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• Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działającą, już 
od ponad 17 lat, i największą organizacją pozarządową w 

Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej 
odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. 

• Forum pozostaje inicjatorem i partnerem przedsięwzięć 
kluczowych dla polskiego CSR. 

Analizujemy 
CSR

Promujemy 
CSR

Kształtujemy 
CSR



Kierunki strategiczne FOB

WZORCE:
FOB działając na rzecz 

odpowiedzialności 
w biznesie, wyznacza wzorce 

zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego w Polsce.

OPINIOTWÓRCZOŚĆ:
FOB jako organizacja ekspercka 

w zakresie CSR/zrównoważonego 
rozwoju inicjuje i zabiera głos 

w debacie publicznej.

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.



Wywiad z Dominiką Bettman, prezeską zarządu Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu

Film dostępny na stronie:  

www.youtube.com/watch?v=wLbfsVFBhC0 

https://www.youtube.com/watch?v=wLbfsVFBhC0
https://www.youtube.com/watch?v=wLbfsVFBhC0


Inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Kompleksowy program współpracy z firmami, które poprzez swoje 
zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei CSR w 

Polsce.

Zobowiązanie pracodawcy do aktywnego przeciwdziałania, 
wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania 

różnorodnością w miejscu pracy. 

Program edukacyjny kierowany do studentów i licealistów. Jest 
płaszczyzną wymiany wiedzy między praktykami CSR a młodymi 

ludźmi. 

Najdłużej działający w Polsce portal zajmujący się CSR, 
stanowiący bazę wiedzy i dobrych praktyk.  



Inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Konkurs dla dziennikarzy i dziennikarek piszących na temat 
CSR/zrównoważonego rozwoju.

Pierwsza w Polsce nagroda dla osób działających na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w 

swoich firmach i otoczeniu biznesowym.

Oferta szkoleniowa kierowana do małych, średnich i dużych firm, 
które chcą dowiedzieć się  więcej o CSR i zrównoważonym  

rozwoju lub uporządkować dotychczasową wiedzę.  

Największe wydarzenie CSR-owe w Polsce. Stanowi przestrzeń 
do prezentacji dobrych praktyk i edukacji w zakresie 

odpowiedzialnego biznesu.  



Program Partnerstwa



Program Partnerstwa

Firmy, które przystąpiły do Programu 
Partnerstwa FOB w 2017 roku



Działania Programu Partnerstwa w 2017 roku 

16.01.2017r.

Spotkanie „Ujawnianie 
danych niefinansowych. 

Fakty”, w którym uczestniczyły 
ekspertki z Ministerstwa 

Finansów oraz Polskiej Izby 
Biegłych Rewidentów.

15.02.2017r.

Warsztaty „Design Thinking a 
CSR” na temat metody oraz 
możliwości jej wykorzystania 

w obszarze CSR, 
przeprowadzone przez 
Progressive Partners & 

MakeSense

7.03.2017r.

Webinarium „Wybrane 
standardy raportowania 

niefinansowego” FOB&SEG 
na temat  GRI Standards oraz 

Standardu Informacji 
Niefinansowych.



12.04.2017r.

Spotkanie „Cele 
Zrównoważonego Rozwoju 

(SDGs) – perspektywa 
biznesu”. Rola SDGs w 

biznesie, dobre praktyki firm 
oraz wyzwania związane z 

celami.

27.04.2017r.

Seminarium „Gospodarka o 
obiegu zamkniętym w twojej 

firmie” zorganizowane we 
współpracy z firmą Stena 

Recycling. Modele biznesowe 
GOZ; wspieranie GOZ poprzez 
zarządzanie odpadami; dobre 

praktyki firm: Castorama, 
Skanska, Stena Recycling.

29.06.2017r.

Spotkanie „CSRowiec, czyli 
kto?” – o kompetencjach i 

tożsamości CSRowca, 
inicjujące prace nad  

stworzeniem definicji tego 
zawodu. Celem podjętych 

działań będzie wpisanie go na 
listę zawodów Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

Działania Programu Partnerstwa w 2017 roku 



19.10.2017r.

Szkolenie „Dostępność w 
organizacji: czym i dla kogo 

jest oraz w jaki sposób się za 
to zabrać?” poprowadziła 

Fundacja  Polska Bez Barier”.

15.11.2017r.

Spotkanie „Circular
Economy”, z prezentacją 

ekspertki, doktor Katarzyny 
Michniewskiej na temat 

założeń CE oraz prezentacją 
dobrych praktyk firmy L'Oréal 

Polska.

29.11.2017r.

Szkolenie medialne -
intensywny trening 

kompetencji 
komunikacyjnych, 

poprowadzone przez zespół 
Jakuba Sito, dziennikarza 

radiowego i telewizyjnego, 
doradcę medialnego.

Działania Programu Partnerstwa w 2017 roku 



4.12.2017r.

Podczas śniadania 
biznesowego FOB i firm 

Programu Partnerstwa zespół 
Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu przedstawił plany na 
2018 rok. 

13.12.2017r.

Spotkanie Świąteczne dla 
Pracowników, Zarządu i 

Partnerów Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu.

Działania Programu Partnerstwa w 2017 roku 



Program Partnerstwa - grupa koordynatorów wolontariatu

• Cykl spotkań o wolontariacie pracowniczym: 

3 spotkania tematyczne i 1 wizyta studyjna

• 9 mailingów o narzędziach, badaniach, 
publikacjach i aktualnościach ze świata 
wolontariatu

• Ponad 40 osób uczestniczących w 
aktywnościach grupy

• Podsumowania i dodatkowe materiały 



Karta Różnorodności w 2017 roku

208 Sygnatariuszy Karty Różnorodności na koniec 2017 roku, w
tym m.in.: Urząd Miejski w Słupsku, Urząd Miasta Poznania, Urząd
Marszałkowski Dolnego Śląska, Urząd Miasta Częstochowa, Urząd Miejski
w Gdańsku, Urząd Miejski Wrocławia



Urodziny Karty Różnorodności w 2017 roku

W 2017 roku Karta obchodziła
swoje 5 urodziny. Pomysł
stworzenia polskiej odsłony
europejskiej inicjatywy Karta
Różnorodności pojawił się podczas
spotkania Forum Odpowiedzialnego
Biznesu z firmami z francuskim
kapitałem. Jedną z tych firm było
Orange Polska, które w 2012 roku
zostało jednym z pierwszych
sygnatariuszy Karty w Polsce, a także
od samego początku sprawuje
funkcję opiekuna projektu.

W ramach obchodów roku jubileuszowego ustanowiono
kategorię „Różnorodność” w drugiej edycji nagrody FOB „Ludzie,
którzy zmieniają biznes”. Od 14 lutego do IV Ogólnopolskiego
Dnia Różnorodności, co wtorek publikowano materiały związane
z historią i obszarami zainteresowania Karty Różnorodności.



Kontakt w sprawach związanych z Kartą Różnorodności: 
marzena.strzelczak@fob.org.pl

24 maja odbył się IV Ogólnopolski Dzień
Różnorodności. Konferencja przebiegała pod
hasłem „Miejsce pracy: spotkanie pokoleń” i
poświęcona była przede wszystkim zarządzaniu
wiekiem. W trakcie spotkania ogłoszono także
laureatów nagrody FOB „Ludzie, którzy zmieniają
biznes”. Podczas wydarzenia Kartę podpisali
przedstawiciele biznesu – VEOLIA Energia Polska i
Bank Zachodni WBK – oraz środowiska
pozarządowego – Federacja Mazowia oraz
Fundacja Polska bez Barier.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności w 2017 roku

mailto:marzena.strzelczak@fob.org.pl


Spotkania Karty Różnorodności w 2017 roku

9.03.2017r.

Na szkoleniu „Karta 
Różnorodności krok po kroku”  w 

siedzibie PIBR przedstawiono 
dobre praktyki sygnatariuszy, a 

także aspekty prawne zarządzania 
różnorodnością i ideę mentoringu.  

30.06.2017r.

Spotkanie na temat korzyści związanych z 
zarządzaniem różnorodnością połączone z prezentacją 
dobrych praktyk, zostało zorganizowane  w Gdańsku 
we współpracy z Polską Izbą Biegłych Rewidentów. 
Kartę Różnorodności  podpisali: Forum Mentorów, 

MBA Politechniki Gdańskiej, firma Farm Frites, Gdański 
Klub Biznesu i, jako pierwszy klub sportowy w Polsce, 

Lechia Gdańsk S.A.



Spotkania Karty Różnorodności w 2017 roku

29.11.2017r.

Warsztaty „Zarządzanie 
wiekiem a komunikacja” 
poprowadziły ekspertki: 

Dorota Strosznajder, 
dyrektorka komunikacji 

korporacyjnej Henkel oraz 
Elwira Gross-Gołacka, doktor 

nauk ekonomicznych, 
ekspertka FOB

29.06.2017r.

Na spotkaniu Karty Różnorodności 
przedstawiono praktyki na temat 

wyzwań związanych z zarządzaniem 
wieloma generacjami (Siemens), 
ochroną i promocją zdrowia w 

zarządzaniu różnorodnością (Orange) 
oraz  tworzeniem strategii zarządzania 

wiekiem (Deloitte).



Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Program Ambasadorski

20 Ambasadorów i Ambasadorek z 12
uczelni i 8 województw.

3 ścieżki edukacyjne – 3 Partnerów FOB
• CEMEX Polska - Opiekun ścieżki: Komunikacja 

CSR
• Bank BGŻ BNP Paribas - Opiekun ścieżki: 

Zarządzanie a CSR
• Orange Polska -Opiekun ścieżki: Miejsce 

pracy

7 zaangażowanych Partnerów FOB

17 warsztatów

2 Podwieczorki przy CSR + Niewidzialna 

Wystawa 

Opiekuni ścieżek:



Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Ogólnopolski Konkurs wiedzy nt. 
CSR 2017

Celem jest rozpowszechnianie idei 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
wśród studentów 
i licealistów z całej Polski.

W konkursie wzięło udział 

352 studentów i licealistów z całej 

Polski.

W 9 miastach odbył się II etap konkursu.

Partnerami konkursu były firmy: Cemex 
Polska oraz Bank BGŻ BNP Paribas



Publikacje Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu

Analiza medialna “Woda jako 
temat CSR w mediach w 2016 

roku”, stworzona wspólnie z 
Instytutem Monitorowania Mediów. 

Obejmuje dane ilościowe oraz 
jakościowe treści podejmowanych 

przez media w roku ubiegłym. 
Zawiera dobre praktyki firm.

Analiza tematyczna „Nowe obowiązki 
prawne związane z ujawnianiem 

informacji niefinansowych i polityki 
dotyczącej różnorodności” dotycząca 

nowych przepisów w ustawie o 
rachunkowości, powstała we 

współpracy z Ministerstwem Finansów.

Publikacja „Wolontariat pracowniczy 
na rzecz społeczności lokalnych” 

powstała w ramach Programu 
Partnerstwa i zawiera dobre praktyki 
firm: CEMEX Polska, Grupa TAURON, 

IKEA Retail, Kompania Piwowarska, PGE 
Polska Grupa Energetyczna, Provident 

Polska, Sanofi, Siemens, T-Mobile 
Polska i fundacji korporacyjnych: 
Fundacji Kronenberga przy Citi

Handlowy oraz Fundacji Orange.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/12/Spolecznosci-lokalne-a-wolontariat-pracowniczy_WWW-v2.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/12/Spolecznosci-lokalne-a-wolontariat-pracowniczy_WWW-v2.pdf


Publikacje Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu

Infografika 
„Design Thinking a CSR” 

Inspirator: Jak zorganizować 
Dzień Różnorodności

Raport „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 2016. Dobre 

praktyki”

E-book 
„Hackathony CSR”

Infografika #EUTalent – jakie 
korzyści płyną ze staży

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-design-thinking-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-design-thinking-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-design-thinking-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/07/Inspirator-2017-ulotka-rozkladana_v5.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/07/Inspirator-2017-ulotka-rozkladana_v5.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/07/Inspirator-2017-ulotka-rozkladana_v5.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/e-book-hackathony-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/e-book-hackathony-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/e-book-hackathony-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/eutalent-korzysci-plyna-ze-stazy/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/eutalent-korzysci-plyna-ze-stazy/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/11/EUTalent_Infographic01-Korzy%C5%9Bci_FOB-z-cytatem-marzeny.pdf


Odpowiedzialnybiznes.pl z platformą wiedzy o 
Celach Zrównoważonego Rozwoju

W 2017 roku Forum Odpowiedzialnego
Biznesu uruchomiło stronę poświęconą
wiedzy i bieżącym informacjom na temat
Agendy 2030 i zawartym w niej Celom
Zrównoważonego Rozwoju. Inauguracja
platformy miała miejsce 24 października, w
Międzynarodowy Dzień ONZ. odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs/

• Publikacje
• Dokumenty
• Cele i wskaźniki
• Dobre praktyki

http://odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs


NAGRODA SPECJALNA JURY: prof. Magdalena Środa, „Chciwość” 
(Nienieodpowiedzialni, 31.03.2016)

KATEGORIA: PRASA
nagroda główna: Adriana Rozwadowska, „Bez dialogu nie ma rozwoju” 
(Gazeta Wyborcza, 8.02.2016)

KATEGORIA: EKSPERT
nagroda główna: Karolina Błońska, „Hotelarze coraz bardziej 
odpowiedzialni społecznie” (Hotelarz, 24.11.2016)

KATEGORIA: ŚRODOWISKO NATURALNE
nagroda główna: Ewa Jakubowska-Lorenz, „Jak korporacje szantażują 
państwa wykorzystując trybunały arbitrażowe” (gazetaprawna.pl, 24.10. 
2016)

Pełne zestawienie wyników:
http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/7-
edycja/

Pióro Odpowiedzialności

WYNIKI 7. edycji konkursu:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/7-edycja/


Kategoria 
Biznes:

• Adamkiewicz Małgorzata
• Dyluś Barbara
• Kalbarczyk Marek

Kategoria 
Sektor pozabiznesowy:

• Cendrowicz Marta
• Ostrowska Daria
• Sowińska Ewa

2. Edycja nagrody 
„Ludzie, którzy zmieniają Biznes”

Nagroda przyznawana osobom które dążą do tego, aby
zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało
się w Polsce standardem i osobistym zaangażowaniem
przyczyniają się do upowszechniania społecznej
odpowiedzialności biznesu.

Kategoria 
Różnorodność:

• Dejna Agnieszka
• Rozbicka Blanka
• Strosznajder Dorota



Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. 
Dobre praktyki” 

• 30.03.2017 - premiera jubileuszowego wydania 
publikacji

• Konferencja w Centrum Kreatywności Targowa
• Prezentacja dobrych praktyk wybranych firm z 

Raportu,
• Dyskusja wokół celów Zrównoważonego Rozwoju
• ok. 200 uczestników

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/


Regionalne ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w 
Polsce 2016. Dobre praktyki” 

31.05.2017 r. - Poznań w partnerstwie 
z Bankiem Zachodnim WBK.

• Prezentacja dobrych praktyk Banku.
• Dyskusja firm z regionu.
• Zwiedzaniem siedziby Multikanałowego

Centrum Komunikacji.

6.06.2017 r. - Gdańsk w partnerstwie 
z Grupą LOTOS i Polpharmą.

• Prezentacja dobrych praktyk partnerów 
spotkania.

• Warsztaty o wolontariacie pracowniczym.



W czerwcu 2017 roku ruszył nabór zgłoszeń do
konkursu na najlepsze raporty z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu. Finał 11.
edycji konkursu miał miejsce 10 października
podczas gali ogłoszenia wyników w Centrum
Prasowym PAP. Zapis video transmisji z
wydarzenia dostępny jest na stronie
https://www.facebook.com/Raportyspoleczne/.

11. edycja konkursu "Raporty Społeczne"

Patroni konkursu:

• Ministerstwo Rozwoju, 

• Ministerstwo Finansów, 

• Federacja Konsumentów

• Stowarzyszenie Emitentów 

Giełdowych

Organizatorzy konkursu:

https://www.facebook.com/Raportyspoleczne/


11. edycja konkursu "Raporty Społeczne"
Nagrody za najlepsze raporty zostały przyznane w siedmiu kategoriach:

Nagroda główna: CEMEX za najbardziej kompleksowe podejście, przejrzystość, 
zwięzłość oraz klarownie przedstawioną informację o zobowiązaniach i ich 
realizacji. (link do raportu)
Wyróżnienie: PKN Orlen za najlepszy raport online (link do raportu)
Wyróżnienie: Bank Zachodni WBK za wartość edukacyjną raportu (link do 
raportu)
Najlepszy debiut: Lafarge (link do raportu)
Najlepszy raport organizacji pozabiznesowej: Fundacja im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ (link do raportu)
Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych: Budimex S.A. (link do raportu)
Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów: Cemex Polska Sp. z o.o. (link do 
raportu)
Nagroda internautów: Bank Zachodni WBK (link do raportu)
Nagroda Jury dziennikarskiego: Bank Zachodni WBK za kompleksowość, 
transparentność i ciągłe postępy w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju 
(link do raportu)
Wyróżnienia Jury dziennikarskiego: Cemex za czytelną informację o zakresie 
działań firmy (link do raportu) oraz Lafarge za całokształt działań i 
kompleksowość raportu (link do raportu)

http://bit.ly/2z9dVuj
http://bit.ly/2hXx0LU
http://bit.ly/2usF74F
http://bit.ly/2yASV2N
http://bit.ly/2gNJBRw
http://bit.ly/2fVt4XJ
http://bit.ly/2z9dVuj
http://bit.ly/2usF74F
http://bit.ly/2usF74F
http://bit.ly/2z9dVuj
http://bit.ly/2yASV2N


24.10.2017 - UN DAY

24 października 2017 roku w Warsaw Trade Tower w

Warszawie odbyły się obchody UN Day 2017.
Organizatorem wydarzenia była Rodzina ONZ w Polsce oraz
Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Hasło
tegorocznych obchodów w Polsce Zdrowe środowisko,
zdrowi ludzie jest spójne z globalnym przesłaniem
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska Healthy
planet, healthy people

Podczas wydarzenia
został zaprezentowany
pierwszy w Polsce e-
book poświęcony
hackathonom w
kontekście Celów
Zrównoważonego
Rozwoju.E-book 

„Hackathony CSR”

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/e-book-hackathony-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/e-book-hackathony-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/e-book-hackathony-csr/


Współpraca międzynarodowa

http://www.bitc.org.uk/programmes/csr360-global-partners-network
http://www.bitc.org.uk/programmes/csr360-global-partners-network


„EU Talent. 
Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth”

EU Talent - dwuletni program finansowany przez Komisję
Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i
europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym
i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby
miejsc i lepszych warunków dla stażystów.

• Webinaria / spotkania / narzędzie dla firm
• Polska strona projektu: 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent/

6.02.2017 r. – Webinarium na temat projektu oraz współpracy z MŚP, 
przeprowadzone przez FOB i Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa 
Salezjańskiego w Oświęcimiu. 
15.05.2017 r. – Spotkanie na temat projektu, roli mentoringu oraz staży 
zawodowych z udziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz firmy 
Nestle.
26.06.2017r. – Webinarium na temat dualnego systemu kształcenia, 
przeprowadzone przez firmę SITECH.
1.12.2017r. – Webinarium na temat wsparcia MŚP w dotarciu do młodych 
talentów poprzez zarządzanie różnorodnością. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent/


„EU Talent. 
Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth”

INFOGRAFIKA EUTalent
Korzyści dla firm płynące z 

praktyk zawodowych

Dostępna na portalu FOB : 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-

publikacji/publikacje-fob/

http://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-eutalent-korzysci-plynace-dla-firm-praktyk-zawodowych/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-eutalent-korzysci-plynace-dla-firm-praktyk-zawodowych/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/publikacje-fob/


Współpraca Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy 
wydawnictwach medialnych

Dziennik Gazeta Prawna
12-14 maja 2017

Rzeczpospolita
20 marca 2017

Polityka
24 maja 2017

Harvard Business 
Review Polska

październik 2017



Wybrane wystąpienia medialne w 2017 roku

TVP3 Warszawa: Rozmowa o odpowiedzialnym biznesie 
(6.04)

tvn24bis.pl: Transport szynowy przyjazny środowisku 
(29.09)

Telewizja Echo24: Wrocław parafował Kartę Różnorodności 
(13.11)

Radio Muzo.fm: Raport „Odpowiedzialny biznes” (1.04)

Polskie Radio 24: Wolontariat pracowniczy (14.04)

Radio Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia podpisał Kartę 
Różnorodności (13.11)

Polskie Radio RDC: wolontariat pracowniczy na rzecz 
społeczności lokalnych (6.12)

Dziennik Gazeta Prawna: Przejrzystość musi być elementem 
strategii (10.02)

Puls Biznesu: Jest wiele ciekawych rzeczy do zrobienia 
razem (12.02)

Do Rzeczy: Dobry biznes (3.04)

Rzeczpospolita: Różnorodny i wspólny interes (25.05)

Gazeta Wyborcza Gdańsk: Moto CSR, czyli dobre praktyki w 
branży motoryzacyjnej (5.06)

Gazeta Polska: Biznes coraz bardziej odpowiedzialny (21.06)

Gazeta Wyborcza Wrocław: Równość jest ważna. Marszałek 
województwa podpisuje Kartę Różnorodności(28.06)

finanse.wp.pl: Rekordowy udział firm realizujących zadania 
odpowiedzialnego biznesu (30.03)

Biznes.pap.pl: Konkurs na najlepszy raport społeczny 
rozpoczęty (22.06)

Gazeta Wyborcza Trójmiasto: Polski CSR w praktyce (27.11)

Rzeczpospolita: Chcemy w zarządach znaleźć adwokatów 
CSR (9.09)

Natemat.pl: "Daj wędkę, a nie rybę". Czyli o tym, jak i 
dlaczego firmy powinny angażować się w działalność 
charytatywną (4.09)

Personel i Zarządzanie: CSR z myślą o kobietach (9.2017)

Portalsamorzadowy.pl: Gdańsk z Kartą Różnorodności. Jako 
czwarte miasto w Polsce (2.10)

Proto.pl: Przekazać wszystkie treści, ale zachować czytelność 
przekazu – raporty społeczne polskich firm w 2017 roku 
(22.12)

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/artykul-sponsorowany-transport-szynowy-przyjazny-srodowisku,777103.html
https://www.youtube.com/watch?v=P_mgzchA_zI
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/polskim-radiu-24-o-wolontariacie-pracowniczym/
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/72328/Urzad-Miejski-Wroclawia-podpisal-Karte-Roznorodnosci
http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-wolontariat-pracowniczy-na-rzecz-spolecznosci-lokalnych/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/dziennik-gazeta-prawna-przejrzystosc-musi-byc-elementem-strategii/
https://www.pb.pl/jest-wiele-ciekawych-rzeczy-do-zrobienia-razem-854458
http://www.rp.pl/Rynek-pracy/305249859-Roznorodny-i-wspolny-interes.html
http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,158631,21904876,moto-csr-czyli-dobre-praktyki-w-branzy-motoryzacyjnej.html
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22022977,rownosc-jest-wazna-marszalek-wojewodztwa-podpisuje-karte-roznorodnosci.html
https://finanse.wp.pl/raport-rekordowy-udzial-firm-realizujacych-zadania-odpowiedzialnego-biznesu-krotka-6115747558258305a
http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/2295900,konkurs-na-najlepszy-raport-spoleczny-rozpoczety
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,22695405,polski-csr-w-praktyce.html?disableRedirects=true
http://www.rp.pl/Wywiady/309069837-Chcemy-w-zarzadach-znalezc-adwokatow-CSR.html#ap-1
http://natemat.pl/216249,daj-wedke-a-nie-rybe-czyli-o-tym-jak-i-dlaczego-firmy-powinny-angazowac-sie-w-dzialalnosc-charytatywna
http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/gdansk-z-karta-roznorodnosci-jako-czwarte-miasto-w-polsce,98584.html
http://www.proto.pl/artykuly/przekazac-wszystkie-tresci-ale-zachowac-czytelnosc-przekazu-raporty-spoleczne-polskich-firm




Wybrane patronaty Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patron Partner merytoryczny

Portal odpowiedzialnybiznes.pl



Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu

28 czerwca 2017 r. odbyło się 
walne zebrania członków i członkiń 
stowarzyszenia. Na trzyletnią 
kadencję powołano nowe władze 
Stowarzyszenia.

W zarządzie znaleźli się: Dominika 
Bettman (nowa prezeska), Anetta 
Jaworska-Rutkowska (nowa członkini 
zarządu), Krzysztof Kaczmar, Monika 
Kulik, Irena Piccola, Marzena Strzelczak, 
Barbara Tęcza.

Monika Kulik

Irena Pichola Krzysztof KaczmarMarzena Strzelczak

Barbara Tęcza

Dominika Bettman

Anetta 
Jaworska - Rutkowska

http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/monika-kulik/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/irena-pichola/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/krzysztof-kaczmar/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marzena-strzelczak/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/barbara-tecza/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/monika-kulik/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/monika-kulik/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/irena-pichola/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/irena-pichola/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/barbara-tecza/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/barbara-tecza/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/krzysztof-kaczmar/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/krzysztof-kaczmar/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/dominika-bettman/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/anetta-jaworska-rutkowska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/anetta-jaworska-rutkowska/


Zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu

http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-albinska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-albinska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/tadeusz-joniewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/tadeusz-joniewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/katarzyna-mroz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/katarzyna-mroz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marta-borowska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marta-borowska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agata-gruszecka-tiesluk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agata-gruszecka-tiesluk/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marcin-grzybek/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marcin-grzybek/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marta-krawcewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marta-krawcewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marta-gorska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marta-gorska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/karol-krzyczkowski/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/karol-krzyczkowski/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-lesnowolska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-lesnowolska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agnieszka-siarkiewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agnieszka-siarkiewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agnieszka-klopotowska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/agnieszka-klopotowska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marzena-strzelczak/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marzena-strzelczak/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-wojciechowicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-wojciechowicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-wojciechowicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-wojciechowicz/


Osoby odpowiedzialne za 
Program Partnerstwa FOB:

Ewa Wojciechowicz
Menedżerka projektów

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

Katarzyna Mróz
Menedżerka projektów

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

Tadeusz Joniewicz
Menedżer projektów

Tadeusz.joniewicz@fob.org.pl
tel. 511 313 826

odpowiedzialnybiznes.pl

kartaroznorodnosci.pl

lob.org.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

@fob_poland

Karta Różnorodności

lob.org.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu


