
IV edycja 



IV edycja nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
dla przedstawicieli/ek biznesu i środowiska okołobiznesowego, 

którzy/re poprzez swoją działalność przyczyniają się do upowszechniania
idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.



IV edycja Nagrody „Ludzie, którzy 
zmieniają biznes” 

przyznana zostanie za działania w 
latach 2019 - 2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu co dwa lata 
przyznaje nagrody dla osób z biznesu i 

środowiska okołobiznesowego, które poprzez 
swoją działalność zawodową oraz 

zaangażowanie poza miejscem pracy 
przyczyniały się do promocji idei społecznej 

odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do 
dokonania realnych zmian w instytucjach, w 
których pracują, prowadzących do tego, aby 

zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. 

Osoby te wyróżniają się staraniami na rzecz 
propagowania koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu w środowisku 
biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie.



Biznes

Środowisko 
pozabiznesowe

• zarządzanie różnorodnością,
• wolontariat pracowniczy,
• gospodarka w obiegu zamkniętym,
• ochrona klimatu,
• zrównoważone innowacje społeczne.

Kategorie 
specjalne:



Biznes
pracownik/pracowniczka firmy, którzy 
przyczynili się do realnych zmian w firmie 
działając na rzecz 
upowszechniania społecznej 
odpowiedzialności biznesu – w miejscu 
pracy kandydata/tki i/lub poza nim

Kategorie nagrody



Środowisko 
pozabiznesowe

pracownik/pracowniczka np. organizacji 
pozarządowej, administracji publicznej, uczelni 
wyższej, 
którzy przyczynili się do realnych zmian w 
swojej organizacji, działając na rzecz 
upowszechniania 
społecznej odpowiedzialności biznesu – w 
miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim

Kategorie nagrody



Kategorie nagrody
Kategorie specjalne:

• zarządzanie różnorodnością,
• wolontariat pracowniczy,
• gospodarka w obiegu zamkniętym,
• ochrona klimatu,
• zrównoważone innowacje społeczne.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zdecydowało się 
przyznać nagrody w 5 kategoriach tematycznych, 
które wybrano na podstawie najczęściej 
podejmowanych tematów w ramach społecznej 
odpowiedzialności 
w latach 2019 - 2020. 

Kategorie otwarte są dla osób z biznesu i ze środowiska 
poza biznesowego, które swoimi działaniami 
wpływają na rozwój aktywności firm w Polsce w 
powyższych obszarach.



Nabór zgłoszeń kandydatów/ek:

1 czerwca – 2 sierpnia
Obrady jury:

sierpień

Rozdanie nagród:

wrzesień/październik

Terminy



>>www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda<<

Zgłoszenia



3. edycja Nagrody
Biznes:

• Agnieszka Karwala

• Damian Kupczyk 

• Magdalena Sułek-Domańska 

Sektor pozabiznesowy:

• Jacek Bastian 

• Paweł Łukasiak 

• Joanna Skałuba

Laureaci/tki 2019

Wyróżnienie
• Marta Garsztka-Rimer

Kategoria specjalna: WOLONTARIAT
• Małgorzata Marek

Kategoria specjalna: GOSPODARKA W OBIEGU ZAMKNIĘTYM
• Martyna Zastawna 

Kategoria specjalna: ZRÓWNOWAŻONE INNOWACJE SPOŁECZNE
• Maria Lipiak



3. edycja Nagrody

Laureaci/tki 2019



2. edycja Nagrody• 55 zgłoszonych kandydatów i kandydatek

• 3 kategorie: Biznes, środowisko pozabiznesowe, różnorodność

• 9 laureatek i laureatów:

Biznes:

• Adamkiewicz Małgorzata
Grupa Adamed

• Dyluś Barbara
Microsoft

• Kalbarczyk Marek
Altix

Różnorodność

• Dejna Agnieszka 
Browar Spółdzielczy

• Rozbicka Blanka
RBS

• Strosznajder Dorota
Henkel Polska

Sektor pozabiznesowy:

• Cendrowicz Marta
Stowarzyszenie Otwarte klatki

• Ostrowska Daria
Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego 
Biznesu

• Sowińska Ewa 
Polska Izba Biegłych Rewidentów

Laureaci/tki 2017



2. edycja Nagrody

Laureaci/tki 2017





Kontakt

Marta Górska
Menedżerka projektów

marta.gorska@fob.org.pl
Tel. 661 295 001

odpowiedzialnybiznes.pl kartaroznorodnosci.pl lob.org.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu Karta Różnorodności Liga Odpowiedzialnego Biznesu

@fob_poland
Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu

mailto:marta.klopotowska@fob.org.pl

