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English Summary

The Responsible Business Forum is the largest
NGO in Poland, addressing the concept of
corporate social responsibility in a comprehensive
manner, with the longest tradition in Poland,
operating since 2000.

2016

z przyjemnością oddajmy
w Państwa ręce analizę Forum
Odpowiedzialnego Biznesu
poświęconą ujawnianiu danych
pozafinansowych i polityki
dotyczącej różnorodności. Nowe przepisy obowiązujące
w Unii Europejskiej, w naszym kraju dotyczą około
300 podmiotów.
Polskie regulacje stawiają na promocję tematu, nie
wymuszanie raportowania CSR. Przygotowanie odrębnego
raportu społecznego jest tylko jedną z możliwych opcji ich

wypełnienia. Podobnie, w odniesieniu do kwestii
dotyczących polityki różnorodności – firmy zobligowane
są do jej przedstawienia lub wyjaśnienia czemu takiej polityki
nie stosują. Warto przy tym pamiętać o kontekście – obecnie
większość polskich firm, nie tylko nie publikuje raportów
społecznych, ale też wystarczających informacji społecznych
i pracowniczych, by spełnić wymagania nowych regulacji,
tylko nieliczne wykorzystują potencjał zarządzania
różnorodnością (patrz: „Raportowanie wyzwaniem dla spółek
w Polsce”, s.14).
Polska transpozycja Dyrektywy UE jest jedną z najbardziej
przyjaznych biznesowi, czas pokaże, jakie przyniesie efekty.
Niezależnie jednak od przyjętych rozwiązań, nowe regulacje
wspierają – na poziomie europejskim i krajowym – tak
bardzo potrzebną transformację biznesu i ułatwią jego
interesariuszom, w tym także inwestorom i konsumentom,
dokonywanie świadomych wyborów.

1

RESPONSIBLE BUSINESS REFERENCE KIT

DIVERSITY UNITES US!
A GUIDE TO THE POLISH DIVERSITY CHARTER

ROLA GII
STRATE

Komunikacja
a wolontariat

The Forum is a think-and-do-tank that initiates
and partners in key Polish CSR undertakings.
COOPERATION IN POLAND

We inspire business that changes the world
and provide a meeting place for people who
change business. We promote sustainable
development.

CSR Reports COMPETITION

Awards for the best CSR reports
(in cooperation with Deloitte)

COOPERATION WITH
INTERNATIONAL ORGANISATIONS

11th Responsible Company Ranking, 2017

Responsible Company Ranking (ranking
prepared by Kozminski University and the
Gazeta Prawna daily in cooperation with Deloitte)

FOB_Poland

Co-organising working groups as part
of the Team for Sustainable Development
and Corporate Social Responsibility,
an auxiliary body of the Ministry of Development

STRATEGIC PARTNERS

/company/responsible-business-forum
#CSRwPL

COMMUNICATION
PARTNERS

ANALY TICAL
PARTNER

SUPPORTING
PARTNER

PRINTING
PARTNER

TRANSLATION
PARTNER

RESEARCH
PARTNER

INSTITUTIONAL
PARTNER

READ OUR SUSTAINABILITY REPORT
REA
raport.odpowiedzialnybiznes.pl
rapo

MAJOR INITIATIVES OF THE RESPONSIBLE BUSINESS FORUM

A comprehensive
programme of cooperation
between the Responsible
Business Forum and
companies which, through
their commitment and
actions, contribute to
promoting the idea of CSR in
Poland.

Obliging employers to actively
counteract discrimination,
introduce policies aimed at
promoting equal treatment
and diversity management
in the workplace.

The largest CSR event
in Poland. It serves as
a forum for presenting
good practices and
providing education in
the area of corporate
social responsibility.

odpowiedzialnybiznes.pl/
targicsr

diversitycharter.pl
ZarzadzanieRoznorodnoscia

Competition intended for
journalists and experts
writing about CSR/
sustainable development.
odpowiedzialnybiznes.pl/
partnerstwo-z-biznesem

odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci

The longest-running CSR
website in Poland, maintained
by the Responsible Business
Forum. #CSRwPL

responsiblebusiness.pl

Training offered for
small, medium and large
enterprises wishing to
learn about CSR and
sustainable development
or systematize their
knowledge of the topic.
odpowiedzialnybiznes.pl/
szkolenia

An education programme
carried out by the
Responsible Business
Forum to provide a forum
for exchanging knowledge
and experience between
CSR practitioners and
young people.
lob.org.pl
LigaOdpowiedzialnegoBiznesu

