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Forum Odpowiedzialnego Biznesu
jest najdłużej działającą, od 2000 roku,
i największą organizacją pozarządową
w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej
odpowiedzialności biznesu w kompleksowy
sposób.
Forum to organizacja ekspercka,
pozostająca inicjatorem i partnerem
przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.
Inspirujemy biznes, który zmienia świat,
i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.
Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

D o b re p r a k t y k i

2017

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.
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N I EZBĘDN I K ODPOWI EDZIALN EGO BIZN ESU

ŁĄCZY NAS RÓŻNORODNOŚĆ!
PRZEWODNIK PO KARCIE RÓŻNORODNOŚCI

Komunikacja
a wolontariat

ROLA GII
STRATE

WSPÓŁPRACA W POLSCE

Nagrody za najlepiej sporządzone raporty
z zakresu CSR (współpraca z Deloitte)

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
MIĘDZYNARODOWYMI

@FOB_Poland

Ranking Odpowiedzialnych Firm
(zestawienie organizowane przez Akademię
Leona Koźmińskiego, Dziennik Gazetę
Prawną we współpracy z Deloitte)

FOB_Poland

Współorganizacja grup roboczych
w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego
Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw, organu pomocniczego
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

PARTNERZY STRATEGICZNI FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

/company/responsible-business-forum

qZOwN

#CSRwPL

PARTNERZY
KOMUNIKACYJNI

PARTNER
ANALIT YCZNY

PARTNER
WSPIERAJĄCY

PARTNER
POLIGRAFICZNY

PARTNER
TŁUMACZENIOWY

PARTNER
BADAWCZY

CZYTAJ NASZ RAPORT SPOŁECZNY
CZY
raport.odpowiedzialnybiznes.pl
rapo

GŁÓWNE INICJATYWY FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Kompleksowy program
współpracy Forum
Odpowiedzialnego Biznesu
z ﬁrmami, które poprzez
swoje zaangażowanie
i działania przyczyniają się
do szerzenia idei CSR
w Polsce.

Zobowiązanie pracodawcy
do aktywnego
przeciwdziałania
dyskryminacji, wprowadzenia
polityki równego traktowania
i zarządzania różnorodnością
w miejscu pracy.

Największe wydarzenie
CSR-owe w Polsce.
Stanowi przestrzeń
do prezentacji dobrych
praktyk i edukacji
w zakresie
odpowiedzialnego
biznesu.
odpowiedzialnybiznes.pl/
targicsr

kartaroznorodnosci.pl
ZarzadzanieRoznorodnoscia

odpowiedzialnybiznes.pl/
partnerstwo-z-biznesem

Program edukacyjny Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.
Jest płaszczyzną wymiany
wiedzy i doświadczenia
między praktykami CSR
a młodymi ludźmi.

Pierwsza w Polsce
nagroda w pełni
dedykowana osobom
działającym na rzecz
rozwoju społecznej
odpowiedzialności
biznesu w swoich ﬁrmach
i otoczeniu biznesu.

Konkurs dla
dziennikarzy/
dziennikarek,
ekspertów/ekspertek
piszących na temat
CSR/zrównoważonego
rozwoju.
odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci

Najdłużej działający w Polsce
portal zajmujący się CSR,
administrowany przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.
#CSRwPL
odpowiedzialnybiznes.pl

lob.org.pl
LigaOdpowiedzialnegoBiznesu

Oferta szkoleniowa skierowana do małych,
średnich i dużych ﬁrm, które chcą dowiedzieć się
o CSR i zrównoważonym rozwoju lub uporządkować
dotychczasową wiedzę.
odpowiedzialnybiznes.pl/szkolenia

