
Podsumowanie działań  
Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

w 2018 roku 



Plan prezentacji 

Karta Różnorodności 

1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
– wstęp 

2. Program Partnerstwa 
3. Rada Odpowiedzialnego 

Przywództwa 
4. Karta Różnorodności 
5. Ogólnopolski Dzień Różnorodności 
6. Konferencja „100 lat praw 

wyborczych kobiet. PRACA, 
RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa 
równych szans” 

7. Liga Odpowiedzialnego Biznesu 

8. Targi CSR 
9. #SustainHack 
10. Konkurs Pióro odpowiedzialności 
11. Raport „Odpowiedzialny Biznes  
w Polsce 2017. Dobre Praktyki” 
12. Konkurs Raporty Społeczne 
Współpraca międzynarodowa 
Publikacje FOB 
13. FOB w mediach 
14. Zespół FOB  



• Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od 
ponad 18 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która 
zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu  

      w kompleksowy sposób. 
• Upowszechnianie CSR w Polsce możliwe jest poprzez realizację szeregu 

projektów FOB. 
• Forum pozostaje inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla 

polskiego CSR.  



Kierunki strategiczne FOB w 2018 roku 

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. 



Współpraca z administracją państwową, instytucjami             
i organizacjami międzynarodowymi 



Prace nad nową strategią Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Prace zespołu i zarządu FOB 

Przedstawienie nowej strategii 
podczas spotkania z 

Partnerami FOB 

21.02.2018r. - Sesja dialogowa z 
Partnerami FOB 

Ankieta dla interesariuszy FOB 

Przeczytaj raport z sesji dialogowej: 
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4502  

http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4472
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4472
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4502


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.   

Forum współpracy, w skład którego wchodzą prezesi i członkowie 
zarządów firm partnerskich FOB. Celem Rady jest wprowadzenie 

do debaty publicznej głosów CEO przekonanych o korzyściach 
płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny.  



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 w 2018 roku 



Partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu 



Firmy, które rozpoczęły współpracę z Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku:  

Firmy, które zakończyły współpracę z Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku:  



Działania Programu Partnerstwa w 2018 roku  

11.01.2018r. 
 

Szkolenie „Prawa człowieka w 
łańcuchu dostaw”, 

przeprowadzone przez panią 
Beatę Faracik z Polskiego 
Instytutu Praw Człowieka  
i Biznesu oraz Jacqueline 
Kacprzak z Ministerstwa 

Rozwoju. 

22.02.2018r. 
 

Spotkanie „Trudny dialog ze 
społecznościami lokalnymi”   

z prezentacją działań 
Partnerów FOB: Cemex Polska 

oraz Skanska w Polsce i 
warsztatem przeprowadzonym 
przez Centrum Rozwiązywania 

Sporów i Konfliktów UW. 

28.05.2018r. 
 

Spotkanie „SDGs w strategii 
firmy” . Swoimi 

doświadczeniami w tworzeniu 
strategii CSR podzieliły się: 
Grupa Adamed oraz Tauron 

Polska Energia. Na pytanie: „jak 
stworzyć strategię nawiązującą 
do SDGs?” odpowiedziała firma 

Deloitte. 

http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4194
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4194
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4359
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4359
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4422
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4422
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4422
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4422
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4422


14.09.2018r. 
 

Spotkanie „Jak raportować 
zgodnie z GRI Standards?” 

odbyło się z udziałem 
eksperta dr Jacka 

Dymowskiego. Dobre 
praktyki w zakresie 

raportowania 
zaprezentowała 

przedstawicielka firmy 
Orange Polska, ekspertka 

CSR – Monika Kulik. 

19.10.2018r. 
 

Przedstawiciele CSR Europe 
przeprowadzili warsztaty dla 

Partnerów FOB: „SDG 
Masterclass” oraz „Train the 

trainer SDG Masterclass”, które 
dotyczyły m.in. kwestii 

raportowania i angażowania 
interesariuszy w kontekście SDGs 
w oparciu o case study - w tym 

firmy VIVE Textile Recycling. 

30.08.2018r. 
 

Pierwsza poza Warszawą wizyta 
studyjna Programu Partnerstwa 
odbyła się w siedzibie  firmy VIVE 

Textile Recycling w Kielcach. 
Podczas spotkania uczestnicy 
zobaczyli jak wygląda proces 

segregacji i recyklingu tekstyliów, 
dowiedzieli się jakie przedmioty 
codziennego użytku powstają z 
recyklingu, poznali także dobre 

praktyki firmy. 

Działania Programu Partnerstwa w 2018 roku  

http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4699
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4699
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4699
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4699
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4770
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4770
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4770
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4770
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4770
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4770
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4729
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4729


4.12.2018r. 
 

Spotkanie dla Partnerów FOB 
„Czy komunikacja etyczna może 

być skuteczna?” poprowadzili 
przedstawiciele Rady Reklamy.  
Podczas warsztatów i dyskusji 
uczestnicy zastanawiali się, czy 
istnieją granice w skuteczniej 

komunikacji i jaką reklamę można 
uznać za nieetyczną.  

13.12.2018r. 
 

Spotkanie Świąteczne dla 
Pracowników, Zarządu  

i Partnerów Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 

28.11.2018r. 
 

Podczas śniadania 
networkingowego dla 

Partnerów, przedstawiciele 
Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu zaprezentowali 
nową strategię  

stowarzyszenia oraz plany 
FOB  na 2019 rok. 

Działania Programu Partnerstwa w 2018 roku  

http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4863
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4863
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4776
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4776
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4776
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4776
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4776


Program Partnerstwa - grupa koordynatorów wolontariatu 

Spotkania grupy w 2018 roku 
 

 „Początki programu wolontariatu w firmie” – nagranie spotkania: 
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4402  

 „Wolontariat pracowniczy w raportowaniu niefinansowym” – 
nagranie spotkania: partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4411 

 „Managerowie SZCZĘŚCIA – koordynatorzy wolontariatu, zawód 
przyszłości?”  - nagranie spotkania: 
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4634 

 „Co nie wyszło…, czyli o problemach w wolontariacie” – 
podsumowanie spotkania: partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4891 

 

 Dodatkowo: 
 

 Newsletter o narzędziach, badaniach, publikacjach i aktualnościach ze 
świata  wolontariatu, 

 Grupa mailingowa koordynatorów wolontariatu 
  

partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4402
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4402
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4402
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4411
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4411
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4411
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4634
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4634
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4634
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4891
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4891


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. Inicjatywa 
zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. 
Targów CSR. 
 
Partnerami medialnymi Rady Odpowiedzialnego 
Przywództwa są Rzeczpospolita oraz Harvard Business 
Review Polska. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerstwo-z-biznesem/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerstwo-z-biznesem/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerstwo-z-biznesem/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerstwo-z-biznesem/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerstwo-z-biznesem/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-inspirowal-do-wspolpracy-za-nami-7-targi-csr/


Rada Odpowiedzialnego Przywództwa 

Film: Prezeska Forum Odpowiedzianego Biznesu, Dominika Bettman 
podsumowuje 1. tematyczne spotkanie Rady Odpowiedzialnego 

Przywództwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=rM5KNv8pdSg&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=rM5KNv8pdSg&t=5s


Rada Odpowiedzialnego Przywództwa 

Towarzyszące spotkaniom Rady wystąpienie gościa zewnętrznego lub jednego z Członków Rady, 
uznanego autorytetu i/lub eksperta w jednej z dziedzin stanowić będzie inspirację do dyskusji 
uczestników. Rada każdorazowo przygotuje swoją rekomendację dotyczącą głównego tematu 
spotkania. Docelowo zakładane jest sformułowanie listy Dziesięciu Rekomendacji Rady 
Odpowiedzialnego Przywództwa. 

Treść 1. rekomendacji:  
Postępowanie etyczne to takie, które oparte jest na 

wartościach głęboko humanistycznych, takich jak godność, 
szacunek i rozwój. Poszanowanie praw człowieka nie może 
pozostać w sferze deklaracji. Jest niezmienną podstawą  dla 

wszystkich organizacji działających na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Zadaniem każdej z branż jest podjęcie refleksji nad 

swoją aktywnością z uwzględnieniem potrzeb szerokiego 
grona jej interesariuszy i specyfiki danej branży. 

Więcej o Radzie: odpowiedzialnybiznes.pl/rop/ 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/rop/


Karta Różnorodności w 2018 roku 



Karta Różnorodności w 2018 roku 

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa 
wspierana przez Komisję Europejską. Działania Karty 
w Polsce koordynuje Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu. Opiekunem Karty jest Orange Polska. 
 
Rok 2018 zakończył się liczbą z 246 Sygnatariuszy 
Karty Różnorodności. Do grona sygnatariuszy 
dołączyli m.in.: Uniwersytet Łódzki, Urząd Miasta 
Łodzi, Urząd Gminy Gniewino, Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/dokument/


Spotkania Karty Różnorodności      
w 2018 roku 

6.02.2018 r. 
 

Warsztaty „Jak prowadzić dialog na 
temat zarządzania wiekiem?” 
poprowadziła Izabela Warwas  

z Uniwersytetu Łódzkiego.  
W drugiej części spotkania uczestnicy  

i uczestniczki pracowali nad polską 
wersją Diversity Game. 

27.09.2018r. 
 

Podczas spotkania „Społeczność LGBT+ 
w miejscu pracy”, warsztaty 

przeprowadziły przedstawicielki 
Stowarzyszenia „Miłość nie wyklucza”, 

uczestnicy poznali także wnioski  
z badania nt. zjawiska „tęczowych 

złotówek”.  Przedstawicielki firm RBS 
 i Unilever podzieliły się swoimi 

doświadczeniami w tym obszarze. 

http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4290
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4290
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4838
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4838


29.11.2018r. 
 

Podczas spotkania „16 dni przeciw 
przemocy wobec kobiet. Co biznes 

może zrobić?” z udziałem Zastępczyni 
Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwii 

Spurek oraz Prezeski FOB, Dominiki 
Bettman, przedstawicielki  działów HR 
firm dyskutowały o możliwościach firm  
w procesie wspierania ofiar przemocy 

domowej. 

25.10.2018r. 
 

W webinarium „Rekrutacja, zatrudnienie i 
adaptacja cudzoziemców. Od działań HR 

do działań CSR” udział wzięła Janina 
Owczarek, ekspertka w zakresie migracji i 
integracji, która opowiedziała o tym, jak 

etycznie rekrutować i zatrudniać 
cudzoziemców oraz jak skutecznie 

zorganizować proces adaptacji i integracji 
cudzoziemców - także w społecznościach 

lokalnych. 

Spotkania Karty Różnorodności w 
2018 roku 

http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4865
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4865
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4865
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4686
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4686
http://partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4686


  

Kontakt w sprawach 
związanych z Kartą 

Różnorodności: 
marzena.strzelczak@fob.org.pl 

„1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego” – pod takim 
hasłem odbył się 24 maja, V Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Ponad 100 osób wzięło 
udział w dyskusjach, warsztatach poświęconych tworzeniu wolnych od dyskryminacji  
i włączających miejsc pracy, a 20 panelistów/ek zaprezentowało zróżnicowane aspekty 
podejścia do wyzwań dotyczących równości, które niesie ze sobą obecny rynek pracy. 
Partnerami spotkania był Bank Zachodni WBK (dziś Santander Bank Polska) i Siemens 
Polska. 

Ogólnopolski Dzień Różnorodności           
w 2018 roku 

Podsumowanie: 
odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno
%C5%9Bci/v-ogolnopolski-dzien-

roznorodnosci-jak-stworzyc-
miejsce-pracy-gdzie-kazdy-ma-

rowne-szanse/  

mailto:marzena.strzelczak@fob.org.pl
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/v-ogolnopolski-dzien-roznorodnosci-jak-stworzyc-miejsce-pracy-gdzie-kazdy-ma-rowne-szanse/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/v-ogolnopolski-dzien-roznorodnosci-jak-stworzyc-miejsce-pracy-gdzie-kazdy-ma-rowne-szanse/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/v-ogolnopolski-dzien-roznorodnosci-jak-stworzyc-miejsce-pracy-gdzie-kazdy-ma-rowne-szanse/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/v-ogolnopolski-dzien-roznorodnosci-jak-stworzyc-miejsce-pracy-gdzie-kazdy-ma-rowne-szanse/
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Konferencja 100 lat praw wyborczych kobiet. PRACA, 
RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans 

    

Rok 2018 był rokiem wyjątkowym ze względu na rocznicę 100 lat od odzyskania 
przez Polskę niepodległości, a także 100 lat od kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze. 
To dlatego największe wydarzenie w ramach Karty Różnorodności, której działania w  
2018 roku przebiegały pod hasłem „1918-2018 OD PRAW WYBORCZYCH DO 
RÓWNYCH SZANS”, poświęcone było przede wszystkim kobietom. Konferencja 
pozwoliła na podsumowanie wyzwań dotyczących równości płci w Polsce  
z perspektywy 100 lat od chwili przyznania kobietom praw wyborczych. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/100lat/ 
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Liga Odpowiedzialnego Biznesu 
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Liga Odpowiedzialnego Biznesu 
w 2018 roku 

Program 
Ambasadorów CSR 

Konkurs wiedzy o CSR Podwieczorki przy CSR 

Rolą Ambasadorów CSR jest 
promowanie i upowszechnianie 
idei CSR w swoich środowiskach 
lokalnych. To grono 20-21 
studentów z całej Polski, 
zainteresowanych 
Zrównoważonym Rozwojem. 
Ambasadorzy uczestniczą w 
szkoleniach prowadzonych przez 
przedstawicieli firm oraz 
pracowników FOB w ramach 4 
ścieżek edukacyjnych. Następni 
sami organizują spotkania nt. CSR. 

Ogólnopolski Konkurs 
wiedzy o CSR mobilizuje do 
lepszego zrozumienia idei 
Zrównoważonego Rozwoju. 
Odbywa się w trzech 
etapach I online, II 
regionalny, III finał  
w Warszawie.  

Nieformalny charakter 
Podwieczorków umożliwia 
otwartą dyskusję na 
kontrowersyjne tematy 
związane z CSR. Rozmowy te,  
a także bezpośredni kontakt  
z gośćmi stanowią dla 
studentów źródło inspiracji i 
zachętę do poszukiwania 
własnych ścieżek 
odpowiedzialności. 

Staże w CSRze 

Projekt stwarza 
możliwość rekrutacji 
najlepszych 
Ambasadorów/ek LOB do 
przygotowanego  przez  fir
mę płatnego stażu w dziale 
związanym z działaniami 
CSR np. komunikacji, 
ochrony środowiska, HR, 
jakości itp. 



  

Kontakt w sprawach związanych z 
Ligą Odpowiedzialnego Biznesu: 
milosz.marchlewicz@fob.org.pl 

Program Ambasadorów CSR 
w 2018 roku 

I  zjazd  

ścieżka: Zrównoważony 
Rozwój 

Opiekun: Orange Polska 

termin: 27-28.01.2018 

II zjazd  

ścieżka: Komunikacja a CSR 

Opiekun: Henkel Polska 

termin: 17-18.03.2018 

III zjazd  

ścieżka: Zarządzanie a CSR 

Opiekun: BGŻ BNP Paribas 

termin: 26-27.05.2018 

IV zjazd  

ścieżka: Miejsce Pracy 

Opiekun: ERGO Hestia 

termin: 23-24.06.2018 

mailto:milosz.marchlewicz@fob.org.pl
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Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR 

Celem Konkursu CSR jest rozpowszechnianie idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu wśród studentów  
i licealistów z całej Polski. W 2018 roku do konkursu zgłosiło 
się 426 osób.  5 z nich wzięło udział w finale w Warszawie. 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o CSR 
 
I  etap online : 05.02-05.03.2018r. 
 
II etap regionalny : 19.04.2018r. 
 
III etap - FINAŁ : 07.06.2018r. 



Targi CSR w 2018 roku 



7. Targi CSR 

Targi CSR, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to największe      
w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.  

Film: Relacja z 7. Targów CSR: youtu.be/w4tXxcezMZQ 

https://youtu.be/w4tXxcezMZQ
https://youtu.be/w4tXxcezMZQ


7. Targi CSR 

7. Targi CSR odbyły się 12 kwietnia 
2018 roku. Ich tematem 
przewodnim była szeroko pojęta 
współpraca biznesu z otoczeniem. 
Formuła wystawowo-konferencyjna 
sprzyjała wymianie wiedzy  
i doświadczeń w tym zakresie. 
Kluczowymi punktami programu 
były: ogłoszenie Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2017. Dobre praktyki”, panel 
poświęcony roli biznesu w realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju, 
rozstrzygnięcie pierwszego  
w Polsce #SustainHack. 

Przewodnik po 7. Targach CSR: odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2018/04/Folder-Targi-CSR-2018.pdf 
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7. Targi CSR 

Podczas targów swoje projekty, inicjatywy, 
usługi i produkty dotyczące społecznej 
odpowiedzialności biznesu zaprezentowało 
77 wystawców. Wśród nich obok firm 
znalazły się: organizacje pozarządowe, 
spółdzielnie socjalne, media, a także 
jednostka organizacyjna samorządu 
województwa i uniwersytet. W wydarzeniu 
udział wzięło około 2500 zwiedzających. 



Partnerzy i patroni 7. Targów CSR 
Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
Partner Główny: Siemens Polska 
Partner: Ergo Hestia, Jeronimo Martins Polska, Polpharma 
Patroni Honorowi: CSR Europe, Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 
Partner medialny: Rzeczpospolita 
Patroni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, 
Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Francusko-
Polska Izba Gospodarcza, Pracodawca Godny Zaufania, Program 
Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba 
Gospodarcza, UNICEF 
Patroni medialni: Polityka, PAP Biznes, Clear Channel Poland, 
Harvard Business Review Polska, Kompendium CSR, Benefit, 
Energia i Recykling, My Company Polska, SEMESTR – magazyn 
studentów, Be.Navigator, Kampaniespoleczne.pl, NGO.pl, 
PRoto.pl, PulsHR.pl 

7. Targi CSR 



Podczas Targów CSR ogłoszono laureatów 
pierwszego w Polsce #SustainHack. Uczestnicy 
konkursu mieli za zadanie dostarczyć rozwiązania na 
wyzwania postawione przez Bank BGŻ BNP Paribas 
i Kompanię Piwowarską. Nagrodami w konkursie 
były czeki na 10 000zł oraz szansa na współpracę  
z partnerami #SustainHack.  Inicjatorem 
i organizatorem projektu było Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 

Rozstrzygnięcie #SustainHack podczas 7. Targów CSR 

Więcej o 
#SustainHack: 

odpowiedzialnybiznes
.pl/sustainhack/ 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/sustainhack/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/sustainhack/
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Finał konkursu Pióro odpowiedzialności odbył się 
podczas 7. Targów CSR 12 kwietnia 2018 roku na PGE 
Narodowym w Warszawie. Wśród laureatów znaleźli się 
autorzy tekstów opublikowanych na łamach takich 
tytułów jak: „Benefit”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
„Magazyn Miasta”, „Newsweek”, „Polityka”, 
„Rzeczpospolita”, a także w publikacjach „Dobre marki 
z przesłaniem”, „Partnerstwo w praktyce. Przegląd 
działań”. 

8. edycja konkursu Pióro odpowiedzialności 



Wyniki 8. edycji konkursu Pióro odpowiedzialności 

Kategoria „artykuł prasowy – media drukowane i elektroniczne”  
• nagroda specjalna - Anita Błaszczak „Zarządzanie wiekiem to już konieczność” 

(Rzeczpospolita).  
• nagroda główna jury  - Artur Celiński „Holandia – relacja z innej planety” (Magazyn Miasta).  
• wyróżnienie - Macieja Weryńskiego za tekst „Koniec epoki Carnegiego?” (Dziennik Gazeta 

Prawna)  
 

Kategoria „artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane” 
• najlepszy artykuł ekspercki - Pawła Nizińskiego „Dobre marki z przesłaniem” 
• wyróżnienia - Łukasz Jaszcz, „Czy wolontariat może być benefitem?” („Benefit”) oraz Zofia 

Leśniewska i Paulina Kaczmarek - „Z korzyścią dla pracowników i firm” („Polityka”) 
 

Kategoria „artykuł tematyczny współpraca – media elektroniczne i drukowane” 
•  nagroda główna oraz nagroda specjalna - prof. Bolesław Rok „Partnerstwo to podstawa” 

(publikacja pt. „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”).  
• Wyróżnienie - Rafała Gębury za artykuł „Jak pomagać nie na pokaz?” („Newsweek”) 



Ogłoszenie 16. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes          
w Polsce 2017. Dobre praktyki” podczas 7. Targów CSR 

Publikacja dostępna jest w wersji online 
odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/ 

 
Tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki 

praktyk ze wszystkich 16 lat, dostępnej na portalu 
odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ . 

Raport „Odpowiedzialny biznes w 
Polsce 2017. Dobre praktyki” w 
liczbach: 
 
• 1190 dobrych praktyk biznesu w 

Polsce realizowanych w 2017 
roku 

• 639 nowych praktyk 
• 551 praktyk długoletnich, czyli 

takich, które ukazały się w 
poprzednich edycjach Raportu 

• wzrost liczby praktyk o 330, 
(między Raportem za rok 2015 i 
2016 nastąpił wzrost liczby 
praktyk o 69) 

• 13 artykułów eksperckich 
• 177 firm zgłosiło praktyki, w tym 

50 małych i średnich 
przedsiębiorstw 

odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/
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Regionalne ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes       
w Polsce 2017. Dobre praktyki”  

21 maja w Gdańsku odbyło się regionalne 
ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w 
Polsce 2017. Dobre praktyki”. Organizatorem 
wydarzenia było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
a partnerem  
i gospodarzem - Grupa ERGO Hestia.  
Na wydarzenie zaproszono przedstawicieli firm, 
mediów, samorządów lokalnych, organizacji 
pozarządowych, otoczenia biznesu oraz uczelni  
z regionu.  

odpowiedzialnybiznes.pl/ogloszenie-raportu/  
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6 sierpnia 2018 roku zakończył się nabór raportów 
w 12. edycji Konkursu Raporty Społeczne.  
Zgłoszono 49 publikacji, w tym 12 raportów 
zintegrowanych i 4 oświadczenie niefinansowe. Aż 
22 organizacje uczestniczyły w Konkursie po raz 
pierwszy. Wszystkie publikacje dostępne są  w 
bibliotece raportów na portalu: 
raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow/ 
Gala Konkursu Raporty Społeczne była częścią 
międzynarodowego spotkania organizacji 
członkowskich CSR Europe, współorganizowanego 
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/spotka
nie-csr-europe-ponownie-w-polsce/  

12. edycja konkursu Raporty Społeczne 

Patroni 12. edycji konkursu: 
 

• Ministerstwo Finansów, 
• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
• Stowarzyszenie Emitentów 

Giełdowych,  
• Federacja Konsumentów,  
• Giełda Papierów Wartościowych, 
• Polska Izba Biegłych Rewidentów 

Organizatorzy konkursu: 



12. edycja konkursu Raporty Społeczne 

Nagrody za najlepsze raporty zostały przyznane w 8 kategoriach: 
 

Nagroda główna za raport zintegrowany: Orange Polska – za przedstawienie podejścia 
do zarządzania i biznesu w sposób integrujący perspektywę finansową i ESG; Link do 
raportu: https://bit.ly/2CqG3gz 
Nagroda główna za raport społeczny: Cyfrowy Polsat – za opracowanie raportu w 
sposób kompletny, wiarygodny i przystępny.  Link do raportu:  https://bit.ly/2QZB4HQ 
Wyróżnienie w kategorii raport zintegrowany: ING Bank Śląski – link do 
raportu: https://bit.ly/2tTgxLk 
Wyróżnienie w kategorii debiut: LPP – link do raportu: https://bit.ly/2yJwLZK 
Wyróżnienie w kategorii debiut: MPWiK S.A. we Wrocławiu – link do 
raportu: https://bit.ly/2EvRnLc 
Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ 
DALEJ – link do raportu:  https://bit.ly/2RYSXaY 
Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Orange Polska. 
Nagroda główna jury dziennikarskiego: Kompania Piwowarska – link do 
raportu: https://bit.ly/2EwqiHP 
Wyróżnienie jury dziennikarskiego: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka – link do 
raportu: https://bit.ly/2CShLNw 
Nagroda za najlepszy raport organizacji pozabiznesowej: Fundacja im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ 
Nagroda internautów: Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa - link do 
raportu: https://bit.ly/2CndxN3 
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Współpraca z administracją państwową 

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. Zadania Zespołu realizowane są w 
ramach wyspecjalizowanych grup roboczych.  
 
Podczas II posiedzenia Zespołu (26 września 2018 roku) 
Zespół powołał 5 grup roboczych do realizacji przyjętych 
zadań. Jedną z nich – grupę roboczą do spraw 
konsumenckich – koordynuje Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu.  

Zaproszenie do współpracy w ramach grup: 
partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4952 

partnerzy.odpowiedzialnybiznes.pl/?p=4952


Współpraca międzynarodowa 

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


Współpraca międzynarodowa - spotkanie CSR Europe           
w Polsce   

18 i 19 października w Warszawie odbyło się spotkanie  organizacji członkowskich CSR Europe 
(National Partners Organizations’ meetings). Wydarzenie miało charakter zamknięty. Do udziału 
zaproszeni zostali przedstawiciele europejskich organizacji działających na rzecz CSR oraz firmy 
partnerskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
 
Współorganizatorem wydarzenia było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członek CSR Europe,  
a partnerem firma VIVE Textile Recycling. Spotkanie odbyło się w siedzibie Partnera 
Wspierającego - Warsaw Trade Tower. 

Wybrane tematy spotkania: 
• jakość edukacji i godna praca 
• zarządzanie różnorodnością  

• zrównoważone miasta i społeczności 
• gospodarka obiegu zamkniętego 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerzy/vive/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/partnerzy/vive/
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Współpraca międzynarodowa – projekt „EU Talent.  
Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth” 

EU Talent – w 2018 roku kontynuowaliśmy koordynację 
programu współfinansowanego 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/ 

Działania w  2018 roku: 
12.04.2018 r. – Spotkanie na temat praktyk i staży zawodowych, które 
odbyło się podczas 7. Targów CSR, w ramach części konferencyjnej 
wydarzenia.  
16.07.2018r. – Webinarium na temat korzyści z  praktyk i staży 
zawodowych. 
9.10.2018 r. – spotkanie interesariuszy EU Talent, którego celem było 
wypracowanie rekomendacji dotyczących staży i praktyk zawodowych, 
które następnie zostały przekazane Komisji Europejskiej.  

http://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent/
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Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku 

Dwudziestolecie międzywojenne to czas 
formowania się zarówno nowej 
państwowości, jak i polskiej gospodarki.  
W okresie przemian pojawiły się również 
inicjatywy przedsiębiorców, którzy stali się 
prekursorami społecznej odpowiedzialności 
biznesu w kraju. Temat ten ukazuje 
publikacja Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, wydana z okazji 100. rocznicy 
uzyskania przez Polskę niepodległości, pt. 
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 
1918-1939. Dobre praktyki”.  
 
Partnerami publikacji są: PKN ORLEN, 
PGNIG. 

Czytaj publikację: 
odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-1918-1939/ 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-1918-1939/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-1918-1939/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-1918-1939/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-1918-1939/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-1918-1939/


Publikacje Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku 

Raport 
„Odpowiedzialny 

biznes w Polsce 2017. 
Dobre praktyki” 

REPORT Responsible 
business in Poland 

2017 

17 wyzwań dla Polski – 
17 odpowiedzi. Co 

firmy w Polsce mogą 
zrobić dla realizacji 

Celów 
Zrównoważonego 

Rozwoju? 

Raport 
„Odpowiedzialny 

Biznes w Polsce 1918-
1939. Dobre 

praktyki” 
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Analizy tematyczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu          
w 2018 roku 

Wciąż niewiele jest w Polsce działań poświęconych 
budowaniu dobrej współpracy poprzez zarządzanie 
różnymi generacjami w organizacjach. W publikacji 
znalazły się artykuły przygotowane przez ekspertki 
analizujące jej temat przewodni z różnych 
perspektyw.  

„Zarządzanie wiekiem i starzejące się 
społeczeństwo jako szanse dla biznesu” 

„CSR-owiec, czyli kto?” 

Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu i zrównoważonego rozwoju spowodował 
wzrost zapotrzebowania firm na specjalistów w tym 
zakresie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z 
partnerami postanowiło  przyjrzeć się pożądanym 
kompetencjom oraz najważniejszym wyzwaniom 
stojącym przed pracownikami odpowiedzialnymi za 
kwestie CSR w firmie.  

Czytaj analizę: 
odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-
tematyczna-csr-owiec-czyli-kto/  

Czytaj analizę: 
odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/zarzadzanie-
wiekiem-i-starzejace-sie-spoleczenstwo-jako-szanse-dla-
biznesu/ 
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Infografiki Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku 

Zobacz infografikę: odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/mapa-dobrych-praktyk-
wspierajacych-realizacje-celow-zrownowazonego-rozwoju/ 
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Infografiki Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2018 roku 

Zobacz infografikę: odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-csrowiec-czyli-kto/ 
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Polityka 
23 maja 2018 

Rzeczpospolita 
3 grudnia 2018 

Rzeczpospolita 
20 marca 2018 

Harvard Business 
Review Polska 

12 czerwca 2018 

Współpraca Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy 
wydawnictwach medialnych 



Wybrane wystąpienia medialne w 2018 roku 

Proto.pl, „Gwarantujemy stałą pensję”. Dlaczego firmy nie 
podają kwot wynagrodzeń w ofertach? (18.01) 

Rzeczpospolita Biznes odpowiedzialny w Polsce, Harmonijne 
przejście od celów milenijnych do zrównoważonych (20.03) 

Gazeta Wyborcza, Biznes coraz bardziej społecznie 
odpowiedzialny (27.03) 

Rp.pl, Odpowiedzialni prezesi w klubie przywódców (15.04) 

nowymarketing.pl, Czy polskie firmy są zaangażowane 
społecznie? Najnowszy raport Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu (25.04) 

Polityka, Ustalanie priorytetów i porządkowanie zadań, 
(23.05) 

Personel Plus, Fundament CSR-u (1.06)  

Harvard Business Review Polska, CSR wzmacnia atrakcyjność 
miejsca pracy (1.06) 

Rzeczpospolita Siła marki, Biznes nowoczesny to biznes 
odpowiedzialny (29.06) 

Logistyka a jakość, Odpowiedzialni w każdym ogniwie 
łańcucha dostaw (1.07) 

Puls Biznesu Weekend, Nie chodzi o działania incydentalne 
(27.07) 

Dziennik Gazeta Prawna, Ekozmiana (10.08) 

Personel Plus, Tete-a-tete z CSR-em (01.09) 

Personel Plus, CSR-owiec, czyli kto? (1.09) 

Puls Biznesu, Publikacje do oceny (14.09) 

Rzeczpospolita, Jeden zespół, kilka pokoleń (10.09) 

FIRMER, MŚP uczy się CSR-u (1.10) 

Home & Market, O czym warto pamiętać przy planowaniu 
współpracy z partnerem społecznym (1.10) 

Rp.pl, Mądrze prowadzone działania przyniosą firmie wiele 
korzyści (19.10) 

Personel Plus, Stwarzajmy nowe wzorce (1.11) 

Sukces Pisany Szminką, Mam apel do liderek: wspierajcie 
inne kobiety i dzielcie się doświadczeniem (9.11) 

Proto.pl, Największe nierówności spotykają kobiety w Polsce 
w życiu publicznym (15.11) 

Wyborcza.pl, Co nam daje CSR? (27.11) 

MY COMPANY POLSKA, Koło zamiast linii (1.12) 

Rzeczpospolita Walka o klimat, Walka o klimat – wyzwania 
(3.12) 

Puls Biznesu Weekend, Działanie musi się opierać na 
wskaźnikach (28.12) 

 

http://www.proto.pl/artykuly/gwarantujemy-stala-pensje-dlaczego-firmy-nie-podaja-kwot-wynagrodzen-w-ofertach
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http://www.proto.pl/artykuly/gwarantujemy-stala-pensje-dlaczego-firmy-nie-podaja-kwot-wynagrodzen-w-ofertach
https://www.rp.pl/Biznes/304159954-Odpowiedzialni-prezesi-w-klubie-przywodcow.html&cid=44&template=restricted
https://www.rp.pl/Biznes/304159954-Odpowiedzialni-prezesi-w-klubie-przywodcow.html&cid=44&template=restricted
https://nowymarketing.pl/a/18447,czy-polskie-firmy-sa-zaangazowane-spolecznie-najnowszy-raport-forum-odpowiedzialnego-biznesu
https://nowymarketing.pl/a/18447,czy-polskie-firmy-sa-zaangazowane-spolecznie-najnowszy-raport-forum-odpowiedzialnego-biznesu
https://nowymarketing.pl/a/18447,czy-polskie-firmy-sa-zaangazowane-spolecznie-najnowszy-raport-forum-odpowiedzialnego-biznesu
http://archiwum.rp.pl/artykul/1388392-Madrze-prowadzone-dzialania-przyniosa-firmie-wiele-korzysci.html
http://archiwum.rp.pl/artykul/1388392-Madrze-prowadzone-dzialania-przyniosa-firmie-wiele-korzysci.html
https://sukcespisanyszminka.pl/apel-liderek-wspierajcie-inne-kobiety-dzielcie-sie-doswiadczeniem-mowi-dominika-bettman-prezeska-siemens-polska/
https://sukcespisanyszminka.pl/apel-liderek-wspierajcie-inne-kobiety-dzielcie-sie-doswiadczeniem-mowi-dominika-bettman-prezeska-siemens-polska/
http://www.proto.pl/wywiady/marzena-strzelczak-fob-100-lat-praw-wyborczych-kobiet
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http://www.proto.pl/wywiady/marzena-strzelczak-fob-100-lat-praw-wyborczych-kobiet
http://www.proto.pl/wywiady/marzena-strzelczak-fob-100-lat-praw-wyborczych-kobiet
http://www.proto.pl/wywiady/marzena-strzelczak-fob-100-lat-praw-wyborczych-kobiet
http://www.proto.pl/wywiady/marzena-strzelczak-fob-100-lat-praw-wyborczych-kobiet
http://wyborcza.pl/7,155068,24213861,co-nam-daje-csr.html




Wybrane patronaty Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Patron Partner merytoryczny 

Portal odpowiedzialnybiznes.pl 



Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

W skład Zarządu Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu 
wchodzą:  
Dominika Bettman (Prezeska FOB), 
Anetta Jaworska-Rutkowska, Krzysztof 
Kaczmar, Monika Kulik, Irena Pichola, 
Marzena Strzelczak. Monika Kulik 

Irena Pichola Krzysztof Kaczmar Marzena Strzelczak 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/monika-kulik/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/irena-pichola/
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/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/anetta-jaworska-rutkowska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/anetta-jaworska-rutkowska/
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/tadeusz-joniewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/katarzyna-mroz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marta-krawcewicz/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/karol-krzyczkowski/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/ewa-lesnowolska/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/zespol-fob/marzena-strzelczak/


Odpowiedzialny 
biznes.pl 

Odpowiedzialny 
biznes.pl/lob 

Karta 
Roznorodnosci.pl 

Forum 
Odpowiedzialnego 

Biznesu 

Liga  
Odpowiedzialnego 

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


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 


