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Szanowni Państwo,  

W niniejszym opracowaniu pragnę przedstawić w skrócie kluczowe instytucje 

rynku CSR w Polsce. Na potrzeby publikacji przyjmuję bardzo szeroką definicję 

instytucji rozumianych jako wszelkie podmioty i organizacje zajmujące się 

promocją i edukacją w zakresie CSR; kluczowe inicjatywy istniejące na rynku 

takie jak wszelakie wiarygodne i uznane rankingi i konkursy, cykliczne 

konferencje i wydarzenia. W publikacji przytoczę również główne media 

zajmujące się tematyką CSR, wspomnę o funkcjonujących zespołach i grupach 

roboczych pracujących nad normami, rozwijającymi metodyki i instrumenty, jak 

również szykującymi rekomendacje dla rządu. Na koniec opiszę kluczowe 

inicjatywy szkoleniowe i edukacyjne - studia, warsztaty i szkolenia, które 

umożliwiają pogłębienie wiedzy w zakresie CSR. 

Na potrzeby niniejszego opracowania definiuję CSR (Społeczną 

odpowiedzialność biznesu) jako przełożenie założeń zrównoważonego rozwoju 

na działalność przedsiębiorstwa; jako strategię, filozofię działania i używam 

terminów CSR, Społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialność biznesu 

oraz zrównoważony rozwój zamiennie.  

W szczególności opieram się na definicji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 

zgodnie z którą Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social 

Responsibility) to: 

• Strategia zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko  

i maksymalizować szanse na powodzenie firmy w długim okresie,  

• Umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby 

zwiększyć jego pozytywny wkład w społeczeństwo, a jednocześnie 

minimalizować negatywne skutki działalności  

• Sposób, w jaki firma na co dzień traktuje uczestników procesu 

rynkowego (czyli swoich interesariuszy): klientów i partnerów 

biznesowych, pracowników, społeczność lokalną. 

Przyjmując tak szeroką definicję jednocześnie w pewnym zakresie celowo  

ją ograniczam, odnosząc się już konkretnie do „Instytucji rynku CSR”. Opisuję 

wyłącznie te, kompleksowo zajmujące się tym zagadnieniem, z perspektywy 

promocji i edukacji. 

Życzę owocnej lektury i jednocześnie liczę, iż publikacja ta będzie Państwu 

pomocna w pogłębianiu wiedzy na temat CSR, stanie się swoistym 

przewodnikiem, drogowskazem, gdzie dalej kierować swoje poszukiwania. 

   Z poważaniem                   
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Organizacje: 

1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu s. 6 

2. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce s. 7 

3. Instytut Odpowiedzialnego Biznesu s. 8 

4. Centrum Etyki Biznesu – CEBI s. 9 

5. Centrum CSR.pl s. 10 

6. UNDP – Global Compact s. 11 

7. Punkt Kontaktowy OECD s. 12 

8. oikos Warszawa, oddział oikos International s. 13 

 

W pierwszej części publikacji prezentuję kluczowe organizacje zajmujące się zagadnieniem Społecznej 

Odpowiedzialności Biznesu. Są to podmioty o wieloletnim doświadczeniu, aktywne i rozpoznawalne na 

polu promocji i edukacji w zakresie CSR. Zajmują się one tematem bądź w sposób kompleksowy, bądź 

koncentrują się na wybranym aspekcie jak przykładowo etyka lub filantropia, choć z wyraźnym 

odniesieniem do całościowego rozumienia zagadnienia. Wybór organizacji do niniejszej publikacji nie był 

prosty ze względu na konieczność pominięcia wielu podmiotów odgrywających często równie istotną rolę. 

Przykładowo nie opisuję działań Centrum Wolontariatu, Grupy Efte, Fundacji Komunikacji Społecznej, 

czy też organizacji takich jak: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Krajowa 

Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Business Centre Club, 

Polskie Forum Corporate Governance, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również szeregu 

Izb Handlowych i Gospodarczych bądź stowarzyszeń branżowych. W szczególności wykluczenie dotyczy 

również dużej grupy organizacji proekologicznych, dedykowanych tematyce ochrony środowiska. 
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu  

Misja i cele 

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako 

standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, 

zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.   

Działania 

Forum jest stowarzyszeniem o statusie organizacji pożytku publicznego; jest najstarszą i największą 

organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu 

w kompleksowy sposób. W celu realizacji misji, Forum prowadzi wiele działao umożliwiających 

wymianę doświadczeo pomiędzy firmami, przedstawicielami centralnych, regionalnych i lokalnych 

władz publicznych oraz organizacjami pozarządowymi. Forum prowadzi również badania  

i opracowuje publikacje, które są cennym źródłem informacji i punktem odniesienia dla branży. 

Główne Programy 

Program Partnerstwa - kompleksowy program współpracy Forum z firmami, które poprzez swoje 

zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. 

Obecnie FOB współpracuje z blisko 40 Partnerami Strategicznymi. 

Grupy Robocze - projekt realizowany wraz z firmami partnerskimi, którego ideą jest wykorzystanie 

potencjału, wiedzy i doświadczenia. Patrz strona 37 

Konferencja FOB – doroczna konferencja podejmująca istotne zagadnienia związane z CSR  

w perspektywie krajowej i międzynarodowej. 

Targi Dobrych Praktyk CSR - unikalne w Polsce przedsięwzięcie, podczas którego firmy dzielą się 

swoim doświadczeniem w obszarze CSR, prezentując swoje najlepsze praktyki. 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu - program edukacyjny FOB skierowany do studentów, budujący nowe 

kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim 

odpowiedzialnych ludzi. Patrz strona 40 

Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie - Spotkania dyskusyjne na dany temat z udziałem przedstawi-

cieli trzech sektorów. Odbywają się w formie debat medialnych. 

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce, Dobre praktyki - doroczna publikacja FOB, będąca 

podsumowaniem zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz 

przeglądem innych inicjatyw związanym z CSR w danym roku. Patrz strona 19 

Portal www.odpowiedzialnybiznes.pl - wiarygodne i rzetelne źródło wiedzy o CSR. Portal dostarcza 

wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz informuje o najnowszych wydarzeniach z dziedziny społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 

Kontakt 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa 

e-mail: biuro@fob.org.pl                  www.odpowiedzialnybiznes.pl  

mailto:biuro@fob.org.pl
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Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

Misja i cele 

Działania 

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce jest niezależną, 
nienastawioną na zysk organizacją 
pozarządową działającą od 1998 r. 

 
Stowarzyszenie prowadzi działania  
w 3 obszarach programowych: 

- rozwój społeczności lokalnych 
- aktywnośd osób starszych 
- społeczne zaangażowanie biznesu 
 

Działania Akademii skierowane są 
przede wszystkim do organizacji 
pozarządowych, grup obywatelskich  
i przedsiębiorców. Adresatami 
programów są także samorządy, 
media i opinia publiczna. 
 

Główne Programy 

 „Działaj Lokalnie” 
 „V4 Community 

Foundation Maturity 
Program” 

 „Citi helps students. 
Students help locally” 

 Program stypendialny 
„Agrafka” 

 Program „Agrafka Agory” 
 „Lokalne Partnerstwa 

PAFW” 

 „Zysk z dojrzałości”,  
a w jego ramach m.in.: 

Konkurs „Praktyki 
przyjazne pracownikom 
50+”oraz  

Portal www.zysk50plus.pl 

 „Dobroczyoca roku” 
patrz strona 17 

 Projekt „CSR – jako narzędzie 
budowania pozytywnego 
wizerunku przedsiębiorstwa”, 
a w jego ramach m.in.: 

Konkurs „Firma Dobrze 
Widziana” 

 

Kontakt 

 

ul. Marszałkowska 6/6,00-590 Warszawa 

 e-mail: arfp@filantropia.org.pl                   www.filantropia.org.pl

Nasze Zasady: 

Otwartość - jesteśmy otwarci na dialog i współpracę, 

wymianę idei, poszukiwanie rozwiązao. 

Partnerstwo - budujemy koalicje, pracujemy poprzez 

sieci oparte na wspólnych celach i wartościach. 

Innowacyjność - poszukujemy nierutynowych metod 

działania, wkraczamy na nowe obszary. 

Rzetelność i przejrzystość działao - dbamy o jak 

najlepsze wykorzystanie powierzonych nam środków, o 

wysoką jakośd rezultatów, monitoring i ewaluację. 

Wszechstronne wsparcie - udzielamy pomocy 

finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydajemy 

publikacje, prowadzimy społeczne kampanie, zabiegamy 

o wprowadzenie systemowych rozwiązao i dobrych 

praktyk w obszarach naszych działao. 

Nieuzależnianie od pomocy - uczymy samodzielności, 

nasza pomoc to wspieranie aktywności i zaradności 

organizacji i obywateli. 

mailto:arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
http://www.filantropia.org.pl/
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Instytut Odpowiedzialnego Biznesu   

Misja i cele 

Instytut działa w duchu przedsiębiorczości społecznej - jest zorientowany na przekształcanie wyzwao 
społecznych i ekologicznych w rozwiązania biznesowe i innowacje rynkowe. Instytut zamierza 
rozwijad i upowszechniad aktywności związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju i CSR, 
promowad nowoczesną koncepcję przedsiębiorczości społecznej, w której biznes jest elementem 
napędzającym zmiany społeczne oraz zrównoważone innowacje. 

Instytut 

 to niezależny "think-and-do tank" który inspiruje i pokazuje praktyczne rozwiązania związane  
z przyszłością CSR , zrównoważonym rozwojem i przedsiębiorczością społeczną 

 jest organizacją 2.0 realizującą swoje działania na zasadzie partnerstwa, otwartości  
i współpracy dla dobra wspólnego zarówno w kontekście krajowym jak i międzynarodowym 

 wspiera i promuje inicjatywy obywatelskie, innowatorów społecznych oraz firmy, które 
działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i CSR 

Działania 

Instytut oficjalnie został zarejestrowany 6 stycznia 2004 r., jednak pierwszą aktywnośd można 
odnotowad już jesienią 2003r. Idea stworzenia Instytutu narodziła się w czasie warsztatów Akademii 
Innowatorów Społecznych Ashoki, dlatego od samego początku porusza zagadnienia społecznej 
odpowiedzialności, przedsiębiorczości społecznej i firm społecznych. Główną działalnością przez 
ostatnie lata było koordynowanie na Podlasiu projektu Społecznych Pracowni Edukacyjno-
Komputerowych www.spolecznepracownie.pl.  

Główne Programy 

Centrum Innowacji Społecznych -  Instytut prowadzi wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół ul. 
Smolnej "Centrum Coworkingu dla Innowatorów Społecznych" gdzie ludzie o podobnej wrażliwości 
społecznej współpracują ze sobą na rzecz tworzenia lepszych relacji i rozwoju kapitału społecznego, 
oraz organizuje doroczne Unconference dla Przedsiębiorców Społecznych. 

Inkubator Zrówoważonych Start-Upów – Instytut oferuje młodym przedsiębiorcom Program 
Inkubacji Zrównoważonych Start-Upów, mający na celu stymulowanie zrównoważonych innowacji 
rynkowych na skalę krajową i międzynarodową. W ramach działalności Inkubatora IOB współpracuje 
z międzynarodowymi Partnerami i organizuje spotkania mające na celu wymianę know how.  

Budowanie społeczności branżowej CSR – Instytut stanowi centrum integracji nieformalnej osób 
zainteresowanych tematem zrównoważonego rozwoju/CSR – organizuje wspólne grupy wyjazdowe 
na międzynarodowe konferencje, organizuje przekaz wideo on-line do Internetu z wydarzeo, którym 
patronuje, zaś strona www.iob.org.pl jest oparta na koncepcji portalu społecznościowego.  

Wymiana wiedzy (badania naukowe) – IOB to również instytut badawczy śledzący międzynarodowe 
trendy i rozwiązania z zakresu CSR i sustainability, a następnie dążący do przełożenia ich wyników na 
polskie realia. Celem jest rozwój wiedzy możliwej do adaptacji i praktycznego wykorzystania przez 
polski biznes. W ramach działalności naukowej Instytut nawiązuję także współpracę z uczelniami 
które oferują kursy, studia CSR i organizacjami studenckimi jak oikos International na SGH czy też 
AIESEC Polska. 

Kontakt 

Instytut Odpowiedzialnego Biznesu 
ul. Smolna 14 lok.6, 00-375 Warszawa      http://www.iob.org.pl

http://www.spolecznepracownie.pl/
http://www.iob.org.pl/
http://www.iob.org.pl/
http://www.iob.org.pl/
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Centrum Etyki Biznesu – CEBI 

Misja i cele 

Centrum Etyki Biznesu to: 

 Ośrodek badao i studiów na rzecz rozwoju etyki biznesu w Polsce. 

 Miejsce spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu 
etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania tyleż skutecznego, co społecznie 
odpowiedzialnego biznesu. 

CEBI nawiązuje do najlepszych polskich tradycji naukowych i gospodarczych, korzysta z doświadczeo 

światowych liderów etyki i odpowiedzialności biznesu oraz współpracuje z instytucjami naukowymi  

i organizacjami gospodarczymi z Polski i całego świata. 

Działania 

Utworzone w 1999 roku Centrum Etyki Biznesu skupia się na realizacji projektów badawczych, 

dostarczaniu konkretnych rozwiązao, promocji etyki życia gospodarczego, organizacji i uczestnictwu 

w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych poświęconych etyce działalności oraz 

społecznej odpowiedzialności biznesu, integracji środowiska etyków biznesu, opracowywaniu 

publikacji i edukacji z zakresu etyki i CSR. 

Główne Programy 

 „Seminarium etyki w biznesie, działalności gospodarczej i zarządzaniu” (od 1994r), stanowiące forum 

prezentacji projektów badawczych oraz wymiany doświadczeo w zakresie etyki biznesu. 

Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (od 2000r) - Coroczna, 

ogólnopolska Konferencja CEBI 

V Światowy Kongres Etyki Biznesu, który odbędzie się w lipcu 2012 roku w Polsce decyzją Komitetu 

Wykonawczego International Society of Business, Economics and Ethics. 

Projekty badawcze, takie jak przykładowo: 

 PROJEKT 'RESPONSE' - systematyczne studium podstaw teoretycznych i zastosowao koncepcji 
społecznej odpowiedzialności firmy  

 ETYCZNA FIRMA PAKIET NARZĘDZIOWY DLA WDROŻENIA STANDARDÓW ETYCZNYCH  
W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE - pakiet narzędziowy pomocny we wdrożeniu programów 
etycznych w przedsiębiorstwie  

 PROJEKT ‘EUROPEAN PLATFORM FOR EXCELLENCE IN CSR RESEARCH’  

Studia podyplomowe „CSR: Strategia odpowiedzialnego biznesu” – projekt Centrum Etyki Biznesu 

ALK i PricewaterhouseCoopers. Patrz strona 43 

Ranking Odpowiedzialnych Firm - inicjatywa realizowana z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 

PricewaterhouseCoopers oraz z Dziennikiem Gazetą Prawną. Patrz strona 15 

Konkurs Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Patrz strona 27 

Kontakt 

Centrum Etyki Biznesu - Akademia Leona Koźmioskiego 

ul. Jagiellooska 59, 03-301 Warszawa 

e-mail: cebi@cebi.pl            www.cebi.pl

mailto:cebi@cebi.pl
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Fundacja Centrum CSR.pl 

Misja i cele 

Fundacja CentrumCSR.PL jest niezależną organizacją społeczeostwa obywatelskiego o charakterze 
non-profit. Istnieje od 2007r. Jest think-tankiem, zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, 
prowokowaniem debaty publicznej oraz lobbingiem w zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Fundacja stara się monitorowad oraz analizowad rozwój CSR z perspektywy społeczeostwa 
obywatelskiego, demokracji i praw człowieka. Współpracuje z wieloma organizacjami 
reprezentującymi różne grupy interesariuszy w Polsce i za granicą, oferuje swoją wiedzę  
i doświadczenia innym organizacjom społecznym, związkom zawodowym oraz administracji 
publicznej.  

Fundację powołano mając na względzie potrzebę podnoszenia świadomości i wiedzy na temat 
koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców wśród różnych grup społecznych. 

Celami statutowymi Fundacji są: 

 prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej;  
 propagowanie norm, standardów i rozwiązao instytucjonalnych mających na celu wdrażanie 

koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców; 
 inicjowanie i wspieranie działao mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami 

społecznymi w obszarze CSR. 

Działania 

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 

 przygotowywanie opracowao, analiz i materiałów edukacyjnych pozwalających na 
formułowanie wniosków dotyczących pożądanych, nowych rozwiązao w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorców oraz przekazywania ich do wiadomości opinii społecznej  
i ośrodkom opiniotwórczym; 

 organizowanie i realizację szkoleo, seminariów oraz programów edukacyjnych; 
 organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie CSR. 

Główne Programy 

Aktualna formuła działania CentrumCSR.PL opiera się przede wszystkim na organizowaniu 
seminariów na wybrane, aktualne tematy z zakresu szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności 
biznesu, do udziału w których zapraszanie są przedstawiciele różnych interesariuszy (organizacji 
pozarządowych, związków zawodowych, administracji publicznej, świata nauki,  jak również biznesu  
i organizacji pracodawców).  

W 2009 roku Fundacja zajmowała się np. odpowiedzialnością polskiego biznesu za granicą,  
problematyką dostępu do sprawiedliwości przez ofiary naruszeo praw człowieka z udziałem biznesu, 
budowaniem potencjału polskich NGO w zakresie CSR. 

Fundacja posiada ofertę szkoleniową, realizuje Screening CentrumCSR.PL (monitoring CSR  
w największych polskich firmach), prowadzi serwis internetowy dedykowany działalności organizacji 
społeczeostwa obywatelskiego w zakresie CSR.  

 

Kontakt 

Fundacja CentrumCSR.PL 
Al. Niepodlegoci 235/237 lok.7, 02-009 Warszawa 
e-mail: centrum@centrumcsr.pl           www.centrumcsr.pl

mailto:centrum@centrumcsr.pl
http://www.centrumcsr.pl/
http://www.centrumcsr.pl/
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UNDP – Global Compact  

Misja i cele 

Global Compact to inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, stanowiąca wezwanie 
skierowane do biznesu, aby w swojej działalności kierował się 10 podstawowymi zasadami z zakresu 
praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przestrzeganie 
tych reguł prowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm. 

Działania 

Pierwsze spotkanie inaugurujące Global 
Compact w Polsce miało miejsce 11 
kwietnia 2001 roku. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele biznesu, rządu RP 
oraz organizacji pozarządowych. 
Bezpośrednim skutkiem spotkania było 
powołanie Komitetu Sterującego, w którego 
skład wchodzą firmy międzynarodowe 
działające w Polsce oraz rodzime firmy 
polskie. Misją Komitetu jest propagowanie 
zasad Global Compact wśród polskiego 
biznesu oraz zaangażowanie polskiego 
biznesu w prace Komitetu. 

Główne Programy 

GC określił siebie jako rozległe, cenne ramy 
dla działao w kierunku zaangażowania 
biznesu w pracę ONZ, zachęcania obywateli 
do kooperacji w czterech zasadniczych 
obszarach:  

 Sieci lokalnych - by GC był rzeczywiście inicjatywą globalną, reprezentowaną w każdym 
regionie świata;  

 Dialogu Społecznym i Analizie - by umacniad założenia GC i wywoływad szerszą debatę oraz 
wnikliwośd w dylematy i wyniki globalizacji; 

 Centrum Wiedzy - by promowad dzielenie się informacjami oraz zmiany organizacyjne  
i instytucjonalne; 

 Projektach - by koordynowad praktyczne działania i partnerskie inicjatywy z ciałami ONZ oraz 
innymi aktorami rozwoju, w odpowiedzi na potrzeby rozwojowe biedniejszych krajów oraz 
przekładad ustalone normy i zasady respektowania środowiska naturalnego, standardów 
pracy i praw człowieka na konkretne wyniki.  

Kontakt 

Kamil Wyszkowski 
Koordynator Global Compact 
e-mail: kamil.wyszkowski@undp.org                 www.globalcompact.org.pl/pol

Prawa Człowieka 

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka 

przyjętych przez społeczność międzynarodową.  

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania 
praw człowieka przez firmę.  

Standardy pracy 

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.  

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.  

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.  

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji  
w sferze zatrudnienia.  

Środowisko naturalne 

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska 

naturalnego.  

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu 

promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.  

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych 

środowisku technologii.  

Przeciwdziałanie korupcji 

Zasada 10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich 

formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.  

mailto:kamil.wyszkowski@undp.org
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Krajowy Punkt Kontaktowy OECD  

Misja i cele 

Celem Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) OECD jest promowanie i zapewnienie przestrzegania 
Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych. Zadaniem KPK, poza promocją Wytycznych 
OECD, jest rozpatrywanie skarg przeciwko działaniom korporacji ponadnarodowych, łamiących  
Wytyczne OECD.  W Polsce KPK działa od 2001 roku przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD  
i 11 niezrzeszonych. 

 

Działania 

W ramach procedury rozpatrywania 
skarg przeciwko działaniom korporacji 
wielonarodowych łamiących Wytyczne 
OECD, organizacje pozarządowe lub 
związki zawodowe mogą zgłosid skargę 
do KPK OECD. Punkt ma wówczas 
obowiązek przyjrzed się sprawie i o ile 
jest ona zasadna, rozpocząd mediacje 
między firmą a poszkodowanymi. 
Celem mediacji jest znalezienie 
polubownego rozwiązania problemu. 
KPK nie są sądami, nie ferują wyroków. 
Nie ograniczają się jednak do nagłośnienia błędów firmy. Zaangażowanie KPK jest niezależne od 
punktów widzenia stron i ma na celu doprowadzid do porozumienia oraz wypracowania nowych, 
lepszych rozwiązao na przyszłośd. Po konsultacji z zainteresowanymi stronami KPK OECD podaje do 
wiadomości publicznej wyniki postępowania mediacji, o ile zachowanie ich poufnego charakteru nie 
służy bardziej skuteczności realizacji Wytycznych i interesom wszystkich stron.  

Główne Programy 

W zakresie realizacji swoich zadao Krajowy Punkt Kontaktowy OECD każdego roku organizuje 
konferencje. Celem konferencji jest promocja Wytycznych OECD wśród firm zagranicznych 
działających w Polsce, jak i przedstawicieli władz regionalnych, centralnych, związków zawodowych 
i organizacji pozarządowych. Konferencje są również okazją do omówienia kwestii dotyczących 
funkcjonowania Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w Polsce, a także możliwości stosowania 
instrumentu skargi, w przypadku naruszania przez przedsiębiorstwa wielonarodowe Wytycznych.  

Ponadto, w ubiegłym roku, wspólnie z BPCC, CSRinfo oraz FOB zespół KPK OECD przygotował 
program, w ramach którego zainteresowane firmy wypełniły pilotażową ankietę, służącą samoocenie 
w jakim stopniu firma spełnia normy Wytycznych OECD. 

 

Kontakt 

Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD 

Danuta Łożyoska 

e-mail: danuta.lozynska@paiz.gov.pl                          www.paiz.gov.pl 

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych  

są zaleceniami kierowanymi przez rządy do 

przedsiębiorstw wielonarodowych. Stanowią one zbiór 

dobrowolnie stosowanych zasad i norm 

odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw, 

spójnych z przepisami prawa. Stosowanie Wytycznych 

zapewnienia zgodnośd działao przedsiębiorstw  

i wzmocnienie podstaw wzajemnego zaufania 

pomiędzy przedsiębiorstwami a społecznościami. 

Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych 

to również jeden z podstawowym standardów strategii 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mediacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mediacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sad
mailto:danuta.lozynska@paiz.gov.pl
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oikos Warszawa, oddział oikos International 

Misja i cele 

oikos International jest międzynarodową organizacją studencką zrzeszającą obecnie 31 oficjalnych 

oddziałów, w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz Afryce. Organizacja powstała w 1987 roku,  

w Szwajcarii, jako lokalna inicjatywa studentów uniwersytetu w St.Gallen. Celem założycieli oikosa 

było promowanie społecznie odpowiedzialnej, ekonomicznie opłacalnej, a jednocześnie ekologicznie 

poprawnej gospodarki zasobami świata.  

oikos Warszawa został założony w 1997 roku jako inicjatywa studentów Szkoły Głównej Handlowej, 

przy której w dalszym ciągu funkcjonuje. Głównymi celami oikos Warszawa są: 

 Zwiększenie świadomości studentów i pracowników naukowych uczelni ekonomicznych oraz 
szkół biznesowych w kwestii szans i możliwości wynikających ze zrównoważonego rozwoju 

 Rozwijanie zdolności studentów do analizy związków między ekonomią, środowiskiem  
a trendami społecznymi oraz stymulowanie zrównoważonych innowacji 

 Implementacja tematów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu  
i zrównoważonym rozwojem do programów nauczania polskich uczelni wyższych 

 Promowanie idei zrównoważonego rozwoju w społeczeostwie  

Działania i Główne Programy 

oikos International jest organizatorem wielu międzynarodowych projektów, z których najważniejsze 

to: 

 oikos PRI Finance Academy – cykl szkoleo dla młodych naukowców z zakresu związków 
społecznej odpowiedzialności biznesu z zagadnieniami finansowymi 

 oikos PhD Program – program umożliwiający wyróżniającym się studentom odbycie studiów 
doktoranckich w dziedzinie pokrewnej ze zrównoważonym rozwojem na Uniwersytecie  
w St. Gallen w Szwajcarii 

 oikos Winterschool – tygodniowe szkolenie dla wyróżniających się studentów z zakresu 
zarządzania projektami, zdolności przywódczych oraz zrównoważonego rozwoju 

 Wiosenne i jesienne spotkania oikos International – dwa razy do roku członkowie oikos  
z całego świata uczestniczą w spotkaniu organizowanym przez jeden z oddziałów 
 

W Polsce oikos Warszawa zorganizował przeprowadził dotychczas projekty dotyczące m.in: 

 promocji społecznej odpowiedzialności biznesu (liczne wykłady, studia przypadków oraz 
panele dyskusyjne) 

 świadomości zagadnieo zrównoważonego rozwoju wśród polskich studentów oraz 
pracowników naukowych (ogólnopolskie badania) 

 różnorodności i niedyskryminacji w miejscu pracy 
 racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i promocji innowacji w energetyce 

(Energooszczędni i Energooszczędni II) 

oikos Warszawa jest aktywną organizacją członkowską Ligii Odpowiedzialnego 
Biznesu od roku 2004.  

Kontakt: 

e-mail: kontakt@oikos-warszawa.org             www.oikos-warszawa.org  

mailto:kontakt@oikos-warszawa.org
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Inicjatywy: 

1. Ranking Odpowiedzialnych Firm s. 15 

2. RESPECT Indeks s. 16 

3. Dobroczyńca Roku s. 17 

4. Liderzy Filantropii s. 18 

5. Raport Odpowiedzialny Biznes s. 19 

6. Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju s. 20 

7. Inicjatywa „Raporty społeczne” s. 21 

8. Indeks Bi-NGO s. 22 

9. "Przedsiębiorstwo Fair Play" s. 23 

10. Inwestor w Kapitał Ludzki s. 24 

11. Najlepsze Miejsca Pracy Polska s. 26 

12. Konkurs Verba Veritatis s. 27 

13. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności s. 28 

Część drugą publikacji dedykuję ważnym inicjatywom mającym na celu promocję tematu Społecznej 

Odpowiedzialności Biznesu, jak również edukację w tym zakresie oraz rozwój standardów, narzędzi  

i metodologii. Tu, w jeszcze większym stopniu niż w przypadku organizacji, wybór projektów może 

wydawać się dyskusyjny. Kryterium doboru jest podobne jak poprzednio, czyli ugruntowanie na polskim 

rynku – powtarzalność i doskonalenie danej inicjatywy oraz równocześnie znaczenie dla rozwoju tematu 

CSR w Polsce (z tego względu opisuję m.in. RESPECT Indeks oraz projekt Promocja standardów 

społecznej odpowiedzialności – inicjatywy nowe, lecz w mojej opinii niezwykle cenne i wnoszące nową 

jakość do polskiej debaty na temat CSR). Wybór inicjatyw warunkowany jest również ich wiarygodnością  

i niezależnością, co ma szczególne znaczenie w przypadku wszelakich konkursów i rankingów (większość 

wymienianych inicjatyw jest bezpłatna, posiadają niezależną weryfikację, bądź niezależne jury, komitet 

ekspertów). Jestem w pełni świadomy, iż dokonując subiektywnego wyboru oraz z braku miejsca 

pominąłem wiele cennych i ważnych inicjatyw, w tym całą mnogość inicjatyw lokalnych (informacje o nich 

można znaleźć m.in. w najnowszym raporcie 

FOB, opisanym na stronie 19). Obraz ilości 

inicjatyw w temacie CSR mających miejsce 

na rynku polskim daje poniższy wykres 

autorstwa Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu 

Źródło: Raport Odpowiedzialny Biznes 2009, 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
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 Ranking Odpowiedzialnych Firm  

 

Ranking  Odpowiedzialnych Firm to inicjatywa obecna na polskim rynku już od roku 2007. Pierwotnie 
prowadzona we współpracy z  miesięcznikiem Manager Magazin (w latach 2007 i 2008) obecnie od 
dwóch lat wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną. Partnerami w projekcie są również Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu oraz PricewaterhouseCoopers. Autorem pytao i punktacji jest dr Bolesław 
Rok, ekspert z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmioskiego. 

W Rankingu oceniana jest jakośd systemu zarządzania, nie zaś poziom społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. Do obszarów badawczych Rankingu należą: 

 podstawy kierowania – dotyczy obszarów strategicznych;  
 zarządzanie ludźmi; 
 zarządzanie relacjami z klientami; 
 zarządzanie relacjami z dostawcami; 
 zarządzanie relacjami ze społecznością; 
 zarządzanie relacjami ze środowiskiem. 

 
W tegorocznej, czwartej edycji Rankingu, uwzględniono 70 firm, z czego ok. 50 było firmami  
z kapitałem międzynarodowym, a pozostałe 20 firm było firmami polskimi. Wszystkie firmy, które 
wzięto pod uwagę przy konstruowaniu Rankingu, poddano audytowi przeprowadzonemu przez 
PricewaterhouseCoopers.  

Odpowiedzi zawarte w próbie ankiet zostały 
porównanie z dokumentami źródłowymi oraz 
dodatkowymi informacjami uzyskanymi  
w trakcie rozmów z przedstawicielami 
przedsiębiorstw uczestniczących w rankingu. 
Eksperci z PwC dokonali też analizy 
porównawczej odpowiedzi, analizy trendów  
i odchyleo od wartości oczekiwanych oraz 
sprawdzenia pod kątem poprawności 
arytmetycznej, w tym spójności stosowania 
zasad oceny dla poszczególnych ankiet. 

W roku 2010 podobnie jak w latach poprzednich widoczna jest wyraźna przewaga czołówki rankingu 
– TOP 10, nad pozostałymi firmami w zarządzaniu poszczególnymi aspektami CSR. 

Ogłoszeniu rankingu 
towarzyszy publikacja 
zawierająca liczne 
artykuły i komentarze 
związane z tematyką 
odpowiedzialnego 
biznesu.  

Kontakt: 

Jarosław Horodecki  
e-mail: 
jaroslaw.horodecki@infor.pl

mailto:jaroslaw.horodecki@infor.pl
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RESPECT Indeks 

RESPECT Index to projekt mający na celu promocję najwyższych standardów odpowiedzialnego 
zarządzania. Opracowane przy współpracy Miesięcznika Forbes, warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych oraz Kulczyk Investments badanie wyłoniło skład ratingu przedsiębiorstw 
odpowiedzialnych społecznie oraz pierwszy w Polsce giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych – 
RESPECT Index. Nad prawidłowością procesu oceny czuwa audytor badania – firma Deloitte. Analizą 
objęte są spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyłączeniem rynku 
NewConnect, spółek zagranicznych i duallistingowanych. 

Metodologia 

1. Pierwszy etap to przeprowadzanie badania kwestionariuszowego 

2. Odpowiedzi firm zostały poddane weryfikacji przez audytora projektu (Deloitte) i ocenione, 
zgodnie z wcześniej ustaloną punktacją, stanowiącą integralną częśd ankiet. W oparciu  
o zebrane wyniki powstała lista firm wraz z ocenami punktowymi, która była podstawą 
rankingu społecznej odpowiedzialności spółek (niepublikowany)  

3. Lista rankingowa została podzielona na klasy ratingowe (przedziały wg ilości uzyskanych 
punktów), co pozwoliło na stworzenie ratingu zrównoważonego rozwoju (RESPECT Rating); 

4. Firmy, które uzyskały najwyższe oceny ratingowe zostały włączone do indeksu giełdowego 
zrównoważonego rozwoju (RESPECT Index). Wartości indeksu, poczynając od dnia bazowego, 
jest przeliczana dwa razy dziennie i podawana do publicznej wiadomości. 

Wyniki 

W badaniu udział wzięło 119 spółek, które zaklasyfikowano do różnych grup ratingowych. Spółki  
z ocenami A i wyższymi zostały poddane badaniu audytora. Po zakooczeniu audytu, w oparciu  
o notowania spółek finalnie zakwalifikowanych, rozpoczęto obliczanie i publikowanie nowego 
indeksu. Ostatecznie 16 firm spełniło wymagania i znalazło się w indeksie. 

Obecnie indeks zachowuje się zgodnie z teoretycznymi oczekiwaniami, tj. jest bardziej stabilny i ulega 
mniejszym wahaniom. Równocześnie zapewnia dobrą stopę zwrotu. 

www.respectindex.pl 

http://www.respectindex.pl/
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Dobroczyoca Roku 

Konkurs o  tytuł "Dobroczyoca Roku " funkcjonujący od 1997 roku jest największym 

programem promującym dobroczynnośd i społeczne zaangażowanie firm w Polsce. 

W konkursie nagradzane są firmy, które skutecznie realizują działania społeczne we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierają je merytorycznie, finansowo, rzeczowo oraz 

świadcząc usługi, a także firmy, które swojej aktywności społecznej nadały charakter strategiczny. 

 Cele konkursu: 

Celem Konkursu jest promocja idei społecznego zaangażowania i idei społecznej odpowiedzialności 

wśród przedsiębiorców. W ramach Konkursu rozpowszechniane są różnorodne przykłady aktywności 

dobroczynnej przedsiębiorców i nagradzani ci, którzy pomagają rozwiązywad problemy lokalne oraz 

w sposób szczególny przyczyniają się do trwałych zmian zachodzących w społecznościach lokalnych.  

Na czym polega konkurs? 

Do konkursu mogą zgłaszad się i byd zgłaszane firmy i fundacje utworzone przez firmy, które angażują 

się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz współpracują przy ich realizacji z organizacjami 

pozarządowymi.  

Kategorie konkursu:  

 „Współpraca firmy z organizacją pozarządową” 

  „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy" 

 „Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy"  

Metodologia 

Spełniające wymogi formalne wnioski są przedstawiane ekspertom konkursu do selekcji. Wśród 

ekspertów znajdują się osoby związane ze środowiskiem organizacji pozarządowych i zainteresowane 

tematyką społecznego zaangażowania biznesu. Wskazane przez ekspertów najciekawsze wnioski 

zgłoszeniowe zostają następnie przekazane do rozpatrzenia członkom Kapituły Konkursu, która 

decyduje o przyznaniu tytułów "Dobroczyocy Roku" w kategoriach "Lokalny wymiar społecznego 

zaangażowania firmy" i "Strategiczne ramy społecznego zaangażowania firmy". Na tym samym 

posiedzeniu Kapituła wybiera również półfinalistów kategorii tematycznych, po trzech z każdej 

kategorii. Lista półfinalistów znajduje się następnie na stronie internetowej www.dobroczyncaroku.pl 

i zostaje poddana jawnemu głosowaniu publiczności. Tym samym to internauci wybierają laureatów 

konkursu w kategoriach tematycznych. 

 

Organizator 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  

ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa 
e-mail: konkurs@dobroczyncaroku.pl                   

www.filantropia.org.pl                www.dobroczyncaroku.pl 

mailto:konkurs@dobroczyncaroku.pl
http://www.filantropia.org.pl/
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Liderzy Filantropii  

Tytuł „Lidera Filantropii” jest przyznawany w dwóch kategoriach:  

 firmie, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich 

dochodów przed opodatkowaniem oraz  

 firmie, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne   

Cele konkursu 

 Promocja zaangażowania społecznego firm i zachęcenie firm do informowania o swoich 

działaniach 

 Uhonorowanie firm, które przekazują najwięcej pieniędzy na wspieranie inicjatyw 

społecznych 

 Pokazanie wymiaru finansowego zaangażowania firm w działania na rzecz społeczeostwa  

w skali roku 

Metodologia 

W konkursie może wziąd udział każda spółka, która jest zarejestrowana na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. Dzięki dwóm kategoriom konkursowym, w prestiżowym gronie Liderów Filantropii mogą się 

znaleźd zarówno firmy duże, jak i małe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie 

ankiety i odesłanie jej organizatorom. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej 

www.forumdarczyncow.pl. Na podstawie nadesłanych i zweryfikowanych danych powstają listy 

rankingowe w dwóch kategoriach. Dane z ankiet weryfikowane są w oparciu o: 

 roczne sprawozdania finansowe 

 deklaracje podatkowe 

 kopie przelewów bankowych lub umów darowizn 

Nad procesem wyłaniania laureatów konkursu czuwa firma PricewaterhouseCoopers. Zwycięzcy 

konkursu są nagradzani statuetką oraz tytułem „Lidera Filantropii 2009”.  

Konkurs Liderzy Filantropii połączony z rankingiem firm zaangażowanych społecznie  zorganizowany 

został po raz pierwszy przez Forum Darczyoców w Polsce na jesieni 2007. 

„Projekt ma na celu pokazanie, że firmy w Polsce, prowadząc działalnośd rynkową, jednocześnie 

podejmują działania na rzecz społeczności lokalnych i przyczyniają się do rozwiązywania problemów 

społecznych. Przedsiębiorstwa są ważnym partnerem i darczyocą dla organizacji społecznych, 

samorządów, instytucji kultury i placówek użyteczności publicznej. Z roku na rok coraz więcej firm  

w Polsce zdaje sobie sprawę, że inwestowanie w dobro wspólne w znacznym stopniu wpływa na 

zyskownośd przedsiębiorstwa. Chcemy wyróżnid firmy doceniające rolę zaangażowania biznesu  

w budowanie zaufania społecznego. Zaufanie społeczne jest podstawowym warunkiem rozwoju 

ekonomicznego, wyjścia z kryzysu. – mówi Maria Zaguła-Holzer, Prezes Forum Darczyoców. 

Organizator 

Forum Darczyoców 

Magdalena Pękacka, Koordynator konkursu  

e-mail: magdap@forumdarczyncow.pl           www.forumdarczyncow.pl  

mailto:magdap@forumdarczyncow.pl
http://www.forumdarczyncow.pl/
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Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 

Raport to doroczna publikacja Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, będąca podsumowaniem zaangażowania firm  

w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przeglądem innych inicjatyw związanym  

z CSR w danym roku. Pierwszy Raport analizował rok 2002, obecnie przygotowywana jest jego ósma 

edycja. 

Główny trzon Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce” stanowią dobre praktyki biznesowe, 

prezentowane w podziale na 4 obszary: biznes a miejsce pracy, biznes a rynek, biznes  

a społeczeostwo, biznes a środowisko.  

W publikacji znajdują się również artykuły ekspertów, komentujące ważne wydarzenia i CSRowe 

trendy w podsumowywanym roku. Stałym elementem Raportu jest również przegląd prasy, który 

zawiera wycinki artykułów poświęconych CSR opublikowanych w polskiej prasie oraz kalendarium 

wydarzeo, stanowiące spis najważniejszych konferencji, spotkao, debat, akcji, konkursów i innych 

inicjatyw podejmujących zagadnienia CSR, zawierające również informacje o wydanych w danym 

roku raportach i badaniach związanych z tematem. 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce” 2009 to: 

 110 dobrych praktyk 

 85 firm i instytucji 

 13 wypowiedzi ekspertów i praktyków CSR-u z Polski i zagranicy 

 8 projektów regionalnych 

 1 analiza wybranych badan związanych ze CSR-em 

 35 fragmentów artykułów prasowych 

 141 wydarzeo w Kalendarium 

 

Liczba dobrych praktyk w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce” 2009 w podziale na obszary: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizator 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa                  

e-mail: raport@fob.org.pl                   www.odpowiedzialnybiznes.pl 

mailto:raport@fob.org.pl
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Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 

 

Global Reporting Initiative jest organizacją pozarządową, niezależną siecią wielu interesariuszy, zaś jej 

misją jest: tworzenie jednolitych wytycznych, międzynarodowych standardów raportowania, 

wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu sfer: ekonomicznej, środowiskowej i społecznej.  

Inicjatywa ta ma na celu także wspieranie przejrzystości działalności 

gospodarczej poprzez podnoszenie jakości raportów.  

Szkic Wytycznych GRI po raz pierwszy opublikowano w marcu roku 

1999. Następnie w kolejnych latach doskonalono dokument  

w procesie aktywnego udziału szeregu interesariuszy oraz w oparciu  

o doświadczenia firm, które wdrożyły Wytyczne. W rezultacie  

w październiku 2006 roku ogłoszono „G3” trzecią wersję Wytycznych .  

W 2009 roku powstało polskie tłumaczenie Wytycznych przygotowane 

przez PricewaterhouseCoopers we współpracy z Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu dostępne na stronie GRI.  

Wytyczne GRI, poza zasadami i wskazówkami jak raportowad, zawierają schemat wskaźników, jakie 

przedsiębiorstwo może dobrowolnie, elastycznie i stopniowo przyjmowad. 

10 Zasad raportowania wg. GRI:  

 

Polską wersję Wytycznych GRI można pobrać ze strony www.globalreporting.org, zakładka: 

„język polski”.

http://www.globalreporting.org/
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Inicjatywa „Raporty Społeczne” 

 „Raporty Społeczne - Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu" to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na znaczenie 

raportowania społecznego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie, jak również upowszechnianie 

idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska  

i zaangażowania społecznego, skierowana do firm publikujących raporty ze swojej aktywności w tych 

obszarach. Inicjatywa ta - została po raz pierwszy podjęta w Polsce w 2007 roku. Organizatorami 

projektu w Polsce są: CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers. 

Kryteria Konkursu Raporty Społeczne koncentrują się na cechach, którymi powinny charakteryzowad 

się dobre raporty społeczne. Zostały wypracowane w oparciu o wytyczne The European Sustainability 

Reporting Association (ESRA) oraz zweryfikowane na drodze dialogu z ekspertami przeprowadzonego 

w 2008r.  Kryteriami kieruje się w swoich ocenach Jury złożone z ekspertów zarówno z dziedziny 

ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i CSR.  

 

 

http://raportyspoleczne.pl/ 

 

http://raportyspoleczne.pl/
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 Indeks Bi-NGO   

Celem badania Indeksu BI-NGO jest cykliczne, coroczne weryfikowanie 
informacji dotyczących społecznego zaangażowania 500 największych polskich firm (według listy 
sporządzanej przez „Rzeczpospolitą”), umieszczanych przez nie na stronach internetowych. Jakośd 
komunikowania oceniana jest w pięciu obszarach i na czterech poziomach. 

Po badaniu oczekiwane są odpowiedzi na pięd kluczowych pytao: 

 Czy firmy eksponują swoją wrażliwośd społeczną poprzez wpisanie jej w misję, wizję, wartości 
lub inne kluczowe dokumenty umieszczone na stronie internetowej? 

 Czy firmy posiadają strategię społecznego zaangażowania, którą można zidentyfikowad na 
podstawie informacji zawartych na stronach internetowych? 

 Czy firmy w sposób przejrzysty i jednoznaczny komunikują o formach i zasadach współpracy  
z partnerami społecznymi? 

 Czy firmy mierzą efekty swoich działao z zakresu zaangażowania społecznego i przedstawiają 
sprawozdania merytoryczne i finansowe dotyczące tego tematu? 

 Czy firmy mają wyodrębnioną na stronach sekcję poświęconą swoim działaniom społecznym? 

Metodologia: 

 

 

Organizatorem badania jest Instytut 
Partnerstwa Biznesu i Organizacji 
Pozarządowych BI-NGO, działający przy 
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego, przy współpracy z firmą CSR 
Consulting.  

W pierwszych dwóch badaniach (2007 
i 2008) audytu metodologii dokonała 
firma PricewaterhouseCoopers. 

Badane obszary komunikowania 

Wyniki: 

 

www.bi-ngo.pl 
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Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości 

"Przedsiębiorstwo Fair Play" 

Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r. i była skierowana do MSP, od drugiej edycji 

zrealizowanej w 1999 r. program "Przedsiębiorstwo Fair Play" przyjął formułę otwartą dla wszystkich 

przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących.  

Celem programu jest: 

 promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego 
postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, 
pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i paostwową, działao 
zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;  

 wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie  
z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych  
i zagranicznych;  

 poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach 
masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalnośd 
gospodarczą;  

 zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowao etycznych i wprowadzania stosownych 
zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleo w tym zakresie.  

Organizacja 

Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, 

składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków  

i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. 

Przeprowadzana jest weryfikacja zgłoszeo w oparciu o wywiad, ankietę oraz przegląd stosownej 

dokumentacji. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia 

politycznego i gospodarczego. Firmy, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji w obu etapach 

otrzymują tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" lub inną z nagród przewidzianych  

w programie. Corocznie nagrody i certyfikaty są wręczane podczas uroczystej gali, w obecności 

wszystkich laureatów danej edycji oraz zaproszonych gości. 

Organizator 

Obecnie program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej,  

a jego organizatorem jest Instytut Badao nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W wielu 

województwach patronat honorowy objęli przedstawiciele władz regionalnych. Do współpracy nad 

programem zaproszono instytucje wspierania i promocji biznesu, organizacje pracodawców oraz 

kluby i stowarzyszenia przedsiębiorców w całym kraju - stanowiące zespół regionalnych 

administratorów.  

 

Biuro programu:  

ul. Trębacka 4,  

00-074 Warszawa                                                                                                                  www.fairplay.pl 

http://www.kig.pl/
http://www.iped.pl/
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Inwestor w Kapitał Ludzki 

Program certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki już od dziesięciu lat wyróżnia 

przedsiębiorstwa, które prowadzą politykę kadrową na najwyższym poziomie. 

Firmom i instytucjom, które uzyskają najlepsze wyniki, przyznawany jest tytuł oraz 

Godło Inwestora w Kapitał Ludzki, którym mogą się posługiwad przez okres  

12 miesięcy. 

 

Celem Programu jest stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. 

Przeznaczony jest dla wszystkich firm i instytucji oraz oddziałów/filii koncernów działających na 

terenie Polski, które w sposób odpowiedzialny myślą o rozwoju kompetencji swoich pracowników,  

a poprzez to całej organizacji. Założeniem programu jest pomoc organizacjom w zakresie weryfikacji 

standardów zarządzania zasobami ludzkimi, wprowadzania zmiany oraz wspieranie budowania 

wizerunku pożądanego pracodawcy. 

 

Metodologia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy etap - Zgłoszenie zawiera podstawowe 

pytania dotyczące prowadzonej polityki 

personalnej, które potrzebne są do przygotowania 

audytu. Ponadto zawiera zestaw pytao bazowych 

(kontrolnych), które mają za zadanie wskazad te 

firmy/instytucje, których obecna kultura 

zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia 

efektywne przeprowadzenie audytu 

wewnętrznego w ramach etapu drugiego. Ten etap 

procesu certyfikacji nie wiąże się z ponoszeniem 

jakichkolwiek kosztów i zaciąganiem zobowiązao. 

Uczestnictwo w drugim etapie programu jest 

płatne. Firmy, które zakwalifikują się do drugiego 

etapu Programu wnoszą opłatę, pokrywającą 

częściowo koszty przeprowadzenia audytu  

i promocji. 

Wśród firm, które pozytywnie przejdą ocenę na 

podstawie ankiety samooceny, przeprowadzany 

jest audyt szczegółowy w odniesieniu do założeo 

Programu w zakresie danych liczbowych, opinii 

pracowników, czynników faktograficznych. 



S t r o n a  | 25 

 

 

Badania przeprowadzane w ramach audytu obejmują:  

 badanie kwestionariuszowe K-edge Human Development Index (K-Edge HDI®)  

 indywidualny pogłębiony wywiad (IDI) z osobą odpowiedzialną za HR w organizacji  

 spotkanie z decydentem biznesowym organizacji, któremu bezpośrednio podlegają sprawy 
pracownicze  

 badanie opinii pracowników przedsiębiorstwa/instytucji Employee Assesment Index © 
metodą CAWI lub PAPI  

 porównanie wyników danej organizacji z docelowymi danymi benchmarkingowymi oraz 
wynikami innych organizacji biorących udział w badaniu w okresie ostatnich 12 miesięcy  

 porównanie otrzymanych wyników z audytu pracowniczego z założeniami efektów polityki 
ZZL deklarowanymi przez zarząd w ankiecie samooceny 

Organizacje przystępujące do Programu oceniane są pod kątem rozwoju kadr, odpowiedzialnej  

i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów w budowaniu klimatu organizacji opartej na wiedzy. 

Program daje możliwośd analizy polityki personalnej realizowanej przez organizację na tle 

wiarygodnych badao i wskaźników, przy uczestnictwie wybitnych ekspertów branżowych. 

Korzyści z programu 

Każda organizacja biorąca udział w Programie, otrzymuje Indywidualny Raport pokazujący 

prowadzoną przez nią politykę personalną na tle rynku. Informacje zawarte w podsumowaniu badao 

pozwalają sprecyzowad zadania stojące przed kadrą zarządzającą w obszarze zarządzania kapitałem 

ludzkim oraz zweryfikowad i udoskonalid politykę personalną. 

Program podnosi prestiż organizacji, umacnia jej pozycję na rynku rekrutacyjnym, a poszukującym 

zatrudnienia pozwala wybrad właściwego pracodawcę. Dla uczestników rynku pracy Godło Inwestor 

w Kapitał Ludzki stanowi symbol – gwarancję, że firma bądź instytucja, w której chcą znaleźd 

zatrudnienie, lub w której obecnie pracują, należy do przyjaznych dla pracowników i wiodących na 

rynku w zakresie zarządzania i inwestowania w kapitał ludzki. Wzmocnienie wizerunku pożądanego 

pracodawcy z pewnością pozwoli Laureatom Programu pozyskad najlepszych i najbardziej 

utalentowanych pracowników, których wiedza i umiejętności będą mogły zostad jak najlepiej 

spożytkowane.  

Od początku powstania Program wspierany jest przez najwyższe władze paostwowe. W 2010r. 

patronatem honorowym objęła do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak.  

 

Organizator 

Fundacja Obserwatorium Zarządzania 

ul.Wiertnicza 141, 02-952 Warszawa - Wilanów 

http://obserwatorium.pl             http://inwestorwkapitalludzki.pl/ 

http://www.obserwatorium.pl/
http://obserwatorium.pl/
http://inwestorwkapitalludzki.pl/
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Najlepsze Miejsca Pracy Polska 

 

Laureaci prestiżowej Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska, corocznie 

ogłaszanej przez polski oddział Great Place to Work® Institute, wyłaniani są po przebadaniu 

zgłoszonych przedsiębiorstw w oparciu o autorskie wskaźniki Trust Index© oraz Culture Audit©. 

Pierwszy z nich mierzy poziom zaufania, dumy i koleżeostwa w miejscu pracy. W specjalnie 

opracowanych ankietach wypowiada się reprezentatywna próba pracowników badanego 

przedsiębiorstwa. Natomiast drugi ze wskaźników to ocena praktyk z zakresu zarządzania kapitałem 

ludzkim przeprowadzona według identycznych na całym świecie kryteriów opracowanych przez 

Instytut. 

Metodologia 

 

Trust Index©
 

 jest ankietą pracowniczą 

 Składa się z około 58 twierdzeo 
dotyczących wiarygodności, szacunku, 
uczciwości, dumy i koleżeostwa - pięciu 
wymiarów odpowiadających 
Modelowi© The Great Place to Work® 

 Twierdzenia wyrażające pozytywne 
treści przynależą do jednego z pięciu 
wyznaczników Modelu©. 

Culture Audit©  

 jest kwestionariuszem kierownictwa służącym uzyskaniu lepszego rozumienia kultury 
organizacyjnej składającym się z dwóch części: 

 Części I zawierającej pytania m.in. o demografię pracowników (np. liczba pracowników w Polsce, 
dobrowolna rotacja kadr, staż pracy, etc.), ogólne informacje o przedsiębiorstwie, jak również 
pytania o świadczenia i dodatki oferowane pracownikom (np. przyzakładowe przedszkole, talony 
na produkty firmowe, opieka zdrowotna) 

 Części II stawiającej otwarte pytania dające przedstawicielom firmy szansę podzielenia się 
różnymi aspektami kultury organizacyjnej 

Organizator 
Great Place To Work Institute Polska 
ul. Flory 9/10, 00-586 Warszawa            www.greatplacetowork.pl 

http://www.greatplacetowork.pl/


S t r o n a  | 27 

 

 

Konkurs Verba Veritatis  

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu VERBA 
VERITATIS obejmuje swym przedmiotem następujące zagadnienia: 

 Corporate governance 

 Komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna, itp.) 

 Stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku 
consumer finance oraz branż: pożyczkowej, pośrednictwa kredytowego i finansowego, 
doradztwa finansowego, planowania finansowego, bankowości, zarządzania 
wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą, ubezpieczeo 

 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu (CSR) 

Cele Konkursu 

 Spełnianie publicznej misji budowania społeczeostwa opartego o zaufanie, które jest 
podstawą konstytuującą życie społeczne i gospodarcze 

 Umacnianie postaw etycznych wśród przedsiębiorców i konsumentów na rynku,  
w szczególności w sektorze consumer finance 

 Stworzenie trwałej platformy wymiany informacji między dyplomantami, doktorantami  
i absolwentami wyższych uczelni a podmiotami gospodarczymi 

 Przybliżenie szerokiemu gronu uczestników rynku, w tym studentom, absolwentom, 
przedsiębiorcom, problematyki związanej z najwyższymi standardami zachowao 
postępowania w działalności gospodarczej 

 Promowanie autorów najciekawszych prac dyplomowych, podyplomowych, doktorskich  
z zakresu etyki w biznesie, które ukazują nowe, świeże, twórcze spojrzenie na powyższe 
zagadnienie 

 Zapoznanie osiągnięciami organizatorów oraz firm wspierających i współpracujących  
w zakresie stosowania dobrych praktyk, etyki w biznesie, tworzenia programów etycznych 

 Inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na temat etyki w biznesie 

Kryterium zakresu oceny prac jest ich praktyczna przydatnośd dla upowszechnienia zagadnieo 
corporate governance, dobrych praktyk rynku finansowego, etyki biznesu, komunikacji społecznej, 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym wśród 
praktyków gospodarczych. Jury Konkursu decyduje o ilości nagród oraz o rozdziale puli nagród 
pomiędzy laureatów. 

Organizatorzy 

Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę dyplomową/doktorską z zakresu etyki biznesu 
organizowany jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona 
Koźmioskiego pod patronatem merytorycznym Centrum Etyki Biznesu oraz honorowym Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu oraz Federacji Konsumentów. Pierwsza edycja konkursu odbyła się  
w 2005r.  

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdaosk 
e-mail: konkurs@kpf.pl              www.kpf.pl 

mailto:konkurs@kpf.pl
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Promocja standardów społecznej 

odpowiedzialności 

Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach to projekt Polskiej 

Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Komisji Krajowej NSZZ Solidarnośd i firmy 

doradczej Deloitte.  

Celem projektu jest aktywne wpływanie na rozwój CSR w Polsce oraz opracowanie narzędzi, które 

pomogą firmom w Polsce zaplanowad, wdrożyd i samodzielnie ocenid przyjętą przez nie strategię  

w zakresie społecznej odpowiedzialności.  Jednym z głównych zadao projektowych jest 

wypracowanie metodyki, którą będą mogły stosowad firmy planujące lub już realizujące Dobre 

Praktyki CSR. Analizą objęto to, co dziś firmy robią w Polsce w ramach CSR i na tej podstawie zostanie 

opracowany całościowy model społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Z jednej strony, 

będzie on uwzględniał wyniki dotychczasowej debaty w Polsce i na świecie na temat treści CSR (m.in. 

projekt normy ISO 26000), z drugiej zaś musi uwzględniad polskie realia. 

Efekty 

Podczas konferencji w kwietniu 2010 zaprezentowano pierwsze  

z dwóch narzędzi mających pomóc firmom w stricte biznesowym 

podejściu do CSR. „Metodyka Samooceny Dobrych Praktyk CSR" 

powstała po wnikliwej analizie 94 praktyk nadesłanych na apel 

organizatorów przez firmy, które deklarują swoją społeczną 

odpowiedzialnośd. Ich zadaniem było wypełnienie specjalnie 

przygotowanego kwestionariusza, w którym - na potrzeby analizy - 

ważniejsze było nie „co" firmy robią, lecz „jak" to robią. 

Organizatorom chodziło o ustalenie, czy działania te prowadzone są 

w zgodzie z kryteriami biznesowymi i powiązane ze strategiami firm. 

W trakcie konferencji zaprezentowano również publikację 
stanowiącą podsumowanie konkursu na dobre praktyki. „Dobra 
Praktyka CSR”  zawiera m.in. opisy najlepszych otrzymanych 
praktyk oraz wyniki pracy firm z metodyką oceny. 

Dobra Praktyka CSR to dobrowolne działanie stanowiące wyraz 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, wykraczające 
poza wymogi określone przepisami prawa, mające charakter 
aktywności podejmowanej w dłuższej perspektywie czasowej, 
przyczyniające się do realizacji celów zdefiniowanych w ramach 
jednego z następujących obszarów: ład organizacyjny, prawa 
człowieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, 
praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie 
społeczne. 

  

Więcej informacji, 

oraz materiały do pobrania można znaleźć:    www.odpowiedzialnafirma.pl 
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Media: 

 

1. CSRinfo.org s. 30 

2. www.odpowiedzialneinwestowanie.pl s. 31 

3. Portal ChallengeSD.eu s. 32 

4. www.etykabiznesu.pl s. 33 

5. Magazyn Think Tank s. 34 

6. CR Navigator s. 35 

 

Niezmiernie cieszy gwałtowny wzrost w ostatnich latach ilości publikacji na tematy związane z CSR  

w mediach tradycyjnych i biznesowych, o czym wyraźnie świadczą dane Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

zaprezentowane na poniższym wykresie. 

Jedynie w 2009 roku łączna liczba artykułów podejmujących 

tematykę odpowiedzialnego biznesu i powiązane z nią 

zagadnienia wyniosła aż 1512. Jednocześnie w zeszłym roku 

wyszło aż 13 dodatków prasowych poświęconych CSR. Były to 

dodatki do tytułów: Brief, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, 

Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek, Press, Gazeta 

Finansowa, Media i Marketing. 

W niniejszej części publikacji pragnę zaprezentować 

natomiast główne media dostarczające na co dzień bieżących informacji z zakresu szeroko rozumianego 

CSR / zrównoważonego rozwoju / etyki biznesu. 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły o CSR w prasie 

Źródło: Raport Odpowiedzialny Biznes 

2009, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
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CSRinfo  

Misja i cele 

Misją CSRinfo jest wspieranie praktyków i organizacji  w budowaniu odpowiedzialnego  

i zrównoważonego biznesu w Polsce i regionie, a tym samym przyczynianie się do zrównoważonego 

rozwoju społeczeostw. Misję CSRinfo realizuje poprzez dostarczanie informacji, wiedzy, narzędzi oraz 

budowanie społeczności osób i organizacji, dla których ważne jest odpowiedzialne prowadzenie 

biznesu, wnoszącego wkład w zrównoważony rozwój. 

Działania i Główne Programy 

Działalnośd CSRinfo to: 

 komunikacja i promocja działao CSR poprzez informacyjny portal branżowy CSRinfo.org 

poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonemu rozwojowi - 

Portal to sposób CSRinfo na przyczynienie się do rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce 

poprzez dostarczenie interesariuszom i ekspertom na rynku platformy umożliwiającej 

komunikację działao i dzielenie się informacją. 

 doradztwo dla firm w zakresie wdrażania CSR w praktyce, w tym raportowania i strategii 

  warsztaty z zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu 

 

Od początku działalności, tj. od 2007 roku, CSRinfo podejmuje wysiłek na rzecz budowania  

i promowania odpowiedzialnego biznesu.  

  W tym celu stworzyło portal służący jako platforma komunikacyjna  społeczności 

zainteresowanej tematem.  

  Wspólnie z partnerami rządowymi i biznesowymi przygotowało publikacje, cykl seminariów 

nt. praktyki CSR czy też tematyczne dodatki prasowe.  

  Bierze udział w inicjatywach i kampaniach promujących dobre standardy.  

  Uczestniczy w procesie budowania (ISO 26000), wprowadzania na polski rynek oraz promocji 

(GRI) międzynarodowych standardów CSR.  

  Przedstawiciele CSRinfo zasiadają w grupach roboczych dotyczących standardów CSR i biorą 

aktywny udział w debacie CSR w Polsce. 

CSRinfo to jedyna polska organizacja należąca do: 

Global Reporting Initiative  - międzynarodowej organizacji 

budującej standard raportowania CSR 

3BLmedia – sieci mediów promujących zrównoważony biznes  

Kontakt 

Liliana Anam 

Manager CSRinfo 

Liliana.Anam@csrinfo.org               www.CSRinfo.org   

mailto:Liliana.Anam@csrinfo.org
http://www.csrinfo.org/
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Misja i cele 

Portal www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl jest pierwszym w Polsce serwisem na temat 
odpowiedzialnego inwestowania i ma na celu szeroką edukację i promocję koncepcji 
odpowiedzialnego inwestowania (SRI) przede wszystkim wśród zarządzających funduszami 
(inwestycyjnymi i emerytalnymi) oraz aktywami. Głównym zamierzeniem portalu jest to, aby 
powyższe instytucje finansowe podczas selekcji spółek integrowały w swoich analizach również 
kwestie związane z ładem korporacyjnym oraz polityką społeczno-środowiskową firm, a tym samym 
motywowały je do dalszego doskonalenia się w tych obszarach. 

Portal ma za zadanie również ukazad, że tego typu inwestycje nie dają gorszych wyników niż 
tradycyjne (co jest już potwierdzone licznymi badaniami), a dodatkowo odpowiadają na coraz 
większe oczekiwania społeczne i zacieśniające się normy legislacyjne w zakresie ładu korporacyjnego, 
relacji biznesu z interesariuszami oraz polityką środowiskową. To nowe spojrzenie na inwestycje jest 
niczym innym, jak poszerzeniem zakresu analiz inwestycyjnych o dodatkowe, pozafinansowe 
czynniki, które w długim okresie mają realne przełożenie na wyniki finansowe spółek, ceny jej akcji  
i ogólnie atrakcyjnośd inwestycji.  

 
Portal jest interaktywną platformą i ma na celu: 

 Transparentną komunikację w zakresie działao ESG społecznie odpowiedzialnych 
przedsiębiorstw wobec swoich inwestorów oraz wszystkich innych interesariuszy 

 Edukację i budowanie wiedzy oraz świadomości w zakresie SRI 
 Promowanie najlepszych praktyk z zakresu ESG, odpowiedzialnych firm/inwestorów oraz ich 

produktów i usług dla coraz bardziej świadomych konsumentów 

Działania: 

 Portal przeprowadza w tym roku pierwszy raz w Polsce badanie rynku SRI wspólnie z EUROSIF 
(w ramach European SRI Study 2010, EUROSIF) 

 Oferujemy dane pozafinansowe zagranicznych spółek publicznych (screening 
etyczny/negatywny & alerty) dla funduszy inwestycyjnych, asset managerów, funduszy 
emerytalnych i innych inwestorów. 

 Przeprowadzamy szkolenia (na życzenie) dal wszystkich zainteresowanych pogłębieniem 
wiedzy na temat SRI. 

Portal jest skierowany do: 
 
- INWESTORÓW – zarówno instytucjonalnych (właścicieli oraz zarządzających aktywami, wealth 
managerów), jak i indywidualnych. 
- FIRM – małych, średnich, dużych, o każdej formie prawnej, którym zależy na rzetelnym 
komunikowaniu oraz pozytywnym postrzeganiu swoich praktyk ESG przez inwestorów. 
- SPOŁECZEOSTWA - w szerokim ujęciu różnych grup interesariuszy danych przedsiębiorstw: 
organizacji pozarządowych, klientów, pracowników, dostawców, detalistów, społeczeostwa 
lokalnego, konsumentów i in. 
 

         www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl 
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Od początku roku 2010 uruchomiono pierwszy w Polsce społecznościowy portal zrównoważonego 

rozwoju. Celem jest umożliwienie nie tylko dostępu do praktycznej wiedzy, ale przede wszystkim 

udostępnienie narzędzi internetowych, które ułatwią wspólną realizację projektów i zainspirują do 

poważnego traktowania przykazania „myśl globalnie działaj lokalnie”. Nazwa portalu ChallengeSD.eu 

wywodzi się od projektu edukacyjnego, który od ponad 12 lat zajmuje istotne miejsce na scenie 

edukacji dla zrównoważonego rozwoju w Polsce – Challenges of Sustainanble Development. 

Misją portalu jest upowszechnianie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju (ZR) poprzez: 

 Łączenie ludzi: tworzenie sieci osób, które łączy wiara w zrównoważony rozwój i chęd 

działania tu i teraz na rzecz lepszej zrównoważonej przyszłości - realizacji partnerskich 

projektów praktycznych, naukowych, edukacyjnych itp. 

 Inspirowanie do działania tych, którzy chcą coś zmienid ale brak im partnerów, organizacji, 

zasobów, wiedzy, skrystalizowanych pomysłów itd.; 

 Tworzenie miejsca w sieci gdzie dzięki aktywności użytkowników można znaleźd dużo 

zasobów i praktycznych informacji o ZR; 

Zawartość i narzędzia portalu 

 Informacje o wszystkich elementach Kampanii „Wyzwania zrównoważonego rozwoju”  

 Zasoby merytoryczne dotyczące różnych aspektów ZR podzielone na praktyczne działy 

tematyczne, współtworzone przez użytkowników; 

 Aktualne informacje o ważnych wydarzeniach związanych 

z ZR (konferencjach, szkoleniach, warsztatach, 

seminariach, konkursach, targach, ….) wraz z 

praktycznym kalendarzem; 

 Baza organizacji i instytucji oraz ekspertów i naukowców 

specjalizujących się w różnych aspektach ZR w Polsce; 

 Szkolenia i kursy e-learningowe; 

 Otwarte i zamknięte grupy tworzone przez 

użytkowników, poświęcone DZIAŁANIU (realizacji 

projektów praktycznych i naukowych), INSPIROWANIU 

(generowaniu pomysłów nowych działao i badao), 

DYSKUSJI (na temat nurtujących problemów); 

 Blogi i mikroblogi prowadzone przez użytkowników 

portalu; 

www.challengesd.eu 

http://www.sendzimir.org.pl/portal
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Akademicki wortal tematyczny EtykaBiznesu.pl jest inicjatywą pracowników Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Łódzkiego. Wortal ma byd przewodnikiem po wiedzy dotyczącej etyki i społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR) zgromadzonych w światowych, jak również w polskich ośrodkach 

akademickich.  

Aktualnie wortal prezentuje wiedzę w następujących kategoriach: 

 Administracja publiczna 
 Etyka w biznesie 
 Korporacje i globalizacja 
 Korupcja 
 Marketing i zdobywanie rynków 
 Organizacje pozarządowe 
 Pracownicy i kapitał ludzki 
 Społeczne zaangażowanie firm 
 Zarządzanie i CSR 
 Zrównoważony rozwój 

Granice poszczególnych dziedzin są płynne, stąd podział na dziesięd merytorycznych sekcji, których 

ilośd z pewnością się powiększy. 

„Liczymy, iż uruchomienie naszego wortalu przyczynia się do popularyzacji tematyki związanej  

z odpowiedzialnym prowadzeniem działalności nastawionej na zysk. Dzięki niemu studenci  

i pracownicy naukowi zainteresowani tą tematyką mogą czerpad inspiracje potrzebne do pisania prac 

magisterskich i doktoranckich, poznawad działalnośd firm społecznie odpowiedzialnych w Polsce i na 

świecie, czy też z czasem wymieniad poglądy na naszym forum dyskusyjnym. Najważniejszym efektem 

naszej pracy powinna byd popularyzacja tematyki odpowiedzialności i etyki w biznesie wśród 

studentów oraz polskiej kadry naukowej oraz wzrost zainteresowania badaniami w tym zakresie.”  

Dr Maciej Kozakiewicz, twórca portalu 

 
 
 
 

www.etykabiznesu.pl 
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Magazyn THINKTANK 
MAGAZYN THINKTANK: kwartalnik dla liderów biznesu i administracji 

Projekt THINKTANK to przedsięwzięcie, którego celem jest stworzenie przestrzeni dyskusji między 

liderami biznesu i administracji publicznej dotyczącej bardziej skutecznego zarządzania  

i przywództwa, a także prowadzenia zrównoważonego biznesu, jak również dostarczenie narzędzi do 

podejmowania lepszych decyzji oraz inspiracji do rozwijania swoich firm i siebie. 

THINKTANK jest prowadzony jako społecznośd biznesowo - ekspercka, skupiona wokół magazynu, 

debat i projektów merytorycznych. Eksperci THINKTANK przedstawiają najlepsze praktyki  

i benchmarki, formułują diagnozy sytuacji i stawiają wnioski, jak skutecznie rozwiązad najważniejsze 

problemy stojące przed firmami i organizacjami. 

W ramach projektu wydawany jest m.in.  magazyn THINK TANK, organizowane są debaty  

i konferencje oraz prowadzone projekty specjalne dla kluczowych tematów (np. innowacja  

w biznesie, skuteczne zarządzanie w administracji). 

Główne projekty realizowane przez THINKTANK to m.in.:  

 Think tanki tematyczne (komunikacji marketingowej, zielonych innowacji (greennovation*))  

 Klub Najlepszych Praktyk - cykl debat i dyskusji poświęconych najlepszym praktykom 
zarządzania  

 Cykl spotkao Lekcje Liderów promujących nowe podejście do przywództwa, a także  

 Projekty edukacyjne (badania i raporty) 

* Forum GREENNOVATION - Forum Zielonych Innowacji to forum promocji osiągnięd liderów zielonej 

innowacji i źródło wiedzy dla poszukujących inspiracji firm, powołane przez THINKTANK skierowane 

do firmy innowacyjnych, już dziś stosujących zielone technologie, ale również tych zainteresowanych 

ich wdrażaniem, które widzą potrzebę rozwoju. 

Partnerem głównym projektu THINKTANK jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 

Lewiatan, THINKTANK współpracuje również z kilkusetosobową siecią ekspertów w Polsce 

(THINKTANK Network), firmami doradczymi i instytutami badawczymi oraz międzynarodowymi think 

tankami. 

Kontakt  

Magazyn THINKTANK  

Plac Konstytucji 3/66 

00-647 Warszawa  

e-mail: 

biuro@thinktankmagazine.pl 

 

 

www.thinktankmagazine.pl  

mailto:biuro@thinktankmagazine.pl
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CR Navigator 

CR Navigator jest projektem promowania wiedzy o biznesie społecznie odpowiedzialnym, którego 

najważniejszym elementem jest kwartalnik poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Jego wydawcą jest firma GoodBrand & Company, specjalizująca się we 

wdrażaniu do firm w całej Europie strategii zrównoważonego biznesu.  

Magazyn zawiera case studies przypadków polskich i zagranicznych, artykuły 

i dyskusje. Publikacje zawierają także wywiady z praktykami i specjalistami  

z dziedziny CSR oraz z przedstawicielami biznesu, kultury i nauki, 

przybliżające tematykę i narzędzia CSR.   

Kwartalnik adresowany jest przede wszystkim do sektora biznesu, który 

wywiera największy wpływ na kształt rynku CSR, jak również do organizacji 

pozarządowych oraz środowisk akademickich. Jego uzupełnieniem jest 

codziennie  aktualizowana strona internetowa www.crnavigator.com, 

newsletter z aktualnościami z polskiego i zagranicznych rynków CSR oraz 

popularny profil na Facebooku, zrzeszający tysiące osób, którym tematyka 

zrównoważonego biznesu nie jest obojętna. 

Każde wydanie „CR Navigatora” poświęcone jest osobnemu zagadnieniu. Dotychczasowe wydania 

mówiły m.in. o etycznej konsumpcji, wykluczeniach społecznych, finansowaniu rynku CSR oraz 

wspieraniu kultury.  

Projekt ten, to m.in.:  

 Budowanie społeczności, skupionej wokół zagadnieo z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,  

 Rozszerzanie zakresu współpracy międzysektorowej i wspieranie 

organizacji pozarządowych w promowaniu ich działalności, 

 Spotkania, konferencje i debaty, gromadzące, oprócz środowisk 

stale zajmujących się obszarem CSR, także podmioty dotychczas 

niezwiązane z zagadnieniami z tego obszaru.  

 

www.crnavigator.com 

 

http://www.crnavigator.com/
http://www.crnavigator.com/
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Zespoły i grupy robocze 

 

1. Komitet Techniczny ds. Społecznej Odpowiedzialności s. 36 

2. Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw s. 37 

3. Grupy Robocze Forum Odpowiedzialnego Biznesu s. 37 

 

 

 

Komitet Techniczny ds. Społecznej Odpowiedzialności 

W styczniu 2008 Polski Komitet Normalizacyjny powołał Komitet Techniczny ds. Odpowiedzialności 

Społecznej, celem działania którego jest wsparcie procesu tworzenia międzynarodowej normy 

dotyczącej społecznej odpowiedzialności – ISO 26000, a następnie opracowanie polskiej wersji 

normy. Standard tworzony jest dzięki zaangażowaniu interesariuszy, a jego uruchomienie planowane 

jest na 2010 rok. 

Kolejne kroki w rozwoju ISO 26000 wyznaczają 

prace Międzynarodowej Grupy Roboczej. Oprócz 

niej, w poszczególnych krajach funkcjonują tzw. 

Mirror Committee czyli rodzaj narodowych 

komitetów, które przedstawiają swoje 

stanowisko, do wypracowanych przez MGR 

materiałów.  

 W Polsce organizacją członkowską ISO jest Polski 

Komitet Normalizacyjny (PKN), który czuwa nad 

całym procesem ze strony polskiej.    

Prace nad ISO 26000 są prowadzone w bardzo 

transparentny sposób. Wszelkie informacje 

można znaleźd na stronie www.iso.org/sr.    

Kontakt  

PKN,  Zespół Zagadnieo Ogólnych, Ochrony 
Zdrowia i Środowiska ,  
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.   
Anna Jarooska 
Dyrektor Zespołu Zagadnieo Ogólnych, Ochrony 
Zdrowia i Środowiska 
e-mail: anna.jaronska@pkn.pl  

ISO 26000 

ISO 26000 to norma, mająca na celu 

usystematyzowanie wiedzy odnośnie szeroko 

definiowanej społecznej odpowiedzialności 

biznesu  

Z założenia nie będzie to norma podlegająca 

certyfikacji, ani wdrożeniu.  Jej podstawowym 

zadaniem będzie stanowienie spójnego 

przewodnikach po zagadnieniach związanych  

z CSR, zdefiniowanie ram oraz przybliżenie 

narzędzi CSR. 

W celu usystematyzowania wiedzy o CSR oraz 

doprecyzowania wartości, którymi powinny 

posługiwad się organizacje (nie tylko biznesowe) 

w swojej działalności, projekt normy ISO 26000 

wyróżnia następujące obszary społecznej 

odpowiedzialności: 

 Ład organizacyjny 
 Prawa człowieka 
 Stosunki pracy 
 Ochrona środowiska naturalnego 
 Relacje z konsumentami 
 Zaangażowanie społeczne 

 

 

http://www.iso.org/sr
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Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 

8 maja 2009 na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów powołano Zespół do spraw Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Celem Zespołu jest promowanie i tworzenie najlepszych 
warunków do rozwoju CSR w Polsce. Zespół funkcjonuje w formule otwartej, stanowiąc platformę 
wymiany wiedzy i doświadczeo na temat CSR. Zadaniem Zespołu jest m.in.: 

 proponowanie rozwiązao umożliwiających koordynację działao poszczególnych organów 
administracji publicznej w zakresie promocji oraz wprowadzania zasad CSR,  

 analizowanie i wykorzystywanie doświadczeo oraz upowszechnianie dobrych praktyk  
w obszarze CSR z innych paostw, w szczególności narządzi wypracowanych w ramach 
Europejskiego Sojuszu na rzecz budowania i wdrażania polityki CSR,  

 usprawnianie komunikacji i dialogu pomiędzy administracją, biznesem, partnerami 
społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR.  

Członkowie Zespołu będą starali się włączyd w prace Zespołu przedstawicieli środowisk 
zaangażowanych w promowanie CSR w Polsce, w tym reprezentantów organizacji pozarządowych, 
biznesu oraz środowiska akademickiego. 

Podczas I posiedzenia przyjęto regulamin określający wewnętrzną organizację Zespołu, jak również 
powołano grupy robocze, tj.: 

       grupę roboczą ds. systemu promowania CSR w Polsce,  

       grupę roboczą ds. odpowiedzialnych inwestycji,  

       grupę roboczą CSR a edukacja,  

       grupę roboczą ds. zrównoważonej konsumpcji.  

Kontakt dla zainteresowanych współpracą w ramach grup roboczych:  
Beata Adamczyk - Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej w Departamencie Rozwoju Gospodarki, 
tel. 022 693-51-34, e-mail: beata.adamczyk@mg.gov.pl 

 

Grupy Robocze Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Grupy Robocze to projekt Forum realizowany wraz z firmami partnerskimi, którego ideą jest 
wykorzystanie potencjału, jaki tkwi w liczbie partnerów FOB oraz wiedzy i doświadczenia, które 
posiadają. 

W 2009 roku w projekcie wzięły udział 54 osoby z 22 firm partnerskich FOB. 

Podczas cyklicznych spotkao, odbywających się przez cały rok, firmy dzieliły się swoimi 

doświadczeniami oraz dobrymi praktykami, starając się, aby opracowywane przez nich publikacje, 

pokazujące praktyczne ujęcie różnych tematów z zakresu CSR,  były jak najbardziej kompleksowe  

i dostarczały pełnych, rzetelnych informacji oraz wskazówek dla innych przedsiębiorstw. 

Efekt prac Grup Roboczych 2009: 

Publikacja Firma=Różnorodnośd (Grupa Robocza Diversity) 

Uwzględnia zagadnienia związanymi z zarządzaniem różnorodnością w firmie, takimi jak: strategia 

zarządzania różnorodnością, uwarunkowania społeczno-kulturalne, motywacja, bariery oraz czynniki 

sukcesu programów diversity. 

mailto:beata.adamczyk@mg.gov.pl
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Publikacja Firma=Zaangażowanie (Grupa Robocza Zaangażowanie Społeczne) 

Porusza tematy związane z programami wolontariatu pracowniczego prowadzonymi w firmach,  

w tym m.in. sposoby kreowania i wdrażania programów wolontariatu, motywacja pracowników, 

komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna programów, zasady współpracy. 

Publikacja Firma=Pracownicy (Grupa Robocza Human Resources) 

Opisuje standardy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, od chwili pierwszego kontaktu 

pracownika z firmą, poprzez ścieżkę jego kariery i rozwoju osobistego, aż po moment rozstania 

pracownika z pracodawcą. Publikacja będzie dostępna w czerwcu 2010 r. 

Publikacja Firma=Środowisko (Grupa Robocza Środowisko) 

Odpowiada na pytania: co to jest firma działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz jak 

wprowadzad programy środowiskowe, powoład Eko zespół, opracowad harmonogram oraz 

przeprowadzid ewaluację działao proekologicznych w organizacji.   

Publikacja Firma=Etyka (Grupa Robocza Etyka) 

Kodeksy etyczne w miejscu pracy, standardy postępowania 

firmy i pracowników, a także relacje  

z klientami oraz narzędzia i procedury do wdrożenia 

standardów etycznych w organizacji to zagadnienia, które 

znalazły się w publikacji.  

Grupa Robocza Edukacja 

We współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grupa opracowała scenariusze zajęd 

oraz materiały dydaktyczne dla studentów uczelni wyższych na temat Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu, który wciąż pomijany jest w programach na kierunkach związanych z zarządzaniem. 

 

W 2010 roku przedstawiciele firm partnerskich FOB pracują nad tematyką dialogu  

z interesariuszami, który powinien byd kluczowym elementem strategii CSR firmy. 

 

Uczestnicy pracują w 4 grupach:  

 Organizacje Pozarządowe 
 Konsumenci 
 Dostawcy 
 Pracownicy 

Efekty pracy grup będą widoczne już na jesieni w postaci specjalnej strony www, dedykowanej 

tematyce dialogu. Na stronie będzie można znaleźd m.in. wytyczne dotyczące uwzględniania dialogu  

z interesariuszami w kontekście strategii firmy, dobre praktyki firm w poszczególnych obszarach oraz 

praktyczne narzędzia i wskazówki. 

Więcej informacji o Grupach Roboczych 2009 i 2010 oraz publikacje znajdą Paostwo na stronie 

www.odpowiedzialnybiznes.pl w zakładce Program Partnerstwa -> Grupy Robocze. 

Kontakt 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa                 www.odpowiedzialnybiznes.pl 

http://www.nauka.gov.pl/
http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/
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Edukacja - studia, warsztaty i szkolenia: 

 

1. Liga Odpowiedzialnego Biznesu s. 40 

2. Program Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce s. 41 

3. Kurs Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce –  

Challenges of Sustainable Development in Poland 

s. 42 

4. CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu 

Akademia Leona Koźmińskiego 

s. 43 

5. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw 

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera 

s. 45 

6. Społecznie odpowiedzialny biznes  

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

s. 47 

7. Projekt Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

s. 48 

8. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

s. 49 

 

Celem części piątej i zarazem ostatniej w publikacji jest prezentacja inicjatyw edukacyjnych w zakresie 

CSR, takich jak kursy, programy i szkolenia oraz studia. Z założenia nie prezentuję inicjatyw 

komercyjnych, nawet tych cieszących się uznaniem, jak szkolenia CSRinfo, CSR Consulting, bądź projekt 

edukacyjny „Innowatorzy CSR” realizowany przez Harvard Business Review Polska. 

Wyjątek czynię dla studiów podyplomowych i inicjatyw szkół wyższych i uniwersytetów. Tu ponownie za 

kryterium wyboru służy rozpoznawalność danej inicjatywy, okres istnienia na rynku oraz skład kadry 

dydaktycznej, obecność doświadczonych ekspertów i praktyków.  

Poza wspomnianymi przeze mnie uczelniami nie można zapomnieć również o studiach CSR toczących się, 

bądź planowanych do uruchomienia w najbliższym okresie, jak przykładowo na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu, SGH, Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Uczelni 

Łazarskiego, SGGW, czy w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej, bądź Szkole Wyższej im. 

Bogdana Jańskiego. Należy pamiętać również o szeregu innych studiów nie posiadających CSR, społecznej 

odpowiedzialności biznesu czy rozwoju zrównoważonego w tytule, lecz poruszających zagadnienia jak 

najbardziej wpisujące się w tą ideę, jak np. zarządzanie kapitałem ludzkim, środowiskiem, jakością, itp. 
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Liga Odpowiedzialnego Biznesu 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu - program edukacyjny FOB skierowany 

do studentów, budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, 

liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy sied organizacji studenckich  

i grupę liderów – studentów – ambasadorów odpowiedzialności w lokalnych środowiskach. 

Cele LOB 

 Promowanie odpowiedzialności jako standardu funkcjonowania w biznesie i w życiu 

 Edukowanie na temat odpowiedzialnych praktyk firm  

 Budowanie sprzyjającego klimatu społecznego wobec odpowiedzialnego biznesu 

Sposoby realizacji celów 

Program Ambasadorów CSR w ramach którego inspirujemy i wspomagamy rozwój młodych ludzi 

zainteresowanych odpowiedzialnym biznesem.  

Pracownia Lokalnych Działao CSR to konkurs grantowy wspomagający finansowo oraz merytorycznie 

projekty i przedsięwzięcia, których celem jest propagowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz 

edukowanie w zakresie dobrych praktyk firm poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje 

panelowe, konkursy i inne inicjatywy.  

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu - największego w Polsce seminarium CSR, podczas którego 

tworzymy platformę do spotkao i wymiany doświadczeo przedstawicieli świata biznesu, organizacji 

pozarządowych i administracji publicznej. 

LOB powstała w kwietniu 2004 roku jako inicjatywa FOB i 3 kół naukowych: CSRtywnych  

z Uniwersytetu Łódzkiego, Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie „BOSS” z Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu oraz „Stratega” przy Uniwersytecie Gdaoskim. Obecnie współpracuje z ponad 20 

organizacjami realizując projekty o charakterze edukacyjnym i społecznym na poziomie lokalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Grupa zgromadzonych w LOB organizacji staje się także istotnym głosem i partnerem dla biznesu, jest 

inicjatorem lokalnych aktywności, dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, administracją, światem 

akademickim, ngo’s oraz mediami. Sama w sobie stanowi dobry przykład budowania długotrwałych 

relacji ze swoim otoczeniem, na co dzieo, w każdych nawet trudnych sytuacjach. 

Opiekunami LOB są PricewaterhouseCoopers, Telekomunikacja Polska oraz Fundacja Bankowa im. 

Leopolda Kronenberga. 

 

Kontakt 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa                  

www.odpowiedzialnybiznes.pl                    www.lob.org.pl 

http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/
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Program Wyzwania zrównoważonego rozwoju 

Program "Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju" jest główną inicjatywą edukacyjną Fundacji 

Sendzimira, realizowaną w bliskiej współpracy z Centrum Rozwiązao Systemowych z Wrocławia.  

Celami projektu są: 

 praktyczna realizacja zrównoważonego rozwoju w Polsce poprzez wspieranie i umożliwienie 

wprowadzenia jego zasad do praktyki polskich firm, przedsiębiorstw, a także instytucji 

publicznych i samorządów lokalnych, w tym wypracowanie dobrych praktyk i rozwiązao  

w zakresie skutecznych zastosowao zrównoważonego rozwoju oraz ich popularyzacja wśród 

kadr kierowniczych oraz obecnych i przyszłych pracowników.  

 tworzenie środowiska specjalistów-praktyków, osób o wiedzy i doświadczeniu 

umożliwiającym wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce firm i instytucji; 

potrafiących zaplanowad tego typu projekty, zorganizowad zespół do ich realizacji  

i monitorowad efekty.  

 opracowywanie i testowanie narzędzi i aplikacji zrównoważonego rozwoju w praktyce 

polskich firm i instytucji, w tym również przenoszenie na polski grunt dobrych rozwiązao  

i przykładów z Europy i świata, dostosowywanie ich do warunków polskich i wypracowywanie 

własnych rozwiązao na tej bazie, a także ich upowszechnianie i wspieranie ich wprowadzania 

do praktyki polskich instytucji. 

Dla realizacji postawionych celów w najbliższych latach przewiduje się organizowanie i prowadzenie 

następujących działao: 

 Rokrocznego, trzytygodniowego intensywnego kursu "Wyzwania zrównoważonego rozwoju 

w Polsce" dla międzynarodowej, interdyscyplinarnej grupy studentów  

 Wydanie przekrojowej publikacji 'Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce', 

doskonałego źródła wiedzy dla osób nie uczestniczących w szkole letniej - wykorzystanie do 

samokształcenia jak również przez nauczycieli i wykładowców w formalnej edukacji 

 Cykliczne wydawnictwo ‘Zastosowania zrównoważonego rozwoju w Polsce' przedstawiające 

praktyczne zastosowania zrównoważonego rozwoju, wyniki i osiągnięcia projektów 

realizowanych w trakcie szkoły oraz dobre przykłady z Europy i świata 

 Stworzenie serii internetowych gier edukacyjnych "Mikroświaty Zrównoważonego Rozwoju", 

które będą udostępnione do publicznego użytku on-line  

 Stworzenie portalu www.challengeSD.eu, o charakterze edukacyjno-społeczościowym 

 Rokroczny Konkurs Małych Grantów, umożliwiający realizację wartościowych projektów na 

rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce  

 Serii warsztatów w społecznościach lokalnych gminy Zawoja i Karpacz, z udziałem 

przedstawicieli tych społeczności oraz studentów, które maja prowadzid do partycypacyjnego 

wypracowania rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na tych obszarach 

Kontakt 

Fundacja Sendzimira 

32-087 Zielonki k. Krakowa, ul. Wiarusa 11/3                 www.sendzimir.org.pl 

http://www.challengesd.eu/
http://www.sendzimir.org.pl/
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Kurs Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju -  

Challenges of Sustainable Development in 

Poland.  

Trzytygodniowa szkoła letnia 'Challenges of Sustainable 

Development in Poland' jest najważniejszym elementem projektu 

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Kurs odbywa się 

rokrocznie od 1998 roku. W dotychczasowych edycjach kursu 

wzięło udział ponad 300 osób. Od zeszłorocznej edycji w kursie 

bierze udział międzynarodowa, interdyscyplinarna grupa 

studentów, działaczy NGO i naukowców z paostw Europy 

Środkowo-Wschodniej oraz regionu Morza Bałtyckiego 

Program 

Kurs charakteryzuje się bardzo bogatym programem i kompleksowym podejściem do problematyki. 

Zamysłem jest zaprezentowanie idei zrównoważonego rozwoju od podstaw, w sposób zrozumiały 

również dla osób nie będących ekspertami w tej dziedzinie. Z drugiej strony, różnorodnośd tematów, 

realizacja praktycznych projektów przez uczestników, szeroka tematyka oraz otwarte podejście do 

tematu sprawiają, że kurs może byd również atrakcyjną formą poszerzenia wiedzy i uzyskania 

nowego spojrzenia dla osób zajmujących się problematyką środowiskową. 

W programie kursu znajdują się m.in.: wykłady, debaty, warsztaty, gry symulacyjne, zajęcia terenowe 

i praktyczne projekty, obejmujące swą tematyką zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. 

Pod opieką doświadczonych instruktorów, kursanci realizują dwa duże praktyczne projekty,  

w ramach których podejmują próby wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju do praktyki 

konkretnych firm i instytucji  w pierwszym projekcie, a gmin i miast w drugim. 

Struktura kursu 

I. Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności  

Wykłady nt: lokalnych aspektów zrównoważonego rozwoju, sporządzania, wdrażania,  oceniania  

i monitorowania programów i strategii rozwoju dla społeczności lokalnych, rozwiązywanie konfliktów 

społecznych, mediacje. Równolegle do wykładów uczestnicy realizują duży projekt praktyczny. 

II. Zrównoważony biznes  

Projekt, w ramach którego grupy robocze odwiedzają przedsiębiorstwa, by wraz z przedstawicielami 

firm dokonad analizy prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem zrównoważonego rozwoju. 

III. Praktyczne aspekty zrównoważonego rozwoju  

Możliwości praktycznego zastosowania idei zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach  

i aspektach życia, takich jak edukacja, architektura i budownictwo, rolnictwo. Wykłady gościnne 

poświęcone są problematyce 'zrównoważonej' architektury w Polsce, zrównoważonego transportu 

oraz innym możliwościom praktycznej realizacji zrównoważonego rozwoju w naszym kraju. 

Kontakt 

Fundacja Sendzimira 

32-087 Zielonki k. Krakowa, ul. Wiarusa 11/3                            www.sendzimir.org.pl 

http://www.sendzimir.org.pl/
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CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu 

Akademia Leona Koźmińskiego  

Studia:„CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” są efektem ścisłej 

współpracy merytorycznej firmy PricewaterhouseCoopers z Akademią Leona Koźmioskiego, co 

gwarantuje kompleksowe ujęcie zagadnienia CSR nie tylko od strony teorii, ale i praktyki biznesowej. 

Program studiów łączy elementy teorii z zajęciami praktycznymi, a poprzez liczne spotkaniami  

z praktykami z różnych dziedzin biznesu, zapewnia kompleksowe przygotowanie do efektywnego 

wdrożenia w pracy zawodowej nabytej przez uczestników wiedzy. 

Cel studiów 

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania strategii etycznego  

i odpowiedzialnego biznesu, a także nabycie przez uczestników wysoko cenionych na rynku 

umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania społeczną 

odpowiedzialnością (CSR) w nowoczesnej organizacji. 

Adresaci studiów 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają lub będą posiadad uprawnienia 

decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, a także doświadczonych 

specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, 

marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych. Zdobyta wiedza i umiejętności 

będą też przydatne w dalszej karierze zawodowej osób zainteresowanych perspektywami rozwoju 

problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jako polityki 

paostwowej, pracowników profesjonalnych organizacji pozarządowych i firm konsultingowych. 

Studia obejmują trzy części:  

 zajęcia w formie wykładów i dyskusji - prowadzone przez wybitnych pracowników nauki.  

 zajęcia w formie warsztatów przedmiotowych i analiz przypadków – prowadzone przez 

najlepszych na rynku praktyków, dotyczące optymalnych rozwiązao z zakresu etycznego  

i odpowiedzialnego biznesu.  

 profesjonalne szkolenie na temat planowania, analizy, prowadzenia dialogu  

z interesariuszami, projektowania, implementacji, zarządzania, raportowania i komunikacji 

całościowej strategii odpowiedzialnego biznesu – prowadzone przez ekspertów  

z PricewaterhouseCoopers  

Ramowy program studiów 

1. CSR: nowy paradygmat zarządzania. Zasady zrównoważonego rozwoju (Triple-bottom- line)  
w praktyce. Przedsiębiorczośd społeczna i tworzenie nowych szans rozwoju. Zaangażowanie 
społeczne jako podstawa rozwoju biznesu – case study.  

2. Konflikty interesów i odpowiedzialnośd. Dylematy i decyzje etyczne w biznesie. Polskie wyzwania, 
czyli czego mamy spodziewad się w przyszłości. Pełna partycypacja w zarządzaniu (Total 
Participation Management): rozwój organizacji przez rozwój pracowników.  

3. Lobbing gospodarczy w Polsce: sztuka skutecznego wywierania wpływu. Prakseologiczna analiza 
działania, czyli dlaczego ludzie działają tak, jak działają. Programy etyczne i ich projektowanie. 
Etyczna edukacja i szkolenia. Metody pracy nad przygotowaniem i wdrożeniem kodeksu 
etycznego w organizacji – case study.   
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4. Zasady CSR w polityce gospodarczej Unii Europejskiej i paostw członkowskich. Etyka biznesu  
a społeczna odpowiedzialnośd firmy: argumenty za i przeciw. Analiza czynników wewnętrznych  
i zewnętrznych organizacji - szkolenie.  

5. Strategie rozwiązywania konfliktów społecznych i ekologicznych: doświadczenia polskie. 
Filantropia strategiczna i budowanie pożądanego wizerunku poprzez zaangażowanie społeczne. 
Innowacyjne modele biznesowe (Base of the Pyramid, Growing Inclusive Market) – case study.   

6. Dialog strategiczny jako podstawa innowacyjności biznesowej i wzajemnego rozwoju. Społeczno-
polityczny kontekst rozwoju biznesu w Polsce. Proces identyfikowania oczekiwao społecznych 
oraz definiowania zobowiązao firmy w praktyce - szkolenie.  

7. Sprawiedliwośd, wolnośd i odpowiedzialnośd w gospodarce rynkowej. Innowacyjne strategie 
podejmowania wyzwao społecznych. Liderzy zmian. Zarządzanie ryzykiem i ładem korporacyjnym 
a niematerialna wartośd firmy - szkolenie.  

8. Polska dynamiczna przedsiębiorczośd: skaza etyczna? Jakośd życia i wskaźniki zrównoważonego 
rozwoju. Metody pomiaru zmiany społecznej (K4).  

9. Kompleksowe zarządzanie odpowiedzialnością w praktyce: Total Responsibility Management. 
Strategiczne uwarunkowania dostępu do kapitału finansowego: Equator Principles, Principles for 
Responsible Investment, Responsible Lending Standard. Metodologia przygotowania planu 
strategicznego CSR - szkolenie.  

10. Zaufanie w wyborach konsumenckich. Zasady efektywnego dialogu. Etyczne i odpowiedzialne 
przywództwo. Metody i narzędzia wdrażania procesów i procedur w ramach strategii CSR - 
szkolenie.  

11. Rankingi CSR w Polsce i na świecie. Kodeksy postępowania w korporacjach globalnych  
i zarządzanie łaocuchem dostaw. Upowszechnianie wartości w procesie selekcji dostawców. 
Odpowiedzialne strategie w marketingu społecznym i komunikacji.  

12. Systemy zarządzania środowiskiem: standardy, procedury, wskaźniki, najlepsze praktyki 
(ISO14001, EMAS). Instrumenty polityki środowiskowej w firmie: Cykl Życia Produktu (LCA), 
Świadectwo Środowiskowe Produktu (EPD), audyty środowiskowe. Radykalne zmniejszanie 
negatywnego wpływu na środowisko poprzez wprowadzanie eko-produktów - case study.  

13. Zarządzanie zasobami ludzkimi według Standardu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w polskich 
małych i średnich przedsiębiorstwach. Komunikacja marketingowa i zmiany świadomości 
konsumenckiej. Proces raportowania wyników w ramach zarządzania społeczną 
odpowiedzialnością (GRI) - szkolenie.  

14. Infrastruktura etyczna w gospodarce i administracji publicznej. CSR i nowe kanały interaktywnej 
komunikacji. Innowacyjne produkty odpowiedzialne społecznie - case study.  

15. Europejska strategia odpowiedzialnej konkurencyjności gospodarki. CSR jako instrument 
budowania przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie zmianą i sytuacjami kryzysowymi w firmie 
zrównoważonego rozwoju - szkolenie.  

 

Kontakt 

Akademia Leona Koźmioskiego  

03-301 Warszawa, ul. Jagiellooska 57/59                   www.studiapodyplomowe.kozminski.edu.pl 

 

http://www.studiapodyplomowe.kozminski.edu.pl/
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Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw 

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera 

Cel edukacji: 

 przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej idei CSR, 

 uświadomienie roli CSR w budowaniu pozycji firmy na rynku, 

 ukazanie różnorodności możliwości i narzędzi CSR, poprzez prezentacje dobrych praktyk 

Profil Słuchacza i Absolwenta 

Studia przeznaczone są dla menedżerów odpowiadających w firmie za realizację zagadnieo 

związanych z tematyką CSR lub osób planujących pracę w tym obszarze, w tym dla: 

 członków zarządu firmy 

 osób odpowiedzialnych za komunikację 

 osób odpowiedzialnych za public affairs 

 osób odpowiedzialnych za PR 

 osób odpowiedzialnych bezpośrednio za działania CSR w firmie 

Program studiów 

Zarządzanie strategiczne (15 godz. ) 

 planowanie strategiczne, misja, wizja firmy, wyznaczanie celów, CSR jako element 

zarządzania strategicznego firmy 

CSR – podstawy teoretyczne (5 godz.) 

 rozwój koncepcji CSR, zagadnienia tematyczne problematyki CSR  

Zarządzanie projektami społecznymi (10 godz.) 

 planowanie projektów, realizacja projektów, tworzenie zespołu projektowego, projekty 

społeczne w firmie 

Komunikacja z otoczeniem 

 komunikowanie publiczne, komunikowanie o działalności społecznej, (10 godz.) 

 kanały komunikacyjne, narzędzia komunikowania, relacje CSR-PR, konkursy, rankingi (4 godz.) 

 strategiczna komunikacja korporacyjna – czyli jak budowad innowacje społeczne i wartośd dla 

interesariuszy poprzez stosowanie CSR (4 godz.) 

Interesariusze firmy (12 godz.) 

 teoria interesariuszy, główne grupy interesariuszy firmy, oczekiwania interesariuszy wobec 

firmy) 

 łaocuch dostaw, konsumenci, interesariusze rządowi 

Pracownicy jako grupa interesariuszy firmy (10 godz.) 

 działania społeczne firmy względem pracowników, formy zaangażowania społecznego 

pracowników: wolontariat pracowniczy, pay roll, matching funds, inne. 
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 CCI (Corporate Community Involvement/Investment) (20 godz.) 

Planowanie współpracy z partnerem społecznym 

 społeczeostwo jako interesariusz firmy,  

 organizacje pozarządowe-partner realizacji projektów społecznych,  

 formy i narzędzia współpracy z trzecim sektorem,  

 marketing społeczny, CRM - cause related marketing,  

 inne formy zaangażowania społecznego firmy 

Zarządzanie środowiskiem 

 podstawowe problemy związane z zanieczyszczaniem środowiska, sposoby i narzędzia 

ochrony środowiska, (10 godz.) 

 normy i standardy związane z ochroną środowiska: ISO 14001, EMAS (10 godz.) 

Corporate governance 

 narzędzia i mechanizmy corporate governance, zasady ładu korporacyjnego  

– OECD, GPW (5 godz.)  

 Filozofia ładu korporacyjnego, budowanie relacji wewnątrz-korporacyjnych (5 godz.) 

 SRI (Socially Responsible Investment) (5 godz.) 

 inwestycje odpowiedzialne społecznie, rankingi, mikrofinanse 

 Normy i standardy społeczne 

 specyfika standardów społecznych, normy społeczne: SA 8000, AA 1000, ISO 26000 (10 godz.) 

 Raporty odpowiedzialności społecznej (10 godz.) 

 zasady opracowywania i pisania raportu, raport społeczny jako element rocznego raportu 

firmy, standardy raportowania – Global Reporting Initiative  

 Etyka w biznesie 

 geneza i rozwój problematyki (6 godz.)  

 główne problemy polskich przedsiębiorstw (8 godz.) 

 narzędzia wykorzystywane w biznesie np. kodeksy etyczne (8 godz.) 

 CSR w aspekcie międzynarodowym (24 godz.) 

 międzynarodowe inicjatywy m.in. Global Compact,  

 działania Unii Europejskiej w zakresie CSR,  

 globalne trendy w CSR 

Kontakt 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Centrum Studiów Podyplomowych  

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl 

www.wse.krakow.pl/pl/studia_podyplomowe/spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu 

mailto:podyplomowe@wse.krakow.pl
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Społecznie odpowiedzialny biznes  

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

Coraz więcej firm na Polskim rynku dostrzega potrzebę prowadzenia działalności 

zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu. Przedsiębiorcy chcą dbad o swoich pracowników, 

najbliższe otoczenie, środowisko, dzieci, osoby niepełnosprawne. Niezależnie od tego, czy będą to 

działania lokalne, czy kampanie prowadzone na szeroką skalę potrzebują do tego wykwalifikowanych 

pracowników, którzy doskonale wiedzą, jak zaplanowad i przeprowadzid odpowiednie działania.  

Cel studiów 

Studia przygotowują do pracy w charakterze koordynatora CSR w podmiotach komercyjnych  

i niekomercyjnych, konsultanta ds. CSR dla wszystkich typów podmiotów, lidera zmian  

w samorządzie, pracownika sektora pozarządowego.  

Program studiów 

 Społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy 

 Zarządzanie projektami CSR 

 Projekty CSR w ujęciu procesowym 

 Partnerzy samorządowi i społeczni - uwarunkowania współpracy 

 Wolontariat korporacyjny 

 Odpowiedzialnośd w kontekście globalnym - kwestie społeczne 

 Odpowiedzialnośd w kontekście globalnym - kwestie ekologiczne 

 Zagadnienia społecznie odpowiedzialnego biznesu 

 Seminarium - praca dyplomowa 

Profil Absolwenta 

Studia na kierunku Społecznie odpowiedzialny biznes pozwalają zdobyd wiedzę oraz umiejętności 

niezbędne do tworzenia projektów CSR, budowania wspólnotowego poczucia odpowiedzialności w 

instytucjach komercyjnych i niekomercyjnych, promocji podejmowanych działao i budowy wizerunku 

oraz adekwatnego pomiaru efektów działao CSR zarówno z perspektywy biznesowej jak i holistycznej. 

Osoba koocząca studia będzie w stanie samodzielnie stymulowad proces stworzenia i wdrożenia 

strategii Social Responsibility (odpowiedzialności społecznej) w firmach oraz podmiotach 

niekomercyjnych. W programie studiów znajdują się także przedmioty, które przybliżą pojęcia z 

zakresu prawa, podstaw ekonomii, marketingu i zarządzania niezbędne do tworzenia, realizacji i 

ewaluacji projektów. Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania projektami, 

wykorzystania narzędzi IT w budowaniu koalicji i wizerunku podmiotu, tworzenia planów 

marketingowych, analizy dyskursu publicznego i krytycznego patrzenia na literaturę. Absolwent 

będzie umiał przeprowadzid audyt efektów projektów o charakterze wizerunkowym oraz CSR, ocenid 

rentownośd tych działao, będzie również w stanie implementowad zasady odpowiedzialności 

społecznej w miejscu pracy.  

Kontakt 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie,  

ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa              www.wsptwp.eu 
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Projekt „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia" 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie od 1 kwietnia 2009 roku rozpoczęła realizację 

projektu naukowo - badawczego „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia".  

Głównym celem projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia" jest wypracowanie nowatorskiego 

podejścia do usług społecznych w ramach czterech interdyscyplinarnych grup roboczych. Działania 

zaplanowane w ramach projektu są skierowane do naukowców, ekspertów z różnych sektorów 

(pozarządowego, publicznego, biznesowego) oraz studentów. 

Dzięki projektowi „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia" chcemy osiągnąd następujące cele: stworzyd 

i upowszechnid modelowe rozwiązania z zakresu nauk społecznych i powiązad je z rozwojem kadr 

systemu B+R; zainicjowad działania aktywizujące w obszarze nauk społecznych wśród studentów oraz 

integrowad środowisko naukowców z przedsiębiorcami oraz praktykami. 

Głównym narzędziem promującym i upowszechniającym działania projektowe jest interaktywny 

portal www.spolecznieodpowiedzialni.pl. Portal jest narzędziem wspierającym ekspertów w procesie 

powstawania publikacji naukowych. Dodatkowo stanowi forum wymiany poglądów dla wszystkich 

osób zainteresowanych tematyką odpowiedzialności społecznej. Wszystkie działania przewidziane w 

projekcie będą podsumowywane podczas trzydniowej konferencji naukowej, w której udział wezmą 

eksperci polscy oraz zagraniczni. 

W ramach projektu powstały cztery interdyscyplinarne grupy robocze zajmujące się: polityką 

społeczna, pedagogiką społeczną, gospodarką społeczną oraz społecznie odpowiedzialnym biznesem. 

W skład każdej grupy wchodzą naukowcy, eksperci oraz studenci. 

Grupa robocza „Społecznie Odpowiedzialny Biznes” w projekcie „Społecznie Odpowiedzialna 

Uczelnia” zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności społecznej na każdym poziomie 

aktywności człowieka i grup społecznych, w tym odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, 

zarówno korporacji jak i małych i średnich firm. 

Zadaniem grupy jest przyjrzenie się odpowiedzialności społecznej biznesu, ale także w działalności 

samorządu terytorialnego i szerzej sektora publicznego, organizacji pozarządowych, grup 

nieformalnych, a także samych konsumentów, producentów, pośredników handlowych. Generalnie 

grupa chce ukazad koncepcję odpowiedzialności społecznej w oparciu o szerszą koncepcję - 

zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Odpowiedzialnośd 

społeczna traktowana jest tutaj przez pryzmat trzech wymiarów: 

odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności finansowej  

i odpowiedzialności ekologicznej.  

Rezultatem prac grupy roboczej jest opublikowanie książki naukowej,  

w której przedstawiony zostanie  aktualny stan wiedzy dotyczący 

społecznie odpowiedzialnego biznesu.  

Kontakt 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie,  

Biuro „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia" 

ul. Drawska 16B/4, 02-202 Warszawa    http://spolecznieodpowiedzialni.pl/ 

http://spolecznieodpowiedzialni.pl/
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Centrum Przywództwa i Społecznej 

Odpowiedzialności Biznesu 

W efekcie współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

oraz Brennan School of Business Dominican University przy realizacji studiów EMBA zrodziła się idea 

powołania Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu z niezależnie 

funkcjonującymi oddziałami w Toruniu i River Forest. 

Przewidywane obszary działań Centrum to m.in.: 

 prowadzenie i koordynowanie badao naukowych z zakresu CSR, 

 organizowanie konferencji naukowych na temat CSR i przywództwa, 

 publikowanie periodyka poświęconego problematyce CSR, 

 wspieranie przedsiębiorstw i NGO’s w kreowaniu efektywnych kampanii społecznych, 

 pośredniczenie pomiędzy biznesem i NGO’s w rozpoczęciu współpracy oraz realizowaniu 

projektów. 

Do najistotniejszych celów działalności centrów zaliczone zostały następujące działania: 

(I) Prowadzenie i koordynowanie badao naukowych w trzech obszarach: 

 relacje wewnętrzne: pracodawca-pracownicy, menedżerowie-pracownicy, pracownicy-

pracownicy; 

 relacje przedsiębiorstwo - środowisko naturalne; 

 relacje z otoczeniem zewnętrznym: przedsiębiorstwo-rząd, przedsiębiorstwo-klienci, 

przedsiębiorstwo-dostawcy, postawy/ działania prospołeczne. 

W ramach tych trzech obszarów realizowanie projektów obejmujących tematykę: 

 wpływu przywódców na stosowanie zasad CSR przez przedsiębiorstwa; 

 znaczenia postaw etycznych przywódcy na kreowanie wartości społecznej odpowiedzialności 

w przedsiębiorstwie; 

 znaczenia postrzegania organizacji jako społecznie odpowiedzialnej w budowaniu wizerunku  

i potencjału konkurencyjności; 

 miejsca problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu w programach nauczania szkół 

wyższych prowadzących działalnośd w dziedzinie nauk ekonomicznych. 

(II) Upowszechnianie wartości realizowania zasad odpowiedzialnego biznesu poprzez promowanie: 

 spektakularnych działao przywódców biznesu; 

 dobrych praktyk przedsiębiorstw, działao z zakresu CSR oraz programów będących 

przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu; 

 osiągnięd naukowych dotyczących postaw przywódców i przedsiębiorstw w zakresie 

odpowiedzialności społecznej; 

 osiągnięd dydaktycznych szkół wyższych w zakresie nauczania etyki i społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 

Kontakt 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu 

ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruo             www.mba.umk.pl 

http://www.mba.umk.pl/
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Indeks stron www 

 

Organizacje: 

1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu www.odpowiedzialnybiznes.pl 

2. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl 

3. Instytut Odpowiedzialnego Biznesu             www.iob.org.pl 

4. Centrum Etyki Biznesu – CEBI www.cebi.pl 

5. Centrum CSR.pl www.centrumcsr.pl 

6. UNDP – Global Compact www.globalcompact.org.pl/pol 

7. Punkt Kontaktowy OECD www.paiz.gov.pl 

8. oikos Warszawa, oddział oikos International www.oikos-warszawa.org 

Inicjatywy: 

1. Ranking Odpowiedzialnych Firm brak 

2. RESPECT Indeks www.respectindex.pl 

3. Dobroczyńca Roku www.dobroczyncaroku.pl 

4. Liderzy Filantropii www.forumdarczyncow.pl 

5. Raport Odpowiedzialny Biznes www.odpowiedzialnybiznes.pl 

6. Wytyczne do raportowania kwestii 

zrównoważonego rozwoju 

www.globalreporting.org 

7. Inicjatywa „Raporty społeczne” http://raportyspoleczne.pl/ 

8. Indeks Bi-NGO www.bi-ngo.pl 

9. "Przedsiębiorstwo Fair Play" www.fairplay.pl 

10. Inwestor w Kapitał Ludzki http://inwestorwkapitalludzki.pl/ 

11. Najlepsze Miejsca Pracy Polska www.greatplacetowork.pl 

12. Konkurs Verba Veritatis www.kpf.pl 

13. Promocja standardów społecznej 

odpowiedzialności 

www.odpowiedzialnafirma.pl 

 

http://www.filantropia.org.pl/
http://www.iob.org.pl/
http://www.centrumcsr.pl/
http://www.forumdarczyncow.pl/
http://www.globalreporting.org/
http://raportyspoleczne.pl/
http://inwestorwkapitalludzki.pl/
http://www.greatplacetowork.pl/
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Media: 

1. CSRinfo.org www.CSRinfo.org 

2. www.odpowiedzialneinwestowanie.pl www.odpowiedzialneinwestowanie.pl 

3. Portal ChallengeSD.eu www.challengesd.eu 

4. www.etykabiznesu.pl www.etykabiznesu.pl 

5. Magazyn Think Tank www.thinktankmagazine.pl  

6. CR Navigator www.crnavigator.com 

 

Zespoły i grupy robocze: 

1. Komitet Techniczny ds. Społecznej Odpowiedzialności brak 

2. Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw brak 

3. Grupy Robocze Forum Odpowiedzialnego Biznesu http://fob.org.pl 

 

Edukacja - studia, warsztaty i szkolenia: 

1. Liga Odpowiedzialnego Biznesu www.lob.org.pl 

2. Program Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce www.sendzimir.org.pl 

3. Kurs Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce – 

Challenges of Sustainable Development in Poland 

www.sendzimir.org.pl 

4. CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu 

Akademia Leona Koźmińskiego 

www.kozminski.edu.pl 

5. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw 

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera 

www.wse.krakow.pl 

6. Społecznie odpowiedzialny biznes  

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

www.wsptwp.eu 

7. Projekt Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia                    spolecznieodpowiedzialni.pl 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

8. Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

www.mba.umk.pl 

 
 

Opracowanie: Łukasz Makuch 
Maj 2010 r. 
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http://www.mba.umk.pl/

