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• Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu	 jest	 najdłużej	 działającą	 i	 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-u.	

Od	2000	roku



Organizacja	pierwszego	
wyboru	dla	firm	i	organizacji	

poszukujących	wiedzy	
i	partnerstw	na	rzecz	

zrównoważonego	rozwoju	
biznesu.

Organizacja	ekspercka,	
która	w	oparciu	o	aktualne	
i	przyszłe	trendy,	buduje	hub	
wiedzy	o	zrównoważonym	
rozwoju	dla	kluczowych	

interesariuszy.

Organizacja	inicjująca	
partnerstwa	i	otwarta	na	
współpracę	na	rzecz	

zrównoważonego	rozwoju

Organizacja	rozwijająca	
zatrudniane	osoby,	

wykorzystująca	nowe	technologie	
oraz	zarządzająca	sobą	w	sposób	
partycypacyjny,	transparentny	

i	odpowiedzialny.

Nowa	strategia	FOB	-	kierunki	rozwoju



Nowa	strategia	FOB	-	kierunki	rozwoju

Prace	nad	nową	strategią	FOB	obejmowały:	
sesję	dialogową	z	Partnerami	FOB	w	formule	on-line	(29.06.2021	r.),	
• ankietę	dla	 interesariuszy	FOB	dotycząca	priorytetowych	działań	 i	nowej	

strategii	(lipiec,	sierpień	2021	r.),	
• spotkania	warsztatowe	i	prace	indywidualne	zespołu	i	zarządu	FOB



Z	administracją		
państwową

Z	organizacjami	
międzynarodowymi

Współpraca	w	2021	roku



Wybrane	projekty	i	programy



Program	Partnerstwa	w	2021	roku



Program	Partnerstwa	to	główna	aktywność	FOB,	stanowiąca	platformę	dla	firm	do	rozwoju,	zdobywania	
wiedzy	oraz	networkingu	i	dzielenia	się	dobrymi	praktykami	w	obszarze	społecznej	odpowiedzialności	biznesu.	
Program	Partnerstwa	tworzą	firmy	będące	w	czołówce	zarówno	swoich	branż,	jak	i	zrównoważonego	rozwoju	

w	Polsce.	Program	opiera	się	na	trzech	filarach:	edukacji	i	wiedzy,	komunikacji	i	budowaniu	relacji	
między	firmami	oraz	włączaniu	Partnerów	w	działania	Forum.



Nowi	partnerzy	i	koniec	współpracy	w	2021	roku

Do	Programu	Partnerstwa	dołączyły:

Zakończyły	współpracę	z	FOB:



Partnerzy	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu	(stan	na	31	grudnia	2021	roku)

qZOwN�

PARTNER 
ANALITYCZNY

PARTNER 
TŁUMACZENIOWY

PARTNER 
BADAWCZY

PARTNER  
POLIGRAFICZNY

 PARTNERZY 
KOMUNIKACYJNI 

PARTNERZY STRATEGICZNI FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 



Program	Partnerstwa	-	wieloletnia	współpraca

Podczas	 ogłoszenia	 Raportu	 „Odpowiedzialny	
biznes	 w	 Polsce	 2020.	 Dobre	 praktyki”	 Forum	
uhonorowało	firmy	za	długoletnią	współpracę.	Za	
5-letnią	 działalność	 w	 ramach	 Programu	
Partnerstwa	podziękowano	następującym	firmom:	
Adamed	 Pharma	 S.A.,	 Amica	 S.A.,	 Grupa	 Velux,	
Stena	 Recycling.	 Już	 10	 lat	 zaangażowania	
świętowały	 Siemens	 Sp.	 z	 o.o.	 oraz	 Skanska,	
natomiast	 20-lecie	 współpracy	 z	 FOB	 obchodził	
w	2021	roku	Provident	Polska	S.A.



1. 21.01.2021	webinar	„Taksonomia	w	praktyce,	czyli	co	nowe	regulacje	oznaczają	dla	firm”.	
2. 18.02.2021	panel	ekspercki	„Zrównoważony	ślad	cyfrowy”.	
3. 08.03.2021	spotkanie	na	temat	wyzwań	środowiskowych	„Ryzyka	klimatyczne	z	udziałem	

UNEP/GRID”.	
4. 08.04.2021	 spotkanie	 online	 grupy	 koordynatorów	 wolontariatu	 pracowniczego	 firm	

partnerskich	FOB.	
5. 19.04.2021	webinar	nt.	zarządzania	ryzykiem	klimatycznym.	
6. 11.05.2021	webinar	nt.	nowości	w	raportowaniu	niefinansowym	z	udziałem	ekspertów.	
7. 16.06.2021	 warsztaty	 „Nowe	 podejście	 do	 opakowań	 w	 modelu	 Gospodarki	 Obiegu	

Zamkniętego”.	
8. 24.06.2021	webinar	„Okiem	eksperta	–	innowacje	w	Polpharmie”.	
9. 29.06.2021	dialog	z	firmami	partnerskimi	FOB.

Program	Partnerstwa	-	spotkania,	webinaria,	
warsztaty	dla	firm	w	2021	roku



Program	Partnerstwa	-	spotkania,	webinaria,	
warsztaty	dla	firm	w	2021	roku

10. 28.07.2021	webinar	„Jak	przygotować	organizację	na	transformację	rynku	pracy	w	sposób	
odpowiedzialny?”.	

11. 07.09.2021	spotkanie	nt	nowego	projektu	dot.	wolontariatu	pracowniczego.	
12. 14.09.2021	 webinarium	 „Gospodarka	 obiegu	 zamkniętego.	 Jak	 wdrożyć	 jej	 zasady	

w	firmie?”.	
13. 01.10.2021	 webinar	 „Science-based	 targets:	 Wskazówki	 dla	 biznesu	 przy	 wyznaczaniu	

celów	środowiskowych”.	
14. 26.10.2021	webinar	„Wyzwania	środowiskowe	biznesu	–	bioróżnorodność”.	
15. 08.11.2021	 webinar	 z	 udziałem	 przedstawicielki	 firmy	 Samsung	 „Czym	 jest	 cyfrowy	

dobrostan	i	jak	o	niego	zadbać?”.	
16. 23.11.2021	webinar	nt.	promowania	wolontariatu	i	aktywności	społecznej.	
17. 25.11.2021	spotkanie	online	nt.	planów	FOB	na	2022	rok.	
18. 01.12.2021	 webinar	 „Okiem	 eksperta	 –	 Orange	 nt.	 projektów	 społecznych	 fundacji	

korporacyjnej”.



http://kursy.csr.pl

Program	Partnerstwa	–	e-learning

Kursy:	
• ABC	społecznej	odpowiedzialności	biznesu,	
• Wprowadzenie	do	wolontariatu	pracowniczego,	
• Różnorodność	 i	włączanie	 (przygotowany	we	współpracy	z	kilkunastoma	

Kartami	Różnorodności).

http://kursy.csr.pl


#OdPOWIEDZialnie	to	program	wypowiedzi	eksperckich	
przedstawicieli	i	przedstawicielek	firm	partnerskich	Forum	
Odpowiedzialnego	Biznesu.	W	filmach	poruszane	
są	aktualne	tematy	społeczne	oraz	środowiskowe	
z	zakresu	zrównoważonego	rozwoju	biznesu.	Materiały	
wykorzystywane	są	podczas	szkoleń,	zajęć	ze	studentami	
czy	spotkań	z	kontrahentami	i	partnerami	społecznymi.

Projekt	#odPOWIEDZialnie



Projekt	#odPOWIEDZialnie

Filmy	 zrealizowane	 w	 2021	 roku	 ramach	 projektu	
#odPOWIEDZialnie	

1. Prospołeczny	model	biznesowy	(VELUX	Polska).	
2. Dobrostan	zwierząt	(Hochland).	
3. Współpraca	 z	 dostawcami	 w	 prospołecznym	 modelu	

biznesowym	(Hochland).	
4. Edukacja	 i	 świadomość	 ekologiczna	 (Rekopol	

Organizacja	Odzysku	Opakowań).	
5. Popularyzacja	modelu	GOZ	(Stena	Recycling).	
6. Inkluzja	kobiet	w	obszarze	STEM	(Orange	Polska)	.	
7. Rozwijanie	 kompetencji	 cyfrowych	 (Samsung	

Electronics	Polska).	
8. Rola	dialogu	z	interesariuszami	(CEMEX	Polska).	
9. Wolontariat	pracowniczy	(CEMEX	Polska).



Karta	Różnorodności	w	2021	roku



Karta	Różnorodności	to	międzynarodowa	inicjatywa,	objęta	patronatem	Komisji	Europejskiej.	
Celem	 Karty	 jest	 promowanie	 równości	 i	 zarządzania	 różnorodnością	 w	 miejscu	 pracy.	
Inauguracja	 polskiej	wersji	 Karty	 Różnorodności	miała	miejsce	 14	 lutego	 2012	 roku	 podczas	
konferencji	w	Kancelarii	Prezesa	Rady	Ministrów.	Działania	Karty	w	Polsce	koordynuje	Forum	
Odpowiedzialnego	Biznesu.	Opiekunem	Karty	jest	Orange	Polska.

Karta	Różnorodności	w	2021	roku

Forum	 Odpowiedzialnego	 Biznesu	 otrzymało	 w	 2021	 roku	 wyróżnienie	 za	 przygotowanie	
i	 promowanie	 inicjatyw	 z	 zakresu	Diversity	&	 Inclusion.	Wyróżnienie	 przyznała	 redakcja	 50.	
edycji	Raportu	CSR.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/karta-roznorodnosci-z-wyroznieniem/


Forum	 Odpowiedzialnego	 Biznesu,	 jako	 koordynator	 Karty	 Różnorodności,	 wraz	 z	 innymi	
organizacjami	działającymi	na	 rzecz	praw	człowieka,	wystosowało	 list	do	unijnego	komisarza	
ds.	 rolnictwa,	 Janusza	Wojciechowskiego,	 dotyczący	unijnej	 dyrektywy	w	 sprawie	należytej	
staranności	przedsiębiorstw.

Karta	Różnorodności	w	2021	roku

W	16.	edycji	konkursu	Verba	Veritatis	po	raz	pierwszy	przyznano	Nagrodę	Różnorodności,	dla	
najlepszej	 pracy	 z	 kategorii	 „Diversity	 &	 Inclusion”.	 Nagrodę	 ufundowało	 Forum	
Odpowiedzialnego	 Biznesu.	 Zwyciężyła	 praca	 licencjacka	 Sandry	 Tomaszewicz	 „Polityka	
antymobbingowa	 –	 studium	 przypadku.	 Projektowanie	 i	 realizacja,	 obronionej	 na	
Uniwersytecie	Ekonomicznym	we	Wrocławiu”.

Rok	2021	zakończył	się	liczbą	237	sygnatariuszy	Karty	Różnorodności.	Dołączyli	m.in.:	Allegro,	
LOTTE	 Wedel,	 Żabka	 Polska	 sp.	 z	 o.o.,	 NIVEA	 Polska	 Sp.	 z	 o.o.	 i	 Urząd	 Miasta	 Bydgoszczy.	
W	 2021	 roku	 zakończone	 została	 cykliczna	 weryfikacja	 sygnatariuszy	 Karty	 Różnorodności.	
Celem	było	potwierdzenie	dalszej	woli	współpracy	z	FOB	i	wypełnianie	przyjętych	zobowiązań.	
W	rezultacie	z	listy	zostało	skreślonych	110	sygnatariuszy.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/apelujemy-o-silna-i-ambitna-dyrektywe-ue-ws-nalezytej-starannosci/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/apelujemy-o-silna-i-ambitna-dyrektywe-ue-ws-nalezytej-starannosci/


Karta	Różnorodności	–	spotkania	dla	Sygnatariuszy

1. 30.03.2021	spotkanie	dla	Sygnatariuszy	Karty	Różnorodności.	
2. 20.05.2021	 spotkanie	 i	 warsztat	 „Różnorodność	 w	 działaniu.	 Jak	 robić	 mądrze	 employer	

branding?”.	
3. 25.05.2021	spotkanie	i	warsztat	„Jak	wzmacniać	nasze	organizacje,	skąd	czerpać	inspiracje,	

jak	dbać	o	siebie	i	innych?”.	
4. Trzy	 spotkania	 podsumowujące	 główne	moduły	 badania	 połączone	 z	 prezentacją	 praktyk	

najwyżej	punktowanych	 inicjatyw	„Dobre	praktyki	 związane	z	obszarami	badania	Diversity	
IN	Check”:	

A. 27.10.2021	omówienie	modułu	„Podstawy	zarządzania”  
prezentacja	praktyk	Orange,	BNP,	CCC,	

B. 03.11.2021	omówienie	modułu	„Programy	i	działania”	prezentacja	praktyk	NatWest,	
Ikea,	Credit	Suisse,	

C. 17.11.2021	 omówienie	 modułu	 „Budowanie	 zaangażowania”	 prezentacja	 praktyk	
BNP	Paribas,	Orange,	Sephora.	

5. 16.12.2021	spotkanie	i	webinar	„Jak	zadbać	o	dobrostan	cyfrowy?”.



Karta	Różnorodności	–	publikacja

W	2021	roku	światło	ujrzał	„Przewodnik	po	Karcie	
Różnorodności”,	 czyli	 najnowsze	 wydanie	
publikacji	„Łączy	nas	różnorodność”.	Tytuł	z	jednej	
strony	 ułatwia	 zapoznanie	 się	 z	 kluczowymi	
informacjami	o	Karcie	Różnorodności,	z	drugiej	zaś	
dostarcza	 wiedzy	 o	 wyzwaniach	 związanych	
z	 budowaniem	 różnorodnych	 i	 włączających	
miejsc	pracy	oraz	–	szerzej	–	z	działaniami	na	rzecz	
spójności	 społecznej.	 Publikacja	 pomyślana	 jest	
jako	praktyczny	przewodnik	po	tematyce	Diversity	
&	Inclusion	i	jej	kluczowych	obszarach.

ŁĄCZY NAS RÓŻNORODNOŚĆ! PRZEWODNIK PO KARCIE RÓŻNORODNOŚCI

NASŁĄCZY
RÓŻNORODNOŚĆ!

P R Z E WO D N I K  P O  K A R C I E  R ÓŻ N O R O D N O Ś C I 

koordynator 
KAR  RÓŻNORODNOŚCI W PO CE

patron honorowy opiekun 
KAR  RÓŻNORODNOŚCI W PO CE

1

https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/laczy-nas-roznorodnosc-nowy-przewodnik-po-karcie-roznorodnosci/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/laczy-nas-roznorodnosc-nowy-przewodnik-po-karcie-roznorodnosci/


Karta	Różnorodności	–	Diversity	IN	Check

Diversity	 IN	 Check	 to	 narzędzie	 umożliwiające	 diagnozę	 stopnia	 dojrzałości	 pracodawców	
w	zakresie	zarządzania	różnorodnością	i	budowania	inkluzywnych,	czyli	włączających	organizacji.	
Kwestionariusz	 badania	 został	 oparty	 na	 uznanych	 międzynarodowych	 standardach	
i	 wytycznych,	 m.in.	 SDGs,	 ISO	 26000,	 GRI	 Standards	 i	 OECD	 Guidelines	 for	 Multinational	
Enterprises.	 Badanie	 prowadzi	 Forum	 Odpowiedzialnego	 Biznesu	 i	 grono	 organizacji	
partnerskich.	
W	 2021	 roku	 odbyła	 się	 pierwsza	 edycja	 zestawienia.	 Na	 liście	 pracodawców	 najbardziej	
zaawansowanych	w	 zarządzaniu	 różnorodnością	 i	 inkluzji	w	Polsce	 znalazło	 się	 31	organizacji,	
głównie	dużych	firm.	Ogłoszenie	listy	odbyło	się	w	formule	online.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/znamy-pracodawcow-najbardziej-zaawansowanych-w-zarzadzaniu-roznorodnoscia-i-inkluzji-w-polsce/


Karta	Różnorodności	–	Miesiąc	Różnorodności	w	2021	roku

Decyzją	Komisji	Europejskiej	w	maju	obchodzony	 jest	Miesiąc	Różnorodności,	podkreślający,	
jak	 ważne	 jest	 budowanie	 włączającego	 rynku	 pracy	 w	 perspektywie	 biznesu,	 administracji	
oraz	 społeczeństwa	obywatelskiego.	W	maju	 podsumowywane	 są	 także	 działania	w	 ramach	
Kart	 Różnorodności.	 Wydarzenia	 w	 ramach	 polskiego	 #EUDiversityMonth	 realizowane	 były	
według	wspólnego	kalendarza	sygnatariuszy.

1. Przegląd	filmów:	
A. 05-07.05.2021	 filmy	 o	 życiu	 wśród	 technologii	 informacyjnych	 „Czyściciele	

internetu”,	„Bellingcat.	Prawda	w	czasach	postprawdy,	
B. 16.05.2021	„Marzycielki	miast”,	„Miara	człowieka”	
C. 23-25.05.2021	 przegląd	 filmów	 krótkometrażowych	 z	 Festiwalu	 Filmów	

Odpowiedzialnych	„17	Celów”.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversitymonth/


Karta	Różnorodności	–	Miesiąc	Różnorodności	w	2021	roku

2. Debaty	i	warsztaty	„Czwartki	z	różnorodnością”:	
A. 06.05.2021	 „Praca	 w	 cyfrowym	 świecie.	 Jak	 tworzyć	 inkluzywną	 organizację	

w	świecie	popandemicznym”,	
B. 13.05.2021	„Role	opiekuńcze	–	praktyki	w	zarządzaniu	pracownikami	pełniącymi	

role	opiekuńcze	(dzieci,	osoby	starsze,	inne	osoby	zależne)”,	
C. 20.05.2021	„Dobrostan	–	o	co	powinien	zadbać	pracodawca	w	cyfrowym	świecie”,	
D. 27.05.2021	„Zarządzanie	różnorodnością	i	inkluzją	w	dobie	napięć	społecznych”.	

3. Wystąpienie	unijnej	komisarki	ds.	równości	Heleny	Dalii.



Karta	Różnorodności	–	podcasty	#DiversityTalks

#DiversityTalks	 to	 podcasty	 z	 liderkami	 i	 liderami	 Diversity	 &	 Inclusion	w	 polskich	 firmach.	
Porozmawiamy	 o	 nich,	 ich	 pracy	 i	 o	 tym,	 jak	 skutecznie	 budować	 włączającą	 kulturę	
organizacyjną	w	obecnej	rzeczywistości.	W	2021	r.	przeprowadzone	zostały	poniższe	rozmowy.	

1. 30.04.2021	Marzena	Strzelczak	i	Susanna	Romantsova.	
2. 06.05.2021	Marzena	Strzelczak	i	Ela	Bonda.	
3. 20.05.2021	Marzena	Strzelczak	i	Joanna	Skałuba.

https://soundcloud.com/fob-poland/sets/diversity-talks

https://soundcloud.com/fob-poland/sets/diversity-talks


Karta	Różnorodności	–	współpraca	międzynarodowa

Publikacja	„Diversity	and	Inclusion	in	times	of	crisis”	
przygotowana	 została	 w	 2021	 roku	 w	 ramach	
międzynarodowego	 projektu	 Diversity@Work	 pod	
egidą	Komisji	Europejskiej.	W	przewodniku	wskazano,	
w	jaki	sposób	strategiczne	zarządzanie	różnorodnością	
może	 stać	 się	 narzędziem	 w	 budowaniu	 przewagi	
konkurencyjnej.	Nie	zabrakło	omówienia	wagi	działań	
z	zakresu	D&I	w	sytuacjach	kryzysowych.	Pracodawcy	
znajdą	 w	 niej	 również	 krajobraz	 wyzwań,	 przed	
którymi	stoją	obecnie	organizacje.	Udział	w	nim	wzięli	
także	 polscy	 pracodawcy	 skupieni	 wokół	 Karty	
Różnorodności,	 prezentując	 dobre	 praktyki	 swoich	
organizacji:	 CCC,	 CEMEX,	 NatWest,	 Orange	 Polska,	
Provident,	Santander	Bank	Polska	oraz	Siemens.

Diversity  
and Inclusion  

in times of  
global crisis

MANUAL COVID 19  
FOR ORGANISATIONS 

The content of this document represents the views of its authors and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for 
the use that may be made of the information it contains. 

https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/diversity-and-inclusion-in-times-of-crisis/


Liga	Odpowiedzialnego	Biznesu	



Liga	Odpowiedzialnego	Biznesu	
Liga	 Odpowiedzialnego	 Biznesu	 to	 program	 edukacyjny	 FOB	
adresowany	 do	 młodych	 ludzi.	 Buduje	 on	 nowe	 kadry	 menedżerów	
i	 przedsiębiorców,	 animatorów	 społecznych,	 liderów	 zmian	 i	 przede	
wszystkim	odpowiedzialnych	ludzi.	

W	 czerwcu	 2021	 roku	 odbyły	 się	 otwarte	 spotkania	 dla	 wszystkich	
studentek_ów,	 którzy	 chcieli	 zdobyć	wiedzę	 o	 CSR	 i	 zrównoważonym	
rozwoju:	
• 10.06.2021	 „CSR	 w	 obliczu	 pandemii.	 Działania	 podejmowane	

przez	 firmy	 z	 zakresu	 zrównoważonego	 rozwoju	 w	 wyjątkowym	
czasie”	(opieka	merytoryczna	–	Grupa	ERGO	Hestia),	

• 15.06.2021	 „Co	 wiesz	 o	 zarządzaniu	 różnorodnością?”	 (opieka	
merytoryczna	–	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu),	

• 17.06.2021	 „Cele	 Zrównoważonego	 Rozwoju	 w	 strategii	
i	działaniach	firmy”	(opieka	merytoryczna	–	BNP	Paribas).



Liga	Odpowiedzialnego	Biznesu	

W	 listopadzie	 2021	 roku	 wystartowała	 18.	 edycja	 Ligi.	 Składała	 się	
z	czterech	ścieżek	edukacyjnych:	
• Zarządzanie	w	obszarze	ESG	(opiekun	–	CCC),	
• Komunikacja	CSR	(opiekun	–	Samsung	Electronics	Polska),	
• Zrównoważony	rozwój	w	praktyce	(opiekun	–	Grupa	ERGO	Hestia),	
• Raportowanie	i	zarządzanie	różnorodnością	(opiekun	–	Allegro).	

W	programie	wzięło	udział	15	Ambasadorów	kształcących	się	m.in.:	na	
Uniwersytecie	Warszawskim,	 Uniwersytecie	 Gdańskim,	 Uniwersytecie	
Łódzkim,	 Politechnice	 Wrocławskiej,	 w	 Szkole	 Głównej	 Handlowej,	
Akademii	Leona	koźmińskiego.



Liga	Odpowiedzialnego	Biznesu	
W	ramach	Ligi	organizowany	jest	Ogólnopolski	Konkurs	Wiedzy	o	CSR,	
który	 mobilizuje	 do	 lepszego	 zrozumienia	 idei	 zrównoważonego	
rozwoju.	 Dotyczy	 on	 zagadnień	 teoretycznych	 i	 praktycznych,	 daje	
m.in.	 możliwość	 poznania	 dobrych	 praktyk	 z	 zakresu	 społecznej	
odpowiedzialności	 biznesu	 największych	 firm	 w	 Polsce.	 Edycja	 18.	
Konkursu	odbyła	w	formule	online.	

Inauguracją	 Konkursu	 był	webinar	 „Biznes	 a	 postulaty	młodych.	 Czy	
branża	 finansowa	 odpowiada	 na	 wyzwania	 współczesności?”.	
Dyskusja	 odbyła	 się	 pomiędzy	 Szmo	 Kacprzakiem	 z	 Młodzieżowego	
Strajku	Klimatycznego	a	Oskarem	Kulikiem	z	Banku	BNP	Paribas.	

W	Konkursie	Wiedzy	o	CSR	2021	wystar	udział	ponad	140	studentów	
i	studentek	oraz	uczennic	i	uczniów	szkół	średnich	z	całej	Polski.	

https://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/

https://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/


Chapter	Zero	Poland



Chapter	Zero	Poland

Partnerskie	organizacje	eksperckie

Organizator	w	Polsce Partner	merytoryczny Opiekun	projektu

Partner	medialny

Chapter	 Zero	 Poland	 to	 rodzima	 odsłona	 inicjatywy	 Climate	 Governance	
powołanej	 przez	 Światowe	 Forum	 Ekonomiczne	 w	 2019	 roku.	 To	 program	
rozwoju	 wiedzy	 i	 kompetencji	 organów	 zarządczych	 i	 nadzorczych	 spółek	
w	zakresie	 zmiany	klimatu	 i	 związanych	z	 tym	ryzyk.	Program	oferuje	przede	
wszystkim	głęboką	wiedzę	ekspercką	oraz	narzędzia	niezbędne	do	sprostania	
wyzwaniom	w	zakresie	nisko	i	zero-emisyjności	(finansowania,	analizy	ryzyka,	
sprawozdawczości,	łańcuchów	dostaw	itd.).



Chapter	Zero	Poland
W	2021	roku	w	ramach	Chapter	Zero	Poland	podjęte	zostały	następujące	działania:	

1. Start	inicjatywy	w	maju	2021	roku,	uruchomienie	strony	Chapter	Zero	Poland.	
2. Powołanie	Rady	i	Komitetu	sterującego.	
3. Rozpoczęcie	prac	nad	badaniem	„Rady	nadzorcze	wobec	zmian	klimatu”.	
4. Przygotowanie	założeń	programu.	
5. Wsparcie	stanowiska	CGI	na	COP	26.	
6. Uruchomienie	kampanii	informacyjnej.	
7. Ponad	60	członków_kiń	inicjatywy	w	Polsce.	
8. Nawiązanie	współpracy	z	UNEP/GRID	Warszawa.	
9. 30.05.2021	udział	przedstawicielek	programu	w	konferencji	Deloitte.	
10. 13.10.2021	 spotkanie	 „Dlaczego	 taksonomia	 UE	 i	 zasady	 raportowania	 są	

ważne	dla	rad	nadzorczych”.	
11. 17.10.2021	 spotkanie	 „Jakie	 znaczenie	 mają	 zmiany	 klimatu	 dla	 rad	

nadzorczych?”.	
12. 17.11.2021	spotkanie	z	Europejskim	Bankiem	Odbudowy	i	Rozwoju.	
13. Dwa	spotkania	Advisory	Board.

http://chapterzero.pl/


Upskill	4	Future



Upskill4Future	 to	 2,5-letni	 projekt	 europejski	 koordynowany	
przez	CSR	Europe.	Bierze	w	nim	udział	ponad	30	firm	z	czterech	
krajów	Unii	Europejskiej	(Francja,	Hiszpania,	Polska,	Włochy).	

Celami	 projektu	 są	 kompleksowe	 i	 praktyczne	 zrozumienie	
włączającego	podejścia	do	zarządzania	kadrami	w	firmach	oraz	
zidentyfikowanie	 kluczowych	 czynników	 dla	 takiego	 podejścia	
w	stosunku	do	grup	społecznych	zagrożonych	wykluczeniem.	

W	 2021	 roku	 w	 działania	 zaangażowane	 były	 cztery	 firmy	
z	 Polski:	 Orange	 Polska,	 Polpharma,	 BNP	 Paribas	 oraz	 ERGO	
Hestia	(z	projektu	odszedł	Rossmann,	dołączyła	Polpharma).	

Wydane	 zostały	dwie	publikacje:	Ku	włączającej	 transformacji	
rynku	 pracy.	 Zbiór	 dobrych	 praktyk	 oraz	 raport	 „Company	
readiness	for	inclusive	workforce	transitions”.

Upskill	4	Future

https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/ku-wlaczajacej-transformacji-rynku-pracy-zbior-dobrych-praktyk/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/ku-wlaczajacej-transformacji-rynku-pracy-zbior-dobrych-praktyk/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/ku-wlaczajacej-transformacji-rynku-pracy-zbior-dobrych-praktyk/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/company-readiness-for-inclusive-workforce-transitions/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/company-readiness-for-inclusive-workforce-transitions/


1. Luty	2021	spotkanie	planujące.	
2. Kwiecień-maj	 2021	 dwa	 spotkania	 warsztatowe	 capacity	

building	 session	 z	 udziałem	 ekspertów	 z	 Instytutu	 Analiz	
Rynku	Pracy.	

3. Konsultacje	indywidualne	dla	z	ekspertami	firm	z	projektu.	
4. Lipiec	 2021	 otwarty	 webinar	 o	 rozwijaniu	 i	 zmianie	

kompetencji	pracowników	narażonych	na	wykluczenie.	
5. 24.06.2021	 warsztaty	 „Różnorodność	 i	 inkluzja	 w	

kontekście	transformacji	rynku	pracy”.	
6. 15.09.2021	 webinar	 „Delivering	 Quality	 Training	 for	 the	

Workforce	of	the	Future”.	
7. Styczeń-grudzień	 2021	 dwa	 spotkania	 koordynatorów	

lokalnych	projektu.

Upskill	4	Future	-	spotkania



Konkursy



W	 2021	 roku	 odbyła	 się	 jubileuszowa	 15.	 edycja	
Konkursu	 Raporty	 Zrównoważonego	 Rozwoju.	
Konkursowi	przyświeca	idea	upowszechniania	i	wzrostu	
znaczenia	 tematyki	 zrównoważonego	 rozwoju,	 jak	
również	 promocji	 raportowania	 niefinansowego	
w	Polsce	i	wskazania	dobrych	praktyk	w	tym	obszarze.	

W	 ramach	 konkursu	 organizowanego	 przez	 Forum	
Odpowiedzialnego	Biznesu	 i	 firmę	Deloitte,	zespół	 jury	
złożony	z	uznanych	ekspertów	i	ekspertek	w	dziedzinie	
m.in.	 ekonomii,	 ochrony	 środowiska	 i	 spraw	
społecznych,	 nagrodził	 firmy	 i	 organizacje	 za	 najlepiej	
sporządzone	 rapor ty	 z	 zakresu	 spo łeczne j	
odpowiedzialności	biznesu,	obejmujące	działania	za	rok	
2020.	 Zgłoszone	 publikacje	 oceniano	 pod	 względem	
kompletności,	wiarygodności	i	komunikacji.

Konkurs	Raporty	Zrównoważonego	Rozwoju



W	 15	 edycji	 projektu	 jury	 oceniało	 55	 publikacji.	
Nagrodę	główną	konkursu	otrzymały	Żabka	Polska	i	ING	
Bank	 Śląski.	 Wyróżniono	 również	 Allegro,	 CCC,	 Globe	
Trade	Center,	Solaris	Bus	and	Coach.	

Organizatorami	 Konkursu	 są	 Forum	Odpowiedzialnego	
Biznesu	oraz	Deloitte.	Patroni	honorowi:	Ministerstwo	
Finansów,	Ministerstwo	Funduszy	i	Polityki	Regionalnej,	
Ministerstwo	Rozwoju	 i	Technologii.	Patroni:	Federacja	
Konsumentów,	 Giełda	 Papierów	 Wartościowych	
w	 Warszawie,	 Stowarzyszenie	 Emitentów	 Giełdowych,	
Krajowa	Izba	Gospodarcza.	Patroni	medialni:	 IMM,	My	
Company	 Polska,	 kampaniespoleczne.pl,	 PRoto.pl,	
eGospodarka.pl.	Partner	gali:	Santander	Bank	Polska.	

Konkurs	Raporty	Zrównoważonego	Rozwoju

http://raportyzr.pl

http://raportyzr.pl


Ludzie,	którzy	zmieniają	biznes
W	 2021	 roku	 po	 raz	 czwarty	 przyznana	 zostałą	 nagroda	 “Ludzie,	 którzy	
zmieniają	 biznes”	 (za	 działania	 w	 latach	 2019-2020).	W	 ten	 sposób	 Forum	
honoruje	osoby,	które	poprzez	zaangażowanie	w	miejscu	pracy	oraz	w	ramach	
działalności	 społecznej	 sprawiają,	 że	 firmy	w	Polsce	 coraz	 częściej	 sięgają	po	
koncepcje	społecznej	odpowiedzialności	biznesu	i	zrównoważonego	rozwoju.	

Laureatki	 i	 laureaci	 zostali	wyłonieni	na	podstawie	 zgłoszeń	przez	eksperckie	
jury,	 w	 skład	 którego	 wchodzą	 przedstawiciele	 i	 przedstawicielki	 różnych	
sektorów	–		biznesu,	nauki	i	NGO.	Przyznano	10	nagród	w	6	kategoriach.	

Podczas	 uroczystej	 gali	 zorganizowanej	 4	 listopada	 w	 Fabryce	 Norblina	 na	
warszawskiej	 Woli	 wyniki	 ogłosiła	 Marzena	 Strzelczak,	 prezeska,	 dyrektorka	
generalna	 Forum	 Odpowiedzialnego	 Biznesu,	 przewodnicząca	 jury.	
Wydarzeniu	 towarzyszyły	 wystąpienia	 dr	 hab.	 Bolesława	 Roka,	 prof.	 ALK	
i	Marcina	Tischnera,	specjalisty	ds.	zrównoważonego	rozwoju.	

https://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/

https://odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda/


W	 2021	 roku	 odbyła	 się	 11.	 edycja	 konkursu	 dla	 dziennikarek_rzy	
i	ekspertek_ów	piszących	na	temat	społecznej	odpowiedzialności	biznesu.	

Zgłoszono	147	artykułów,	w	tym	52	publikacje	do	kategorii	„artykuł	ekspercki	
–	 media	 elektroniczne	 i	 drukowane”,	 47	 publikacji	 do	 kategorii	 „artykuł	
prasowy	–	media	 elektroniczne	 i	 drukowane”	oraz	 48	publikacji	 do	 kategorii	
tematycznej,	 która	 w	 2021	 roku	 dotyczyła	 tekstów	 poświęconych	 pandemii	
i	jej	wpływowi	na	miejsca	pracy.	

Skład	 jury:	 Marzena	 Strzelczak,	 prezeska,	 dyrektorka	 generalna	 Forum	
Odpowiedzialnego	Biznesu	przewodnicząca	jury	konkursu,	prof.	dr	hab.	Janina	
Filek,	Uniwersytet	Ekonomiczny	w	Krakowie,	dr	Ewa	Jastrzębska,	wykładowca	
Szkoły	 Głównej	 Handlowej	 w	 Warszawie,	 Piotr	 Mazurkiewicz,	 dziennikarz	
Rzeczpospolitej,	 Paweł	 Oksanowicz,	 dziennikarz	 MUZO.FM,	 prowadzi,	 Jakub	
Pawłowski,	 dziennikarz	 Dziennika	 Gazety	 Prawnej,	 Paweł	 Strawiński,	
dziennikarz	Forbes.

Pióro	Odpowiedzialności



Nagrody	główne	otrzymali:	

• artykuł	 prasowy	 –	 Cezary	 Kowanda,	 „Covidowy	 ślad	węglowy”,	 Tygodnik	
Polityka,	2020-12-23,	

• artykuł	 tematyczny	 –	 Joanna	 Koprowska,	 „Czas	 próby	 dla	 kobiet”,	 ICAN	
Management	Review,	ican.pl,	2020-12-21.	

Nagrodę	 specjalną	 w	 kategorii	 artykuł	 prasowy	 wywalczyła	 Magdalena	
Krukowska	 „Oceny	 ESG	 wymagają	 ujednolicenia”,	 Obserwatorfinansowy.pl,	
2020-10-20.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-
odpowiedzialnosci/pioro-odpowiedzialnosci-2021/

Pióro	Odpowiedzialności
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Inne	działania	
Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu



Projekt	„Od	akcyjnego	zaangażowania	do	aktywnego	
obywatelstwa	-	rozwój	wolontariatu	pracowniczego	w	Polsce”

W	 ramach	 projektu	 podnosimy	 kompetencje	 zarówno	 obecnych	 koordynatorów	 wolontariatu	
pracowniczego,	 jak	 i	 osób,	 które	 chcą	 się	w	 tym	 kierunku	 rozwijać	 zawodowo.	 Przygotowujemy	
niezbędny	zestaw	wiedzy	i	dobrych	praktyk,	z	którymi	łatwiej	będzie	wspierać	działania	społeczne	
pracowników	w	firmach,	organizacjach	czy	instytucjach.	

Wszystkie	 działania	 projektu	 będą	 prowadzone	 on-line.	 Zaplanowaliśmy:	 warsztaty,	 webinaria,	
konsultacje	 on-line,	 dostęp	 do	 kursów	 e-learningowych	 oraz	 newsletter	 o	 najważniejszych	
wydarzeniach	 dotyczących	wolontariatu	 pracowniczego	w	 skali	 globalnej.	 Dodatkowo	w	 ramach	
projektu	wydamy	dwie	bezpłatne	bezpłatne	publikacje.	

Projekt	 sfinansowano	 ze	 środków	 Narodowego	 Instytutu	 Wolności	 -	 Centrum	 Rozwoju	
Społeczeństwa	Obywatelskiego	w	ramach	Rządowego	Programu	Fundusz	Inicjatyw	Obywatelskich	
NOWEFIO	na	lata	2018-2030.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat/

https://odpowiedzialnybiznes.pl/wolontariat/


Projekt	„Od	akcyjnego	zaangażowania	do	aktywnego	
obywatelstwa	-	rozwój	wolontariatu	pracowniczego	w	Polsce”

W	2021	roku	w	ramach	projektu	odbyły	się	poniższe	wydarzenia	

1. 08.04.2021	 spotkanie	 online	 grupy	 koordynatorów	wolontariatu	 pracowniczego	 nt.	 działań	
wolontariuszy	w	pandemii.	

2. 07.09.2021	webinar	dla	firm	partnerskich	FOB	nt.	projektu	i	możliwości	współpracy.	
3. 21.09.2021	otwarte	webinarium	promujące	projekt.	
4. 30.09.2021	warsztaty	on-line	„Jestem	koordynatorem	wolontariatu	pracowniczego”.	
5. 19.10.2021	 	 webinar	 „Co	 rozumiemy	 przez	 wolontariat	 i	 dlaczego	 trudno	 jest	 mówić	

o	wolontariacie”.	
6. 04.11.2021		webinar	„Budowanie	partnerstw	z	organizacjami	społecznymi”.	
7. 23.11.2021	 webinar	 „Promowanie	 wolontariatu	 i	 aktywności	 społecznych	 wśród	

pracowników”.	
8. 09.12.2021		konsultacje	on-line.



Projekt	„Od	akcyjnego	zaangażowania	do	aktywnego	
obywatelstwa	-	rozwój	wolontariatu	pracowniczego	w	Polsce”

Materiały	merytoryczne	przygotowane	w	projekcie	
w	2021	roku:	

1. Publikacja	 „E-wolontariat	 i	 narzędzia	 cyfrowe	
w	wolontariacie	pracowniczym”	–	link.	

2. Zestawienie	 „Ściągawka	 dla	 koordynatorów	
i	 koordynatorek	wolontariatu	 pracowniczego,	
z	 najważniejszymi	 linkami	 do	 zasobów,	 które	
warto	zawsze	mieć	pod	ręką”	–	link.	

3. Kurs	 e-learingowy	 „Wprowadzenie	 do	
wolontariatu	pracowniczego"	–	link.

https://odpowiedzialnybiznes.pl/
wolontariat/baza-wiedzy/



TransferHUB

Projekt	 TransferHub	 prowadzony	 w	 partnerstwie	 przez	 Fundację	 Inicjatyw	
Społeczno-Ekonomicznych	 i	 Forum	 Odpowiedzialnego	 Biznesu.	 Ma	 zasięg	
ogólnopolski.	 Nadrzędny	 cel	 Inkubatora	 stanowi	 kompleksowe	 wsparcie	
w	 opracowaniu	 i	 przetestowaniu	 innowacyjnych	 rozwiązań	 w	 zakresie	
starzejącego	 się	 społeczeństwa,	 pozycji	 i	 możliwości	 kobiet	 na	 rynku	 pracy,	
a	 także	 wyzwań	 w	 obliczu	 automatyzacji	 i	 robotyzacji.	 Trzecia	 edycja	
Inkubatora	 TransferHUB	 jest	 realizowana	w	 ramach	 Programu	Operacyjnego	
Wiedza	 Edukacja	 Rozwój,	 współfinansowanego	 ze	 środków	 Europejskiego	
Funduszu	Społecznego.

https://transferhub.pl/



W	2021	roku	w	ramach	TransferHub	odbyły	się	poniższe	wydarzenia.	

1. 24.03.2021	 „Jak	 pandemia	 zmienia	 pracę	 i	 zarządzanie?	 Webinar	
#TransferHUB”.	

2. 31.03.2021	 „Innowacje	 społeczne	 i	 nowe	 technologie	 w	 ekonomii	
społecznej”.	

3. 07.04.2021	 warsztat	 online	 z	 Justyną	 Czarnotą	 „Jak	 angażować	 zza	
ekranu?”.	

4. 21.04.2021	 „Kompetencje	 w	 pracy	 doby	 pandemii”,	 dr	 Joanna	 Mazur	
(DELab	UW).	

5. 28.04.2021	warsztat	"Innowacje	społeczne	w	oparciu	o	design	thinking”.	
6. 12.05.2021	„Zmieniaj	nawyki	i	zachowania	dzięki	grywalizacji”.	
7. 19.05.2021	„Wprowadzenie	do	ekonomii	feministycznej”.	
8. 26.05.2021	„Jak	łączyć	pracę	z	rolami	opiekuńczymi?”.	
9. 09.07.2021	„Jak	rozwijać	pomysły	w	inkubatorze	innowacji?”.	
10. 04.10.2021	szkolenie	„Projektowanie	empatyczne”.	
11. 22.10.2021	„Praca	z	osobami	z	doświadczeniem	migracji	-	Nic	o	NICH	bez	

NICH”.

TransferHUB	-	wydarzenia



12. 25.10.2021	„Tęczowy	biznes.	Jak	działać,	by	nie	wykluczać?”.	
13. 15.11.2021	„Kobiety	w	innowacjach”.	
14. 15.11.2021	 warsztat	 z	 Hanną	 Bogoryją-Zakrzewską	 #TorbaReportera	

„Storytelling”.	
15. 16.11.2021	szkolenie	„Design	thinking”.	
16. 22.11.2021	 webinar	 z	 Aleksandrą	 Więcką	 „Jak	 mówić	 dobrze	 o	 sobie	

i	swoich	pomysłach?”.	
17. 29.11.2021	webinar	„Jak	działa	TransferHUB	i	co	może	Ci	dać?”.	

Ponadto	FOB	przygotował	podcast	Znaczenie	innowacji	społecznych	
i	możliwości	ich	rozwoju	w	Transfer	HUB.

TransferHUB	-	wydarzenia

https://soundcloud.com/fob-poland/znaczenie-innowacji-mozliwosci-ich-rozwoju-oraz-wyzwania-spoleczne-z-ktorymi-innowatorzy-moga-sie-zmierzyc
https://soundcloud.com/fob-poland/znaczenie-innowacji-mozliwosci-ich-rozwoju-oraz-wyzwania-spoleczne-z-ktorymi-innowatorzy-moga-sie-zmierzyc


Forum	 Odpowiedzialnego	 Biznesu	 współpracuje	
z	 dwiema	 jednostkami	 Ministerstwa	 Funduszy	
i	Polityki	Regionalnej.	

Współpraca	z	administracją	rządową

Zespół	 do	 spraw	 Zrównoważonego	 Rozwoju	 i	 Społecznej	 Odpowiedzialności	
Przedsiębiorstw	jest	platformą	współpracy	administracji	rządowej	z	przedstawicielami	
biznesu	 i	 parterami	 społeczno-gospodarczymi	 na	 rzecz	 adaptacji	 do	 wyzwań	
zrównoważonego	 rozwoju	 poprzez	 upowszechnianie	 społecznej	 odpowiedzialności	
w	praktykach	rynkowych.	

Grupa	robocza	ds.	rozwoju	raportowania	niefinansowego	
Zadaniem	 Grupy	 roboczej	 jest	 monitorowanie	 planowanych	 zmian	 legislacyjnych	
w	 raportowaniu	 danych	 niefinansowych	 na	 poziomie	 Unii	 Europejskiej	
oraz	 upowszechnienie	 informacji	 o	 tych	 zmianach	 wśród	 przedsiębiorców.	 Grupa	
robocza	 stanowi	 także	 bazę	 ekspertów	 do	 współpracy	 w	 procesie	 konsultacji	
propozycji	legislacyjnych	w	zakresie	raportowania	niefinansowego.



Forum	 Odpowiedzialnego	 Biznesu	 w	 ramach	 swojej	 misji	 współpracuje	 z	 uczelniami	 wyższymi,	
które	 kształcą	 liderki_ów	 zrównoważonego	 rozwoju.	 Forum	współtworzy	 programy	 edukacyjne	
oraz	 prowadzi	 zajęcia	 z	 tematyki	 CSR.	Ważną	 częścią	 tej	 aktywności	 FOB	 jest	 angażowanie	 firm	
z	 Programu	 Partnerstwa.	 Forum	 współpracuje	 z	 poniższymi	 uczelniami	 (umowy	 podpisane	
z	Uniwersytetem	SWPS	i	Szkołą	Główną	Handlową):

Współpraca	z	uczelniami



W	2021	 roku	 Forum	Odpowiedzialnego	 Biznesu	 objęło	 patronatem	ponad	 20	 inicjatyw.	 Były	 to	
zarówno	 patronaty	 merytoryczne,	 jak	 i	 komunikacyjne.	 Wydarzenia	 miały	 rozmaity	 charakter	
(naukowy,	 konkursowy,	 popularyzatorski	 itd.),	 zasięg	 lokalny	 lub	 ogólnopolski,	 ale	 wszystkie	
związane	były	z	problematyką	społecznej	odpowiedzialności	 firm	oraz	zrównoważonego	rozwoju.	
Patronaty	udzielone	zostały	m.in.:

Patronaty



Publikacje



Raport	„Odpowiedzialny	biznes	w	Polsce	2020.	
Dobre	praktyki”

Forum	 Odpowiedzialnego	 Biznesu	 corocznie	 wydaje	
Raport	 „Odpowiedzialny	 biznes	 w	 Polsce.	 Dobre	
praktyki”.	 W	 2021	 roku	 publikacja	 swoją	 19.	 edycję.	
Raport	 potwierdził	wielką	mobilizację	 i	 zaangażowanie	
w	 walkę	 z	 pandemią,	 odnotowano	 ponad	 40	 proc.	
wzrost	 działań	 zgłoszonych	 do	 publikacji	 po	 raz	
pierwszy.	

Raport	za	2020	rok	 zawiera	1958	przykładów	dobrych	
praktyk	 (1696	 w	 poprzedniej	 edycji),	 które	 zostały	
zgłoszone	przez	225	firm	(214	w	poprzedniej	edycji).	

https://odpowiedzialnybiznes.pl/
dobre-praktyki/	

https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2021/04/FOB_Raport2020.pdf
https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/


1. „Zrównoważony	ślad	cyfrowy.	Na	czym	polega	odpowiedzialność	przyszłości?”,	
Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu,	Szkoła	Główna	Handlowa	–	link.	

2. Zmiany	dotyczące	raportowania	informacji	niefinansowych	–	link.	
3. „Dojrzałość	w	zarządzaniu	różnorodnością	i	inkluzja	w	miejscu	pracy	w	Polsce.	

Raport	z	I	edycji	badania	Diversity	IN	Check”	–	link.	
4. „Łączy	nas	różnorodność.	Nowy	przewodnik	po	Karcie	Różnorodności”	–	link.	
5. „Obowiązki	 biznesu	 wobec	 otoczenia.	 Głos	 zarządzających	 firmami	

działającymi	w	Polsce”	–	link.	
6. Przygotuj	 się,	 nawet	 jeśli	 (jeszcze)	 nie	wiesz	 na	 co.	 Co	 biznes	ma	wspólnego	

z	aktywizmem	–	link.	
7. „E-wolontariat	i	narzędzia	cyfrowe	w	wolontariacie	pracowniczym”	–	link.

Wybrane	badania	i	publikacje	w	2021	roku

https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/	

https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/zrownowazony-slad-cyfrowy-na-czym-polega-odpowiedzialnosc-przyszlosci/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/zmiany-dotyczace-raportowania-informacji-niefinansowych/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/dojrzalosc-w-zarzadzaniu-roznorodnoscia-i-inkluzja-w-miejscu-pracy-w-polsce-raport-z-i-edycji-badania-diversity-in-check/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/laczy-nas-roznorodnosc-nowy-przewodnik-po-karcie-roznorodnosci/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/obowiazki-biznesu-wobec-otoczenia-glos-zarzadzajacych-firmami-dzialajacymi-w-polsce-2/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/aktywizm-korporacyjny/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/e-wolontariat-i-narzedzia-cyfrowe-w-wolontariacie-pracowniczym/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/


Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu	
w	mediach



FOB	w	mediach	w	2021	roku	-	wybrane	publikacje

Zestawienie	 powstało	 dzięki	 Instytutowi	Monitorowania	Mediów,	 partnerowi	
analitycznemu	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu.



1. 30.03.2021	 „W	 poszukiwaniu	 nowego	 napędu”,	 Piotr	 Stefaniak,	 Dziennik	
Gazeta	Prawna.	

2. 30.03.2021	 „Pandemia	 nie	 jest	 kobietą”,	 Sławomir	 Szymański,	 Gazeta	
Wyborcza.	

3. 31.03.2021	„Ekościema”,	Joanna	Solska,	Polityka.	
4. 17.03.2021	 „Odpowiedzialne	 firmy	 szybko	 odpowiedziały	 na	 nowe	

wyzwania”,	Rzeczpospolita.	
5. 26.03.2021	„Wspólnotowość	i	przejrzystość	konieczne,	by	zbudować	lepiej”,	

Marzena	Strzelczak,	Rzeczpospolita.	
6. 01.04.2021	 „25	 polskich	 liderek	 zrównoważonego	 rozwoju”,	 Magdalena	

Krukowska,	Forbes	Women.	
7. 01.04.2021	 „Dokąd	 zmierza	 aktywizm	 korporacyjny”,	 Joanna	 Koprowska,	

Ican	Management	Review	Polska.

FOB	w	mediach	w	2021	roku	-	wybrane	publikacje



8. 01.05.2021	 „Jak	 w	 sytuacji	 COVID	 prowadzić	 odpowiedzialny	 biznes?”,	
Personel	i	Zarządzanie.	

9. 14.05.2021	„Nowe	lasy	to	doskonały	pomysł,	ale	świat	ratują	stare	drzewa”,	
Mariusz	Janik,	Rezczpospolita,	

10. 09.06.2021	„Utrzymywanie	wysokich	standardów”,	Polityka.	
11. 30.07.2021	 „Zrównoważony	 ślad	 cyfrowy,	 czyli	 o	 odpowiedzialności	

przyszłości”,	Gazeta	Finansowa.	
12. 30.08.2021	 „Wyzwanie	podjęte	 z	 sukcesem”,	Marzena	Strzelczak,	Dziennik	

Gazeta	Prawna.	
13. 01.09.2021	 „Jak	 firmy	 badają	 potrzeby	 pod	 działania	 CSR?”,	 Ewa	

Wojciechowicz,	As	Biznesu.	
14. 1.09.2021	„Biznes	i	misje”,	Agata	Małkowska-Szozda,	Press.	
15. 26.11.2021	„CSR	nowej	ery	–	ochrona	klimatu	przede	wszystkim”,	Marzena	

Strzelczak,	Rzeczpospolita.

FOB	w	mediach	w	2021	roku	-	wybrane	publikacje



Zespół	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu	(stan	na	31	grudnia	2021	roku)

Marzena	Strzelczak	
Prezeska	Zarządu,	
Dyrektorka	Generalna

Marta	Górka	
menedżerka	projektów

Patrycja	Kamionek	
menedżerka	projektów

Tadeusz	Joniewicz	
menedżer	ds.	zarządzania	
wiedzą

Miłosz	Marchlewicz	
menedżer	promocji,	
komunikacji	i	projektów

Katarzyna	Mróz	
menedżerka	projektów

Sergiej	Podus	
koordynator	projektów

Agnieszka	Siarkiewicz	
starsza	menedżerka	ds.	
komunikacji	i	promocji	oraz	
programów	organizacji

Ewa	Wojciechowicz	
starsza	menedżerka	
projektów

Izabela	Zielińska	
starsza	menedżerka	ds.	
kadrowo-finansowych

Magda	Klimczyk	
koordynatorka	promocji,	
komunikacji	i	projektów

Agnieszka	Kłopotowska	
menedżerka	projektów

Karol	Krzyczkowski	
menedżer	projektów




