia-roznorodnosci/






11. edycja Ligi Odpowiedzialnego 
Biznesu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu –
to ogólnopolski program dla 
studentów
i studentek, w ramach którego 
podejmowane są liczne inicjatywy 
z zakresu społecznej 
odpowiedzialności.

W roku 2014 liga obchodziła swoje 
10-lecie 

Program 
Ambasadorów 

CSR

„Akademia
Odpowiedzialnego 

Biznesu”

Program grantowy, 
Pracownia Działań 

Lokalnych

Konkurs 
CSR

Promowanie
CSR

LOB

http://lob.org.pl/


Liga Odpowiedzialnego Biznesu

W 2014 roku w ramach 10 i 11 edycji Ligi odbyły się:
 4 spotkania Ambasadorów CSR,
 1 spotkanie koordynatorów programu grantowego,
 22 zrealizowanych projektów grantowych,
 25 000 zł dofinansowych w ramach projektów.
W wydarzeniach wzięło udział:
 Ponad 10 000 osób objętych programem Programu 

Grantowego LOB w 10 edycji,
 24 ambasadorów i ambasadorek w 10. edycji,
 21 Ambasadorów i ambasadorek w 11. edycji.

Więcej o bieżących działaniach Ligi Odpowiedzialnego 
Biznesu na stronie programu.

http://lob.org.pl/newsy/


Akademia Odpowiedzialnego 
Biznesu 2014

 9. edycja jedynej tego typu studenckiej konferencji 
w Polsce.

 75 uczestników i uczestniczek wydarzenia z całej 
Polski, różnych kierunków studiów.

 Interaktywna forma wydarzenia: 
• panel dyskusyjny,
• 8 warsztatów tematycznych,
• gra edukacyjno – integracyjna,
• stoły tematyczne „szanse i wyzwania”,
• wykład.
 ogłoszenie wyników ogólnopolskiego Konkursu 

wiedzy o CSR 2014.
 23 trenerów/ek oraz prelegentów/ek.
 spotkanie podsumowujące X-lecie LOB.

Podsumowanie dostępne na stronie 
odpowiedzialnybiznes.pl

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/pracownicy-i-pracodawcy-przyszlosci/


PROJEKTY I WYDARZENIA FORUM 
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU



• Prestiżowa lokalizacja - Stadion Narodowy w 
Warszawie.

• Uroczystego otwarcia Targów dokonał Janusz 
Piechociński – Minister Gospodarki,

• 62 wystawców i około 1000 zwiedzających,
• Warsztaty i spotkania dla gości i odwiedzających.
• Relacja na żywo w TV CSR.
• i relacje ze stoisk wystawców. Streaming telewizji 

trwał  7 godzin i obejrzało go łącznie 1968 osób. Link 
do TV CSR zamieszczony został także na stronie 
głównej Onet.pl.

W czasie 5. Targów CSR światło dziennie ujrzał Raport 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”, 
a także ogłoszono dołączenie nowych firm do grona 
partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wręczono 
podziękowania za wieloletnią współpracę i ogłoszono 
wyniki konkursu „Pióro odpowiedzialności 2014”. 

V Targi CSR 2014 – 1.04.2014

http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/wicepremier-minister-gospodarki-janusz-piechocinski-o-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/5-targi-csr-relacja/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/tv-csr-relacja-na-zywo-z-5-targow-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/csr-blizszy-firmom-i-spoleczenstwu/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/kolejne-firmy-dolaczaja-do-grona-partnerow-forum-odpowiedzialnego-biznesu/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/konkurs-pioro-odpowiedzialnosci-2014-rozstrzygniety/


• Dom Towarowy Braci Jabłkowskich w Warszawie,

• 130 osób uczestników, m.in. menedżerki 

i menedżerowie zaangażowani w temat społecznej 

odpowiedzialności biznesu, interesariusze firm, osoby 

zarządzające małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

• Gość specjalny LAURA BERGEDIECK – Head of 

Government Affairs and Disclosures na Europę 

w Carbon Disclosure Project (CDP).

• 22 stoliki tematyczne w 8 obszarach.

• Podsumowanie w formie rysunków Ryślicieli.

• Relacja z wydarzenia –tekst i wideo.

II Anty-Konferencja CSR – 15.10.2014

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/ii-anty-konferencja-csr-poszerzona-relacja/
https://www.facebook.com/video.php?v=10152458837568499
https://www.facebook.com/video.php?v=10152458837568499
https://www.facebook.com/video.php?v=10152458837568499


Konferencja Raporty Społeczne 2014 podsumowuje tegoroczną 
edycję konkursu na najlepiej sporządzone raporty z zakresu CSR. 
Konferencja odbyła się w Centrum Zielna, ul. Zielna 37 
w Warszawie.
Wyniki Konkursu: 

Nagroda Główna - Orange Polska S.A.,

Najlepszy Debiut - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,

Nagroda Ministerstwa Gospodarki - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,

Nagroda Dziennikarzy - Energa S.A.,

Nagroda Internautów - Tauron Polska Energia S.A.,

Wyróżnienia - Bank Zachodni WBK S.A., Grupa Żywiec S.A., Kompania Piwowarska 
S.A., Tauron Polska Energia S.A.

Więcej o wydarzeniu na stronie odpowiedzialnybiznes.pl

Ogłoszenie wyników 8. edycji Konkursu Raporty 
Społeczne – 9 grudnia

http://www.raportyspoleczne.pl/
http://www.raportyspoleczne.pl/
odpowiedzialnybiznes.pl/aktualności/orange-bogdanka-energa-oraz-tauron-z-najlepszymi-raportami-spolecznymi/


PUBLIKACJE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO 
BIZNESU



403
dobre 

praktyki135 
firm

17
artykułów 

eksperckich

181
wydarzenia 

w 
kalendarium 37

fragmentów 
artykułów 
prasowych

155
praktyk 

długoletnich

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2013. Dobre praktyki”

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/Raport_Odpowiedzialny_biznes_w_Polsce2013.Dobre_Praktyki.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/Raport_Odpowiedzialny_biznes_w_Polsce2013.Dobre_Praktyki.pdf


W marcu zostały upublicznione „Trendy CSR 
2014” - kolejny z serii cyklicznie wydawanych 
artykułów o trendach społecznej 
odpowiedzialności biznesu.  

Trendy CSR 2014

Publikacje

Branżowe studia przypadku
Publikacja „Branżowe studia przypadku” była 

przygotowana  specjalnie na 5. Targi CSR, 
1 kwietnia 2014 roku. Charakteryzuje ona specyfikę 

CSR w 4 branżach gospodarki – farmaceutycznej, 
pożyczkowej, handlu detalicznym i FMCG.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/polski-csr-rozwoj-czy-stagnacja-trendy-csr-2014/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/branzowe-studia-przypadku-csr-w-4-branzach/


To już trzecia publikacja z serii.  Najnowsze wydanie opisuje przykłady 
partnerstw międzysektorowych następujących z nich: Grupa Allegro, Bank 
Zachodni WBK, Carrefour Polska, Fortum, Henkel Polska, Horus Innowacyjne 
Materiały Przemysłowe, Kompania Piwowarska, Grupa LOTOS, Orange Polska, 
P&G, PwC, Skanska Property Poland, Tesco Polska, Tchibo Warszawa, UPC.
Każde studium obejmuje etapy realizacji poszczególnych partnerstw, które 
dotyczą procesu doboru kooperanta, diagnozy problemu społecznego, przebiegu 
samej współpracy, w tym koordynacji i jej komunikacji, oraz analizy korzyści.

„15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Część III Partnerstwa Międzysektorowe”

Publikacje

Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podręcznik dla firm

Publikacja powstała dzięki współpracy oraz wymianie doświadczeń podczas cyklicznych 
spotkań grupy roboczej Programu Partnerstwa. Podręcznik ma być inspiracją i źródłem 

wiedzy zarówno dla przedsiębiorstw, które rozpoczynają proces dialogu, jak również dla 
tych bardziej zaawansowanych. 

Obok przykładów zrealizowanych sesji dialogowych, publikacja wykorzystuje 
grywalizację. W grze dołączonej do podręcznika wyodrębnione zostały poszczególne 

etapy dialogu społecznego [ZOBACZ GRĘ, zasady na s. 15 publikacji]. Podręcznik zbiera 
doświadczenie praktyków, ale jest też przewodnikiem po procesie dialogu i budowania 

relacji z interesariuszami.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/15-polskich-przykladow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-czesc-iii-partnerstwa-miedzysektorowe/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/15-polskich-przykladow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-czesc-iii-partnerstwa-miedzysektorowe/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/15-polskich-przykladow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-czesc-iii-partnerstwa-miedzysektorowe/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/15-polskich-przykladow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-czesc-iii-partnerstwa-miedzysektorowe/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/15-polskich-przykladow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-czesc-iii-partnerstwa-miedzysektorowe/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/dialog-pomaga-zarzadzac-odpowiedzialnie/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/Dialog-i-budowanie_GRA.pdf


Wspólna Odpowiedzialność. Biznes w mieście

8 numer Magazynu Miasta jest połączeniem dwóch publikacji: 
Magazynu Miasta oraz pozycji z serii „Wspólna 
odpowiedzialność” Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Stworzyliśmy to „partnerskie” wydanie, aby zastanowić się nad 
możliwościami wspólnego działania na rzecz realizacji idei 
miasta zrównoważonego.

Publikacje

Badanie KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Społeczna 
odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich 

firm w Polsce”

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG W POLSCE i Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu pt.„SPOŁECZNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU: FAKTY A OPINIE”, wśród 
dużych i średnich firm w Polsce panuje bardzo duża 

świadomość zasadności prowadzenia odpowiedzialnego
biznesu (CSR). Badanie objęło 101 firm, z czego 39% to firmy 

średnie, a pozostałe – firmy duże.  

http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerzy/kpmg/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/11/Raport-Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB-20141.pdf


FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU W 
MEDIACH



Projekty medialne

FOB partnerem merytorycznym.
8 stron dotyczących odpowiedzialnego biznesu.
Nakład i zasięg: 200 000 egz. w 18 największych miastach Polski. 

Dodatek „Odpowiedzialny biznes” w dzienniku Metro
(28.04.2014)

Dodatek „CSR Biznes Społeczeństwo Środowisko” w Gazecie Wyborczej
(7.10.2014)

FOB partnerem merytorycznym.
Przeczytaj: Debata międzysektorowa

Nakład i zasięg: 105 000 egz. (wydania: warszawskie, poznańskie, 
katowickie, trójmiejskie i poznańskie) oraz 11 000 egz. w prenumeracie. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/03/CSR.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/03/CSR.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/w-kierunku-csr-3-0-debata/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/CSR.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/CSR.pdf


Kompendium CSR – Grudzień 2014
(18.12.2014)

FOB partnerem merytorycznym 13. edycji wydania.
Zapraszamy do przeczytania przykładowego artykułu: Przywództwo 
kobiet: chcą, potrafią, mogą
Dystrybucja z pełnym nakładem Rzeczpospolitej (około 60 000 egz.)

Projekty medialne

Biznes 
Odpowiedzialny 
Społecznie w Pulsie 
Biznesu (7.03.2014)
FOB partnerem 
merytorycznym 
Średni nakład gazety:
20 000 egz.

VIII Ranking 
odpowiedzialnych 
firm w Dzienniku 
Gazecie Prawnej
(28.04.2014)
FOB patronem ROF
Średni nakład gazety:
53 000 egz.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/12/Kompendium-CSR-Rzeczpospolita-Grudzien-2014.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/12/Kompendium-CSR-Rzeczpospolita-Grudzien-2014.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/chca-potrafia-moga/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/12/Dodatek-Puls-Biznesu_caly.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/12/Dodatek-Puls-Biznesu_caly.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/CSR_2014_dodatek1.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/CSR_2014_dodatek1.pdf


FOB partnerem merytorycznym 
Zapraszamy do przeczytania przykładowych 
artykułów: Rozwiązywanie lokalnych problemów 
dzięki CSR; Czy filantropia jest częścią CSR?

Projekty medialne

„CSR. Odpowiedzialni w  biznesie” na 
Biznes.pl (Grupa Onet)

„CSR - Odpowiedzialni społecznie” na GazetaPraca.pl

FOB partnerem merytorycznym 
Zapraszamy do przeczytania przykładowych 
artykułów : Warto być odpowiedzialnym 
społecznie; Miejsce pracy miejscem 
odpowiedzialności 

http://biznes.pl/rozwiazywanie-lokalnych-problemow-dzieki-csr/mw3ve
http://biznes.pl/czy-filantropia-jest-czescia-csr/txkdw
http://biznes.pl/csr-odpowiedzialni-w-biznesie#tab
http://biznes.pl/csr-odpowiedzialni-w-biznesie#tab
http://biznes.pl/csr-odpowiedzialni-w-biznesie#tab
http://biznes.pl/csr-odpowiedzialni-w-biznesie#tab
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,130892.html?utm_source=gazetapraca&utm_medium=zajawka_HP&utm_campaign=CSR
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,130892.html?utm_source=gazetapraca&utm_medium=zajawka_HP&utm_campaign=CSR
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/0,130892.html?utm_source=gazetapraca&utm_medium=zajawka_HP&utm_campaign=CSR
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,140403,17079615,Miejsce_pracy_miejscem_odpowiedzialnosci.html


FOB w mediach

Eksperci i ekspertki Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
w mediach



(wybrane publikacje dostępne w wersji online)

 Rzeczpospolita: Uczciwe praktyki rynkowe -
debata Rzeczpospolitej z udziałem prezeski FOB

 GazetaPraca.pl: Uwaga, nadchodzi pokolenie 
Igreków i Zetek!

 marketingspoleczny.pl Komunikacja CSR - co 
warto przeczytać. Prezentacja publikacji FOB

 chronmyklimat.pl Ile warte jest mokradło, czyli 
usługi ekosystemów i ich wycena - artykuł Piotra 
Domańskiego

 Wyborcza.biz Podsumowanie II Anty-Konferencji 
CSR 

 Wyborcza.biz Szef Ciechana już przeprosił, ale czy 
jego browar ucierpi na bojkocie? - prezeska FOB 

 Rzeczpospolita Polak chce nie tylko zarabiać, chce 
się rozwijać –

 Wirtualnemedia.pl Polskie miasta (nie)czyste od 
reklamy - komentarz Ewy Albińskiej 

 Forbes: Bądźmy inteligentniejsi niż nasze miasta -
komentarz Ewy Albińskiej 

 Radio RDC Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
 Rzeczpospolita: Firmy chcą być odpowiedzialne
 PRoto.pl: FOB prezentuje Mapę Komunikacji CSR
 Jedynka - Polskie Radio: 2 lata Karty 

Różnorodności w biznesie
 Biznes.pl: Powiązanie praktyk proekologicznych i 

CSR-u
 Biznes.pl:  CSR w interesie pracownika
 TVP Warszawa: O dyrektywnie PE na antenie
 Puls Biznesu: Rozwój czy stagnacja? Trendy CSR 

2014
 Dziennik Gazeta Prawna: Jest kompromis w 

sprawie dodatkowych wymogów wobec firm
 Rzeczpospolita „Kompendium CSR”: 

Zrównoważone miasto - poligonem współpracy
 Polityka: Mistrzowie odpowiedzialności
 Dziennik Gazeta Prawna: CSR: polskie 

przedsiębiorstwa mają wiele do nadrobienia

FOB w mediach

http://www.rp.pl/artykul/705501,1160697-Uczciwe-praktyki-rynkowe--Przedsiebiorstwo-moze-postepowac-etycznie-.html?p=1
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,140403,17079361,Uwaga__nadchodzi_pokolenie_Igrekow_i_Zetek_.html
http://marketingspoleczny.pl/artykul.php?id_artykul=352
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/zielona-gospodarka/ile-warte-jest-mokradlo-czyli-uslugi-ekosystemow-i-ich-wycena
http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,16836727,Spoleczne_zaangazowanie_sie_oplaci.html
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16688647,Szef_Ciechana_juz_przeprosil__ale_czy_jego_browar.html
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/polak-chce-nie-tylko-zarabiac-chce-sie-rozwijac-rzeczpospolita/
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polskie-miasta-nie-czyste-od-reklamy
http://www.forbes.pl/krajowa-polityka-miejska,artykuly,180152,1,1.html
http://www.rdc.pl/publikacja/wieczorne-polakow-rozmowy-zagrozone-gatunki-mama-w-formie-zwrotnica-zycia/
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1098738-Firmy-chca-byc-odpowiedzialne.html
http://www.proto.pl/informacje/info?itemId=132531&rob=FOB_prezentuje_Mape_Komunikacji_CSR
http://www.polskieradio.pl/130/2351/Artykul/1063132,2-lata-Karty-Roznorodnosci-w-biznesie
http://biznes.pl/wiadomosci/raporty/powiazanie-praktyk-proekologicznych-i-csr-u,5609489,1,5585484,515,news-detal.html
http://biznes.pl/wiadomosci/raporty/csr-w-interesie-pracownika,5604216,1,5585484,515,news-detal.html
http://www.tvp.pl/warszawa/publicystyka/porozmawiajmy-o/wideo/30012014/13822342
http://pulsbiznesu.pb.pl/3589589,74690,rozwoj-czy-stagnacja-trendy-csr-2014
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=475729
http://kompendiumcsr.pl/
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1579637,1,mistrzowie-odpowiedzialnosci.read
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=478253


PROMOCJA FOB i ODPOWIEDZIALNEGO 
BIZNESU



Nowa odsłona portalu 
www.odpowiedzialnybiznes.pl

Artykuły o podobnej 
tematyce

Inne aktualności 
dotyczące danej firmy 

Materiał wideo dotyczący 
firmy (jeżeli dostępny)

Dodatkowe materiały 
graficzne i zdjęcia 

86 474 unikatowych 
użytkowników,
342 909 odsłon,
w 2014 roku.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/


FOB w mediach społecznościowych

5 896 fanów i fanek –
główny profil FOB

na Facebooku

30 730 wyświetleń 
126 filmów

Profile tematyczne:

287 obserwujących

236 śledzących

https://twitter.com/FOB_Poland
https://twitter.com/FOB_Poland
http://youtu.be/GJgIg1fm3Ao
http://youtu.be/GJgIg1fm3Ao
https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/
https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/
https://www.linkedin.com/company/responsible-business-forum
https://www.linkedin.com/company/responsible-business-forum
https://www.linkedin.com/company/responsible-business-forum
https://www.linkedin.com/company/responsible-business-forum
https://www.youtube.com/user/ForumOdpBiznesu
https://www.youtube.com/user/ForumOdpBiznesu
https://www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/zrownowazonemiasta/
https://www.facebook.com/zrownowazonemiasta/


FOB patronem konkursów i inicjatyw CSR

Konkursy pod patronatem FOB:
 Konkurs Kampania Społeczna Roku,
 IX Edycja Verba Veritatis (na najlepsze prace dyplomowe z zakresu CSR),
 Ekoodpowiedzialni w biznesie,
 Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej,
 Konkurs FIR 2014 – „Firma Zaangażowana Społecznie” pomorskiego sektora 

MSP.

Inicjatywy pod patronatem/ w partnerstwie z FOB:

 Konferencja CSR: Czy mamy w firmach deficyt dialogu?

 III ogólnopolska konferencja: Odpowiedzialne Raportowanie, Konferencja 
„Efektywność zaangażowania społecznego – model 
LBG w praktyce zarządzania i raportowania”,

 W poszukiwaniu wartości,

 Sekcja csr.forbes.pl,

 Karta Dużej Rodziny.



Współpraca z instytucjami publicznymi

 Udział w pracach Grup Roboczych w ramach Projektu Wizja 
2050 we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i PwC.

 5. Targi CSR objął patronatem i otworzył Minister Gospodarki, 
Janusz Piechociński. 

 Karta Różnorodności – projekt na rzecz zarządzania 
różnorodnością pod patronatem Pełnomocnika 
Rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwo Pracy i Polityka 
Społecznej  oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

 „Dobry klimat dla rodziny” – Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
jest partnerem konkursu dla pracodawców organizowanego 
przez Parę Prezydencką.

 FOB Ambasadorem Karty Dużej Rodziny MPiPS.
 FOB nominuje firmy do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/dlaczego-firmy-powinny-zaangazowac-sie-w-karte-duzej-rodziny-wywiad-z-ministrem-pracy-i-polityki-spolecznej-wladyslawem-kosiniakiem-kamyszem/


 06.02.2014  Wałbrzych, „Postaw na pracę – upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu”,
 13.02.2014, Warszawa, Panel dyskusyjny w czasie prezentacji Edelman trust Barometer Edycja Polska 2014,
 13.03.2014, Warszawa, Konferencja „Efektywność zaangażowania społecznego. Model LBG w praktyce zarządzania 

i raportowania”,
 24.03.2014, Warszawa, Debata w tygodniu „Wprost”,
 24.04.2014, Warszawa, Gala Rankingu Odpowiedzialnych Firm,
 9.05.2014, Warszawa, Kongres Kobiet,
 9.05.2014, Katowice, Europejski Kongres Gospodarczy,
 12.05.2014, Warszawa, Konferencja CSR@SGH,
 15.05.2014, Warszawa, Doroczne spotkanie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
 15.05.2014, Bielsko-Biała, CSR – dobry biznes,
 26.05.2014, Warszawa, Konferencja „Innowacje Społeczne w Polityce Rodzinnej”,
 27.05.2014, Warszawa, II Gala Różnorodności,
 28.05.2014, Warszawa, Konferencja „Poland Transformed”,
 06.06.2014, Warszawa, Administrative Directors Summit,
 15.06.2014, Warszawa, Big Book Festiwal,
 23-24.01.2014, Luksemburg, spotkanie Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności,
 19.03.2014, Bruksela, Spotkanie organizacji partnerskich CSR Europe,
 07-09. 04.2014, Montreaux, Konferencja WBCSD,
 21.05.2014, Bratysława, CEE CSR Summit 2014 ,
 26-27.06.2014, Bruksela, spotkanie Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności,
 11.7.2014, Łódź, Making a difference. CSR Trends II,
 10.08.2014, Toruń, XI Forum Ekologiczne Branży Chemicznej w Toruniu,
 12-13.12.2014, Sydney, Global Academic Network.

Wybrane wystąpienia przedstawicieli FOB-u 
na konferencjach krajowych



Zarząd*

Anna Rusajczyk

Monika Kulik

Mirella Panek-Owsiańska
Irena Pichola

Krzysztof KaczmarJustyna Czarnoba

Barbara Tęcza

(*Nowy skład Zarządu po wyborach 26 czerwca 2014.
Po kliknięciu na zdjęcie można przejść do profilu)

LUDZIE FOB

http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/anna-rusajczyk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/monika-kulik/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/mirella-panek-owsianska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/irena-pichola/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/krzysztof-kaczmar/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/justyna-czarnoba/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/barbara-tecza/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/justyna-czarnoba/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/justyna-czarnoba/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/monika-kulik/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/monika-kulik/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/mirella-panek-owsianska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/mirella-panek-owsianska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/irena-pichola/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/irena-pichola/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/anna-rusajczyk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/anna-rusajczyk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/barbara-tecza/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/barbara-tecza/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/krzysztof-kaczmar/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/krzysztof-kaczmar/


Zespół

LUDZIE FOB

http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agnieszka-abec/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agnieszka-abec/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/magdalena-andrejczuk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/magdalena-andrejczuk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/13858/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/13858/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/joanna-gadek-kutner/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/joanna-gadek-kutner/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-albinska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-albinska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agata-gruszecka-tiesluk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agata-gruszecka-tiesluk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marcin-grzybek/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marcin-grzybek/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/justyna-kozera/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/justyna-kozera/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marta-krawcewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marta-krawcewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/aleksandra-nowak/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/aleksandra-nowak/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agnieszka-siarkiewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agnieszka-siarkiewicz/
odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/piotr-sobolewski/
odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/piotr-sobolewski/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marzena-strzelczak/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marzena-strzelczak/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-lesnowolska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-lesnowolska/

