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#Wolontariat 
pracowniczy 
Partnerów @FOB_Poland 

Wolontariat pracowniczy to działania polegające na podejmowaniu 
i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji 

pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolon-
tariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzy-

stując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmo-
wanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyj-

nie. (Firma=zaangażowanie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2009)

#partnerstwo 
z organizacjami

1 615

organizacji i partnerów 
społecznych, 

którzy współpracowali 
z firmami* w ubiegłym roku 

w ramach wolontariatu 
pracowniczego 

#różnorodność

4 lata  

ma najmłodszy wolontariusz, 
synek wolontariuszki LOTTO, 

który uczestniczy we wszystkich 
akcjach wolontariackich, 

w które  angażuje się jego mama

#różnorodność

20-60 lat 

przedział wiekowy 
wolontariuszy 

w firmach*

#działanie na 
rzecz innych

beneficjentów było odbiorcami 
działań realizowanych przez 

firmy* w ramach wolontariatu 
pracowniczego

297,3 tys. 

menedżerów CSR 
wskazało wolontariat 

pracowniczy jako 
najbardziej przydatne 

narzędzie CSR**

35%
menedżerów CSR uznało 

podniesienie poziomu 
zaangażowania 

pracowników jako 
największą korzyść 
z wdrażania CSR**

71%

#długoletnie 
działania

6 lat 

trwa średnio wolontariat 
pracowniczy wśród 

Partnerów FOB*

IMPACT DAY to wyjątkowa akcja, dzięki której 
pracownicy Prologi angażują się, by wspólnie 

pomagać potrzebującym i czuć z tego satysfakcję.

 Prologis 

FortumFortum

#WolontariatPracowniczy 
Bezinteresowna Sieć Ciepła @Fortum to 

lekcje o energii i bezpieczeństwie 
kształtujące dobre nawyki u dzieci

PKN ORLEN S.A.PKN ORLEN S.A.

„Nic nie daje takiej energii jak 
pomaganie…. A dobra energia 

zawsze powraca!” 

„Nic nie daje takiej energii jak 
pomaganie…. A dobra energia 

#zaangażowanie 
ze strony 

pracowników

13,9 tys. 
wolontariuszy wzięło łącznie 

udział w działaniach 
wolontariatu pracowniczego 

zorganizowanych przez liderów 
CSR, Partnerów FOB*

* Dane dotyczą Partnerów FOB, którzy wzięli udział w ankiecie, są to następujące firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Bank Zachodni WBK, CEMEX Polska, Citi Handlowy, Fortum Power and Heat Polska, NIVEA Polska, Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, PKN ORLEN S.A., Polpharma, Prologis, 
Provident, PZU, T-Mobile, Totalizator Sportowy. Dziękujemy!
** Badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Menedżerowie CSR” zrealizowane w 2015 roku przez PBS.

PGE Polska Grupa EnergetycznaPGE Polska Grupa Energetyczna

Dzięki zaangażowaniu blisko 250 
wolontariuszy – pracowników PGE, ich rodzin 
i przyjaciół – udało się dokonać wielu zmian 

w naszym otoczeniu, pomóc tym, którzy 
tego potrzebują. Dzielimy się dobrą „energią” 

także po pracy.

PGE Polska Grupa Energetyczna

Dzięki zaangażowaniu blisko 250 
wolontariuszy – pracowników PGE, ich rodzin 
i przyjaciół – udało się dokonać wielu zmian 

w naszym otoczeniu, pomóc tym, którzy 
tego potrzebują. Dzielimy się dobrą „energią” 

także po pracy.

Totalizator sportowyTotalizator sportowy

 „Kumulacja dobrej woli, pomysłów, 
entuzjazmu i pozytywnej energii, czyli 

wolontariat pracowniczy! Wolontariusze 
LOTTO – dziękujemy!” 

 „Kumulacja dobrej woli, pomysłów, 
entuzjazmu i pozytywnej energii, czyli 

wolontariat pracowniczy! Wolontariusze 

NIVEA Polska 

Nasz wspólny wysiłek włożony w pomaganie innym został już po raz drugi doceniony 
przez społeczność lokalną i władze Miasta Poznania. W 2015 po raz drugi zostaliśmy 

Poznańskim Wolontariuszem Roku. Cieszymy się, że swoją postawą możemy zachęcać 
innych do wychodzenia ze swojej strefy komfortu i pomagania tym, którzy z różnych 

powodów potrzebują wsparcia. Wolontariat pracowniczy to część naszego 
organizacyjnego DNA.

Nasz wspólny wysiłek włożony w pomaganie innym został już po raz drugi doceniony 
przez społeczność lokalną i władze Miasta Poznania. W 2015 po raz drugi zostaliśmy 

Poznańskim Wolontariuszem Roku. Cieszymy się, że swoją postawą możemy zachęcać 
innych do wychodzenia ze swojej strefy komfortu i pomagania tym, którzy z różnych 

PZUPZU

W PZU korzystamy z kompetencji 
pracowników, ale także rozwijamy ich 

kompetencje poprzez Akademię Liderów 
Wolontariatu, złożoną z 44 pracowników

 Prologis 

W PZU korzystamy z kompetencji 
pracowników, ale także rozwijamy ich 

kompetencje poprzez Akademię Liderów 
Wolontariatu, złożoną z 44 pracowników

 Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego

Wolontariat jest potrzebny, cieszymy się, widząc 
jego efekty. Ale nie było by ich,  gdyby nie nasi 

wspaniali Wolontariusze. Dla nich ogromne 
podziękowania! 

CEMEX PolskaCEMEX Polska

„Wspierać, by nie uzależniać, 
pomagać, aby wzmacniać” 

#Budujemyprzyszlosc 
#CSR @CEMEX @CEMEX_PL 

Bank Gospodarstwa Krajowego

jest potrzebny, cieszymy się, widząc 
jego efekty. Ale nie było by ich,  gdyby nie nasi 

wspaniali Wolontariusze. Dla nich ogromne 

„Wspierać, by nie uzależniać, 
pomagać, aby wzmacniać” 

#Budujemyprzyszlosc 
#CSR @CEMEX @CEMEX_PL 

T-Mobile

„Wolontariat pracowniczy w T-Mobile to wspaniałe 
doświadczenie, dające ogromną satysfakcję. Polecam wszystkim, 
warto zrobić coś dla innych” – wolontariuszka T-Mobile Polska S.A.

„Bardzo wielka i ważna sprawa - wspiera lokalną społeczność, 
wzmacnia więzi. Daje nadzieję i lepszą przyszłość. Dodaje 

skrzydeł, człowiek czuje się lepszy.” – wolontariusz T-Mobile S.A.

     Citi Handlowy      Citi Handlowy

Dziękujemy naszym Wolontariuszom Citi!

GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A.

 Wolontariat pozwala pracownikom GAZ-SYSTEM 
S.A. realizować własne pomysły na rzecz otoczenia 

społecznego i motywuje do twórczych działań.

PrologisPrologis

IMPACT DAY to wyjątkowa akcja, dzięki której 
pracownicy Prologi angażują się, by wspólnie 

pomagać potrzebującym i czuć z tego satysfakcję.

IMPACT DAY to wyjątkowa akcja, dzięki której 
pracownicy Prologi angażują się, by wspólnie 

pomagać potrzebującym i czuć z tego satysfakcję.

PolpharmaPolpharma

Polpharma - Ludzie pomagają Ludziom!

Bank Zachodni WBK Bank Zachodni WBK

Podejmujemy działania uwrażliwiające pracowników na 
potrzeby innych, środowiska naturalnego czy potrzeby 

społeczności lokalnych, które jednocześnie pozwalają im 
realizować swoje pasje i zdobywać nowe kompetencje. 

#dziękujemy 
wolontariuszom we 

wszystkich firmach za 
#15latdlaCSR #CSRwPL 

#wolontariat

@ FOB_Poland

Najtrudniej jest  zacząć. Potem jest  jak  
z … czekoladą . Sięgasz po pierwszy kęs, 

jest super i nim się obejrzysz tabliczka znika.

Provident Wolontariat

Wolontariat ORLEN. "Nic nie daje takiej energii 
jak pomaganie…, dobra energia zawsze powraca"

Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Program Wolontariat jest super! I Małe marzenia do spełnienia

Program Wolontariatu Pracowniczego 

w Citi Handlowy
Bezinteresowna sieć ciepła Fortum

Wolontariat pracowniczy Grupy Polpharma

GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla społeczności 
lokalnych. Wspólnie dla innych. Wspólnie dla natury. 

Wspólnie dla edukacji

Wolontariat pracowniczy Bank Zachodni WBK

Wolontariat pracowniczy. NIVEA cares for family

T-mobile. Radość pomagania

Orange. W Trosce o innych

Provident. Tak! Pomagam. Totalizator Sportowy. 
Kumulacja Dobrej Woli

CEMEX Polska. 
„Daj się złapać! Zostań Wolontariuszem"

Wolontariat pracowniczy PGE 
„Pomagamy”.

Wolontariat Prologis. IMPACT Day

Wolontariat pracowniczy PZU

http://www.fundacjalotto.pl/wolontariat/

http://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariat

http://fundacja.orange.pl/wolontariat_o_programie.html

HTTPS://WWW.PZU.PL/GRUPA-PZU/DZIALALNOSC-SPOLECZNA/RAPORTY

http://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariatWolontariat pracowniczy. http://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariatWolontariat pracowniczy. 

HTTPS://WWW.PZU.PL/GRUPA-PZU/DZIALALNOSC-SPOLECZNA/RAPORTY

http://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/GAZ-SYSTEMhttp://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/GAZ-SYSTEMhttp://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/lokalnych. Wspólnie dla innych. Wspólnie dla natury. http://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/lokalnych. Wspólnie dla innych. Wspólnie dla natury. http://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/lokalnych. Wspólnie dla innych. Wspólnie dla natury. 

Totalizator Sportowyhttp://www.fundacjalotto.pl/wolontariat/Totalizator Sportowyhttp://www.fundacjalotto.pl/wolontariat/Totalizator Sportowy

Wolontariat pracowniczy HTTPS://WWW.PZU.PL/GRUPA-PZU/DZIALALNOSC-SPOLECZNA/RAPORTYWolontariat pracowniczy HTTPS://WWW.PZU.PL/GRUPA-PZU/DZIALALNOSC-SPOLECZNA/RAPORTYWolontariat pracowniczy 

http://www.fundacjabgk.pl/files/structure/20/2/Raport%20roczny_2014_Fundacja%20BGK.pdf

www.budujemyprzyszlosc.org.pl

http://www.media.fortum.pl/aktualnosci/282/pracownicy-fortum-w-podczas-wizyt-w-przedszkolach-edukuja-o-energii-i-bezpieczenstwie

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy 

http://www.prologis.com/en/impact-day-2014.html

http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagam
http://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczy

http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/zaangazowanie-spoleczne/wolontariat-pracowniczy/

https://static3.bzwbk.pl/asset/c/s/r/csr-raport-2014-bz-wbk_57868.pdf

ORLENhttp://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspxORLENhttp://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx. "Nic nie daje takiej energii http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx. "Nic nie daje takiej energii http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx
jak pomaganie…, dobra energia zawsze powraca"

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx
jak pomaganie…, dobra energia zawsze powraca"

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx
jak pomaganie…, dobra energia zawsze powraca"

Bank Gospodarstwa Krajowegohttp://www.fundacjabgk.pl/files/structure/20/2/Raport%20roczny_2014_Fundacja%20BGK.pdfBank Gospodarstwa Krajowegohttp://www.fundacjabgk.pl/files/structure/20/2/Raport%20roczny_2014_Fundacja%20BGK.pdfhttp://www.fundacjabgk.pl/files/structure/20/2/Raport%20roczny_2014_Fundacja%20BGK.pdf.http://www.fundacjabgk.pl/files/structure/20/2/Raport%20roczny_2014_Fundacja%20BGK.pdf
Program Wolontariat jest super! I Małe marzenia do spełnienia

http://www.fundacjabgk.pl/files/structure/20/2/Raport%20roczny_2014_Fundacja%20BGK.pdf
Program Wolontariat jest super! I Małe marzenia do spełnienia

http://www.fundacjabgk.pl/files/structure/20/2/Raport%20roczny_2014_Fundacja%20BGK.pdf
Program Wolontariat jest super! I Małe marzenia do spełnienia

Bezinteresowna sieć ciepłahttp://www.media.fortum.pl/aktualnosci/282/pracownicy-fortum-w-podczas-wizyt-w-przedszkolach-edukuja-o-energii-i-bezpieczenstwieBezinteresowna sieć ciepłahttp://www.media.fortum.pl/aktualnosci/282/pracownicy-fortum-w-podczas-wizyt-w-przedszkolach-edukuja-o-energii-i-bezpieczenstwieBezinteresowna sieć ciepła Fortumhttp://www.media.fortum.pl/aktualnosci/282/pracownicy-fortum-w-podczas-wizyt-w-przedszkolach-edukuja-o-energii-i-bezpieczenstwieFortumhttp://www.media.fortum.pl/aktualnosci/282/pracownicy-fortum-w-podczas-wizyt-w-przedszkolach-edukuja-o-energii-i-bezpieczenstwieFortum

http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/zaangazowanie-spoleczne/wolontariat-pracowniczy/Wolontariat pracowniczy http://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/zaangazowanie-spoleczne/wolontariat-pracowniczy/Grupy Polpharmahttp://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/zaangazowanie-spoleczne/wolontariat-pracowniczy/Grupy Polpharmahttp://www.polpharma.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/zaangazowanie-spoleczne/wolontariat-pracowniczy/Grupy Polpharma

Bank Zachodni WBKhttps://static3.bzwbk.pl/asset/c/s/r/csr-raport-2014-bz-wbk_57868.pdfBank Zachodni WBKhttps://static3.bzwbk.pl/asset/c/s/r/csr-raport-2014-bz-wbk_57868.pdfBank Zachodni WBK

T-mobilehttp://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczyT-mobilehttp://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczyT-mobile.http://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczy.http://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczy. Radość pomaganiahttp://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczy Radość pomaganiahttp://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczy Radość pomagania

http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagamProvidenthttp://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagamProvidenthttp://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagam.http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagam. Tak! Pomagam. http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagam Tak! Pomagam. http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagam Tak! Pomagam. 

CEMEX Polskawww.budujemyprzyszlosc.org.plCEMEX Polskawww.budujemyprzyszlosc.org.plwww.budujemyprzyszlosc.org.pl. www.budujemyprzyszlosc.org.pl
„Daj się złapać! Zostań Wolontariuszem"

www.budujemyprzyszlosc.org.pl
„Daj się złapać! Zostań Wolontariuszem"

www.budujemyprzyszlosc.org.pl
„Daj się złapać! Zostań Wolontariuszem"

Wolontariat pracowniczyhttp://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy Wolontariat pracowniczyhttp://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy PGEhttp://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy PGEhttp://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy 
„Pomagamy”.

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy 
„Pomagamy”.

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy 
„Pomagamy”.

http://www.prologis.com/en/impact-day-2014.htmlWolontariat http://www.prologis.com/en/impact-day-2014.htmlPrologishttp://www.prologis.com/en/impact-day-2014.htmlPrologishttp://www.prologis.com/en/impact-day-2014.htmlPrologis. IMPACT Dayhttp://www.prologis.com/en/impact-day-2014.html. IMPACT Dayhttp://www.prologis.com/en/impact-day-2014.html. IMPACT Day

www.budujemyprzyszlosc.org.pl

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.html
http://www.media.fortum.pl/aktualnosci/282/pracownicy-fortum-w-podczas-wizyt-w-przedszkolach-edukuja-o-energii-i-bezpieczenstwie

http://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/
http://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariat

http://fundacja.orange.pl/wolontariat_o_programie.html

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx

http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy 

http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagam

HTTPS://WWW.PZU.PL/GRUPA-PZU/DZIALALNOSC-SPOLECZNA/RAPORTY

http://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczy

https://static3.bzwbk.pl/asset/c/s/r/csr-raport-2014-bz-wbk_57868.pdf

Wolontariathttp://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspxWolontariathttp://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspxORLENhttp://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspxORLENhttp://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx
jak pomaganie…, dobra energia zawsze powraca"

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx
jak pomaganie…, dobra energia zawsze powraca"

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/WolontariatPracowniczy/Strony/default.aspx
jak pomaganie…, dobra energia zawsze powraca"

Program Wolontariatu Pracowniczego http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.htmlProgram Wolontariatu Pracowniczego http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.html
w Citi Handlowy

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.html
Citi Handlowy

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.html
Citi Handlowy

Bezinteresowna sieć ciepłahttp://www.media.fortum.pl/aktualnosci/282/pracownicy-fortum-w-podczas-wizyt-w-przedszkolach-edukuja-o-energii-i-bezpieczenstwieBezinteresowna sieć ciepłahttp://www.media.fortum.pl/aktualnosci/282/pracownicy-fortum-w-podczas-wizyt-w-przedszkolach-edukuja-o-energii-i-bezpieczenstwieBezinteresowna sieć ciepła

GAZ-SYSTEMhttp://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/GAZ-SYSTEMhttp://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/. Wspólnie dla społeczności http://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/. Wspólnie dla społeczności http://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/lokalnych. Wspólnie dla innych. Wspólnie dla natury. http://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/lokalnych. Wspólnie dla innych. Wspólnie dla natury. http://www.gaz-system.pl/odpowiedzialny-biznes/miejsce-pracy/wolontariat-pracowniczy/lokalnych. Wspólnie dla innych. Wspólnie dla natury. 
Wspólnie dla edukacji

Wolontariat pracowniczy https://static3.bzwbk.pl/asset/c/s/r/csr-raport-2014-bz-wbk_57868.pdfWolontariat pracowniczy https://static3.bzwbk.pl/asset/c/s/r/csr-raport-2014-bz-wbk_57868.pdfWolontariat pracowniczy https://static3.bzwbk.pl/asset/c/s/r/csr-raport-2014-bz-wbk_57868.pdfBank Zachodni WBKhttps://static3.bzwbk.pl/asset/c/s/r/csr-raport-2014-bz-wbk_57868.pdfBank Zachodni WBK

T-mobilehttp://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczyT-mobilehttp://firma.t-mobile.pl/pl/strona-glowna/kariera/t-mobile_to_my/lubimy_byc_ze_soba/wolontariat_pracowniczyT-mobile

http://fundacja.orange.pl/wolontariat_o_programie.htmlOrangehttp://fundacja.orange.pl/wolontariat_o_programie.htmlOrangehttp://fundacja.orange.pl/wolontariat_o_programie.htmlOrange

http://www.fundacjalotto.pl/wolontariat/

http://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariathttp://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariatWolontariat pracowniczy. http://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariatWolontariat pracowniczy. http://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariatNIVEA http://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariathttp://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariatcares for familyhttp://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/wolontariatcares for family

http://fundacja.orange.pl/wolontariat_o_programie.html. W Trosce o innychhttp://fundacja.orange.pl/wolontariat_o_programie.html. W Trosce o innych

http://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagamProvidenthttp://providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/takpomagamProvidentTotalizator Sportowyhttp://www.fundacjalotto.pl/wolontariat/Totalizator Sportowyhttp://www.fundacjalotto.pl/wolontariat/Totalizator Sportowyhttp://www.fundacjalotto.pl/wolontariat/.http://www.fundacjalotto.pl/wolontariat/
Kumulacja Dobrej Woli

„Daj się złapać! Zostań Wolontariuszem"
www.budujemyprzyszlosc.org.pl

„Daj się złapać! Zostań Wolontariuszem"
www.budujemyprzyszlosc.org.pl

„Daj się złapać! Zostań Wolontariuszem"

Wolontariat pracowniczyhttp://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy Wolontariat pracowniczyhttp://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy 

Wolontariat pracowniczy HTTPS://WWW.PZU.PL/GRUPA-PZU/DZIALALNOSC-SPOLECZNA/RAPORTYWolontariat pracowniczy HTTPS://WWW.PZU.PL/GRUPA-PZU/DZIALALNOSC-SPOLECZNA/RAPORTYWolontariat pracowniczy PZUHTTPS://WWW.PZU.PL/GRUPA-PZU/DZIALALNOSC-SPOLECZNA/RAPORTYPZUHTTPS://WWW.PZU.PL/GRUPA-PZU/DZIALALNOSC-SPOLECZNA/RAPORTYPZU

#Wolontariat 
pracowniczy 
Partnerów @FOB_Poland 

Infografika przygotowana została przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
w ramach Programu Partnerstwa, platformy liderów CSR w Polsce. 

/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

@FOB_Poland

/company/responsible-business-forum

#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR#15latdlaCSR

5 grudnia 2015Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza

Kliknij w nazwę firmy, 
aby dowiedzieć się więcej


