
Podsumowanie działań 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

w 2020 roku



Nowy skład Zarządu FOB (od 01.06.2020)

Joanna Erdman - członkini zarządu

Monika Kulik – członkini zarządu

Irena Pichola – członkini zarządu

Izabela Rakuć- Kochaniak - członkini zarządu

Patrycja Rogowska - Tomaszycka - członkini zarządu

Katarzyna Teter - członkini zarządu

Prezeska, Dyrektorka Generalna



• Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od 20
lat, największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się
koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy
sposób.

• Forum to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem
przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.



Kierunki strategiczne FOB w 2020 roku

WZORCE:
FOB działając na rzecz odpowiedzialności 

w biznesie, wyznacza wzorce 
zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego w Polsce.

PRZEJRZYSTOŚĆ:
FOB buduje pozycję wiarygodnego partnera 
na rzecz zwiększania przejrzystości biznesu 
(m.in. ujawnianie danych pozafinansowych, 

uwzględniających oczekiwania interesariuszy 
i odpowiedzialność w całym łańcuchu wartości) 
poprzez edukację oraz wskazywanie najlepszych 

praktyk.

EDUKACJA:
FOB wpływa na kształt  edukacji w 

zakresie odpowiedzialności 
w biznesie przyszłych 

i obecnych menedżerów.

OPINIOTWÓRCZOŚĆ:
FOB jako organizacja ekspercka 

w zakresie CSR/zrównoważonego rozwoju 
inicjuje i zabiera głos 
w debacie publicznej.



Z administracją 
państwową

Z organizacjami 
międzynarodowymi

Współpraca



Nasze wybrane projekty



Program Partnerstwa w 2020 roku



Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

*Stan na grudzień 2020



Firmy, które dołączyły do Programu Partnerstwa w 2020 r. 



Firmy, które zakończyły współpracę z FOB w 2020 r.



Spotkania/webinary Programu Partnerstwa w 2020 r. 

18.02

Jak przygotować merytoryczny 
raport niefinansowy -
raportowanie wg Ustawy o 
rachunkowości

18.03

Jak przygotować ciekawy 
raport niefinansowy

29.09

Raportowanie krok po kroku. Jak 
przeprowadzić proces 
raportowania niefinansowego w 
firmie?

Tematyka: Raportowanie niefinansowe



Spotkania/webinary Programu Partnerstwa w 2020 r. 

Tematyka: Odpowiedzialny biznes w czasie pandemii

27.04

Pobyt i zatrudnienie 
cudzoziemców w Polsce w 
czasie pandemii koronawirusa

Odpowiedzialny biznes 
w czasie pandemii

19.05 08.04- 16.06

Cykl 5 webinariów z dr 
psychologii Ewą Woydyłło-
Osiatyńską - Życie i praca w 
czasie pandemii



Spotkania/webinary Programu Partnerstwa w 2020 r. 

Tematyka: Środowisko i klimat

Kryzys wodny w Polsce. Jak 
biznes może 
odpowiedzialnie zarządzać 
zasobami wodnymi?

28.05 30.06

Wydarzenie otwarte FOB Neutralność 
klimatyczna – realny cel czy utopijna 
wizja?



Spotkania/webinary Programu Partnerstwa w 2020 r. 

Tematyka: GOZ

Działania firm na rzecz 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym

12.08 05.11

Warsztat interaktywny Circular
Strategies

Tematyka: Strategia CSR

05.06

Jak tworzyć i jak aktualizować 
strategię odpowiedzialnej firmy



Program Partnerstwa - grupa koordynatorów wolontariatu

Krwiodawstwo –
spotkanie z cyklu o 
wolontariacie 
pracowniczym

21.01

Gra ewaluacyjna: 
prezentacja narzędzia -
spotkanie z cyklu o 
wolontariacie 
pracowniczym 

11.03 21.05

Jak działa polski 
wolontariat pracowniczy 
w czasie pandemii -
webinar

24.11

E-wolontariat 
pracowniczy - webinar

Dodatkowo:

 Newsletter o narzędziach, badaniach, publikacjach i aktualnościach ze świata  wolontariatu
 Grupa mailingowa koordynatorów wolontariatu



Rada Odpowiedzialnego Przywództwa

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma stanowić forum
współpracy, w skład którego wchodzą prezesi i prezeski
oraz członkowie i członkinie zarządów firm partnerskich
FOB, a także Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty
publicznej w Polsce głosów CEO przekonanych
o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób
etyczny.

Spotkania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa w 
2020 roku: 

• 27.02.2020 – Temat: Zarządzanie różnorodnością

• 16.12.2020 – Temat: Reakcja biznesu na ważne 
kwestie społeczne

http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerstwo-z-biznesem/


Zespół Ekspertek i Ekspertów przy Radzie 
Odpowiedzialnego Przywództwa

W 2020 r. został powołany Zespół
Ekspertek i Ekspertów przy Radzie
Odpowiedzialnego Przywództwa,
w celu stworzenia możliwości
czerpania inspiracji dzięki
kontaktom z autorytetami różnych
obszarów: zarówno życia
gospodarczego, prawa, psychologii,
ochrony środowiska/klimatu, jak i
kultury a także tworzenia we
współpracy najlepszych
rekomendacji dla zrównoważonego
rozwoju w Polsce.



Karta Różnorodności w 2020



Karta Różnorodności w 2020

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję
Europejską. Działania Karty w Polsce koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Opiekunem Karty jest Orange Polska.

Rok 2020 zakończył się liczbą 297 Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Do grona
sygnatariuszy dołączyli m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Belgijska Izba
Gospodarcza, Ambasada Finlandii, Basf Polska Sp. z o.o.



Spotkania/Webinary Karty 
Różnorodności 

w 2020 roku

05.03.2020r.

Spotkanie Karty Różnorodności 
dot. podsumowania 2020r. 

i planów na 2020r. oraz prezentacja 
wyników badania nt.relacji
pomiędzy pracą zawodową 

a obowiązkami opiekuńczymi; 
prezentacja Senioralnego Biura 

Karier.

21.08.2020r.

Webinarium „Rzeczywistość post-
COVID jako szansa dla 

inkluzywnych organizacji” –
podczas webinaru była mowa 

o dobrych praktykach 
Sygnatariuszy wspierających grupy 

narażone w czasach pandemii.

http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=5033
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=5033
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=5126


Spotkania/Webinary Karty 
Różnorodności 

w 2020 roku

14.10.2020r.

Webinarium z ekspertką Joanną 
Chmurą ”Przywództwo na 
odważne czasy” – wykład z 

elementami warsztatu o 
przywództwie, odwadze, lęku oraz 

otwartości na nieznane.

http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=5033


Kontakt w sprawach związanych 
z Kartą Różnorodności: 

marzena.strzelczak@fob.org.pl

Tym razem Dzień Różnorodności zamienił się w Ogólnopolski Miesiąc Różnorodności. Komisja
Europejska postanowiła, że maj będzie miesiącem, w którym podsumowane zostaną działania w
ramach Kart Różnorodności. Jednocześnie chciała zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji niezwykle
istotne jest uznanie budowanie włączającego rynku pracy za priorytet dla biznesu, administracji oraz
społeczeństwa obywatelskiego.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynujące Kartę Różnorodności w Polsce, postanowiło w tym
roku przenieść do sieci Ogólnopolski Dzień Różnorodności, w tym roku organizowany już po raz
ósmy. Przybrał on formę Miesiąca Różnorodności i wpisał się w ogłoszony przez Komisję Europejską
#EUDiversityMonth.
W ramach Miesiąca Różnorodności, zrealizowanego w partnerstwie z Henkel Polska, przygotowany
został cykl wywiadów oraz eksperckich wystąpień poświęconych wyzwaniom związanym z m.in.
przyszłością rynku pracy, pełnieniem ról opiekuńczych czy mierzeniem poziomu zaawansowania
firmy w zakresie zarządzania różnorodnością.

Ogólnopolski Miesiąc 
Różnorodności w 2020 roku

Podsumowanie:
http://odpowiedzialnybiznes.p

l/karta-
roznorodnosci/aktualnosci-

karta/miesiacroznorodnosci-
za-nami/

mailto:marzena.strzelczak@fob.org.pl
http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/miesiacroznorodnosci-za-nami/


Ogłoszenie wyników II edycji 
Diversity & Inclusion Rating

W ramach Miesiąca Różnorodności, trwającego przez cały maj w Karcie
Różnorodności, poznaliśmy skład II edycji Diversity & Inclusion Rating –
zestawienia przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte
Polska. Wśród liderów zarządzania różnorodnością znalazły się Bank BPH, BNP
Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer
Polska.

Organizatorzy Diversity&Inclusion
Rating:



Oświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
w sprawie wydarzeń 7-8 sierpnia w Warszawie

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako największa w Polsce organizacja zajmująca się
koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób, koordynująca w Polsce Kartę
Różnorodności, zrzesza firmy, które w swojej codziennej działalności dążą do zrównoważonego rozwoju
swoich organizacji i ich otoczenia. Identyfikujemy się z wartościami takimi jak: poszanowanie dla
różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i poza nim, a jako podstawę i punkt
wyjścia dla tych działań uznajemy uniwersalne i niezbywalne prawa człowieka. (…)

Tym samym wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie narastającą atmosferą pogardy wobec osób LGBT+,
wreszcie wydarzeniami, które miały miejsce wieczorem i w nocy z 7 na 8 sierpnia w Warszawie.

Każda i każdy z nas ma prawo do szacunku i godnego traktowania.

Na tym przekonaniu staramy się budować każdego dnia nasze organizacje. Dlatego nie zgadzamy się na
wykluczanie ze wspólnoty żadnych grup mniejszościowych, bez względu na: płeć, wiek, przekonania,
pochodzenie, niepełnosprawność czy inne cechy, w tym orientację seksualną i tożsamość płciową.
Zachęcamy do sięgania po dialog jako narzędzie służące poznaniu potrzeb i poglądów oraz budowaniu
partnerstw – z poszanowaniem różnic i odmiennych perspektyw oraz godności każdego człowieka.



Dziesięć lat temu Komisja Europejska uruchomiła Europejską Platformę Kart
Różnorodności – międzynarodową sieć, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji
i promowanie równych szans w miejscu pracy. Karta obecna jest już w 24 krajach UE,
a jej sygnatariuszami jest ponad 12 000 firm, instytucji i organizacji pozarządowych,
reprezentujących ponad 16 milionów pracownic i pracowników. Z okazji 10. urodzin
Europejskiej Platformy Kart Różnorodności Komisja Europejska wskazała przykłady
dobrych praktyk wprowadzonych przez sygnatariuszy KR.

Inne wydarzenia w ramach 
Karty Różnorodności 

w 2020 roku

11 września odbył się współorganizowany przez FOB i przez KE webinar poświęcony
prezentacji przewodnika zawierającego dobre praktyki w zakresie usprawnień
w miejscu pracy adresowanych do osób z niepełnosprawnościami.



Współpraca z Ambasadą Belgii w ramach
działań Karty Różnorodności

Współpraca międzynarodowa

Współpraca
z Platformą Kart
Różnorodności



The Diversity@Work - projekt realizowany z funduszy UE, którego celem
przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie różnorodności i równych szans
w miejscu pracy. FOB, wspólnie z organizacjami z Hiszpanii, Czech, Słowenii,
Słowacji, Chorwacji, Rumunii oraz Fundacją Aga Khan z Portugalii, Equality
Strategies z Irlandii i Estońskim Centrum Praw Człowieka (EHRC) przygotowuje
Narzędziownik ułatwiający wprowadzenia Karty Różnorodności w miejscu pracy -
Charter Implementation Toolkit (CIT). To zestaw praktycznych narzędzi dla
organizacji ułatwiający wdrożenie polityk i procedur Diversity and Inclusion (D&I)
w miejscu pracy. Wszystkie przygotowane przez nas narzędzia będą testowane w
co najmniej w 50 organizacjach z 10 krajów, uczestniczących w projekcie. Będą
one miały pierwszeństwo w korzystaniu z Narzędziownika.

Współpraca międzynarodowa

W ramach współpracy międzynarodowej, realizowanej
w Karcie Różnorodności, FOB umożliwił partnerom
strategicznym i Sygnatariuszom KR udział w projekcie
badawczym organizacji Open for Business. Badanie
poświęcone było działaniom z zakresu zarządzania
różnorodnością realizowanym przez firmy w Polsce.
Rezultaty posłużą do stworzenia raportu dot. korzyści
wynikających z budowania włączających miejsc pracy,
otwartych także na osoby LGBT+, także w kontekście
polskim. Publikacja raportu oraz dalsza współpraca z
Open for Business planowana jest wiosnę tego roku.



Współpraca międzynarodowa
Upskill4Future - 2,5-letni projekt europejski koordynowany przez CSR
Europe
30+ firm w 4 krajach Unii Europejskiej (Francja, Hiszpania, Polska,
Włochy)

Postęp technologiczny, starzejące się społeczeństwo i globalizacja
wymagają przyjrzenia się na nowo temu jak organizowana jest praca i
jakie efekty przynosi. W obliczu tych zmian wśród licznych zawodów i
zadań następują przetasowania, które są zagrożeniem dla pracowników
wykonujących rutynowe i powtarzalne czynności, osób o niższym
stopniu wykształcenia, w zaawansowanym wieku, kobiet, etc. Dlatego
też przed kadrami zarządzającymi zasobami ludzkimi stoi wyzwanie, ale
też wyjątkowa szansa do wprowadzenia innowacyjnych praktyk, które
będą prowadzić do inkluzywnego i przyszłościowego
przekwalifikowania pracowników i przearanżowania pracy.

Cele : Rozwinąć kompleksowe i praktyczne zrozumienie włączającego
podejścia do zarządzania kadrami w większych i mniejszych firmach;
Zidentyfikowanie kluczowych czynników dla takiego włączającego
podejścia w stosunku do grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.
W 2020: 2 webinaria z udziałem ekspertów + analiza gotowości działów
HR do zmian + raport z badania działów HR.

Udział BNP Paribas Bank Polski, uczestnika projektu, 
w panelu poświęconemu przyszłości pracy podczas 
European SDG Summit 2020



Liga Odpowiedzialnego Biznesu 
w 2020 roku 



• Program pomyślnie ukończyło 14 Ambasadorów kształcących się m.in.: na Uniwersytecie Warszawskim,

Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Gdańskiej czy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

• Miano najaktywniejszej ambasadorki otrzymała studentka socjologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

XVI edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Program Ambasadorów CSR



Ambasadorów 
i Ambasadorek

Przeszkolonych 
licealistów

Zrealizowane 
projekty

bezpośrednich 

odbiorców

Ścieżki edukacyjne

Edukowanych studentów

XVI edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu



XVI edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Gospodarz zjazdu

Kultura organizacyjna a CSR

Zarządzanie a CSR

Zarządzanie Różnorodnością

Komunikacja a CSR

Ścieżka tematyczna

Gość podwieczorka przy CSR



Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR

Celem Konkursu CSR jest rozpowszechnianie idei
społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów
i licealistów z całej Polski. W 2020 roku w konkursie
zwyciężyła studentka Akademii Górniczo – Hutniczej w
Krakowie.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/konkurs-csr/

http://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/konkurs-csr/


Targi CSR w 2020 roku



8. Targi CSR online 

8. Targi CSR odbyły się w dniach 5 – 9 października 2020
roku w wersji online. Hasłem przewodnim Targów było
Środowisko! biznesowe i naturalne
http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/

Partnerzy i patroni 8. Targów CSR
Partner główny: Jeronimo Martins Polska
Partnerzy: ERGO Hestia, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
– Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności,
Siemens
Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum
UNEP/GRID-Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-
Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair
Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
Partner medialny: Rzeczpospolita
Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut
Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska,
Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator,
Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl,
PRoto.pl

http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/


Elementy 8. Targów CSR online 

5 dni części networkingowej –
gorące stoliki, odbywającej się 

na 8. piętrach

Wirtualna hala targowa  
5-9. października 2020

5 dni konferencji realizowanej w 
wirtualnym studio



577

Partnerów

12 416

4

paneli

15 215
odwiedzin stoisk

wystawców

57
15

5
dni

wyświetleń transmisji  FB i YT

użytkowników części 

networkingowej

8. Targi CSR w liczbach 



Jubileusz 



Jubileusz

http://odpowiedzialnybiznes.pl/20lat/

W 2020 roku obchodziliśmy Jubileusz „20 lat
partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w
Polsce”, który związany jest z 20-leciem zaangażowania
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firm partnerskich
FOB w upowszechnianie standardów odpowiedzialnego
biznesu i zrównoważonego rozwoju

http://odpowiedzialnybiznes.pl/20lat/


Partner Publikacji: 

Jubileuszowa publikacja

Jubileuszowa publikacja Forum
Odpowiedzialnego Biznesu pt. ,,Wartość biznesu
– biznes oparty na wartościach. Jubileusz z
pandemią w tle” obrazuje rozwój koncepcji
odpowiedzialnego biznesu w Polsce w ostatnich
20 latach oraz prezentuje refleksje ekspertów o
pożądanych wartościach i postawach w biznesie
takich jak odpowiedzialność, empatia, odwaga,
troska o Ziemię, współpraca, solidarność i
równość szans.



Konferencja

5. Dzień Targów CSR poświęcony był obchodom jubileuszu. Odbyły się dwa panele dyskusyjne, których
gospodarzem było Forum Odpowiedzialnego Biznesu.



Badanie „Menedżerowie CSR”
Badanie zostało zrealizowane w ramach jubileuszu
„20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego
rozwoju w Polsce”, a jego wyniki ogłoszone podczas
5. dnia Targów CSR.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje
/menedzerowie-csr-2020/

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/menedzerowie-csr-2020/


Podcasty

http://odpowiedzialnybiznes.pl/20lat/podcasty/

Częścią obchodów jubileuszu były
również zrealizowane przez FOB
podcasty, dotykające m.in.
problematyki roli globalnych
partnerstw, działań
antydyskryminacyjnych w biznesie
czy odpowiedzialnej mody.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/20lat/podcasty/


Konkursy i nagrody



Konkurs Raporty Społeczne

Organizatorzy konkursu:

15 października 2020 r. ogłoszono wyniki 14. edycji Konkursu na
najlepsze raporty niefinansowe. W tej edycji Konkursu wzięła
udział rekordowa liczba 56 publikacji. Składało się na nią między
innymi: 12 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 3 raporty
organizacji pozarządowych. Wszystkie publikacje dostępne są w
bibliotece raportów na portalu:
raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/

PATRONI:
• Patroni honorowi: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo

Rozwoju
• Patroni instytucjonalni: Federacja Konsumentów, Giełda

Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Gospodarcza,
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

• Patroni medialni: egospodarka.pl, Instytut Monitoringu Mediów,
kampaniespołeczne.pl, My Company Polska, PRoto.pl

raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/


Wyniki Konkursu Raporty Społeczne

Kategoria Raporty zintegrowane:

Nagroda główna - LPP
Nagroda za najlepszy debiut – BNP Paribas Bank Polska
Wyróżnienie - Orange Polska i Grupa Tauron

Kategoria Raporty społeczne:

Nagroda główna – Santander Bank Polska
Nagroda za najlepszy debiut – Jeronimo Martins Polska
Wyróżnienie – Grupa VELUX

Nagroda za najlepszy raport organizacji niebiznesowej – Grupa Jurajska GOPR
Nagroda specjalna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  - BNP Paribas
Bank Polska 
Nagroda internautów –Stowarzyszenie Otwarte Klatki



Konkurs Pióro Odpowiedzialności

W 2020 roku odbyła się jubileuszowa
10. edycja konkursu dla dziennikarzy i
ekspertów CSR piszących na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zgłoszono 65 tekstów. Najwięcej do
kategorii artykuł prasowy – 28
publikacji; do kategorii artykuł ekspercki
– 25; artykuł tematyczny
„odpowiedzialna konsumpcja i
produkcja”- 12.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło
się 16 kwietnia podczas premiery online
Raportu ,,Odpowiedzialny Biznes w
Polsce 2019. Dobre praktyki”.



Wyniki Konkursu

ARTYKUŁ PRASOWY
NAGRODA GŁÓWNA: Paulina Nowosielska, „Ciało na sprzedaż” (Dziennik Gazeta Prawna)
WYRÓŻNIENIE: Małgorzata Mierżyńska, „Nowa fala polskiego biznesu. 20 firm, które zmienią Polskę” (My
Company Polska)
WYRÓŻNIENIE: Jakub Pawłowski, Joanna Śliwińska, „Smog jest wszędzie, ale jeszcze nie w prawie pracy. To
powinno się zmienić ” (Dziennik Gazeta Prawna)
WYRÓŻNIENIE : Paweł Strawiński, „Kapitalizm: podejście drugie” (Forbes)

ARTYKUŁ EKSPERCKI
NAGRODA GŁÓWNA: prof. Anna Giza, „Czas niekonwencjonalnych wizjonerów” (Nienieodpowiedzialni)
WYRÓŻNIENIE: Beata Skrzymowska, „Wyjść z HR-owej strefy komfortu” (Personel Plus)

ARTYKUŁ TEMATYCZNY „ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA”
NAGRODA GŁÓWNA: Adam Grzeszak, „Zalani plastikiem” (Polityka)
WYRÓŻNIENIE: Joanna Bojańczyk, „Świat utkany z poliestru” (Rzeczpospolita Plus Minus)
WYRÓŻNIENIE: Piotr Mazurkiewicz, „Polskie firmy też już robią mięso i ser z roślin” (Rzeczpospolita)



Publikacja dostępna jest w wersji online 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-

content/uploads/2020/04/FOB_Raport2019.pdf

Tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki 
praktyk ze wszystkich 18 lat, dostępnej na portalu 

odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ .

Raport „Odpowiedzialny biznes w
Polsce 2019. Dobre praktyki” w
liczbach:
• 1696 dobrych praktyk biznesu w

Polsce realizowanych w 2019 roku
• 712 nowych praktyk
• 984 praktyk długoletnich, czyli

takich, które ukazały się w
poprzednich edycjach Raportu

• wzrost liczby praktyk o 147,
• 14 artykułów eksperckich
• 214 firm zgłosiło praktyki, w tym

55 małych i średnich
przedsiębiorstw

• Gościem specjalnym ogłoszenia
był Rzecznik Praw Obywatelskich
dr hab. Adam Bodnar

16 IV 2020r. – premiera online Raportu „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/04/FOB_Raport2019.pdfttp://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/04/Raport2018.pdf
http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/


Inne działania we współpracy



TransferHUB - inkubator innowacji społecznych

Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w
drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-
Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego
Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć
pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na
problemy w obszarze „zatrudnienia”. Projekt
„TransferHUB – inkubator innowacji społecznych
w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie
realizowany w latach 2020-2023.

Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji 

społecznych odpowiadających na wyzwania 

dotyczące trzech wiodących ścieżek tematycznych 

w ramach zagadnienia pracy przyszłości: 

• starzejące się społeczeństwo, 

• pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy,

• skutki automatyzacji i robotyzacji pracy.



Koalicja Business for Nature

Koalicja Business for Nature, której członkiem jest Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, zainicjowała w 2020 r. Call to Action
dotyczące przeciwdziałania utracie bioróżnorodności. Podpisało się
pod nim ponad 600 firm z całego świata, w tym część firm
partnerskich FOB , wzywając tym samym rządzących do wspólnych
ambitnych działań na rzecz przyrody.

Ponadto koalicja prowadziła wśród firm
konsultacje dotyczące Convention on Biological
Diversity i wypracowała stanowisko biznesu dot.
Post-2020 Global Biodiversity Framework



PUBLIKACJE I BADANIA



Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2020 roku

Raport 
„Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 

2019. Dobre 
praktyki”

REPORT 
Responsible 

business in Poland 
2019

Odwaga i równowaga, 
czyli work-life balance

po polsku 

Wartość biznesu – biznes 
oparty na wartościach. 
Jubileusz z pandemią 

w tle

Wyniki badania 
„Menedżerowie CSR”

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/04/Raport2018.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/07/Raport2018-ANG.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/07/FOB_Rozne-oblicza-dialogu.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/07/FOB_Rozne-oblicza-dialogu.pdf


Raport z badania „Praca zawodowa a pełnienie ról 
opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”

Cały raport do pobrania:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2020/08/FOB_Praca-
zawodowa-a-pe%C5%82nienie-
r%C3%B3l-opieku%C5%84czych-przez-
kobiety-i-m%C4%99%C5%BCczyzn-w-
Polsce.pdf

Realizator
badania:

Partnerzy
badania:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/08/FOB_Praca-zawodowa-a-pe%C5%82nienie-r%C3%B3l-opieku%C5%84czych-przez-kobiety-i-m%C4%99%C5%BCczyzn-w-Polsce.pdfttp://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/10/Raport_CSR_ARC-FOB.pdf


Raport z badania „Koronawirus – opinie Polaków 
i ocena działań”

Cały raport do pobrania:
http://odpowiedzialnybiz
nes.pl/wp-
content/uploads/2020/05
/FOB_Koronawirus-
opinie-Polakow-i-ocena-
dzialan-pracodawcow.pdf 

Raport przygotowany
z inicjatywy:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/05/FOB_Koronawirus-opinie-Polakow-i-ocena-dzialan-pracodawcow.pdfttp://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/11/Raport-BRANZA-HOSTESS-W-POLSCE-2019.pdf


Infografiki Forum Odpowiedzialnego Biznesu          
w 2020 roku

Zobacz infografikę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2020/04/Bezpieczny-wolontariat-2020-04-
09.pdf

Infografika 
wolontariat zdalny 
w czasie pandemii. 
Lista kontrolna dla 
sygnatariuszy

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/05/Mapa-zaangazowania-biznesu-w-walke-z-koronawirusem-II-edycja.pdf


Infografiki Forum Odpowiedzialnego Biznesu          
w 2020 roku

Zobacz infografikę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2020/05/Mapa-zaangazowania-biznesu-w-
walke-z-koronawirusem-II-edycja.pdf

Zobacz infografikę: 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2020/04/NGO-reaguje-
odpowiedzialnie.pdf

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/05/Mapa-zaangazowania-biznesu-w-walke-z-koronawirusem-II-edycja.pdfttp://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/01/FOB_Dostepnosc-w-praktyce-Miejsce-pracy.pdf


Infografiki Forum Odpowiedzialnego Biznesu          
w 2020 roku

Zobacz infografikę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2020/01/Mapa-DOBRYCH-PRAKTYK-CSR.pdf

Zobacz infografikę: 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2020/03/Mapa-
dobrych-praktyk-koronawirus.pdf



INNE DZIAŁANIA WE WSPÓŁPRACY



Współpraca z administracją państwową

Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organ
pomocniczy Ministra Rozwoju i Inwestycji) jest platformą współpracy administracji rządowej z
przedstawicielami biznesu i partnerami społeczno-gospodarczymi na rzecz adaptacji do wyzwań
zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie społecznej odpowiedzialności w praktykach
rynkowych. Zadania Zespołu realizowane są w ramach wyspecjalizowanych grup roboczych, których
członkiem jest FOB.
W ramach zespół funkcjonuje 5 grup. Jedną z nich – grupę roboczą do spraw konsumenckich –
koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Cel działania grupy to promocja zrównoważonej produkcji i
konsumpcji.
W ramach prac grupy w 2020 r. kontynuowano prace nad broszurami z serii "Odpowiedzialny konsument"
i przygotowano broszurę odpowiedzialne budownictwo wraz z promującą ją animacją:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/odpowiedzialnie-o-zrownowazonym-budownictwie/

W 2020r. powstał również Katalog Dobrych Praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w dobie
koronawirusa. Odbyły się również 2 webinaria: Społeczna Odpowiedzialność Uczelni a Pandemia
koronawirusa; Społeczna odpowiedzialność uczelni po pandemii Covid-19.
FOB bierze także udział w spotkaniach Grupy ds. raportowania niefinansowego skupiającej ekspertów
z dziedziny raportowania niefinansowego z administracji publicznej i organizacji otoczenia biznesu -
audytorów, rewidentów i organizacji pozarządowych. Grupa stanowi forum wymiany wiedzy na temat
najnowszych wydarzeń z obszaru raportowania niefinansowego.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/odpowiedzialnie-o-zrownowazonym-budownictwie/


Współpraca Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu z Uniwersytetami

• zajęcia dotyczące roli firm w spełnianiu założeń i zadań określonych w Agendzie 2030 oraz
realizacji koncepcji CSR w codziennej praktyce biznesowej, w ramach studiów
podyplomowych "CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy", realizowanych
przez Akademię Leona Koźmińskiego

• warsztaty CSR na socjologii na ASP
• zajęcia na temat ”Główne trendy, tematy, wyzwania zrównoważonego rozwoju” na kierunku

„Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości” w Szkole
Głównej Handlowej



FOB w mediach



Współpraca Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy 
wydawnictwach medialnych

Rzeczpospolita

21 czerwca 2020

Rzeczpospolita

21 listopada 2020

Puls Biznesu

27 listopada 2020



Wybrane wystąpienia medialne w 2020 roku
Gazeta Finansowa, Mija 5 lat od wprowadzenia Agendy 2030, 

(02.01)

Puls HR, CSR atutem w walce o pracownika i miejsce na rynku,

(07.02)

Forbes.pl, Czym jest wolontariat pracowniczy i dlaczego warto w niego 

zainwestować? (18.01)

Firmer, Ekoscenariusz dla świata, (25.01)

Rzeczpospolita, Benefity opiekuńcze będą zyskiwać na znaczeniu, 

(17.02)

Rzeczpospolita, Firmowi Fundatorzy chcą edukować i zmieniać 

otoczenie na lepsze, (25.02)

Rzeczpospolita, Wolontariat zwiększa radość z życia nie tylko u 

młodych ludzi, (04.03)

Press, W obliczu koronawirusa rośnie społeczna odpowiedzialność 

biznesu, (24.03)

Rzeczpospolita, Kto się sprawdzi w kryzysie jako lider biznesu, 

(06.04)

Rzeczpospolita, To będzie egzamin z przywództwa, (22.06)

Rzeczpospolita, Ochrona środowiska powinna być priorytetem dla firm, 

(17.07)

Ican managemenet Review, Egzamin dojrzałości z odpowiedzialności, 

(01.08)

Proto.pl, Czy milczenie jest złotem w trakcie bojkotu?, (14.08) 

Business Insider, Pracownicy zdalni nie walczą o dodatkowe 

świadczenia. Mogą liczyć na zwrot części kosztów, (16.08)

Rzeczpospolita, Kierunek: zrównoważony rozwój,    (31.08)

Ican managemenet Review, Pandemia a strategie CSR, (03.09)

Rzeczpospolita, Strategie liderów stawiają na zrównoważony rozwój 

biznesu, (04.11)

Rzeczpospolita, Podwyższa się zielona poprzeczka w raportowaniu 

niefinansowym, (20.11)

Puls Biznesu, Pomóc klimatowi i społeczeństwu, (23.11)

Puls Biznesu, Świadomy konsument zmieni biznes, (08.12)

Money.pl, Opinia zwykłego pracownika liczy się

bardziej niż zachwalanie produktu przez

szefa, ( 13.12)

Rzeczpospolita, Pandemia pokazała, co jest dla biznesu istotne, (10.12)

Rzeczpospolita, Długofalowa pomoc ma największą wartość, (17.12)

PRoto.pl, Czas próby dla biznesu. CSR w 2020 roku, (17.12)

Rzeczpospolita, Wartości wrócą do łask, (18.12)

Rzeczpospolita, Wirus stępił wrażliwość na etykę w zakupach, (18.12)

https://www.forbes.pl/opinie/czym-jest-wolontariat-pracowniczy-i-dlaczego-warto-w-niego-zainwestowac/vkgjxgh
http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/ekoscenariusz-dla-swiata/
https://www.press.pl/tresc/60954,w-obliczu-koronawirusa-rosnie-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu
https://www.rp.pl/Rynek-pracy/304019873-Kto-sie-sprawdzi-w-kryzysie-jako-lider-biznesu.html
https://www.rp.pl/Rynek-pracy/304019873-Kto-sie-sprawdzi-w-kryzysie-jako-lider-biznesu.html
https://www.rp.pl/Wywiady/306219956-Marzena-Strzelczak-To-bedzie-egzamin-z-przywodztwa.html
http://www.proto.pl/aktualnosci/grupa-zywiec-bojkot-eksperci-opinie
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/pracownicy-zdalni-nie-walcza-o-dodatkowe-swiadczenia/b9q0flb
https://www.rp.pl/Dodatki-Specjalne/312179872-Dlugofalowa-pomoc-ma-najwieksza-wartosc.html
http://www.proto.pl/aktualnosci/czas-proby-dla-biznesu-podsumowanie-dzialan-csr-w-2020-roku
https://www.rp.pl/Handel/312179904-Wirus-stepil-wrazliwosc-na-etyke-w-zakupach.html




Wybrane patronaty Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patron Partner merytoryczny

Portal odpowiedzialnybiznes.pl



Zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu





Odpowiedzialny
biznes.pl

Odpowiedzialny
biznes.pl/lob

Karta
Roznorodnosci.pl

Forum
Odpowiedzialne

go Biznesu

Liga 
Odpowiedzialne

go Biznesu

Karta
Różnorodności

Responsible
Business
Forum

FOB_Poland

Strony internetowe i kanały FOB w mediach 
społecznościowych

FOB_Poland

http://odpowiedzialnybiznes.pl/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/
http://lob.org.pl/
http://lob.org.pl/
http://lob.org.pl/
http://lob.org.pl/
http://kartaroznorodnosci.pl/
http://kartaroznorodnosci.pl/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/
https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu/
https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/
https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/
https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/
https://www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia/
https://www.instagram.com/fob_poland/
https://www.instagram.com/fob_poland/
https://www.instagram.com/fob_poland/
https://www.instagram.com/fob_poland/
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://twitter.com/FOB_Poland
https://twitter.com/FOB_Poland
https://twitter.com/FOB_Poland
https://twitter.com/FOB_Poland


Osoby kontaktowe ws. Programu Partnerstwa Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu:

Ewa Wojciechowicz

Ewa.wojciechowicz@fob.org.pl
tel. 663 020 358

Katarzyna Mróz

Katarzyna.mroz@fob.org.pl
tel. 695 123 100

Izabela Opałczyńska

izabela.opalczynska@fob.org.pl 
tel. 571 445 085


