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Szanowni Państwo,

rok 2008 to z pewnością dalszy rozwój ekologicznych tech-
nologii, dyskusje o redukcji CO2, czy wzrost zainteresowania 
etycznym inwestowaniem . W sierpniu w centrum uwagi 
był Pekin, który pokazał światu chińską potęgę, skutecznie 
marginalizując pytania o sytuację Tybetańczyków i przestrze-
ganie praw pracowniczych . W pierwszy wtorek po pierwszym 
poniedziałku listopada Amerykanie zdecydowali, że czar-
noskóry syn emigranta zostanie prezydentem największego 
mocarstwa . Grudzień dał szansę na zaistnienie w światowych 
mediach Poznaniowi, gdzie odbywał się szczyt klimatyczny, 
który niestety nie zakończył się podpisaniem żadnej wiążą-
cej deklaracji . Ale rok 2008 zapewne wszyscy zapamiętamy  
z powodu kryzysu finansowego, który rozpoczął się w Stanach 
Zjednoczonych i szybko stał się głównym tematem serwisów 
informacyjnych, publikacji i rozmów . Kiedy okazało się, że 
„greed is (no) good”, powróciły pytania, czy biznes potrzebuje 
nowych wartości, czy może właśnie powrotu do tych „starych  
i dobrych” zasad − uczciwości, skromności i oszczędności . 
Wraz z kryzysem zmieniło się postrzeganie roli państwa  
w gospodarce, a firmy zaczęły się zastanawiać, czy CSR pomo-
że im w oszczędnościach i usprawnianiu procesów wewnętrz-
nych . Nadchodzący rok z pewnością będzie testem, pokazu-
jącym, w których przedsiębiorstwach odpowiedzialność jest 
zasadą, według której firma działa, a gdzie jest sztucznym  
i wykreowanym przez modę dodatkiem, który zostanie zredu-
kowany w ramach oszczędności budżetowych .

A jaki był rok 2008 w Polsce? Z przyjemnością oddajemy  
w Państwa ręce siódmą już edycję Raportu „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce”, który pokazuje, że coraz więcej firm wdra-
ża strategie i realizuje projekty CSR . Otrzymaliśmy bowiem 
rekordową liczbę dobrych praktyk, z której wybraliśmy  
88 najbardziej wartościowych inicjatyw zgrupowanych  
w działach: biznes a miejsce pracy, rynek, społeczeństwo  
i środowisko naturalne . Rokrocznie wzrasta liczba artykułów, 
przy czym pojawiają się one nie tylko w pismach ekonomicz- 

 
 

nych, ale także gazetach lokalnych lub branżowych . W naszym  
Raporcie znajdą Państwo także informacje o najciekawszych 
inicjatywach, spotkaniach i konferencjach, które odbyły się 
w minionym roku i gromadziły zarówno młodych naukow-
ców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i przede 
wszystkim praktyków CSR reprezentujących przedsiębiorstwa . 
Warto odnotować większą aktywność rządu i poszczególnych 
urzędów (m .in . Urzędu Regulacji Energetyki), a także inicja-
tywy regionalne (Kielce, Górny Śląsk) koordynowane przez 
NSZZ Solidarność . W 2008 roku rozpoczął pracę polski Komitet 
Techniczny pracujący nad CSR-ową normą ISO 26000 . Mimo iż 
nie udało się uruchomić pierwszych studiów podyplomowych 
z zakresu odpowiedzialności biznesu, wiemy, że kilka uczel-
ni planuje takie kierunki w następnym roku akademickim .

To był także bardzo owocny rok dla Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu − współpracowaliśmy z ponad 40 firmami, braliśmy 
udział w kilkudziesięciu prelekcjach i spotkaniach, szerząc 
wiedzę o CSR; w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu 
dotarliśmy do ponad tysiąca studentów i licealistów, współ-
tworzyliśmy II edycję konkursu na Raporty Społeczne, a portal 
www .odpowiedzialnybiznes .pl zwiększył oglądalność, stając 
się najważniejszym źródłem wiedzy i informacji o odpowie-
dzialnym biznesie .

Liczymy, że dobre przykłady zawarte w Raporcie 2008 − jak co 
roku − będą inspirować kolejne firmy i pokazywać tę bardziej 
odpowiedzialną stronę polskiego biznesu .

Zachęcamy do lektury! 

Mirella Panek-Owsiańska
Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Jaki to był rok dla 
odpowiedzialnego biznesu?

W najbliższych miesiącach będziemy obchodzić 
wiele rocznic związanych z początkiem zmian 
ustrojowych w Polsce, dwudziestoleciem nowe-
go, demokratycznego ładu, rozwojem gospodar-

ki wolnorynkowej . Być może z tej okazji odbędą się dyskusje 
dotyczące także tego, co w trakcie tych dwudziestu lat wyda-
rzyło się w sektorze biznesu, jak zmieniało się oblicze polskich 
przedsiębiorstw i świadomość kadry kierowniczej, czy udało się 
przejść od powszechnego u nas dwadzieścia lat temu stereoty-
pu biznesu kierującego się niemal wyłącznie prawami dżungli 
do bardziej cywilizowanej, dojrzałej postaci biznesu odpowie-
dzialnego . Odpowiedzialnego wobec społeczeństwa i pracow-
ników, akcjonariuszy i klientów, środowiska przyrodniczego  
i partnerów biznesowych . 

Taka dyskusja jest bardzo potrzebna, gdyż wydaje się, że ubie-
gły rok pokazał niezwykle wyraźnie, do czego brak odpowie-
dzialności wśród uczestników rynku może prowadzić, także 
w Polsce . Dlatego zachęcając do dyskusji, warto podkreślić, 
że z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu 
też możemy mówić o ważnej rocznicy . Ubiegły rok bowiem 
zakończył dziesięcioletni okres upowszechniania idei odpo-
wiedzialnego biznesu w Polsce . Oceniając więc ten rok 2008, 
dobrze jest pamiętać, że możemy też oceniać efekty pew-
nego procesu, który rozpoczął się już w 1999 roku . Patrząc  
z tej perspektywy, łatwo dostrzec – chociaż nikt jeszcze takiej 
polskiej historii CSR nie napisał – że właśnie wtedy, dziesięć 
lat temu, pojawiło się wiele ważnych inicjatyw, które przy-
czyniły się do pewnych zmian w postrzeganiu roli biznesu  
w społeczeństwie . 

Dawno, dawno temu...

Rok 1999 był ważny nie tylko w Polsce . Zaczął się od wystą-
pienia Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana w Davos, 
podczas którego przedstawiono ideę i zasady Global Compact, 
największej i najbardziej znaczącej obecnie inicjatywy CSR na 
świecie, a zakończył w Seattle, gdy gwałtowne demonstracje 
uświadomiły opinii publicznej, że oto ponad głowami rozma-
itych partii politycznych powstaje zjednoczony ruch społeczny 
na rzecz demokratyzacji gospodarki, czyli „międzynarodówka 
obywateli”, jak to określił prof . E . Morin w swoim słynnym wów-
czas tekście „Wiek XXI zaczął się w Seattle” . Jedno z haseł po-
jawiających się na transparentach organizacji pozarządowych 
mówiło wprost, że to właśnie poprzez odpowiedzialną i etycz-
ną konsumpcję zmieniamy świat na lepszy . Można byłoby przy-
pomnieć wiele innych inicjatyw, zarówno z tego okresu, jak i lat 

wcześniejszych, ale to chyba właśnie od 1999 roku te dwa świa-
ty – pozarządowy i korporacyjny, stały się wzajemnie dla siebie 
poważnymi partnerami, zarówno w wymiarze globalnym, jak  
i w poszczególnych krajach . 

Myślę, że w jakiś tajemniczy sposób atmosfera z Davos i z Se-
attle udzieliła się również Polsce . To właśnie dziesięć lat temu, 
na początku roku 1999, odbyła się w Warszawie pierwsza pu-
bliczna dyskusja na temat CSR, z udziałem ponad 100 osób, 
zorganizowana przez Business Leaders Forum, pod patronatem 
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie polscy menedże-
rowie z wielu firm mówili o tym, że „sukces firmy w dzisiejszych 
czasach zależy w coraz większym stopniu od jej społecznej od-
powiedzialności” . Prof . Wojciech Gasparski przekonywał o roli 
etyki w działalności gospodarczej, a Michał Boni podkreślał, że 
społeczna odpowiedzialność firm powinna przejawiać się m .in . 
poprzez budowanie interakcji, wzmacniając w ten sposób tkan-
kę społeczną . 

W tym samym roku, w kwietniu, Fundacja Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego zaprosiła przedstawicieli brytyjskiego Bu-
siness in the Community, by wspólnie z menedżerami, zarówno 
korporacji ponadnarodowych, jak i polskich firm prywatnych, 
dyskutować o roli biznesu w społeczeństwie . Otwierając kon-
ferencję „Biznes dla demokracji”, Lidia Kuczmierowska, Prezes 
FRSO, mówiła wtedy o korzyściach zarówno dla firm, jak i dla 
społeczeństwa, wynikających z tej swoistej „działalności po-
żytku publicznego” . Prezentowała też wydany nieco wcześniej 
informator „Społeczne zaangażowanie biznesu w Polsce”, za-
wierający szczegółowe dane dotyczące strategii społecznego 
zaangażowania, pochodzące od ponad 100 firm z całej Polski .

Nie sposób tu wymienić wszystkich spotkań czy innych aktyw-
ności dotyczących społecznej odpowiedzialności, które od-
bywały się w tym przełomowym 1999 roku . Bo trzeba byłoby 
napisać szczegółowo m .in . o działalności Akademii Rozwoju  
Filantropii w Polsce, która już istniała od roku, organizując m .in . 
konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” (3 498 nominowanych firm 
w ciągu dziesięciu lat), a właśnie w 1999 roku wydała ważne 
opracowanie: „Filantropia . Szlachetna pomoc czy złoty interes? 
Jak przedsiębiorcy w Polsce wspierają działania społeczne”; czy  
o Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która też od roku pro-
wadziła Program Czysty Biznes . Z okazji obchodzonego nie-
dawno dziesięciolecia, Rafał Serafin mówił o 5000 firm, uczest-
niczących już w tym programie .     

Powinienem oczywiście wspomnieć o spotkaniach małej, trzy-
osobowej, ale jednocześnie wyraźnie międzysektorowej grupy, 
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które rozpoczęły się na jesieni 1999 roku i po paru miesiącach 
doprowadziły do powstania Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su . Na jedno z takich spotkań, 27 listopada 1999 roku, został 
przygotowany dokument zawierający ponad trzydzieści zasad 
odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, 
które powinny być przestrzegane przez firmy przystępujące do 
FOB . Te zasady nadal, właściwie bez większych zmian, powinny 
być respektowane przez firmy, które chcą uchodzić za społecz-
nie odpowiedzialne .

Nowa atmosfera

Nie tylko w środowisku pozarządowym dawało się odczuć tę 
nową atmosferę partnerstwa na rzecz odpowiedzialnego biz-
nesu . Warto przypomnieć, że właśnie w 1999 roku Commer-
cial Union, chyba jako pierwsza firma w Polsce, umieściła swój 
Kodeks Etyczny w postaci płatnej, całostronicowej reklamy  
w Gazecie Wyborczej . Wtedy też firma ABB wydała w języku pol-
skim Program zrównoważonego rozwoju, chyba pierwszy polski 
raport tego rodzaju, zaś Elektrownia Opole rozpoczęła proces 
budowania całościowej strategii społecznej odpowiedzialności .  
W publikacjach Business Leaders Forum pochodzących z 1999 
roku (wydawanych wspólnie z firmą, która wówczas nazywała 
się Price Waterhouse) można było przeczytać po polsku nie-
zwykle inspirujące wypowiedzi prezesów i menedżerów z BP, 
Body Shop, Levi Strauss i innych firm o roli biznesu w społe-
czeństwie .

Z różnymi informacjami na temat CSR można było zresztą za-
poznać się także wcześniej . W Gazecie Wyborczej w sierpniu 
1997 roku pod hasłem „Ludzki biznes” mówiono o „produktach 
społecznie odpowiedzialnych”, „przedsięwzięciach gospodar-
czych dobrze służących przyrodzie i społecznościom lokalnym” 
i bojkotowaniu przedsiębiorstw wykorzystujących pracę dzieci . 
Pierwsza poważna książka dotycząca tych zagadnień – „Przez 
zielone okulary . Jak prowadzić interesy nie szkodząc sobie  
i innym” Paula Hawkena (angielski tytuł „The Ecology of Com-
merce . A Declaration of Sustainability”), ukazała się w Polsce 
jeszcze wcześniej, bo w 1996 roku . W przedmowie Andrzej Kas-
senberg podkreślał, że „Hawken formułując zasady gospodarki 
samoodtwarzającej się, pokazuje konieczność odpowiedzial-
ności biznesu nie tylko za efektywne zarządzanie swoim kapi-
tałem, ale także za podtrzymywanie funkcjonowania przyrody  
i społeczeństwa” . 

Należy też wspomnieć o poradnikach wydawanych przez Cen-
trum Informacji Menedżera, m .in . o „Etyce w zarządzaniu” 
prof . Lidii Zbiegień-Maciąg, która w 1997 roku tak definiowała 
CSR: „Społeczna odpowiedzialność firmy oznacza, że jest ona 
moralnie odpowiedzialna i zobowiązana do rozliczenia się 
przed społeczeństwem ze swojej działalności” . Ale warto wie-
dzieć, że pierwszy referat naukowy „Społeczna odpowiedzial-
ność przedsiębiorstwa”, omawiający szeroko to nowe wówczas 
zjawisko, został wygłoszony jeszcze wcześniej, bo 25 listopada 
1995 roku, w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przez prof . 
Annę Lewicką-Strzałecką i opublikowany rok później w książce 
„Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce” .

Te publikacje czytane były głównie przez studentów, bo prze-
cież tak zazwyczaj jest, że to właśnie studenci czytają najwięcej . 
Organizacja AIESEC, wówczas pod kierunkiem Luizy Błaszczuk, 
od 1998 roku prowadziła program TWIN CaeSaR, organizując 
studencką konferencję o społecznej odpowiedzialności sektora 

biznesu, w maju 1998 roku w Lublinie . Na tej konferencji wystę-
powała m .in . prof . Janina Filek, która właśnie wtedy opubliko-
wała pierwsze polskie tłumaczenie zasad CSR według Caux Ro-
und Table . Były także prezentacje dobrych praktyk, m .in . DHL . 
Badania przeprowadzone przez studentów posłużyły w 1999 
roku m .in . do napisania pierwszej pracy magisterskiej: „Spo-
łeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa”, na SGH w Warsza-
wie, przez Katarzynę Nowacką .

Przypominanie tego, co w polskim CSR wydarzyło się dziesięć 
lat temu, można zakończyć informacją, że w grudniu 1999 roku 
oficjalnie zainaugurowano działalność Centrum Etyki Biznesu 
Akademii Leona Koźmińskiego . Jednym z pierwszych przed-
sięwzięć na rzecz rozwoju CSR podjętych przez ten ośrodek, 
działający pod kierunkiem prof . Wojciecha Gasparskiego, było 
przygotowanie międzynarodowej sesji w Budapeszcie dotyczą-
cej standardu SA8000, a później praca nad wprowadzeniem, 
wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, inicjatywy Glo-
bal Compact do Polski . 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu szybko stało się partnerem 
także dla wielu innych organizacji zajmujących się różnymi 
aspektami CSR, stanowiąc w tym obszarze wyraźny punkt od-
niesienia . To właśnie w FOB wiele osób zdobywało doświadcze-
nie i wiedzę, która szybko zaczęła się rozpowszechniać zarówno  
w środowisku biznesowym, jak i pozarządowym, wśród dzien-
nikarzy i studentów szkół biznesu, wśród przedstawicieli admi-
nistracji publicznej i branżowych organizacji biznesowych . Kie-
dy Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawało swój pierwszy 
Raport, podsumowujący ważne wydarzenia z 2002 roku, ówcze-
sna Prezes, Małgorzata Greszta, pisała: „Gdybyśmy nie dokonali 
gruntownej selekcji, gdybyśmy świadomie nie zrezygnowali  
z przedstawiania wielu istotnych obszarów ponadobowiązko-
wego zaangażowania biznesu, to publikacja ta miałaby zapew-
ne dziesięciokrotnie większą objętość” . Te słowa pokazują, że 
już wtedy dość dużo się działo w ramach społecznej odpowie-
dzialności biznesu w Polsce .

Dlatego przypomnienie pierwszych inicjatyw z kręgu CSR  
w Polsce stanowi ważny punkt odniesienia do oceny tego, co 
wydarzyło się w ciągu następnych lat . A przede wszystkim po-
kazuje, jak na tym tle wyglądał ubiegły, 2008 rok . Przekonanie 
o istotnym znaczeniu idei społecznej odpowiedzialności dla 
zmiany sposobu funkcjonowania biznesu w Polsce, podzielane 
w 1999 roku przez niewiele osób, zaowocowało bowiem po-
wstaniem szybko rozwijającego się ruchu społeczno-bizneso-
wego . To właśnie współdziałanie organizacji pozarządowych  
z przedstawicielami sektora biznesu okazało się, podobnie jak  
w wielu miejscach na świecie, głównym czynnikiem decydującym  
o skutecznym upowszechnianiu postaw społecznie odpowie-
dzialnych w polskim życiu gospodarczym . Oceniając zatem 
ubiegły rok w kontekście tych wcześniejszych dziesięciu lat, 
trzeba podkreślić przede wszystkim to, co zmieniło się na czte-
rech poziomach upowszechniania CSR w Polsce – na poziomie 
informacji, wiedzy, praktyki i otoczenia biznesu .

Informacje

Dziesięć lat temu informacje na temat społecznej odpo-
wiedzialności w biznesie były raczej trudno dostępne 
poza wąskim kręgiem osób szczególnie zainteresowanych .  
Obojętność, a nawet niechęć do prezentowania CSR, trak-
towanego jako „dywersja” w niemal powszechnie przyjmo-
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wanej wówczas ograniczonej wizji biznesu, i roli, jaką ten 
biznes miał spełniać w społeczeństwie, uniemożliwiała pod-
jęcie poważnej dyskusji w szerszym gronie . Brak zrozumienia  
z tego wynikający, powodował, że sam temat był traktowa-
ny dość marginalnie, a czasem wręcz pobłażliwie, przynaj-
mniej w niektórych kręgach . Jeżeli to porównamy z obecną 
dostępnością informacji o CSR, to widzimy zdecydowanie 
odmienną sytuację . Ponad 800 artykułów na ten temat, któ-
re ukazały się w ubiegłym roku w mediach, i setki spotkań  
w różnych środowiskach, to praca wielkiej armii osób zaanga-
żowanych i zazwyczaj przekonanych, że społeczna odpowie-
dzialność biznesu ma sens, tak dla biznesu, jak i dla społe-
czeństwa .

Po tym gwałtownym przyśpieszeniu informacyjnym, jakie 
nastąpiło w ubiegłym roku, już w zasadzie nie wypada pytać:  
A co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Każdy 
może łatwo dotrzeć do różnorodnych informacji na ten te-
mat, zarówno na poziomie elementarnym, jak i nieco bar-
dziej zaawansowanym . Jeżeli więc teraz ktoś ogłasza ex ca-
thedra, że oto właśnie po raz pierwszy w Polsce rozpoczyna 
dyskusję na temat CSR, albo podaje, że publikuje pierwsze  
w Polsce opracowanie na ten temat, to takie wystąpienia 
można traktować jako w najlepszym przypadku przejaw „in-
telektualnego lenistwa” . 

Dziś można dyskutować o szczegółach, o zakresie i formach wdra-
żania, o najlepszych praktykach, a więc o tym, jak to robić najlepiej,  
z największą korzyścią dla wszystkich interesariuszy, a nie  
o tym, na czym polega społeczna odpowiedzialność i czy  
w ogóle ma sens . Chociaż oczywiście nie oznacza to – i bardzo 
dobrze – że CSR nie ma swoich ideowych przeciwników . Dysku-
sja, o ile jest oparta na rzetelnych argumentach, to konieczny 
element rozwoju . 

W ubiegłym roku przeciwnikiem CSR okazał się np . prof . 
Grzegorz Kołodko, który w jednym z wywiadów podkreślał, 
że zarządzający „zostali wynajęci przez akcjonariuszy, by re-
alizować funkcję celu właścicieli, którą jest maksymalizacja 
stopy zysku z zaangażowanego kapitału, a nie, by przejmo-
wać się tzw . społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa” . 
To zresztą ciekawe, że wiele osób chcących zdystansować się 
wobec tej koncepcji mówi o „tzw . społecznej odpowiedzial-
ności” . Zdaniem prof . Kołodki „od troski o społeczną odpo-
wiedzialność mamy państwo . ( . . .) To państwo odpowiada za 
kapitał ludzki, za spójność społeczną, za bezpieczeństwo,  
za środowisko naturalne, za infrastrukturę . To rządy, a nie 
bankierzy czy finansiści, muszą troszczyć się o przyszłe poko-
lenia” . Szkoda, że nikt dyskusji w tym kontekście nie podjął, 
bo przecież relacja między państwem a biznesem to jeden  
z najbardziej „gorących” obecnie tematów . 

Negatywną konsekwencją olbrzymiej ilości i różnorodności 
informacji na temat CSR – i to dało się zauważyć wyraźnie  
w ubiegłym roku – jest pewne rozmycie się znaczeniowe tego 
terminu . „Społeczna odpowiedzialność biznesu” czy angielski 
skrót CSR, to terminy, które są ostatnio używane do wszystkie-
go, przez wszystkich i w różnych – czasem najdziwniejszych – 
kontekstach znaczeniowych . Trudno więc się dziwić, że gdy ktoś 
początkujący w tym zakresie trafi w internecie na kilka „mało 
odpowiedzialnych” tekstów o odpowiedzialnym biznesie, to 
wnioski, jakie po tej lekturze wyciąga, nie są zbyt poważne .  
To oznacza, że informacji o CSR mamy bardzo dużo, ale rzetel-
nej wiedzy brakuje .

Wiedza

Jeżeli patrzy się na rozwój wiedzy dotyczącej społecznej odpo-
wiedzialności biznesu z perspektywy dziesięciu lat, to widać 
wyraźnie, że jej zasadnicza część jest właściwie na tym samym 
poziomie . To, co zostało sformułowane na ten temat w Pol-
sce pod koniec lat dziewięćdziesiątych i rozwinięte do 2002, 
może 2003 roku, ciągle nie doczekało się w zasadzie istotnego 
wzbogacenia . Jest to zastanawiające, gdyż choćby w roku 2008 
ukazało się w Polsce – jak nigdy dotąd – przynajmniej osiem 
książek, zarówno autorskich, jak i będących pracami zbiorowy-
mi, analizujących zagadnienie społecznej odpowiedzialności  
w różnych aspektach . I były to prace pisane przez ekonomistów, 
teoretyków zarządzania, etyków biznesu, politologów, socjolo-
gów i przedstawicieli innych specjalności, a także konsultan-
tów . Żaden poprzedni rok nie był tak znaczący pod względem 
ilości poważnych publikacji naukowych i menedżerskich na 
temat CSR, jak właśnie rok 2008 . Potrafiłbym jednak wskazać 
najwyżej dwie spośród tych książek, i kilka artykułów, które 
ukazały się w zeszłym roku, wnoszących jakieś nowe idee do 
naszego rozumienia tego obszernego tematu, jakim jest rola 
biznesu w społeczeństwie .

Ale nawet te pozycje nie spotkały się z większym zaintereso-
waniem w kręgu osób zajmujących się zawodowo problema-
tyką CSR, zarówno praktyków jak i teoretyków . Może jest tak 
dlatego, że trudno je przeczytać w internecie, bo tam domi-
nują prosto skonstruowane teksty popularne, powtarzające po 
wielokroć te same sformułowania . A może ta wiedza jest zbyt 
abstrakcyjna, tworzona w oderwaniu od realnych wyzwań, któ-
re pojawiają się w odpowiedzialnym zarządzaniu – tu i teraz . 
To nie tylko polska przypadłość, że nauka i praktyka często się 
rozmijają . Zdecydowanie brakuje w Polsce rzetelnych projek-
tów badawczych, które są coraz częściej zastępowane przez 
przypadkowe sondaże internetowe . Chociaż prawdą też jest, że 
niektóre przedsiębiorstwa w Polsce, zwykle te największe i naj-
bardziej zaawansowane we wdrażaniu CSR, prowadzą własne 
badania, czasem niezwykle ciekawe, tyle że są one traktowane 
jako element budowania przewagi konkurencyjnej i dlatego 
nie są udostępniane innym . 

W rezultacie nadal można usłyszeć – zarówno ze strony me-
nedżerów, słuchaczy MBA czy studiów podyplomowych, jak 
i wybitnych przedstawicieli nauki w Polsce – że nie istnieją 
żadne solidne argumenty, które pokazują np . zależność po-
między różnymi formami wdrażania CSR a konkurencyjnością 
przedsiębiorstwa, pomiędzy sposobem wprowadzania pro-
gramu etycznego a lojalnością pracowników, pomiędzy typem 
przywództwa a korzyściami dla różnych grup interesariuszy 
wynikającymi z zaangażowania społecznego firmy . Na świecie 
szczegółowe badania dotyczące takich i innych, podobnych te-
matów są prowadzone od szeregu lat i wiele zależności jest 
coraz bardziej oczywistych i dla praktyków, i dla teoretyków . 
Wiadomo jednak, że CSR jest w dużym stopniu uwarunkowany 
kulturowo i trudno bezkrytycznie przenosić do nas wyniki z in-
nych rynków . Pod względem dostarczania rzetelnej wiedzy rok 
2008 w Polsce nie był niestety zbyt znaczący .

Praktyka

Niezależnie od tego, że brakuje udokumentowanej wiedzy na 
temat korzyści płynących z CSR, najlepszych i najbardziej efek-
tywnych – z punktu widzenia akcjonariuszy i interesariuszy jed-
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nocześnie – form wdrażania społecznej odpowiedzialności, to 
praktyka rozwijała się w ubiegłym roku niezwykle żywiołowo . 
W zasadzie trudno znaleźć jakąś znaczącą firmę w Polsce, która 
na swoich stronach nie informowałaby dziś o swojej społecznej 
odpowiedzialności . Zazwyczaj możemy przeczytać deklarację 
takiego typu (to przykład z jednej z firm): „Na każdym etapie 
naszej pracy chcemy działać etycznie, transparentnie i prospo-
łecznie . Bierzemy pod uwagę interesy społeczne, ochronę śro-
dowiska, jak i relacje z interesariuszami” . 

Ale, co ciekawe, coraz częściej na deklaracjach się nie kończy 
– wbrew temu, co mówią niektórzy sceptycy . Studenci, którzy, 
przygotowując swoje prezentacje, muszą przytoczyć przynaj-
mniej kilka kazusów z polskiego rynku, zazwyczaj zaskakują ta-
kimi przykładami, które wcześniej w ogóle nie były znane, albo 
aktywnością w tym zakresie takich firm, o których nikt inny na-
wet nie słyszał . Jeszcze dwa lata temu tego nie było .

Trudno się zatem dziwić, że choćby do tego Raportu nadesłano  
w tym roku rekordową liczbę dobrych praktyk, chociaż mo-
głoby się wydawać, że skoro Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su zaprezentowało już we wcześniejszych publikacjach około 
350 dobrych, unikalnych praktyk, to ten „rynek” w końcu się 
wyczerpie . Oczywiście, wśród nadsyłanych opisów jak zwykle 
dominują przykłady zaangażowania społecznego, często z po-
granicza filantropii, ale przecież to również jest jeden z waż-
nych obszarów CSR . Chyba na tym etapie dojrzewania biznesu 
w Polsce nie powinniśmy oczekiwać zbyt dużej liczby wysoce 
innowacyjnych projektów wynikających z głębokiego zakorze-
nienia zasad odpowiedzialności społecznej we wszystkich ob-
szarach działalności firmy . 

Ta wielka ilość dobrych przykładów społecznie odpowiedzialnej 
praktyki jest zwykle koordynowana przez pracowników, często 
młodych, znajdujących się na średnim poziomie zarządzania, 
zazwyczaj osobiście przekonanych o wielkiej wartości CSR i mo-
ralnej powinności dzielenia się z innymi . Wciąż jednak niewie-
le jest firm w Polsce, które cały swój biznes budują w oparciu  
o CSR i niewielu jest przedstawicieli najwyższej kadry mene-
dżerskiej, dla których CSR jest prawdziwym „sercem” biznesu . 
Kiedyś usłyszałem takie zdanie: „Mózgiem firmy jest IT, a ser-
cem CSR” . W Polsce jest to ciągle odległa przyszłość, przynaj-
mniej jeżeli chodzi o ten drugi element . Mam nawet wrażenie, 
że dziesięć lat temu łatwiej było pozyskać rzeczywiste zaintere-
sowanie top menedżerów zagadnieniami społecznej odpowie-
dzialności niż obecnie .

Otoczenie biznesu

Istotną rolę odgrywa polityka gospodarcza . W rządowym ra-
porcie o kapitale intelektualnym w Polsce, opracowanym  
w ubiegłym roku przez Zespół Doradców Strategicznych Pre-
zesa Rady Ministrów, zapisano: „Polska może stać się najbar-
dziej przyjaznym środowiskiem dla biznesu w Europie, jeśli 
skoncentrujemy się na pomaganiu firmom i przedsiębiorcom  
w zwiększaniu ich konkurencyjności, zamiast na ich kontrolo-
waniu i nieuzasadnionym utrudnianiu ich rozwoju” . To wspa-
niała wizja, szczególnie jeżeli byśmy – wzorem ostatnich do-
kumentów opublikowanych przez Komisję Europejską w 2008 
roku – dodali, że chodzi o odpowiedzialną konkurencyjność . 
Trzeba robić wszystko, aby udało się to osiągnąć w najbliższych 
latach, szczególnie że np . w Indeksie Odpowiedzialnej Konku-
rencyjności pozycja naszego kraju jest coraz niższa . 

Truizmem jest stwierdzenie, że odpowiedzialne zarządzanie 
jest niezwykle trudne w nieodpowiedzialnym otoczeniu . Ale 
przecież, jeżeli administracja państwowa nie potrafi zapewnić 
odpowiedzialnego funkcjonowania rynku, poprzez właściwą 
politykę gospodarczą i rozmaite instrumenty zachęcające do 
odpowiedzialnych praktyk i pozwalające eliminować praktyki 
nieodpowiedzialne, to nie powinniśmy liczyć na to, że firmy 
będą rzeczywiście realizować zasady CSR w swoich codzien-
nych działaniach .

W 2008 roku z inicjatywy UNDP w Polsce rozpoczęto prace nad 
określeniem wytycznych dla rządu w tym zakresie . Z pomocą 
ekspertów z PricewaterhouseCoopers została przygotowana 
całościowa propozycja, z określeniem priorytetów i instrumen-
tów wsparcia . Niestety, dalszego ciągu nie widać . W Polsce 
kolejne rządy w mniejszym lub większym stopniu deklarowały 
zainteresowanie problematyką CSR od czasu wystąpienia pre-
miera J . Buzka na konferencji Forum Odpowiedzialnego Biznesu  
w 2001 roku . Niestety, na deklaracjach się kończyło . W ubie-
głym roku zaczęło się to powoli zmieniać . Oprócz już istnie-
jących struktur, które od kilku lat systematycznie „rozkręcają” 
temat, aktywnie włączyło się w te prace także Ministerstwo 
Gospodarki, choćby poprzez przygotowany ostatnio „Program 
działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji” . 

Niezależnie od podejmowanych lub niepodejmowanych prac 
przez administrację, konsumenci w Polsce w coraz większym 
stopniu – jak wynika to choćby z sondaży zaprezentowanych  
w ubiegłym roku przez Rzeczpospolitą – oczekują społecznej 
odpowiedzialności od firm . Coraz bardziej dynamicznie rozwija 
się zainteresowanie etyczną konsumpcją, etycznymi zakupami  
i innymi aspektami idei fair trade . To nie jest jeszcze zmia-
na, która byłaby zauważalna statystycznie, ale – szczególnie  
w wielkich miastach – jest zauważalna „naocznie” . 

Można zatem przypuszczać, że w najbliższych latach presja na 
firmy w zakresie bardziej odpowiedzialnego zarządzania, inno-
wacyjnych projektów CSR, społecznie odpowiedzialnych produk-
tów i procedur, zdecydowanie będzie rosła . Dziesięć lat temu 
– jak pokazywały to ówczesne badania – ta presja pochodziła 
głównie ze strony inwestorów zagranicznych, którzy narzucali 
pewne procedury w należących do nich spółkach działających 
na polskim rynku, a także ze strony partnerów handlowych na 
globalnym rynku . Później zaczęła rosnąć presja ze strony orga-
nizacji pozarządowych, a następnie – pracowników . 

W 2008 roku jeszcze nic nie zmieniło się w tym zakresie, ale są-
dząc po różnych zapowiedziach, wkrótce możemy spodziewać 
się kolejnych form nacisku lub zachęty . Z pewnością najpierw 
ze strony administracji publicznej, bo z oczywistych wzglę-
dów taki jest obecnie trend wszędzie na świecie – co widać 
bardzo wyraźnie od kilku miesięcy w różnych państwach Unii 
Europejskiej . A także ze strony konsumentów, bo świadomość 
obywatelska w Polsce powoli zaczyna się zmieniać i rosną także 
oczekiwania wobec biznesu . Pewnie także w wyniku tego, co 
udało się osiągnąć w ciągu tych ostatnich dziesięciu lat upo-
wszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce 
– z pomocą Forum Odpowiedzialnego Biznesu i wielkiej już 
grupy osób i organizacji zaangażowanych w ten proces . 

Bolesław Rok
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Dobre praktyki dobre na kryzys 
– i nie tylko

W historii rynków finansowych przeżyliśmy sami albo 
choćby słyszeliśmy o kilku słynnych kryzysach . Jed-
nak ten ostatni, który przeżywamy obecnie, różni 
się od poprzednich dosyć istotnie – nie jest to bo-

wiem „klasyczny” kryzys gospodarczy, lecz jest on raczej konse-
kwencją nadużycia zaufania przez podmioty świadczące usługi 
finansowe, które na masową skalę oferowały swoim klientom 
produkty pozornie bezpieczne, jednak w rzeczywistości bardzo 
ryzykowne . W Polsce te produkty nie były na szczęście jeszcze 
zbyt rozpowszechnione, jednak kryzys i tak do nas dotarł, gdyż 
w epoce globalizacji wszystkie rynki wzajemnie na siebie wpły-
wają . Paradoksalnie przed większymi stratami uchroniło nas to, 
że nasz rynek kapitałowy buduje się dopiero od kilkunastu lat, 
więc te bardziej skomplikowane instrumenty finansowe jeszcze 
nie są tak popularne jak gdzie indziej . Niemniej i polskie przed-
siębiorstwa dotkliwie doświadczyły skutków specyficznego in-
strumentu walutowego, który w założeniu miał być bezpieczny  
i bezkosztowy, a okazał się bardzo ryzykowny – zyskał on już 
miano „toksycznych opcji” . Można twierdzić, że błąd popełniły 
osoby zarządzające ryzykiem, które zdecydowały się podpisać 
umowy bazujące na tych opcjach, jednak pojawiło się już wiele 
komentarzy, że banki oferujące toksyczne opcje nadużyły zaufa-
nia swoich klientów, nie informując ich (albo za słabo zwracając 
na to uwagę) o ryzyku z nimi związanym .

W sposób naturalny pojawiły się więc i komentarze, że trzeba 
jak najszybciej wprowadzić regulacje prawne, uniemożliwiają-
ce zawieranie umów obarczonych tak dużym ryzykiem . Nie jest 
jednak słusznym kierunkiem ograniczanie swobody gospodar-
czej tylko dlatego, że ktoś jej nadużył albo nierozważnie w jej ra-
mach się poruszał . Czy w ogóle można zadekretować zaufanie?

Jest to pytanie czysto retoryczne, gdyż odpowiedź jest tylko 
jedna – zaufania nie można zapisać w prawie, trzeba je zdo-
być w życiu, a gdy się już je zdobyło, trzeba nieustannie dbać 
o to, by go nie stracić . O tym właśnie traktują rozmaite zbiory 
dobrych praktyk tworzone przez różne organizacje środowisko-
we i dobrowolnie stosowane . Na polskim rynku finansowym 
funkcjonuje już ponad dwadzieścia tego typu różnych zbiorów 
branżowych, dlatego inicjatywa opracowania jednego zbioru 
zasad podstawowych, uniwersalnych dla wszystkich podmio-
tów finansowych, spotkała się z szerokim odzewem . W pra-
cach nad nim brało udział trzydzieści instytucji oraz organizacji 
zrzeszających i reprezentujących wszystkich uczestników rynku 
– podmioty finansowe i ich klientów, a także organizacje kon-
sumenckie oraz takie instytucje jak Rzecznik Ubezpieczonych 
czy Komisja Nadzoru Finansowego . Do pomocy zaproszone zo-
stało również grono ekspertów ze środowiska akademickiego . 

W efekcie powstał Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, 
zawierający szesnaście zasad na tyle ogólnych, by obejmowały 
wszystkie główne sfery kontaktów z klientami i kontrahentami, 
a równocześnie pozostawiały swobodę organizacjom branżo-
wym w kształtowaniu norm specyficznych dla poszczególnych 
branż lub form organizacyjnych .

Punktem centralnym Kanonu jest Klient, a poszczególne zasady 
opisują, w jaki sposób podmiot finansowy powinien się z nim 
kontaktować – z szacunkiem i godnością, rzetelnie, uczciwie  
i kompetentnie . Powinien poznać potrzeby i sytuację klientów, 
by móc zaoferować im produkty jak najlepiej do nich dostosowa-
ne, powinien jasno i rzetelnie informować ich o tych produktach, 
szczególną uwagę zwracając na ryzyko w nich ukryte, a także in-
formując o wszystkich kosztach z nimi związanych . Szczególną 
uwagę trzeba zwracać na informacje reklamowe – taki przekaz  
z natury jest krótki i zwięzły, więc tym bardziej nie można  
w nim nadmiernie uwypuklać możliwych do osiągnięcia korzyści, 
pomijając, lub – co gorsza – ukrywając informacje o związanym  
z danym produktem finansowym ryzykiem . Ważna jest również 
świadomość, że czasem może wystąpić konflikt interesów albo 
klient może – mimo naszych starań – nie być w pełni usatysfak-
cjonowany . W takim przypadku trzeba dążyć do polubownego 
rozwiązania problemu, rzetelnie i uczciwie traktując klientów .

Wszystko to służy budowaniu długotrwałej więzi z klientem, 
opartej na zaufaniu . Jeżeli to się uda osiągnąć, żaden kryzys nie 
będzie nam straszny, a i w spokojnych czasach będziemy mogli 
harmonijnie rozwijać współpracę z klientami .

Krzysztof Grabowski
Doradca Przewodniczącego

 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 

Poglądy wyrażone w artykule są poglądami autora 
i nie wyrażają oficjalnego stanowiska KNF ani Urzędu KNF

Tekst Kanonu oraz listy uczestników prac, podmiotów 
rekomendujących i podmiotów, które stosują Kanon 

można znaleźć na stronie internetowej:
http://dprf.knf.gov.pl/dprfrepo.nsf/home
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Zrównoważony rozwój 
a kryzys finansowy

Społeczna odpowiedzialność biznesu z każdym rokiem 
nabiera coraz większego znaczenia, co świadczy o tym, 
że sukces finansowy przestał być jedynym miernikiem 
aktywności gospodarczej . Dobrowolne uwzględnianie 

aspektów społecznych i ekologicznych w prowadzeniu biznesu 
stało się nie tylko obowiązującym trendem, lecz dynamicznie 
rozwijającą się dyscypliną . Odpowiedzialność w zarządza-
niu firmą oznacza dokładnie to samo, co odpowiedzialne 
zachowanie wobec otaczających nas ludzi . Wartości, którymi 
kierujemy się w życiu prywatnym, nie zmieniają się w obli-
czu zdarzeń na polu zawodowym . Kierując się wartościami, 
jesteśmy bardziej wrażliwi na potrzeby naszych najbliższych  
i poważnie traktujemy naszych partnerów biznesowych . W obu 
przypadkach przestrzeganie zasad etycznych oraz zrozumienie 
stanowiska drugiej strony owocuje budowaniem trwałego  
i obustronnego zaufania . 

Funkcjonowanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego roz-
woju przyczynia się do budowania nowego ładu społeczno-kul-
turalnego, w którym człowiek świadomie decyduje o tym, jak 
jego egzystencja i konsumpcja wpływa na los przyszłych poko-
leń . Żyjemy w czasach, w których coraz więcej uwagi zaczęto 
poświęcać temu, jakie konsekwencje naszych nieodpowiedzial-
nych zachowań będą ponosić nasze dzieci, wnuki i prawnuki . 
Jakie nieodwracalne skutki dla naszego otoczenia przyniesie 
kontynuowanie nieprzemyślanych i destrukcyjnych dla klimatu 
działań, dyktowanych przede wszystkim maksymalizacją korzy-
ści materialnych . Rola odpowiedzialnie zarządzanych firm  
w obliczu takiej sytuacji nabrała zupełnie nowego znaczenia . 

Przedsiębiorstwa stały się promotorami uczciwej komunikacji 
z otoczeniem, inicjując dialog z różnymi grupami społeczny-
mi . Komunikacja ewoluowała do konstruktywnej wymiany 
poglądów, która prowadzi do lepszego poznania nastrojów 
społecznych i umożliwia zrozumienie, często odmiennego od 
naszego, punktu widzenia partnerów biznesowych . Prawdą 
jest, że przedsiębiorstwa – pomimo starań – nie są w stanie 
rozwiązać wszystkich problemów dotykających społeczeństwo . 
Głęboko wierzę jednak, że dzięki zaangażowaniu i zrozumie-
niu mogą wnieść pozytywny wkład w niwelowanie najbardziej 
dotkliwych skutków . 

Odpowiedzialność społeczna to jedno z ważniejszych wyzwań 
stojących przed polską gospodarką w najbliższych latach . 
Upowszechnianie etycznych zachowań będzie coraz częściej 
postrzegane jako warunek niezbędny dla poprawy konkuren-
cyjności firm i umacniania marek na rynku . Odpowiedzialność 
w prowadzeniu biznesu opłaca się wszystkim uczestnikom 
rynku . Zawirowania na światowych rynkach finansowych, 
jakich obecnie doświadczamy, są najlepszym przykładem na 
to, że prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny staje 
się kluczowe dla zapewnienia firmie zrównoważonego rozwo-
ju, który – w świetle ostatnich wydarzeń – wydaje się nabierać 
jeszcze bardziej istotnego znaczenia .

Mariusz Grendowicz
 prezes zarządu BRE Banku SA
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ne z ekologią . Znajomość terminu „zrównoważony rozwój” de-
klarowało 53% respondentów; 77% osób z tej grupy wskazało, 
spośród kilku zaprezentowanych im definicji, właściwy opis po-
jęcia . Z przeprowadzonego badania wynika, że występuje nie-
dosyt informacji na tematy związane z ekologią i ochroną środo-
wiska . Zdaniem największego odsetka internautów w mediach 
brakuje szczególnie danych na temat tego, jak zachować się  
w przypadku skażenia środowiska, jak poznać czy dany produkt 
jest ekologiczny, gdzie można kupić produkty ekologiczne, jak 
poznać czy dany produkt jest przyjazny dla środowiska oraz co 
oznaczają symbole umieszczone na produktach (np . symbol 
„nie testowano na zwierzętach”) .

Najlepszym źródłem informacji o zrównoważonym rozwoju 
jest, zdaniem respondentów, internet . Ponad połowa bada-
nych (52%) uważa, że w sieci można znaleźć wystarczającą ilość 
danych na tematy związane z ekologią i ochroną środowiska . 
Znacznie gorzej oceniono telewizję . Jedynie 38% osób uznało, 
że informuje ona w sposób wystarczający . W ocenie użytkow-
ników internetu najmniej wiadomości o ekologii przekazuje 
radio . 

Świadomość ekologiczna 
polskich internautów 
– na podstawie badania przeprowadzonego 
przez Gemius SA 

Badanie dotyczące świadomości ekologicznej pol-
skich internautów miało na celu poznanie pod-
stawowej wiedzy użytkowników sieci na temat 
ochrony środowiska, a także jej wpływu na ich 

zachowania (głównie konsumenckie) . Ankietowanie od-
było się w okresie od 12 do 27 czerwca 2008 roku . W ba-
daniu udział wzięło 1008 osób w wieku: 15-24 lat – 38%,  
25-34 – 23%, 35-44 – 19%, 45 i więcej – 20%; respondenci dys-
ponowali zróżnicowanymi dochodami, mieli wykształcenie 
średnie lub wyższe, połowa z nich była aktywna zawodowo . Za-
gadnienia poruszane w ankietach dotyczyły: źródeł, z których 
internauci czerpią informacje na tematy związane z ochroną 
środowiska, poziomu wrażliwości ekologicznej oraz zachowań 
proekologicznych . 

Wiedza na tematy związane z ochroną środowiska

Połowa badanych ocenia swój poziom wiedzy na temat ekolo-
gii/ochrony środowiska jako dobry, 37% uznaje, że nie jest on 
ani dobry, ani zły, natomiast 9% wie niewiele na tematy związa-

Od czego, twoim zdaniem, w największym stopniu zależy stan środowiska?
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od aktywności każdego z nas 

od uznania przez nasze społeczeństwo, że czyste środowisko jest ważną kwestią 

od zwiększenia aktywności władz lokalnych w dziedzinie ochrony środowiska 

od zaostrzenia przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska 

od zaostrzenia kontroli przestrzegania istniejących przepisów prawnych 

od ogólnej poprawy sytuacji finansowej państwa i gmin 

od aktywności kół biznesu, przedsiębiorców 

trudno powiedzieć 

Zdecydowany głos biznesu  
w debacie na temat zmian 
klimatycznych

Zmiany klimatyczne z pewnością stanowią zjawisko świa-
towe, a tym samym wymagają zintegrowanych działań 
sektorowych na skalę międzynarodową . Od 1990 r . Inter-
governmental Panel on Climate Change analizował wy-

niki badań naukowych związanych ze zmianami klimatycznymi . 
W opublikowanym w 2007 r . czwartym raporcie panel eksper-
tów stwierdził, że współczesna nauka ma ponad 90% pewności, 
że za ocieplenie klimatyczne odpowiadają przede wszystkim 
gazy cieplarniane emitowane w wyniku działalności człowie-
ka . Temat zmian klimatycznych obecny jest nie tylko na arenie 
międzynarodowej, ale także znajduje swoje odzwierciedlenie  
w poszczególnych krajach, również w Polsce . 

W ostatnim roku uwaga środowiska międzynarodowego skiero-
wana na kwestie klimatyczne zwiększyła zrozumienie dla tego 
problemu w naszym kraju . Niewątpliwie do takiego stanu rze-
czy przyczynił się fakt, iż Poznań był gospodarzem XIV Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), koncentrującej się na negocjacjach dotyczących przy-
szłej współpracy w zakresie przeciwdziałania światowym zmia-
nom klimatu . Spotkanie stało się płaszczyzną do wypracowania 
kolejnych kroków, przybliżając delegatów do ustalenia kształtu 
porozumienia klimatycznego mającego obowiązywać po wyga-
śnięciu protokołu z Kioto w 2012 r ., które ma zostać podpisane 
na szczycie w Kopenhadze w 2009 r . 

W odpowiedzi na aktualne globalne problemy klimatyczne 
oraz gospodarcze poszczególne państwa starają się pogodzić 
dekoniunkturę gospodarczą z koniecznością istotnego ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych . Szybka odpowiedź rządów 
na całym świecie na zaistniały kryzys finansowy pokazuje, że 
podejmowanie wspólnych decyzji i reagowanie na globalne 
wyzwania jest możliwe . Jednak w przeciwieństwie do kryzysu 
finansowego zmiany klimatyczne stanowią długoterminowe, 
nasilające się zjawisko, które wymaga wspólnych i konsekwent-
nych działań . Mimo że świat biznesu jest obecnie w bardzo trud-
nej sytuacji, wycofywanie się z walki ze zmianami klimatycznymi 
może wiązać się z długotrwałymi konsekwencjami . Środowisko 
biznesowe aktywnie uczestniczy w debacie na ten temat . W cza-
sie konferencji firma PwC wspólnie z FOB miała przyjemność 
uczestniczyć w jednodniowym wydarzeniu gospodarczym or-
ganizowanym wspólnie przez World Business Council Sustaina-
ble Development i International Chamber of Commerce . Spo-
tkanie przyciągnęło ponad 200 delegatów, którzy dyskutowali  
z przedstawicielami światowych przedsiębiorstw i organizacji, 

w szczególności na temat roli i reakcji biznesu na zmiany klima-
tyczne . Dyskusje miały na celu zapoznanie się z regionalnymi, 
krajowymi i sektorowymi perspektywami postrzegania sytuacji 
oraz zdefiniowaniem odpowiedzialności sektora prywatnego 
za wkład w opracowanie ram polityki klimatycznej . Program 
obejmował debatę nad zagadnieniami sprawności energetycz-
nej, opracowania i rozpowszechniania technologii, rynku han-
dlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz podejścia sektorowego 
do 4 podstawowych tematów: ograniczanie ryzyka, adaptacja, 
transfer technologii i finansowanie . Przedsiębiorcy zgodzili się, 
że zmiany klimatu stanowią zasadniczy problem gospodarczy,  
a także podkreślili, że należy zwiększyć rolę biznesu w kontek-
ście przeciwdziałania zmianom klimatycznym . Zgodzono się 
ponadto, że sektor prywatny powinien dawać przykład prze-
chodząc na gospodarkę niskoemisyjną . Grupa przedstawicieli 
świata biznesu licznie reprezentowana w Poznaniu była jedno-
myślna - podkreślała, że oczekuje konkretnych informacji doty-
czących przyszłych regulacji prawnych oraz wzywa państwa do 
współpracy przy realizacji średnio- i długoterminowych celów . 
Ponadto wyrażała potrzebę przyjęcia zintegrowanego podejścia 
do kwestii zmian klimatu, z uwzględnieniem wyzwań, takich jak 
rozwój gospodarczy i przeciwdziałanie ubóstwu w krajach roz-
wijających się, ochrona siedlisk i bioróżnorodności, bezpieczeń-
stwo energetyczne i dostęp do energii .

Konferencja w Poznaniu bez wątpienia przyczyniła się do zwięk-
szenia świadomości i zrozumienia zróżnicowanych aspektów 
zmian klimatycznych w polskich kręgach biznesowych . Przed-
siębiorstwa coraz częściej spotykają się z koniecznością zmie-
rzenia się ze zmianami klimatycznymi i regulacjami dotyczący-
mi emisji dwutlenku węgla, konieczna jest więc wszechstronna 
analiza ryzyka i szans oraz określenie właściwych reakcji na 
te wyzwania . Z uwagi na charakter polskiego przemysłu i ro-
snące naciski na ograniczanie emisji, polskie przedsiębiorstwa 
muszą podejść do problematyki zmian klimatu strategicznie,  
z uwzględnieniem niepewności związanych z przyszłymi przepi-
sami i uwarunkowaniami rynkowymi . 

Irena Pichola 
Lider Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju 

i Odpowiedzialnego Biznesu PricewaterhouseCoopers
Członkini Zarządu FOB
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Najwięcej użytkowników sieci (75%) wie, co oznacza (lub przy-
najmniej zna z widzenia – 36%) symbol „Teraz Polska” oraz 
„opakowanie nadające się do recyklingu” – odpowiednio 64% 
oraz 43% internautów . Najmniej znany jest natomiast znak 
„fair trade” . Aż 81% respondentów nigdy się z nim nie spotka-
ło . Symbol „nie testowano na zwierzętach” jest średnio znany 
internautom – nigdy nie widziało go 41% użytkowników sieci, 
a wśród osób, które twierdziły, że wiedzą, co on oznacza – aż 
15% badanych . Ponad połowa (54%) internautów nigdy nie 
widziała znaku „rolnictwo ekologiczne” . Jednocześnie aż 52% 
badanych twierdzi, że brakuje im informacji na produktach, 
objaśniających, czy dany towar jest ekologiczny/przyjazny dla 
środowiska . Można więc przypuszczać, że istnieje potrzeba 
promowania tego typu symboli oraz dokładnego wyjaśniania 
ich znaczenia . 

Wrażliwość ekologiczna internautów

Kwestie związane ze środowiskiem naturalnym w naszym kraju 
nie są internautom obojętne . Zdecydowana większość z nich 
(77%) przynajmniej w średnim stopniu martwi się stanem śro-
dowiska w Polsce . Jedynie co 25 badany deklaruje, że nie inte-
resuje się sprawami tego typu . Zdaniem większości badanych 
(66%) sytuacja związana z ochroną środowiska w naszym kraju 
uległa poprawie po wejściu Polski do Unii Europejskiej . Ponad 
połowa (56%) uważa, że teraz jest trochę lepiej niż było przed 
przystąpieniem Polski do Unii . 

Większość korzystających z internetu uważa, że stan środowi-
ska zależy przede wszystkim „od aktywności każdego z nas” 
(52% badanych) oraz „od uznania przez nasze społeczeństwo, 
że czyste środowisko jest ważną kwestią” (45%) . Jednocześnie 
jedynie 19% twierdzi, że mieszkańcy ich miejscowości podej-
mują działania na rzecz ochrony środowiska . Natomiast aż co 
siódma osoba zauważa, że w ich miejscach zamieszkania nikt 
nie podejmuje takich działań, mimo iż istnieje taka potrzeba . 

Zdaniem większości internautów za kwestie związane z ochro-
ną środowiska powinny być odpowiedzialne przede wszystkim 
władze gminy (72% badanych) oraz sami mieszkańcy (52%) .

Co osoby korzystające z internetu sądzą o produktach ekolo-
gicznych? Przede wszystkim uważają, że są to towary chętnie 
kupowane, przeznaczone głównie dla ludzi młodych oraz za-
możnych . W ich odpowiedziach można zauważyć jednak pew-
ną niespójność . Z jednej strony produkty ekologiczne postrze-
gane są jako dobra przeznaczone przede wszystkim dla ludzi 
zamożnych, z drugiej strony przeważają opinie, że cena takich 
produktów jest przystępna . Jednocześnie 78% badanych dekla-
ruje, że zdarza im się kupować produkty ekologiczne . Często 
lub bardzo często zakupu takich towarów dokonuje prawie co 
trzeci z nich . 

Zachowania proekologiczne internautów

Internauci bardziej wierzą w to, że zachowują się proekolo-
gicznie, niż jest tak w rzeczywistości . Ponad 70% badanych 
deklaruje, że zdarza im się kupować produkty ekologiczne, 
a jednocześnie połowa twierdzi, że nigdy nie widziała znaku 
„produkt rolnictwa ekologicznego” . Tajemnicą pozostaje więc, 
w jaki sposób część z nich rozpoznaje, czy dany produkt jest 
ekologiczny (a może respondenci kupują towary ekologiczne, 
sięgając po produkty wystawione na specjalnych półkach, np . 
w Tesco, i nie zwracają uwagi na znak?) . Można przypuszczać, 
że wiele osób uznaje, że robiąc zakupy, np . na lokalnych baza-
rach, nabywa towary ekologiczne .

Pytani o główne czynniki wpływające na wybór produktów co-
dziennego użytku badani najczęściej wymieniają: cenę (77%), 
jakość (75%) oraz termin przydatności do spożycia (71%) . Na 
to, czy produkt jest bezpieczny dla środowiska, zwraca uwagę 
jedynie 12% internautów . Ponad połowa respondentów dekla-
ruje także, że byłaby skłonna zapłacić więcej za produkty eko-
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logiczne/bezpieczne dla środowiska, jednak ich zdaniem na 
większości opakowań brakuje informacji o tym, czy towar jest 
ekologiczny .

Ponad trzy czwarte respondentów martwi się stanem środowi-
ska naturalnego w Polsce . Większość z nich zdaje sobie sprawę 
z tego, że działania każdego z nas mają bardzo duży wpływ na 
stan środowiska, w którym żyjemy . Najczęściej jednak podej-
mują oni aktywność, która nie wymaga poświęcenia dużej ilo-
ści wolnego czasu, czyli: sortują śmieci (62%), oszczędzają ener-
gię elektryczną (58%) oraz wodę (58%) . Niewielu z nich działa  
w organizacjach ekologicznych (3%), bierze udział w akcjach 
promujących zachowania proekologiczne (14%), czy rozmawia 
na tematy ochrony środowiska z rodziną lub znajomymi (32%) . 

Analizując odpowiedzi badanych, można także sądzić, że uwa-
żają oni produkty ekologiczne za zdrowsze od pozostałych . 39% 
respondentów decyduje się na nie przede wszystkim w trosce  
o własne zdrowie . Dla 38% główną motywacją jest dbałość 
o środowisko naturalne . Co piąta osoba kupiła produkt eko-
logiczny/bezpieczny dla środowiska, by sprawdzić czy jest on 

lepszy od zwykłych towarów . Ponad połowa badanych (57%) 
twierdziła także, że byłaby skłonna zapłacić więcej za produkt, 
gdyby miała pewność, że jest on bezpieczny dla środowiska . 
Deklaracje te powinny być jednak interpretowane bardzo 
ostrożnie . Jedynie 3% respondentów nigdy nie kupiło żadnego 
ekologicznego towaru – głównie dlatego, że „nie czuli takiej 
potrzeby” (57%) lub cena produktu była zbyt wysoka (42%) . 

Internauci uważają, że największy wpływ na stan środowiska 
naturalnego ma sortowanie odpadów (91% badanych), oszczę-
dzanie wody (84%) i energii elektrycznej (84%) oraz zabieranie 
torby wielokrotnego użytku na zakupy (84%), co oznacza, że 
aktywność proekologiczna użytkowników sieci jest w głównej 
mierze związana z aspektami ekonomicznymi, czyli dbaniem  
o budżet domowy . 

Iwona Kuraszko 
Menedżer ds. Badań i Rozwoju,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czy potrzeba szerszej edukacji 
ekologicznej?
Komentarz

Z badania wynika, iż większość respondentów wiąże jakość 
i kondycję środowiska ze swoimi zachowaniami, ale są  
w wynikach przesłanki, by domniemywać, iż na pozio-
mie dość infantylnym . Nie wystarczy segregować odpa-

dy, gasić światło i oszczędzać wodę, aby móc spokojnie czekać 
na Nowy Rok 2050 . Niestety nie . 

Poza samym brakiem refleksji obywateli, odpowiedzialność za 
taki stan umysłów konsumenckich ponoszą media . Nie podej-
mują poważnej debaty, gdyż w efekcie mogłaby ona oznaczać 
zmianę postaw konsumpcyjnych . W wyniku tejże zmiany miej-
sce reklam samochodów zajęłyby rowery i systemy współużyt-
kowania pojazdów, słodyczy i preparatów na odchudzanie – 
porady na temat zdrowego odżywiania, odzieży – różne formy 
second handów . Zupełnie inaczej musiałby funkcjonować sys-
tem bankowy, w którym prawdopodobnie dominowałyby mi-
kropożyczki w oparciu o rozbudowane systemy oszczędności, 
w miejsce ogłoszeń deweloperów pojawiłyby się towarzystwa 
budownictwa społecznego . I wtedy z pewnością badani inter-
nauci nie wspominaliby, iż proekologiczna postawa to pójście 
z torbą wielokrotnego użytku na zakupy, gdyż inne nie byłyby 
dostępne – a jeśli już, to na wyjątkowe okoliczności .

Wnioskuję, iż istnieje ogromna potrzeba wsparcia firm, które 
oferują nam bezodpadowe technologie, wysokiej jakości pro-
dukty i usługi, możliwie dużo czasu na samoedukację i rozwój . 
Obecne społeczeństwo pędzi z szybkością rakiety . Nie jestem 
pewien czy respondenci badania to zauważyli . Jeszcze 15 lat 
temu wiele wynalazków, które kształtują nasze codzienne po-
stawy (w tym internet, dzięki któremu przeprowadzono bada-
nie), nie było w powszechnym użyciu . Wiele z nich jest bardzo 
ekologicznych . Stąd obecnie wiele rozwiązań mamy w zasięgu 
ręki . A światło i woda dzięki nim zaoszczędzą się same . Oby-
śmy dzięki tym rozwiązaniom zyskali więcej czasu na zgłębianie  
w internecie wiedzy o tym, jak można skutecznie poprawić ja-
kość życia na naszej Planecie w harmonii ze wszystkimi żyjącymi 
istotami . Wyniki badania dowodzą, iż ten czas jest niezbędny 
dla podniesienia świadomości obywatelskiej .

Dr Maciej Kozakiewicz
wykładowca etyki biznesu

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Na co zwracasz uwagę, robiąc codzienne zakupy? Zaznacz wszystkie istotne dla ciebie czynniki.
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Odpowiedzialność społeczna 
mediów

Biznes to wzajemnie wpływające na siebie grupy in-
teresariuszy, dlatego to właśnie menedżerowie ds. 
public relations muszą myśleć szeroko o różnych gru-
pach społecznych, które mogą podlegać oddziaływa-

niu organizacji, a także o tym, jak te rozmaite grupy interesa-
riuszy mogą oddziaływać na siebie nawzajem.

Umiejętność przekonywania zawsze ułatwiała dojście do wła-
dzy politycznej, co wykorzystali już w V wieku p .n .e . sofiści (za-
wodowi nauczyciele), szkoląc młodych mężczyzn w sztukach 
przekonywania i przemawiania do ludzi . W rezultacie sofiści 
narazili się na krytykę, ponieważ uczyli również, jak najskutecz-
niej zdobyć zwolenników dla każdej sprawy, bez względu na 
prywatne przekonania . 

Ideałem byłoby, gdyby media, ukazując dany problem czy wy-
darzenie, przedstawiały wszelkie możliwe jego aspekty, tak 
aby czytelnik, słuchacz czy widz mogli poznać argumenty „za” 
i „przeciw”, i na ich podstawie wyrobić sobie własne zdanie . 
Słowem – rolą mediów winno być dążenie do zaprezentowa-
nia możliwie pełnego, całościowego oglądu sprawy . Według 
profesora Macieja Mrozowskiego standardami obiektywnego 
przekazywania wydarzeń są: faktyczność, bezstronność, praw-
da, istotność, a także neutralność prezentacji/formy . Jednak  
w sytuacji, gdy media, będące często w posiadaniu prywatnych 
koncernów, są elementem rynkowym, dla którego liczy się wy-
nik finansowy, obserwuje się dużą rywalizację o oglądalność,  
w której widz sprowadzony zostaje do roli konsumenta . Obiek-
tywizm więc, prowadzący do uczciwego dyskursu społeczne-
go, wydaje się być trudnym wyznacznikiem konstruowania 
komunikatów . 

Media w Polsce cieszą się jednym z najwyższych wskaźników 
zaufania wśród społeczeństwa . Według badania poziomu za-
ufania społecznego Edelman Trust Barometer z 2008 roku, aż 
45% Polaków ufa mediom . Dla porównania – w Wielkiej Bry-
tanii mediom ufa 19% Brytyjczyków . Wysoki poziom zaufania  
w stosunku do mediów w Polsce pokazuje, jak ważną rolę 
pełnią one w budowaniu świadomości społecznej . Z zaufania 
społecznego do mediów wynika obowiązek mediów wobec 
społeczeństwa: obiektywizm i bezstronność – pokazywanie 
różnych stron opisywanych problemów; rzetelne i uczciwe 
informowanie obywateli; relacja między wydawcą a redakto-
rem naczelnym – zapewnienie wolności słowa i swobody pracy 
dziennikarskiej . Etyka dziennikarska kładzie nacisk na obiekty-
wizm prezentowanych przekazów, poszukiwanie wielu stron 
ważnych z punktu widzenia danego tematu . Pokazywanie je-
dynie skrawków złożonego problemu może zrobić wiele złego .

Media publiczne najbardziej odpowiedzialne?

Według raportu „Społeczna odpowiedzialność mediów w syste-
mie gospodarki rynkowej” opracowanego przez dr . Krzysztofa 
R . Nowakowskiego z Instytutu Socjologii UW, dziennikarze  
i specjaliści ds . public relations ocenili, że mediami najbardziej 
odpowiedzialnymi społecznie są: radio publiczne, prasa oraz 
telewizja publiczna, a najmniej radio komercyjne . Partnerami 
badania byli: Instytut Monitorowania Mediów, KRRiTV, TVP SA, 
PR SA, FOB, SDP, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, SD RP 
Oddział Warszawski oraz PRoto .pl . Badanie przeprowadzono 
na próbie 713 dziennikarzy i specjalistów ds . public relations, 
gdzie 33,6% stanowili dziennikarze mediów publicznych, 10% 
– dziennikarze mediów koncesjonowanych (w tym interneto-
wych), 44,5% – dziennikarze prasowi oraz 12% – pracownicy 
działów marketingu i komunikacji . Na podstawie ich odpowie-
dzi został opracowany indeks odpowiedzialności społecznej 
mediów . Im wyższy indeks, tym większa odpowiedzialność spo-
łeczna środków masowego przekazu . Średnia wartość indeksu 
dla poszczególnych grup mediów wyniosła odpowiednio:

1. radio publiczne – 10,1 
2. telewizja publiczna – 9,9 
3. prasa – 9,8 
4. telewizja komercyjna – 8,5 
5. internet – 8,0 
6. radio komercyjne – 7,6 

Jak podaje raport, aż 77,7% respondentów uważa, że ofer-
ta Polskiego Radia i Telewizji Polskiej jest nasycona treściami 
komercyjnymi . Równocześnie według większości badanych 
media prywatne nie są w stanie zastąpić mediów publicznych  
w ich misji kulturotwórczej . 

Jaka więc powinna być rola społeczna mediów publicznych? 
Etyczny charakter działania organizacji to – według Ricky’ego  
W . Griffina – postawa wobec społecznej odpowiedzialności, 
w której organizacja postrzega siebie jako obywatela społe-
czeństwa i aktywnie poszukuje możliwości wkładu w dobro 
społeczne . Czy służba interesowi publicznemu przejawia się 
w promowaniu kampanii na rzecz przeciwdziałania zjawiskom 
patologicznym, ochrony środowiska naturalnego oraz prze-
strzegania praw obywatelskich? Z pewnością tak, ale nie tylko . 
Media powinny być forum prezentacji osiągnięć artystycznych, 
naukowych, kulturowych, przestrzenią przepływu różnorod-
nych opinii – szczególnie dla tych, którzy nie mają szerokiego 
dostępu do wiedzy . Zatem główną rolą mediów, oprócz obiek-
tywności i bezstronności, powinno być poszerzanie i wzboga-

canie wiedzy społeczeństwa oraz dbanie o tradycję i kulturę 
narodową . Krzysztof Nowakowski w raporcie pisze, że „zaan-
gażowanie mediów w sprawy, będące przedmiotem debaty pu-
blicznej, powinno charakteryzować się zarówno reagowaniem 
na pojawiające się problemy jak i aktywnym poszukiwaniem 
możliwości ich rozwiązywania” .

Media, PR i CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu stopniowo wchodzi do 
debaty publicznej, dlatego zadaniem mediów jest nie tylko ob-
serwacja i komentowanie zjawisk, ale i uczestniczenie w proce-
sie zmiany roli biznesu w społeczeństwie obywatelskim . Sytu-
acja ta tworzy automatycznie potrzebę zwiększenia aktywności 
również po stronie public relations . Jednak czy skupienie się  
w publikowanych komunikatach na charytatywnych – niezwią-
zanych ze strategią biznesową – aspektach działań CSR prywat-
nych firm, jest przyjęciem tego wyzwania? Dlaczego komunikaty  
o działaniach CSR firmy nie pokazują różnych wymiarów i stron 
zagadnienia? Okazuje się, że największą barierą w zwiększa-
niu zaangażowania mediów w CSR jest trudność z przebiciem 
się przez mur języka PR . Dziennikarzy wręcz odstręcza nachal-
ność działów i agencji PR, aby za wszelką cenę przeforsować 
jednostronne informacje . Warto może zadać sobie pytanie, 
jaka jest grupa docelowa poszczególnych wiadomości? Czy 
PR-owcy dostosowują komunikaty do oczekiwań kluczowych 
interesariuszy firmy? Czy interesariusze w ogóle otrzymują in-
teresujące ich informacje na temat działalności firmy? A może 
interesariusze to po prostu „wszyscy”, którym trzeba pokazać, 
że firma jest wspaniałą instytucją dobroczynną, zarabiającą  
w zasadzie tylko przy okazji? Dziennikarzy zniechęca otrzymy-
wanie jedynie pięknie brzmiących materiałów z działów PR, cha-
rakteryzujących się niestety brakiem zrozumienia podstawowej 
istoty społecznej odpowiedzialności biznesu . W komunikatach 
napływających do redakcji firmy stawiane są na piedestale, co 
sprawia, że przekazywane treści wyglądają na niewiarygodne, 
ponieważ nie opisują tego, co firma zrobiła w całej skali okre-
ślonego problemu, tylko pewien subiektywnie wybrany wyci-
nek działalności . 

Z drugiej strony – czy dziennikarze wnikliwie sprawdzają in-
formacje, czy starają się dotrzeć do interesariuszy firmy, aby 
dowiedzieć się, jakie korzyści z działań społecznie odpowie-
dzialnych mają pozostałe strony tworzące przedsiębiorstwo lub 
będące pod jego wpływem? 

Rola public relations zorientowanego na dialog

Dzięki możliwości swobodnego przepływu informacji, szcze-
gólnie dzięki sieci internetowej, konsumenci zaczynają intere-
sować się kwestiami związanymi ze społeczną odpowiedzialno-
ścią przedsiębiorstw . Duże znaczenie w tworzeniu przestrzeni 
dialogu pomiędzy interesariuszami ma niewątpliwie świadome 
swych możliwości społecznych public relations . Jakie konkretne 
korzyści przynoszą firmie społecznie odpowiedzialne działania? 
Czy w komunikatach od firm można dowiedzieć się, jakie firma 
czerpie korzyści z angażowania się w działania prospołeczne  
i proekologiczne? Efektywny dialog powinien bazować na 
wzajemnym zrozumieniu pomiędzy firmą a interesariuszami  
i na odpowiedzialności za rzetelną informację . Nie tylko me-
dia mają ogromną rolę do odegrania w kształtowaniu dyskursu 
społecznego na temat nowej roli biznesu w społeczeństwie, 
osoby zajmujące się komunikacją korporacyjną także . Czy obie 
grupy są tego świadome?

Iwona Kuraszko
Menedżer ds. Badań i Rozwoju 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu



w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

RAPORT  Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008

w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

RAPORT  Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008

�17

Biznes 
a miejsce pracy
Firma to szczególny typ społeczności, swoisty mikroświat, którego największym bogactwem 
są zdolności, zapał i zaangażowanie funkcjonujących w nim pracowników . Nie bez powodu 
eksperci podkreślają, że działania z zakresu CSR powinny w pierwszej kolejności obejmować 
właśnie ich – pracowników . Zwłaszcza gdy działamy w gospodarce wiedzy, która w dużej 
mierze oparta jest na potencjale intelektualnym ludzi . Firmy, chcąc podołać konkurencji, 
nastawione są na tworzenie systemów pracy opartych na wysokiej efektywności, co wymaga 
też dużej innowacyjności, oraz na budowę zaangażowania pracowników w realizację celów 
organizacji . Pokazuje to, jak ważne jest inspirowanie pracowników, inwestowanie w ich 
rozwój, motywowanie do osiągania celów firmy, tworzenie przyjaznych stosunków między 
pracownikami i dobrej atmosfery współpracy .

Kierownicy działów personalnych pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu strategii 
odpowiedzialności wśród pracowników i w całej firmie . Strategie nie obejmują wyłącznie 
działalności operacyjnej . To również kształcenie pracowników, wydobywanie z nich pomysłów 
i innowacji, a także kładzenie nacisku na ochronę środowiska w budowaniu marki pracodawcy 
cenionego i wybieranego przez potencjalnych pracowników . Bez zaangażowania działu 
personalnego realizacja strategii zrównoważonego rozwoju nie miałaby wielkich szans . 
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 Życie zawodowe i prywatne

 Rekrutacja

 Tworzenie/zachowanie 
miejsc pracy

Accenture
Przyszła mama w dobrej formie
Program, skierowany głównie do młodych mam, ma wspierać pracowników firmy 
w podjęciu decyzji o założeniu rodziny . Kobietom w ciąży firma zapewnia wsparcie 
administracyjne, możliwość elastycznego czasu pracy, pracy w niepełnym wymiarze 
godzin i pracy z domu oraz pakiet medyczny, także dla ich rodzin . 

Program powstał jako odpowiedź na wyniki ankiety badającej wskaźnik satysfakcji 
pracowników, które pokazały wzrost zainteresowania kobiet możliwością skorzysta-
nia z elastycznego czasu pracy . Realizacją programu zajmuje się dział marketingu, 
przy wsparciu działu HR . W firmie stworzono miejsce do karmienia (soft room),  
a o nowych narodzinach informuje się w komunikacie wewnętrznym lub za pośred-
nictwem newsletterów . W ramach programu młode mamy mogą też uczestniczyć  
w specjalnym programie wellness, obejmującym ćwiczenia fitness i na basenie, 
a także probiotyczne przekąski i napoje dostosowane do potrzeb kobiet w ciąży . 
Dostęp do profesjonalnie zredagowanych poradników pozwala odpowiedzieć na 
wątpliwości związane z ciążą i opieką nad dzieckiem, także w kontekście obowiąz-
ków zawodowych . Są one dostępne dla każdego pracownika firmy .

Korzyścią dla firmy jest zmniejszenie wskaźnika rotacji, co przekłada się na 
zatrzymanie w firmie najcenniejszych talentów, większe poczucie bezpieczeństwa  
i lojalności wobec firmy, a także wzrost zaangażowania w pracę . Określenie etapów 
odejścia i powrotu do pracy w związku z ciążą i wychowaniem dziecka pozwoliło na 
zminimalizowanie obaw o utratę pracy . Jasna i przejrzysta polityka oraz dodatkowe 
programy skierowane do kobiet pozwalają im lepiej przeżyć okres ciąży i bardziej 
cieszyć się macierzyństwem oraz swoją nową rolą .

Alcatel-Lucent 
System rekrutacyjny Taleo
Podstawą systemu Taleo jest kompleksowe zarządzanie rekrutacją w firmie . System 
powstał w celu usprawnienia metod pomagających w efektywnej rekrutacji i uła-
twiających wdrożenie się do pracy nowo zatrudnionym, wykorzystując narzędzia 
informatyczne . Rozwój firmy związany jest z rekrutacją i zatrudnianiem nowych 
pracowników, dlatego aby przyspieszyć i zwiększyć efektywność tych procesów, 
wprowadzono rozwiązania ograniczające biurokrację i pozwalające na większą 
decyzyjność lokalnego kierownictwa w sprawach związanych z rekrutacją .

System rekrutacyjny Taleo jest wspólną platformą dla kandydatów, działu HR, kie-
rowników zatrudniających i menedżerów akceptujących zatrudnienie . Menedżerowie 
poszukujący osób do pracy zgłaszają zapotrzebowanie w systemie, które po akceptacji 
jest wysyłane do działu HR i inicjuje proces naboru kandydatów na nowe stanowisko . 
Z kolei potencjalni kandydaci wprowadzają swoje aplikacje do systemu, które mene-
dżerowie działu HR i przyszli bezpośredni przełożeni mogą na bieżąco przeglądać  
i podejmować decyzje o kolejnych działaniach . Narzędziem wspierającym działania 
jest uruchomiony w 2008 r . portal dla pracowników, który pozwala na szybkie dotarcie 
do informacji, lepsze orientowanie się w tematyce kadrowej, procesach i procedurach 
oraz łatwiejszy dostęp do aplikacji intranetowych (np . urlopowych, szkoleniowych) . 

Skuteczność wprowadzonych rozwiązań mierzona jest za pomocą elektronicznych 
ankiet . Wspólna platforma, umożliwiająca informację online o statusie rekrutacji, 
ogranicza biurokrację, oszczędza czas do minimum, a także ogranicza obieg papie-
rowych dokumentów . Planowane jest wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności 
systemu rekrutacyjnego, takich jak automatyczne ogłaszanie w portalach rekruta-
cyjnych oraz zlecanie działań agencji rekrutującej .

Autostrada Eksploatacja
Solidny pracodawca dla lokalnej społeczności 
Jednym z celów strategicznych firmy Autostrada Eksploatacja jest założenie, że miej-
sca pracy w firmie są w głównej mierze zarezerwowane dla lokalnej społeczności . 
Odsetek pracowników ze społeczności lokalnej wynosi około 90% .

Inwestycje autostradowe wiążą się z oczekiwaniami lokalnych społeczności, które 
m .in . liczą na nowe miejsca pracy oraz napływ innych inwestycji, zwiększających 
dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego ich lokalnego otoczenia . Około 90% 
pracowników firmy pochodzi z okolicznych terenów województwa wielkopolskiego, 
objętych wysokim bezrobociem (ok . 15%) . Firma zapewnia pracownikom rozwój oso-
bisty poprzez szkolenia 3 razy w roku, obejmujące kursy kasjera walutowego, kursy 
spawania, operatorów koparko-ładowarki, kursy prawa jazdy kat . E, a także szkolenia 
z zakresu obsługi trudnego klienta, negocjacji oraz radzenia sobie w sytuacjach stre-
sowych . Poza szkoleniami zleconymi przez firmę pracownicy zachęcani są do dodat-
kowej, płatnej przez AESA, nauki języków obcych oraz nauki w szkołach wyższych .

Najważniejsze założenia polityki personalnej: wszyscy pracownicy AESA są objęci 
opieką medyczną; akcjonariusze corocznie tworzą nieobligatoryjny fundusz socjal-
ny, z którego wszystkim pracownikom wypłacane są dopłaty do wczasów; firma 
dofinansowuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci pracowników; elastyczny har-
monogram pracy dla kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego bądź wycho-
wawczego . 

Dzięki polityce personalnej wspierającej społeczność lokalną, firma zyskuje lojal-
nych, dobrze przeszkolonych pracowników, którzy z firmą wiążą swoją przyszłość, 
jak również małą rotację zatrudnienia, która w 2008 roku wynosiła 6% . W grudniu 
2008 roku AESA otrzymała nominację do tytułu Solidny Pracodawca . 

Bank Zachodni WBK 
Bank Przyjazny Mamom
Program „Bank Przyjazny Mamom” jest zespołem udogodnień skierowanych do mło-
dych mam, aby ułatwić im godzenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi . 
Program, powstały z inicjatywy Zarządu i działu HR, opracowany został przez spe-
cjalny zespół roboczy na podstawie sugestii i opinii kobiet, które wróciły z urlopów 
macierzyńskich . Za jego realizację odpowiadają pracownicy Departamentu Kadr, 
Departamentu Komunikacji z Pracownikami oraz dyrektorzy jednostek, w których 
zatrudnione są mamy . 

Inspiracją do stworzenia polityki personalnej dla młodych mam była publikacja Fun-
dacji Rodzić po Ludzku . Uwzględniono w niej powody, dla których Polki boją się zde-
cydować na dziecko . Jednym z nich była obawa przed utratą pracy . W BZWBK 70% 
zatrudnionych osób to kobiety, a zdecydowana większość z nich nie przekroczyła  
40 roku życia .

Korzyścią dla BZWBK jest możliwość zatrzymania wykwalifikowanych pracowników, 
którzy nie muszą dokonywać wyboru pomiędzy rozwojem zawodowym a życiem 
osobistym . Rozwiązanie umożliwia obniżanie kosztów związanych z zatrudnieniem, 
przeszkoleniem i wdrożeniem nowego pracownika . Program pozwala na zarządza-
nie procesem nieobecności wykwalifikowanych pracowników oraz zapewnienie 
zastępstwa na czas nieobecności w pracy kobiety przygotowującej się do urlopu 
macierzyńskiego lub wychowawczego . Pracownice mają zapewniony dodatkowy 
trzytygodniowy płatny urlop, możliwość czasowego zmniejszenia etatu, zwolnienie 
z planów sprzedażowych przez okres miesiąca, zachowanie stanowiska pracy oraz 
gwarancję wynagrodzenia sprzed urlopu macierzyńskiego/wychowawczego .

Podstawą ewaluacji programu jest ankieta oceniająca, przeprowadzona wśród pra-
cownic, które przebywały na urlopie macierzyńskim i wróciły do pracy . W 2008 roku 
ilość pracownic, które skorzystały z dodatkowego płatnego urlopu (w wymiarze  
3 tygodni) wynosiła 225 (70%) spośród 321 do tego uprawnionych .

Commercial Union Polska
Standardy dobrych praktyk w intranecie
W ramach wdrażania i promocji wśród pracowników standardów Commercial Union, 
firma zamieściła w intranecie następujące dokumenty: „Standardy Dobrych Prak-
tyk” oraz „Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych” Polskiej Izby Ubezpieczeń . 
Opublikowane w intranecie materiały zawierają wskazówki i praktyczne instrukcje 
postępowania w odniesieniu do konkretnych sytuacji i zagadnień, co pomaga pra-
cownikom w codziennej pracy .
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Nazwa: Accenture Sp . z o .o .

Główna działalność: konsulting
Siedziba: 00-121 Warszawa, 

ul . Sienna 39
Rok założenia w Polsce: 1993

Liczba zatrudnionych w 2008: 1210
Strona internetowa: www .accenture .pl

Nazwa: Autostrada Eksploatacja SA

Główna działalność: operator autostrad 
(w chwili obecnej autostrady płatnej 
A2 Konin – Nowy Tomyśl)
Siedziba: 60-004 Poznań, 
ul . Głogowska 431
Rok założenia: 2000
Liczba zatrudnionych w 2008: 339
Strona internetowa: www .aesa .pl

Nazwa: Bank Zachodni WBK S .A .

Główna działalność: bankowość
Siedziba: 50-950 Wrocław, 
ul . Rynek 9/11
Rok założenia: 2001
Liczba zatrudnionych w 2008: 9590
Strona internetowa: www .bzwbk .pl

Nazwa: Alcatel-Lucent Polska Sp . z o .o .

Główna działalność: teleinformatyka – 
rozwiązania i usługi

Siedziba: 02-697 Warszawa, 
ul . Rzymowskiego 53

Rok założenia w Polsce: 1995
Liczba zatrudnionych w 2008: 850

Strona internetowa: 
www .alcatel-lucent .pl

 Życie zawodowe i prywatne

 Komunikacja wewnętrzna
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Rozpowszechnianie dokumentów wśród pracowników poprzez komunikacyjne ka-
nały wewnętrzne ma na celu zachęcenie ich do współtworzenia i stosowania zasad 
etyki w prowadzonej przez Commercial Union działalności finansowo-ubezpiecze-
niowej . Dzięki łatwemu dostępowi do wiedzy na temat standardów współpracy 
firmy z innymi interesariuszami, pracownicy są świadomi obowiązujących zasad  
dobrych praktyk w firmie . 

Firma Commercial Union przyjęła standardy do stosowania jako pierwsza ze wszyst-
kich polskich ubezpieczycieli . Do tej pory nie mierzono efektywności ich funkcjono-
wania, dlatego w planach firmy jest opracowanie systemu mierzalności stosowania 
praktyk wśród pracowników .

Danone 
„Bumerang”
Projekt „Bumerang” polega na budowaniu kultury relacji w firmie, opartej na wza-
jemnym szacunku między pracownikami poprzez angażowanie ich w spotkania, 
mające formę dialogu, podczas których wspólnie wypracowują standardy codzien-
nej współpracy, a także omawiają pożądane i niepożądane zachowania . Spotkania 
prowadzone są przez ochotników, tzw . Emisariuszy, którzy po szkoleniu prowa-
dzą samodzielne rozmowy, jednocześnie zapraszając inne osoby do włączenia się .  
W razie potrzeby Emisariusze mogą zwrócić się do Mentorów − grupy doświadczo-
nych menedżerów, pracujących w różnych działach firmy, którzy mogą służyć radą 
lub działać osobiście .

Dla Emisariuszy korzyścią z zaangażowania jest indywidualny rozwój i wzrost kom-
petencji − przede wszystkim umiejętności komunikacji interpersonalnej . Pracownicy 
mogą mieć także realny wpływ na atmosferę w firmie, która ułatwia komunikację  
i współpracę oraz sprawia, że chętniej przychodzi się do pracy, co wpływa na popra-
wę wyników osiąganych przez poszczególne zespoły i całą firmę .

Aby określić efektywność programu, w grudniu 2008 roku firma przeprowadziła 
wśród pracowników badanie na temat szacunku, co pozwoliło na porównanie wy-
ników z Badaniem Opinii Pracowników z 2007 roku . Okazało się, że liczba pracow-
ników, którzy zgadzają się ze stwierdzeniem: „W pracy jestem traktowany uczciwie  
i z szacunkiem” wzrosła z 54% do 72% . Postępy projektu były śledzone na podstawie 
liczby przeprowadzonych rozmów (łącznie blisko 500) oraz nowych Emisariuszy (po-
nad 100 osób wyraziło chęć przyłączenia się do projektu) . 

W 2008 roku nie udało się porozmawiać ze wszystkimi pracownikami, dlatego plan 
na najbliższy rok to dotarcie do wszystkich pracowników firmy (prawie 1500 osób) .

DHL Express (Poland) 
Mapy Dialogowe
W ramach światowej inicjatywy grupy Deutsche Post World Net w Polsce realizo-
wana jest wieloletnia strategia First Choice, która ma na celu zaangażowanie pra-
cowników w osiąganie celów strategicznych i operacyjnych firmy . Każdy pracownik 
może zgłosić pomysł na usprawnienie procesów DHL . Działania w obrębie strategii 
prowadzone są w oparciu o sprawdzoną metodykę ciągłego doskonalenia procesów . 
Pracownicy DHL Express Poland rozpoczęli w 2008 roku obejmujący całą Polskę cykl 
spotkań – warsztatów dotyczących strategii First Choice, podczas których poznając 
dokładnie cele firmy w poszczególnych obszarach, sami identyfikują problemy i szu-
kają sposobów, jak je wyeliminować, aby zwiększać satysfakcję klientów ze świad-
czonych usług . 

Spotkania odbyły się łącznie w 40 lokalizacjach, gromadząc około 2100 kurierów 
oraz około 700 pracowników . Na warsztatach tych spotykali się i wspólnie pracowali 
przedstawiciele kurierów, pracowników punktów przyjęć, magazynu, działu rozli-
czeń, koordynatorów transportu kurierskiego, konsultantów telefonicznej obsługi 
klienta, działu sprzedaży oraz działów wsparcia . 

Kryteriami sukcesu programu są: ilość uczestników Road Show First Choice, ilość 
przeprowadzonych map dialogowych, ilość zgłoszonych propozycji udoskonaleń, 
np . co można zmienić w dziale/firmie . 

Podczas warsztatów zdefiniowano obszary, w których następnie wprowadzono  
− na podstawie prac poszczególnych grup − rozwiązania mające zmienić i usprawnić 
funkcjonowanie firmy . W niektórych obszarach rozwiązania przyczyniły się do zre-
dukowania kosztów . 

Mapy Dialogowe dają możliwość współpracy między pracownikami różnych działów 
firmy, ułatwiają integrację pracowników i wymianę doświadczeń . Warsztaty utwier-
dziły pracowników w przekonaniu, że warto mówić o swoich pomysłach i udoskona-
lać procesy i procedury, dzięki którym firma poprawia jakość i efektywność działań 
oraz obsługi klienta .

Grupa LOTOS 
Kadra 2009 – Program 10+ 
Elementem strategii rozwoju rafinerii w Gdańsku jest Program 10+ polegający na 
zbudowaniu do roku 2010 kompleksu instalacji, dzięki którym stanie się ona jedną 
z najbardziej nowoczesnych i ekologicznych . Projekt „Kadra 2009” służył pozyska-
niu wykwalifikowanej kadry do pracy w powstającym kompleksie . Rekrutację pro-
wadzono poprzez ogłoszenia prasowe i internetowe, informacje w mediach, udział  
w Targach pracy oraz wizyty na uczelniach wyższych . 

Dzięki projektowi zatrudniono 120-osobową załogę do obsługi nowoczesnych insta-
lacji technologicznych . Pracownicy mają zagwarantowaną stabilizację zawodową, 
dochód na korzystnym poziomie oraz możliwość rozwoju kariery poprzez systema-
tyczne podnoszenie kwalifikacji, zaś firma zyskała kapitał ludzki niezbędny do wyko-
rzystania nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych .

Dodatkowo, myśląc o kształceniu specjalistów odpowiadających na potrzeby rynku, 
firma podpisała umowę o długoletniej współpracy z Politechniką Gdańską oraz Aka-
demią Górniczo-Hutniczą, dotyczącą wspólnej działalności w zakresie przedsięwzięć 
technicznych i technologicznych, badań, wymiany wiedzy, wzajemnego wsparcia 
naukowego, dydaktycznego i finansowego .  

Studenci uruchomionej w roku akademickim 2007/ 2008 w wyniku wspólnych dzia-
łań nowej specjalności na PG – technologii przemysłu rafineryjnego i petrochemicz-
nego, mają największe szanse na odbycie praktyk w Grupie LOTOS – do końca 2008 
przyjęto na nie już 20 spośród 32 osób . Najlepsi mogą także liczyć na stypendium  
finansowane przez koncern . Projekt wpłynął także na wzrost motywacji pracowni-
ków koncernu, których doświadczenie wykorzystywane jest przy tworzeniu i realizo-
waniu procesu dydaktycznego, zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej .

ING BANK ŚLĄSKI  
Przewodnik po ING 
„Przewodnik po ING” jest szkoleniem adaptacyjnym, które ma na celu zapoznanie 
pracowników z kulturą organizacyjną i zasadami funkcjonującymi w firmie oraz uła-
twienie poruszania się w strukturze nowym pracownikom . Szkolenie, przygotowane 
przez trenerów wewnętrznych działu HR, składa się z dwóch części: e-learningowej 
dostępnej w miejscu pracy oraz jednodniowego warsztatu bezpośredniego . W ra-
mach interaktywnego warsztatu pracownik zapoznaje się z kulturą organizacyjną, 
zasadami biznesowymi, strategią, historią ING w Polsce oraz na świecie . Dodatkowo 
przekazywane są informacje na temat struktury organizacyjnej . 

Szkolenia pomagają w realizacji zamierzonych celów biznesowych, ponieważ dzięki 
nim pracownik jest świadomy oczekiwań firmy, poznaje zasady, którymi należy się 
kierować w pracy, łatwiej mu również zrozumieć swoje miejsce w firmie . Dodatko-
wym atutem jest spotkanie z top menedżerem, który opowiada o swojej ścieżce 
kariery w ING . Z jednej strony, spotkanie to okazja poznania w pierwszych dniach 
pracy menedżera wyższego szczebla, np . dyrektora banku, z drugiej − poznanie przy-
kładowej ścieżki rozwoju w banku . 

Efektywność szkolenia mierzona jest po jego zakończeniu w oparciu o ankiety satys-
fakcji oraz opinie osób zainteresowanych – uczestników szkolenia oraz przełożonych, 
którzy ich zgłaszają . Wyniki przeprowadzonej po wdrożeniu projektu anonimowej 
ankiety oscylowały wokół najwyższej możliwej oceny (w pięciostopniowej skali) .
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Nazwa: Grupa Commercial Union Polska

Główna działalność: finansowo-
ubezpieczeniowa

Siedziba: 00-838 Warszawa, 
ul . Prosta 70

Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 1300

Strona internetowa: www .cu .pl

 Komunikacja wewnętrzna

 Partycypacja pracowników 
w zarządzaniu

Nazwa: Danone Sp . z o .o . 

Główna działalność: świeże produkty 
mleczne

Siedziba: 01-103 Warszawa,  
ul . Redutowa 9/23

Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 1427

Strona internetowa: www .danone .pl

Nazwa: DHL Express (Poland) Sp . z o .o .

Główna działalność: logistyka,  
krajowe i międzynarodowe usługi 

kurierskie i ekspresowe
Siedziba: 02-823 Warszawa,  

ul . Osmańska 2
Rok założenia w Polsce: 2003

Liczba zatrudnionych w 2008: ok . 5300 
pracowników i współpracowników

Strona internetowa: www .dhl .com .pl

Nazwa: Grupa LOTOS S .A .

Główna działalność: wydobycie  
i przerób ropy naftowej  
oraz produktów ropopochodnych
Siedziba: 80-718 Gdańsk,  
ul . Elbląska 135
Rok założenia: 1975
Liczba zatrudnionych w 2008: 1246
Strona internetowa: www .lotos .pl

Nazwa: ING Bank Śląski SA

Główna działalność: bankowość
Siedziba: 40-086 Katowice,  
ul . Sokolska 34
Rok założenia: 1988
Liczba zatrudnionych w 2008: ok . 8000
Strona internetowa: www .ing .pl

 Tworzenie/zachowanie 
   miejsc pracy

 Komunikacja
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Microsoft 
Pracujący rodzic
Program „Pracujący rodzic”, wprowadzony w 2007 roku, ma na celu wesprzeć pracowni-
ków Microsoft Polska w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywat-
nym . Polityka personalna w polskim oddziale firmy jest częścią globalnej strategii HR, 
gdzie kładzie się nacisk na przyjazną atmosferę i relacje międzyludzkie . Spłaszczenie 
struktury organizacyjnej (ang . flat management) zwiększa poziom integracji zespołu . 

Program powstał w oparciu o opinie i doświadczenia pracowników Microsoft . Po-
czątkowo był skierowany do pracujących mam, jednak po wielu konsultacjach zo-
stał rozszerzony na wszystkich rodziców, tak aby również mężczyźni mogli korzystać  
z udogodnień . W polskim oddziale Microsoft zatrudnionych jest obecnie 300 pra-
cowników, z czego 25% stanowią kobiety . Kobiety w ciąży i po urlopie macierzyń-
skim mogą ubiegać się o ustalenie indywidualnego czasu pracy, wykonywanie części 
zadań z domu czy obniżenie wymiaru czasu pracy do maksymalnie 6 godzin dzien-
nie . Kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim zachowują wszystkie przywi-
leje pracownicze, mogą również korzystać ze służbowych narzędzi pracy, takich jak 
samochód, laptop czy telefon komórkowy . Wszyscy rodzice dzieci do lat 14 mogą 
korzystać z elastycznego planowania czasu pracy lub wykonywać część zadań służ-
bowych z domu . 

Od momentu wdrożenia programu „Working Parent”, 9 pracujących w Microsoft ko-
biet zostało mamami, a kolejna trójka dzieci jest „w drodze” . Firma została wyróż-
niona w rankingach pracodawców: „Najlepsi Pracodawcy w Polsce” (w czołówce po 
raz trzeci) i „Najlepsi Pracodawcy w Europie Centralnej” . Ponadto Microsoft po raz 
czwarty wyróżniono w Ogólnopolskim Rankingu Pracodawców „KOMPAS”, sporzą-
dzanym na podstawie głosów oddawanych przez studentów z całej Polski . 

Nestlé Polska 
Szkolenia Żywieniowe 
Celem projektu Inteligencja Żywieniowa jest edukowanie pracowników z zakresu 
wiedzy żywieniowej, która w obszarze zawodowym wspomoże realizację strategii 
rozwoju firmy . W 2007 roku firma rozpoczęła projekt szkoleń żywieniowych „Inteli-
gencja Żywieniowa” dla wszystkich pracowników Nestlé na świecie . Szkolenia te są 
częścią globalnej strategii Nestlé, której celem jest ewolucja firmy w kierunku za-
ufanego partnera i doradcy konsumentów w dziedzinie żywienia, zdrowia i dbałości  
o dobre samopoczucie . Szkolenia żywieniowe, trwające od 2007 do 2008 roku, obję-
ły wszystkich pracowników firmy . 

Szkolenia zostały przygotowane w 3 modułach: podstawowym, zaawansowanym 
i specjalistycznym, w zależności od stopnia zaangażowania pracownika w proces 
tworzenia produktów i komunikacji z konsumentami . Warsztaty żywieniowe pro-
wadzone były przez pracowników firmy − specjalistów ds . żywienia, którzy zostali 
wcześniej przygotowani do pełnienia roli trenerów żywieniowych . Dzięki szkole-
niom żywieniowym pracownicy mogą lepiej zrozumieć przemiany, jakie zachodzą  
w firmie − rozszerzenie strategii Nestlé o element propagujący prawidłowe odżywa-
nie, zdrowie i dobre samopoczucie .

Efektywność szkoleń jest mierzona na dwa sposoby: 1) Monitorowanie stanu wiedzy 
żywieniowej uczestników przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu, gdzie 
mierzy się tzw . iloraz wiedzy żywieniowej; osiągnięty średni wynik dla całej firmy to 
82 punkty (najwyższy możliwy do uzyskania to 100, planowany to 75) . 2) Po każdym 
szkoleniu przeprowadzana jest ankieta oceniająca trenerów szkoleniowych oraz po-
ziom przydatności i sposób wykorzystania wiedzy . Wyniki wskazują, iż szkolenia są 
pozytywnie przyjmowane (średnia 4,8 w skali 1 - 5), a także że wiedza wykorzystywa-
na jest do zmian osobistych nawyków żywieniowych pracowników .

PKP CARGO 
Rozwój zasobów ludzkich 
Celem projektów edukacyjnych PKP CARGO jest rozwój zasobów ludzkich, aby stale 
dopasowywać kompetencje pracowników do aktualnych potrzeb . W czasie restruk-
turyzacji firmy, rozwój i szkolenia liderów zmian są szczególnie istotne, ponieważ 

wiedza kadry zarządzającej jest niezbędna do wprowadzania przekształceń w spo-
sób optymalizujący koszty i czas .

Liczba pracowników objętych programem polepszania poziomu wykształcenia  
w 2007 i 2008 roku wynosi: poprzez uczestnictwo w studiach wyższych − 775; po-
dyplomowych, w tym studiach dofinansowanych z EFS oraz MBA − 347; komplek-
sowe projekty szkoleniowe dla kadry zarządzającej (studia MBA, 2007 r . − 19 osób 
i studia podyplomowe dofinansowywane z EFS w roku akademickim 2006/2007 − 
146 osób); laboratorium menedżerskie − 39; podyplomowe Studia Menedżerskie 
„Europejski Model Zarządzania” − 32; podyplomowe Studia Zarządzania Projektami 
według metodyki Prince 2 − 21; staże zawodowe w Przedstawicielstwie PKP S .A .  
w Brukseli − 8; szkolenia językowe w czasie pracy − 190 . 

Projekt przyczynił się do wzrostu motywacji i zaangażowania pracowników . Jego 
założeniem było zmniejszenie fluktuacji kluczowych pracowników, co ma szcze-
gólne znaczenie w okresie reorganizacji . Prawie wszyscy pracownicy uczestniczący  
w podnoszeniu kwalifikacji na studiach magisterskich i podyplomowych nadal pracują  
w spółce . W okresie reorganizacji nie było fluktuacji kadr na znaczących stanowi-
skach . Poszerzenie zasobu wiedzy pozwoliło kadrze zarządzającej na lepsze zrozu-
mienie procesów zmian i zmniejszenie kosztów ich wprowadzania .

Planowana jest optymalizacja procesu kształcenia i zmniejszanie kosztów poprzez 
poszukiwanie projektów dofinansowanych z EFS, a także kontynuowanie szkoleń 
językowych . Rozwinięcie projektu polegać ma na włączeniu w proces dystrybucji 
wiedzy nowoczesnych technologii .

PricewaterhouseCoopers 
Zintegrowane podejście do zarządzanie różnorodnością 
W ramach globalnej strategii różnorodności firmy PwC powstał w Polsce zespół, 
którego zadaniem jest promowanie, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz 
różnorodności w zakresie płci, wieku, kultury, narodowości i religii pracowników .  
W skład Zespołu ds . zarządzania różnorodnością wchodzą osoby na różnych szcze-
blach firmy i reprezentujące różne działy, pracami Zespołu kieruje osoba z najwyż-
szego szczebla kierownictwa firmy − partner zarządzający drugim co do wielkości 
działem w polskiej firmie (Działem Doradztwa Podatkowego) . 

Rozwiązaniami funkcjonującymi w firmie są: elastyczny czas pracy, zmniejszony wy-
miar czasu pracy np . po urlopie macierzyńskim − powrót do firmy na część etatu, 
telepraca wiążąca się z zapewnieniem infrastruktury teleinformatycznej (telefon ko-
mórkowy, laptop, terminal Blackberry), możliwość przeniesienia pracy do innego 
biura lub do innego działu czy zespołu firmy . Elementem rozwoju różnorodności 
w firmie są również programy rozwojowe . Ich celem jest szkolenie odpowiednich 
kompetencji przywódczych i uwrażliwienie społeczne poprzez pracę w projektach 
z zakresu CSR . 

Efekty prac wewnętrznych Zespołu regularnie mierzone są poprzez poziom satysfak-
cji wszystkich pracowników . Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest wskaźnik 
liczby kobiet i mężczyzn na poszczególnych stanowiskach, który jest regularnie mie-
rzony i analizowany . Obecnie spośród trzech partnerów zarządzających największy-
mi działami w firmie dwóch to kobiety . 

W ramach działań Zespołu planowane jest spotkanie warsztatowe dotyczące róż-
nic w sposobach pracy i zarządzania wśród kobiet i mężczyzn . Jego celem będzie 
uświadomienie pracownikom, że różnorodność nie musi być problemem, a dobrze 
wykorzystana może stać się dużym atutem organizacji . 

Procter & Gamble
Równe szanse rozwoju 
Podstawą globalnej kultury korporacyjnej P&G jest oparcie filozofii zarządzania 
ludźmi na wartościach takich jak szacunek, równość i uczciwość . Zapewnienie rów-
nych szans w miejscu pracy wzbogaca kulturę organizacyjną, zwiększa kreatywność, 
efektywność i motywację, jak również ma pozytywny wpływ na budowanie sukcesu 
ekonomicznego firmy . 
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 Życie zawodowe i prywatne

 Edukacja pracowników

 Edukacja pracowników

Nazwa: Microsoft Sp . z o .o . 

Główna działalność: branża IT: 
międzynarodowy producent 

oprogramowania komputerowego, 
aplikacji serwerowych i technologii 

informatycznych dla klientów 
indywidualnych, firm i instytucji

Siedziba: 02-222 Warszawa,  
Al . Jerozolimskie 195a

Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 300

Strona internetowa: 
www .microsoft .com/poland 

Nazwa: Nestlé Polska S .A .

Główna działalność: produkcja 
wyrobów spożywczych

Siedziba: 02-678 Warszawa,  
ul . Szturmowa 2

Rok założenia w Polsce: 1993
Liczba zatrudnionych w 2008: 2800
Strona internetowa: www .nestle .pl

Nazwa: PKP CARGO SA

Główna działalność: transport 
kolejowy, przeładunek towarów, 
magazynowanie i przechowywanie 
towarów, przewozy kolejowo-
promowe, usługi trakcyjne i taborowe 
związane z wynajmem i utrzymaniem 
lokomotyw i wagonów oraz usługi 
logistyczne i spedycyjne
Siedziba: 02-021 Warszawa, 
ul . Grójecka 17
Rok założenia: 2001
Liczba zatrudnionych w 2008: 37687
Strona internetowa: www .pkp-cargo .pl

 Równe szanse i różnorodność

 Równe szanse i różnorodność

Nazwa: PricewaterhouseCoopers Sp . z o .o .

Główna działalność: świadczenie usług  
w zakresie audytu, doradztwa 
finansowego i podatkowego klientom  
z sektora publicznego oraz prywatnego,  
a także doradztwo w obszarze 
odpowiedzialnego biznesu  
i zrównoważonego rozwoju
Siedziba: 00-638 Warszawa,  
Al . Armii Ludowej 14
Rok założenia w Polsce: 1990
Liczba zatrudnionych w 2008: 1100
Strona internetowa: www .pwc .pl
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Kariera w P&G opiera się na filozofii „promocji od wewnątrz”, co oznacza, że na 
kolejne stanowiska firmy promowani są pracownicy, którzy wykazali się odpowied-
nimi umiejętnościami i predyspozycjami . Procedury rekrutacyjne, programy eduka-
cyjne i systemy wynagradzania skonstruowane są tak, aby wszyscy pracownicy mieli 
jednakowe szanse rozwoju i kariery . Wszyscy pracownicy P&G, jak również stażyści  
i praktykanci, mają dostęp do rozbudowanego systemu szkoleń . 

Wśród osób zatrudnionych w firmie jest ogółem 49% kobiet i 51% mężczyzn, zaś re-
lacje płci na stanowiskach kierowniczych wynoszą odpowiednio 39% do 61% . Równe 
kryteria wpisane są w strategię zarządzania wynagrodzeniami – ich wysokość zależy 
jedynie od stażu i wyników pracy . Dodatkowo, P&G proponuje szereg udogodnień 
pozwalających na łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi zarówno kobie-
tom jak i mężczyznom . Wśród nich są takie rozwiązania jak m .in . elastyczne godziny 
pracy czy możliwość pracy z domu . 

Pracownicy P&G w dorocznej ankiecie wysoko oceniają stopień zadowolenia i satys-
fakcji z pracy . Firma cieszy się także uznaniem wśród studentów, o czym świadczą 
czołowe lokaty w rankingach „Pracodawca Roku” AIESEC, „Kariera z pracodawcą” 
Grupy MODUS oraz KOMPAS organizowany przez SGH . W roku 2007 P&G zdobyła 
wyróżnienie „Firma Równych Szans – Gender Index” .

Sandvik Mining and Construction
Wprowadzenie normy odpowiedzialności społecznej SA8000 
Obowiązujący w firmie Sandvik Kodeks Postępowania stanowi część zasad, któ-
re mają na celu ciągłą poprawę osiągnięć na polu finansowym, środowiskowym  
i społecznym . Wprowadzenie do zintegrowanego systemu zarządzania firmy normy 
SA8000 przez kierownictwo firmy ma na celu realizację wartości Kodeksu Postępo-
wania firmy . 

Realizowanie standardu SA8000 obejmuje: zdefiniowanie przez kierownictwo poli-
tyki firmy dotyczącej odpowiedzialności społecznej i warunków pracy; powszechny 
dostęp do tego dokumentu; okresowy przegląd odpowiedzialności i efektywności 
polityki firmy, a także procedur i wyników realizacji w stosunku do wymagań stan-
dardu; wyznaczenie przedstawiciela kierownictwa w firmie, który, niezależnie od 
innych obowiązków, nadzoruje spełnienie wymagań standardu; umożliwienie pra-
cownikom wyboru przedstawiciela ze swojej grupy dla ułatwienia komunikacji z kie-
rownictwem w sprawach związanych ze standardem; zgodnie z wymaganiami ZSZ są 
odpowiednie procedury dla oceny i wybierania dostawców również w oparciu o ich 
akceptowanie wymagań standardu . 

W ramach standardu SA8000 działaniami objęte zostały: praca dzieci, praca wymu-
szona, bezpieczeństwo i higiena pracy, swoboda stowarzyszania załogi i prawo do 
negocjacji zbiorowych, dyskryminacja pracowników, praktyki dyscyplinarne, godzi-
ny pracy, wynagrodzenie . Wdrożenie standardu przyczyniło się do tego, że firma 
stała się bardziej przejrzysta i wiarygodna dla kontrahentów . Efektywność normy 
SA8000 została potwierdzona m .in . audytem zewnętrznym zgodności normy z wy-
maganiami . Firma przeprowadziła wewnętrzną ankietę znajomości i akceptowania 
zasad polityki społecznej z SA8000 przez pracowników . 

Telekomunikacja Polska
Bezpieczeństwo dzieci w internecie 
W ramach prowadzonego od 2004 roku programu „Edukacja z Internetem TP”, któ-
rego głównym elementem jest problem bezpieczeństwa w sieci, Grupa TP włączy-
ła do działań pracowników TP i Orange prowadzenie w ramach wolontariatu lekcji  
w szkołach na temat bezpiecznego zachowania dzieci w sieci . Program nauczania 
konsultowany był z Fundacją Dzieci Niczyje, która jest partnerem całego programu 
od początku jego istnienia . 

Wolontariusze sami wybierają szkoły, w których chcą przeprowadzić lekcję dla dzieci 
(głównie są to szkoły, w których uczyły się ich dzieci lub szkoły z ich rodzinnych 
miejscowości), a także decydują o skali zaangażowania (samodzielne prowadzenie, 
wsparcie nauczycieli, ustalenie liczby lekcji) . Każdy wolontariusz otrzymuje ubezpie-
czenie, zwrot kosztów podróży oraz dzień wolny lub ½ dnia wolnego na zrealizowa-

nie zajęć w wybranej szkole . W 2008 roku lekcje przeprowadziło 47 wolontariuszy 
− razem w 132 lekcjach wzięło udział ponad 4 tys . uczniów . W związku z tym, że 
projekt jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju, firma nie dysponuje pełnymi bada-
niami z zakresu mierników ilościowych (np . liczba wolontariuszy) oraz jakościowych 
(sprawozdania z zajęć) . Pełne badanie efektywności programu będzie przeprowa-
dzone po roku jego działania − w czerwcu 2009 . 

Program wolontariacki przyczynia się przede wszystkim do budowania dobrych 
relacji ze społecznością lokalną . Pracownicy − członkowie lokalnych wspólnot,  
a równocześnie specjaliści od spraw internetu i rodzice, mogą pokazać jak mądrze 
wykorzystywać internet w edukacji .

Firma planuje rozszerzenie programu o zajęcia z młodzieżą gimnazjalną, tematykę 
edukacji w ramach nowych technologii (materiały przygotowane zostaną z partne-
rami społecznymi − Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacją Nauka i Wiedza i innymi orga-
nizacjami) oraz nowe szkolenia dla wolontariuszy .
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 Standardy zarządzania

 Wolontariat pracowniczy

Nazwa: Procter & Gamble Polska

Główna działalność: produkcja  
i dystrybucja kosmetyków i środków 

higieny osobistej
Siedziba: 03-872 Warszawa,  

ul . Zabraniecka 20
Rok założenia w Polsce: 1990

Liczba zatrudnionych w 2008: 3000
Strona internetowa: www .pg .pl;  

www .pg .com; www .kariera .procter .pl

Nazwa: Sandvik Mining  
and Construction Sp . z o .o .

Główna działalność: produkcja, 
sprzedaż i serwis maszyn, urządzeń  

i systemów dla górnictwa
Siedziba: 43-100 Tychy, ul . Strefowa 10

Rok założenia w Polsce: 1995
Liczba zatrudnionych w 2008: 137

Strona internetowa: www .sandvik .com

Nazwa: Telekomunikacja Polska S .A .

Główna działalność: usługi 
telekomunikacyjne 

Siedziba: 00-105 Warszawa,  
ul . Twarda 18

Rok założenia: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 23 .800 

Strona internetowa: www .tp .pl
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Biznes 
a rynek
Coraz więcej przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej na świecie uważa, że 
oczekiwania klientów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu rosną, a także  
– że odegra on znaczącą rolę w procesie różnicowania przedsiębiorstw w przyszłości . 
Najnowsze strategie niektórych koncernów globalnych świadczą o tym, że zarządy tych firm 
zaczynają postrzegać je nie tylko jako ważnych graczy rynkowych, ale i jako prekursorów 
społecznych i ekologicznych zmian na świecie . Oznacza to, że mamy do czynienia z rosnącą 
świadomością coraz większej roli biznesu w społeczeństwie, który poprzez innowacje 
społeczne buduje przewagę konkurencyjną na rynku . Strategie te mają zdecydowanie 
proaktywny charakter w obrębie swojego rynku czy branży . Zawsze jednak pozostają reakcją 
na określone zjawiska społeczne, ekologiczne, regulacje prawne, presję czy potrzeby  
i oczekiwania konsumentów .

Pełne zrozumienie wzajemności w sieci powiązań z interesariuszami i następnie dialog  
z nimi mogą prowadzić do innowacyjności w sferze biznesowej, ekologicznej i społecznej .  
Aby to osiągnąć, pomocne z pewnością mogą być: ocena ryzyka, na jakie może napotkać 
firma oraz ocena największych szans dla rozwoju firmy w danych uwarunkowaniach 
gospodarczych i społecznych . Łatwiej wtedy dostrzec, które ze strategicznych celów firmy 
wspierają cele odpowiedzialnego biznesu i czy całościowa strategia rozwoju firmy traktuje 
CSR i zrównoważony rozwój jako efektywne narzędzia wspomagające jej konkurencyjność .
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 Edukacja ekonomiczna

 Badania rynkowe

 Zarządzanie łańcuchem 
dostaw

BRE Bank
Bizsupport
Niska świadomość rynku i społeczeństwa w zakresie gospodarki, finansów, rozwoju 
i prowadzenia biznesu jest przyczyną stworzenia przez BRE Bank platformy wiedzy 
i profesjonalnego doradztwa − Bizsupport . Jest to bezpłatny serwis internetowy 
dla klientów BRE Banku, uruchomiony w maju 2008 roku . Za pośrednictwem treści 
zamieszczonych w serwisie użytkownicy mogą zdobywać wiedzę na temat biznesu  
i gospodarki . Dostęp do serwisu jest możliwy po zarejestrowaniu i zalogowaniu się .

Dzięki projektowi klienci lepiej rozumieją oferowane przez BRE Bank produkty 
finansowe, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży i liczby klientów oraz ułatwia 
współpracę i komunikację . Od momentu uruchomienia serwisu w połowie 2008 
roku zarejestrowało się 420 użytkowników . Dodatkową korzyścią z wprowadzenia 
praktyki jest wzmocnienie wizerunku innowacyjnego Banku, proponującego orygi-
nalne rozwiązania dla biznesu .

BRE Bank 
Badania nad innowacyjnością polskiej gospodarki  
Według BRE Banku innowacyjność jest jednym z głównych czynników pozwala-
jących na wzrost konkurencyjności firm, a tym samym na odniesienie sukcesu  
w biznesie . Zainicjowane cztery lata temu przez BRE Bank Badania nad innowacyj-
nością polskiej gospodarki, w 2008 prowadzone wspólnie z Polską Konfederacją 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, firmą Dun&Bradstreet, Rzeczpospolitą oraz 
Manager Magazin, mają na celu porównywanie oraz promocję wyróżniających się 
w tym obszarze przedsiębiorstw .

Wynikiem badania jest Raport o innowacyjności polskiej gospodarki oraz Ranking 
Najbardziej Innowacyjnych Firm, nagrodzonych w czterech kategoriach: mikrofir-
my, przedsiębiorstwa małe, przedsiębiorstwa średnie oraz przedsiębiorstwa duże . 
Nagrodzono również firmy za osiągnięcia w podkategoriach: innowacyjność produk-
towa, procesowa, organizacyjna oraz marketingowa, a także firmy, które wdrożyły 
innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu funduszy unijnych . Na początek 2009 r . 
zaplanowano cykl konferencji regionalnych, które będą okazją zarówno do promocji 
lokalnych, innowacyjnych firm, jak i dyskusji środowiska przedsiębiorców i naukow-
ców na temat innowacyjności . 

Stworzono również portal www .innowacyjnefirmy .pl, który zawiera informacje  
o badaniu i metodologii, wynikach Rankingu oraz przebiegu całego projektu .

W tegorocznej edycji Rankingu znalazło się prawie 400 firm, które same zgłosiły się  
i wypełniły ankietę . Stronę internetową projektu www .innowacyjnefirmy .pl odwie-
dziło ponad 11 tys . użytkowników . W inicjatywę zaangażowali się pracownicy Banku, 
którzy wspomagali merytorycznie tworzenie założeń i koncepcji projektu . Dzięki 
publikacjom Rankingu w dodatkach do Rzeczpospolitej i Manager Magazin oraz na 
portalu projektu, przedsiębiorcy mogą zaprezentować swoje firmy oraz budować 
pozytywny wizerunek wśród klientów i partnerów biznesowych .

Coca-Cola HBC Polska 
„Wykorzystaj siłę tradycji” − szkolenia dla kontrahentów
W handlu tradycyjnym często występuje niewykorzystany potencjał punktów sprze-
daży, wynikający z braku doświadczenia lub z barier w dostępie do informacji 
rynkowych . W związku z tym Coca-Cola HBC Polska zorganizowała program szko-
leń „Wykorzystaj siłę tradycji” dla właścicieli i kierowników sklepów spożywczych  
i samoobsługowych, którego celem jest wzmocnienie wzajemnej współpracy i edu-
kacja kontrahentów w zakresie optymalizacji powierzchni handlowej oraz pomoc 
we wdrożeniu nowego układu w sklepie, prowadzącego do zwiększenia obrotów  
i dochodowości .

Podczas 42 warsztatów zorganizowanych w 2008 r ., w których udział wzięło blisko 
700 kontrahentów, trenerzy działu sprzedaży Coca-Cola HBC Polska prezentowali 

Nazwa: BRE Bank SA

Główna działalność: działalność 
bankowa

Siedziba: 00-950 Warszawa, 
ul . Senatorska 18

Rok założenia: 1986
Liczba zatrudnionych w 2008: 5770

Strona internetowa: www .brebank .pl
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specyfikę zachowań konsumenckich, przekazywali informacje na temat poszczegól-
nych grup i kategorii towarowych oraz udzielali porad dotyczących zarządzania prze-
strzenią w sklepie i aktywizacji niewykorzystanych obszarów sklepu . Każdy uczestnik 
programu miał możliwość stworzenia planu przemodelowania swojej placówki han-
dlowej . Partnerów zapoznano również z zasadami wzrostu podstawowych wskaź-
ników dotyczących poszczególnych kategorii produktów i tym samym podnoszenia 
dochodowości sklepu . 

W efekcie wprowadzonych zmian w placówkach, których właściciele zostali 
przeszkoleni, sprzedaż wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu ze wzrostem 
ogółem we wszystkich punktach sprzedaży . Firma wzmocniła relacje ze swoimi 
klientami oraz zwiększyła wiedzę działu handlowego w zakresie rynku handlu 
tradycyjnego .

Grupa Żywiec  
Odpowiedzialna komunikacja marketingowa 
W celu kształtowania odpowiedzialnych wzorców konsumpcji alkoholu Grupa 
Żywiec przestrzega odpowiednich przepisów i uregulowań w swojej działalności 
reklamowej . Zapisy „Wewnętrznego kodeksu komunikacji marketingowej Grupy 
Żywiec” są bardziej restrykcyjne niż ograniczenia wynikające z ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi . Ponadto firma kontroluje prze-
strzegania uregulowań dotyczących działalności reklamowej poprzez prowadzenie 
audytów wewnętrznych .

Zgodnie z uregulowaniami kodeksu, działalność reklamowa Grupy Żywiec jest: 
legalna, uczciwa i etyczna; przygotowana zgodnie z zasadami odpowiedzialno-
ści społecznej; przestrzega ogólnie obowiązujących zasad uczciwej konkurencji  
i dobrej praktyki handlowej oraz w żaden sposób nie narusza uczciwości i godności 
człowieka .
 
W 2008 roku dział audytu wewnętrznego przeprowadził badanie zgodności 
prowadzonych działań reklamowych z regulacjami wewnętrznymi i samoregu-
lacjami branżowymi dotyczącymi odpowiedzialnej komunikacji marketingowej . 
Badano m .in . poziom wiedzy pracowników i menedżerów na temat odpowiedzial-
nej komunikacji marketingowej oraz zgodność działań marketingowych marek  
z obowiązującymi uregulowaniami .

Kompania Piwowarska 
Sprawdź promile 
Kompania Piwowarska, wspólnie z innymi browarami należącymi do grupy SABMil-
ler na całym świecie, wyznaczyła 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, świad-
czących o odpowiedzialnym podejściu do otoczenia . Szczególną wagę firma przykła-
da do kwestii odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu .

Nie każdy konsument ma świadomość, że pijąc alkohol wieczorem, następnego dnia 
nadal może mieć we krwi promile . Wsiadanie w takim stanie za kierownicę jest nie 
tylko nielegalne, ale przede wszystkim nieodpowiedzialne . „Sprawdź promile” to 
nowatorski program edukacyjny, dzięki któremu można szybko, w każdym miejscu 
i o każdej porze − wysyłając SMS-a − sprawdzić ilość promili w organizmie oraz po-
znać orientacyjny czas, który musi minąć, by bezpiecznie prowadzić samochód . 

Osoba wysyła SMS-em hasło PROMILE, podając wiek, płeć, wagę i ilość wypitego 
alkoholu, według instrukcji dostępnej na stronie www .sprawdzpromile .pl, i po kilku 
sekundach otrzymuje odpowiedź z informacją o ilości promili w organizmie oraz 
czasie, po którym można wsiąść za kierownicę . 

Materiały informacyjne (plakaty i standy z ulotkami na stoliki) z instrukcją wysłania 
SMS-a trafiły do ponad 1000 pubów na terenie całej Polski, dzięki czemu codziennie 
kilkaset osób może sprawdzić swój poziom promili po wypiciu nawet niewielkich 
ilości alkoholu . Do dnia 9 stycznia, czyli w ciągu 2 miesięcy od startu programu, na 
stronie www .sprawdzpromile .pl zarejestrowano 10935 odwiedzin, przesłano 8469 
SMS-ów . 

Nazwa: Coca-Cola HBC Polska Sp . z o .o .

Główna działalność: produkcja  
i sprzedaż napojów bezalkoholowych
Siedziba: 03-236 Warszawa, 
ul . Annopol 20
Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 3355
Strona internetowa: 
www .cocacola .com .pl

Nazwa: Grupa Kapitałowa Żywiec S .A . 

Główna działalność: produkcja piwa 
Siedziba: 34-300 Żywiec, 
ul . Browarna 88
Rok założenia: 1856
Liczba zatrudnionych w 2008: 6262 
Strona internetowa: 
www .grupazywiec .pl

Nazwa: Kompania Piwowarska SA 

Główna działalność: producent piwa 
Siedziba: 61-285 Poznań, 
ul . Szwajcarska 11
Rok założenia: 1999
Liczba zatrudnionych w 2008: 3496 
Strona internetowa: www .kp .pl

 Komunikacja

 Zdrowie i bezpieczeństwo
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Michelin Polska  
Fundacja Rozwoju Michelin 
Grupa Michelin, chcąc promować idee przedsiębiorczości, stworzyła sieć Fundacji 
pomagających małym i średnim firmom . Poprzez pomoc techniczną i ekonomiczną 
Fundacja Rozwoju Michelin w Olsztynie przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczo-
ści w regionie Warmii i Mazur, tworzenia nowych miejsc pracy, podnoszenia kompe-
tencji kadr oraz wymiany doświadczeń między firmami . 
 
Od 2004 r . Fundacja Rozwoju Michelin w Olsztynie realizuje program pomocy eko-
nomicznej na rzecz przedsiębiorstw produkcyjnych z ciekawymi i innowacyjnymi 
pomysłami, ale niezdolnych do uzyskania komercyjnego kredytu w bankach . W ra-
mach programu Fundacja udziela nieodpłatnych gwarancji kredytowych oraz spłaca 
marżę bankową . Program pomocy technicznej polega na nieodpłatnym doradztwie 
lub szkoleniach świadczonych przez ekspertów Michelin na rzecz firm zewnętrznych . 
Banki współpracujące z Fundacją monitorują terminowość spłat kredytów, a w przy-
padku opóźnień Fundacja bezpośrednio interweniuje, często przy wykorzystaniu 
pomocy technicznej . 

W ramach programu wspartych zostało 17 projektów inwestycyjnych, zakładających 
utworzenie łącznie 218 nowych miejsc pracy . Na ten cel przeznaczono 2,7 miliona zł 
w postaci gwarancji kredytowych, natomiast na pokrycie kosztów odsetek od kredy-
tów oraz wierzytelności banków przeznaczono 336 tysięcy zł . Odbyły się 24 sesje po-
mocy technicznej, angażujące ekspertów Michelin na 240 godzin . Dzięki tej pomocy 
pracownicy firmy czują się docenieni, a beneficjenci doskonalą swoje umiejętności .

Microsoft  
Program BizSpark  
Przyjazne otoczenie biznesu oraz nowoczesne i innowacyjne usługi świadczone dla 
sektora MSP przyczyniają się do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, co 
jest szczególnie istotne w dobie kryzysu gospodarczego . W odpowiedzi na te po-
trzeby Microsoft stworzył program BizSpark skierowany do debiutujących na rynku 
firm technologicznych wytwarzających oprogramowanie, którego celem jest wspie-
ranie ich działalności .

Program, zainaugurowany w listopadzie 2008 roku, zapewnia szybki i łatwy dostęp 
do najnowszych, profesjonalnych narzędzi programistycznych oraz technologii Mi-
crosoft, a także licencji produktów serwerowych, gotowych do wykorzystania jako 
podstawa dla wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań . BizSpark daje 
firmom możliwość nawiązywania kontaktów z partnerami biznesowymi na całym 
świecie, takimi jak inkubatory przedsiębiorczości, inwestorzy, agencje rządowe i fir-
my oferujące usługi hostingowe, poprzez zaprezentowanie się na międzynarodowej 
platformie BizSparkDB .com . Firmy korzystające z programu muszą należeć do sek-
tora prywatnego, zajmować się rozwojem oprogramowania, funkcjonować na rynku 
nie dłużej niż trzy lata i posiadać poniżej 500 tysięcy USD rocznego przychodu . Od 
momentu rejestracji uczestnictwo w programie trwa trzy lata . Do tej pory z usłu-
gi BizSpark w Polsce skorzystały 84 przedsiębiorstwa, zaś na całym świecie udział  
w programie wzięło ponad 3500 firm . 

PAMSO  
Zawsze Świeże  
Żywność wymagająca przechowywania w warunkach chłodniczych jest szczególnie 
narażona na działanie czynników atmosferycznych, w tym wysokich temperatur . 
Złe przechowywanie może wpływać negatywnie na jakość produktu, a pośrednio 
na zdrowie klienta, który produkt ten spożywa . Świadome zagrożeń związanych  
z niewłaściwym postępowaniem z wyrobami spożywczymi Zakłady Mięsne PAMSO 
skierowały do klientów kampanię pod hasłem „Zawsze świeże” .

Kampanię rozpoczęło badanie opinii przeprowadzone na 100 klientach sklepów fir-
mowych PAMSO . Wyniki wykazały brak wiedzy klientów na temat przechowywania 
produktów mięsno-wędliniarskich i dlatego też firma przeszła do kolejnego etapu 
kampanii − edukacji . W 28 sklepach firmowych oraz 55 sklepach partnerskich firmy 
PAMSO w województwie łódzkim klienci mogli otrzymać poradnik „Zawsze Świeże”, 

zawierający wskazówki dotyczące m .in . zasad transportu zakupionych wyrobów do 
domu oraz temperatur, w których należy je przechowywać . Poradnik trafił do ok . 11 
tys . klientów firmy . Równolegle na stronie Zakładów Mięsnych PAMSO działało forum, 
na którym zainteresowani mogli zadać pytanie ekspertowi . Dla internautów przygoto-
wano również do pobrania elektroniczną wersję poradnika „Zawsze Świeże” . 

Philip Morris Polska  
XI Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!  
W Polsce 73% sprzedawców łamie zakaz sprzedaży papierosów niepełnoletnim, jak 
wynika z badania metodą Tajemniczy Klient . Philip Morris Polska jest partnerem 
Programu STOP18!, który od 10 lat walczy z dostępem niepełnoletnich do wyrobów 
tytoniowych . 

XI edycja Programu trwała od marca do grudnia 2008 r . na obszarze całej Polski .  
W tym czasie, w ramach Szkoły Odpowiedzialnej Sprzedaży, przeszkolono 2100 
sprzedawców w zakresie zasad handlu wyrobami tytoniowymi . Na potrzeby akcji 
powstał film edukacyjny, prezentujący wzorową sprzedaż wyrobów tytoniowych . 
W czerwcu odbyła się konferencja STOP18!, podczas której podkreślono potrzebę 
zmian w prawie, a Program otrzymał publiczne poparcie parlamentarzystów .  
11 września odbył się II Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży, przy udzia-
le ponad 300 gmin z 16 województw, w czasie którego rozdawano sprzedawcom  
i rodzicom materiały edukacyjne . Podczas towarzyszącej debaty 16 ekspertów z za-
kresu prewencji, prawa, wychowania, profilaktyki oraz handlu opracowało wnioski 
zmian utrudniających dostęp niepełnoletnich do papierosów . 

W akcji wzięły udział wszystkie Powiatowe Komendy Policji, Komenda Główna Policji 
oraz 150 jednostek straży miejskiej, które otrzymały listę 1900 adresów punktów 
sprzedaży, co do których istnieje podejrzenie sprzedaży papierosów niepełnoletnim . 
W sumie w akcji wzięło udział kilkuset uczestników z całego kraju . Program zakoń-
czył się ogólnopolskim badaniem sprzedawców metodą Tajemniczy Klient . 

Za duży sukces akcji uznawane jest uzyskanie wsparcia nowych partnerów, którzy 
są odpowiedzialni za nadzór i stanowienie prawa (m .in . MSWiA, Komendy Głów-
nej Policji, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych) oraz pomocy 
parlamentarzystów . Od początku istnienia Programu odsetek sprzedawców, którzy 
przestrzegają prawa, wzrósł z kilku do ok . 30%, ograniczono dostęp nieletnich do 
wyrobów tytoniowych, podwyższono kwalifikacje sprzedawców oraz udoskonalono 
umiejętności rodziców w prowadzeniu rozmów z dziećmi o niepaleniu . 

PricewaterhouseCoopers  
Budowanie i wdrażanie strategii CSR w AIESEC Polska  
Chcąc zaszczepić idee społecznej i środowiskowej odpowiedzialności wśród przy-
szłych liderów biznesu, firma PricewaterhouseCoopers zainicjowała przygotowanie 
i implementację strategii CSR w AIESEC Polska, największej organizacji studenckiej 
w Polsce . Dzieląc się doświadczeniami oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu CSR, 
PwC wpływa na budowanie klimatu biznesowego, który sprzyja zrównoważonemu 
rozwojowi firm i organizacji .

W ramach opracowywania strategii odpowiedzialności AIESEC Polska każdy z za-
angażowanych Komitetów Lokalnych oraz Komitet Narodowy pracowały nad stwo-
rzeniem kompleksowego podejścia do CSR dla całej organizacji oraz nad jego 
wdrożeniem stosownie do uwarunkowań i potrzeb lokalnych . W efekcie działań 
w ramach projektu AIESEC Polska zbudowała swój „Business Case” dla CSR oraz 
stworzyła Komitet CSR, odpowiedzialny za zaprojektowanie strategii odpowiedzial-
ności oraz stworzenie procesu zarządzania CSR . Edukacja wewnętrzna organizacji 
na temat CSR została rozpoczęta równolegle do projektu strategicznego poprzez 
zorganizowanie trzydniowej konferencji CSR AIESEC Polska dla 70 wyselekcjonowa-
nych delegatów, którzy wzięli udział w 13 szkoleniach i 5 panelach dyskusyjnych . 
Dzięki całemu procesowi organizacja będzie potrafiła zidentyfikować kluczowe ry-
zyka, szanse oraz obszary, które wymagają usprawnienia . Zwiększą się możliwości 
współpracy oraz nawiązywania nowych partnerstw z firmami, które same często 
mają już wdrożone strategie CSR i oczekują takich samych standardów od organi-
zacji współpracujących . 

 Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości

 Edukacja

 Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości

Nazwa: Michelin Polska S .A .

Główna działalność: produkcja opon
Siedziba: 10-454 Olsztyn, 

ul . Leonharda 9
Rok założenia w Polsce: 1995

Liczba zatrudnionych w 2008: 4500
Strona internetowa: www .michelin .pl

Nazwa: Zakłady Mięsne PAMSO SA

Główna działalność: produkcja mięsa 
i wędlin

Siedziba: 95-200 Pabianice, 
ul . Żwirki i Wigury 19

Rok założenia: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 650

Strona internetowa: www .pamso .pl

Nazwa: Microsoft Sp . z o .o .

Główna działalność: branża IT: 
międzynarodowy producent 

oprogramowania komputerowego, 
aplikacji serwerowych i technologii 

informatycznych dla klientów 
indywidualnych, firm i instytucji

Siedziba: 02-222 Warszawa, 
Al . Jerozolimskie 195a

Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 300

Strona internetowa: 
www .microsoft .com/poland 

Nazwa: Philip Morris Polska 

Główna działalność: produkcja, 
sprzedaż i dystrybucja wyrobów 
tytoniowych 
Siedziba: 31-982 Kraków, 
al . Jana Pawła II 196
Rok założenia w Polsce: 1996
Liczba zatrudnionych w 2008: 
ponad 2000 
Strona internetowa: www .pmintl .pl

 Zdrowie i bezpieczeństwo

 Rozwój rynku

Nazwa: PricewaterhouseCoopers Sp . z o .o .

Główna działalność: świadczenie usług  
w zakresie audytu, doradztwa 
finansowego i podatkowego klientom  
z sektora publicznego oraz prywatnego,  
a także doradztwo w obszarze 
odpowiedzialnego biznesu  
i zrównoważonego rozwoju
Siedziba: 00-638 Warszawa,  
Al . Armii Ludowej 14
Rok założenia w Polsce: 1990
Liczba zatrudnionych w 2008: 1100
Strona internetowa: www .pwc .pl
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RYNEKRYNEK

Na każdym etapie projektu przeprowadzane są ankiety mierzące efektywność prak-
tyki, a na koniec stworzony zostanie raport podsumowujący stopień wdrożenia stra-
tegii na poziomie poszczególnych Komitetów Lokalnych . 

 

Schenker 
Akademia Kierowcy i Przewoźnika  
DB Schenker współpracuje na zasadzie outsourcingu z firmami przewozowymi,  
a jakość oferowanych przez nie usług jest dla spółki kluczowa, gdyż to oni na co 
dzień reprezentują firmę przed klientami . Niezwykle istotne jest zatem zadbanie  
o dobre relacje z podwykonawcami oraz rozwój ich kompetencji w zakresie obsługi 
klientów .  

Projekt, ukierunkowany na działania podnoszące kwalifikacje zawodowe kierow-
ców zatrudnionych we współpracujących firmach przewozowych, realizowany jest 
pod nazwą Akademia Kierowcy Premium DB Schenker . Uczestnicy Akademii zostali  
w 2008 roku przeszkoleni w zakresie kontaktu z klientem (415 kierowców), rekla-
macji i współpracy z ubezpieczycielem (168 kierowców), informacji o firmie, do-
kumentach i procedurach (520 kierowców) oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy  
(75 kierowców) . 

Akademia Przewoźnika Premium DB Schenker ma na celu wsparcie właścicieli firm 
przewozowych w rozwoju ich biznesu . Ponad 100 przewoźników przeszło szkole-
nia z zakresu procesu rekrutacji i wdrażania kierowców do pracy, zarządzania fir-
mą transportową, zespołem kierowców oraz zarządzania zmianą z wykorzystaniem 
metodyki projektowej . Odbył się też pilotaż szkolenia z obszaru bezpiecznej jazdy,  
w którym wzięło udział 15 największych przewoźników .

Dzięki programom nastąpiła poprawa relacji z przewoźnikami i kierowcami oraz 
wzrost ich lojalności wobec DB Schenker i zadowolenia ze współpracy (wyniki badań 
satysfakcji) . Przekłada się to na lepszą jakość obsługi klientów .

Telekomunikacja Polska  
Bezpieczne Media  
Z opracowanego na zlecenie Telekomunikacji Polskiej raportu o bezpieczeństwie 
dzieci w internecie wynika, że rodzice nie potrafią wskazać na jakiekolwiek zagroże-
nia dzieci w sieci, chociaż uznają ją za potencjalnie niebezpieczną, a dzieci deklarują, 
że rodzice nie interesują się ich aktywnością w internecie . W celu zwrócenia uwagi 
na bezpieczne korzystanie przez dzieci z nowoczesnych mediów (telefon stacjonar-
ny i komórkowy, telewizja i internet) Grupa TP przeprowadziła kampanię społeczną 
„Bezpieczne media” . 

Głównym elementem kampanii jest przewodnik dla rodziców, zawierający informa-
cje o narzędziach zabezpieczających stosowanych w użytkowaniu poszczególnych 
mediów, takich jak programy antywirusowe, filtry, blokady oraz praktyczne porady 
i przydatne kontakty . Uzupełnieniem poradnika jest komiks dla dzieci uczący zasad 
bezpiecznego internetu oraz certyfikat, który wystawiają dziecku rodzice . Przewod-
nik jest dostępny bezpłatnie w blisko 250 salonach sprzedaży TP oraz na stronie 
www .bezpiecznemedia .tp .pl . Będzie on również dystrybuowany przez Fundację Gru-
py TP w ramach programu „Edukacja z Internetem TP”, przez fundację Kidprotect .pl 
podczas prowadzonych szkoleń oraz przez Federację Konsumentów . Pracownicy TP, 
zaangażowani w akcję jako wolontariusze, od października prowadzą w szkołach 
spotkania poświęcone bezpieczeństwu . Akcji towarzyszyła kampania telewizyjna .

Dzięki kampanii zwiększyła się świadomość rodziców na temat istniejących zabez-
pieczeń w oferowanych przez TP usługach, co wpływa na ich decyzje zakupowe .  
W przyszłości planowane jest nakręcenie telewizyjnego spotu o bezpiecznym uży-
waniu telefonu komórkowego .

 Zarządzanie łańcuchem 
dostaw

 Edukacja rodziców

Nazwa: Schenker Sp . z o .o .

Główna działalność: Operator 
Logistyczny  

(transport – spedycja – logistyka) 
Siedziba: 01-237 Warszawa, 

ul . Ordona 2a
Rok założenia w Polsce: 1991

Liczba zatrudnionych w 2008: 1736
Strona internetowa: www .schenker .pl

Nazwa: Telekomunikacja Polska S .A .

Główna działalność: usługi 
telekomunikacyjne 

Siedziba: 00-105 Warszawa,  
ul . Twarda 18

Rok założenia: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 23 800 

Strona internetowa: www .tp .pl
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Biznes 
a społeczeństwo
Wzrastająca rola gospodarki w kształtowaniu warunków życia obywateli sprawia, że w istotny 
sposób zmieniają się oczekiwania społeczne wobec przedsiębiorstw . Odpowiedzialność 
społeczna biznesu, potraktowana przez firmę strategicznie, może stać się źródłem postępu 
społecznego . Część zasobów przedsiębiorstwa (wiedza, umiejętności, środki finansowe itd .) 
jest bowiem inwestowana w działania przynoszące korzyść także społeczeństwu . Rozwój  
i wzrost wartości odpowiedzialnej firmy przekłada się na wzrost zadowolenia i jakości życia  
w jej otoczeniu .

Przy współpracy z biznesem partner społeczny może nauczyć się efektywniejszego 
wykorzystywania zasobów, mierzenia wyników, myślenia o efektywności działań . Jednak aby 
doszło do takiej wartościowej współpracy, organizacja pozarządowa nie powinna jedynie 
skupiać się na proszeniu o pomoc . Rezultatem rozmowy menedżera czy prezesa firmy  
z partnerem społecznym nie może być „sięgnięcie po portfel”, tylko pomysły związane  
ze strategiczną współpracą, gdzie ważna jest wzajemność relacji i obustronne korzyści . 
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SPOŁECZEŃSTWOSPOŁECZEŃSTWO

 Zdrowie i bezpieczeństwo

 Inwestycje społeczne

 Inwestycje społeczne

3M Poland
Bezpieczniej na drodze
Z danych Komisji Europejskiej wynika, że polskie drogi są najbardziej niebezpieczne 
w całej Europie . W związku z tym firma 3M Poland, będąca liderem rynku w zakre-
sie dostarczania wysokiej jakości materiałów odblaskowych, podjęła szereg działań 
mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu dro-
gowego . Akcja Bezpieczniej na drodze z 3M Poland skierowana jest do decydentów  
i liderów opinii, którzy mają wpływ na poprawę infrastruktury drogowej, do kierow-
ców, rodziców oraz nauczycieli . 

Firma przeprowadziła i/lub wsparła w 2007 roku szereg inicjatyw edukacyjnych 
skierowanych do dzieci i rodziców („Z odblaskami bezpieczniej”, „Klub pancernika”), 
dziennikarzy („Redaktorze, bądź bezpieczny w drodze!”) oraz do studentów uczelni 
technicznych („Roads to respect”) . W 2008 roku uruchomiono informacyjno-eduka-
cyjny serwis internetowy www .konturowka .pl poświęcony bezpieczeństwu trans-
portu i promujący oznakowanie konturowe pojazdów ciężkich taśmą odblaskową, 
dzięki któremu można zmniejszyć liczbę nocnych wypadków z udziałem ciężarówek . 
Aktywnie włączono się także w debatę Okrągły Stół Bezpieczeństwa Transportu 
Drogowego, podczas której spotkali się reprezentanci wszystkich instytucji i środo-
wisk mających wpływ na politykę transportową państwa . 

Ponadto 3M Poland była sponsorem akcji „Bezpieczny autokar” − szeregu kontroli 
drogowych autokarów przewożących dzieci i młodzież podczas ferii zimowych oraz 
wakacji letnich, w trakcie których rozdano łącznie ok . 4 tys . sztuk różnych materia-
łów odblaskowych .

ABB 
Nasze miasto 
ABB od 2005 roku realizuje w Przasnyszu projekt polegający na wspieraniu śro-
dowiska lokalnego, kreowaniu nowych inicjatyw i rozwoju przedsiębiorczości 
wśród przasnyskiej młodzieży . W 2008 roku projekt, kontynuowany pod nazwą 
„Nasze miasto z ABB”, był podzielony na trzy moduły: integracja, przedsiębiorczość 
i bezpieczna elektryczność . Do współpracy oprócz dotychczasowego partnera − 
Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu − dołączył Urząd Miasta . 

Moduł skoncentrowany wokół organizacji Dni Przedsiębiorczości dla młodzieży  
z przasnyskich szkół miał na celu zachęcenie młodych ludzi do perspektywicznego 
myślenia o aktywności zawodowej i rozwoju swoich kompetencji . Częścią akcji 
były wizyty w zakładach produkcyjnych, m .in . w fabryce ABB, urzędach i lokalnych 
przedsiębiorstwach . Z ogólnopolską kampanią społeczną „Bezpieczna elektrycz-
ność”, realizowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i sponsorowaną przez 
ABB, ściśle wiązał się moduł trzeci, w którego ramach młodzież z przasnyskich szkół 
uczestniczyła podczas ferii zimowych w spotkaniach edukacyjnych poświęconych 
bezpiecznemu korzystaniu z energii elektrycznej . Dodatkowo ABB wyposażyła gim-
nazjalną pracownię fizyki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny .

W projekt zaangażowani byli pracownicy firmy, którzy prowadzili warsztaty w szko-
łach, oraz lokalna społeczność: urzędnicy, przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele  
i rodzice . Od 2005 roku na realizację projektu przeznaczono 200 tysięcy zł .

ArcelorMittal Poland 
Laboratoria językowe 
Przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat liczne zmiany organizacyjne – będące 
odpowiedzią na dynamikę rynku stali oraz prywatyzację znacznej części sektora hut-
niczego w Polsce - uwidoczniły między innymi znaczenie znajomości języków obcych 
na polskim rynku pracy oraz potencjalne obszary ryzyka i kosztów związanych  
z ewentualnym pominięciem wspomnianego aspektu zarządzania w warunkach 
globalnej korporacji . Tym samym jednym z priorytetów zaangażowania społeczne-
go firmy jest promowanie rozwiązań infrastrukturalnych, do których zaliczane są 
m .in . projekty laboratoriów językowych na terenie szkół i uczelni .

Nazwa: 3M Poland Sp . z o .o .

Główna działalność: firma handlowo-
produkcyjna, przemysł, ochrona 
zdrowia, bezpieczeństwo pracy, 

telekomunikacja i energetyka, 
drogownictwo, materiały reklamowe, 

produkty konsumenckie
Siedziba: 05-830 Nadarzyn,  

Kajetany k . Nadarzyna, al . Katowicka 117
Rok założenia: 1991

Liczba zatrudnionych w 2008: ok . 1100
Strona internetowa: www .3m .pl

Nazwa: ABB Sp . z o .o .

Główna działalność: nowoczesne 
produkty, rozwiązania i technologie  

z zakresu energetyki i automatyki
Siedziba: 04-713 Warszawa,  

ul . Żegańska 1
Rok założenia w Polsce: 1990

Liczba zatrudnionych w 2008: 2238
Strona internetowa: www .abb .pl

Laboratoria, których jest już blisko 20, powstają w 4 miastach, w których zloka-
lizowane są huty ArcelorMittal Poland (Kraków, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec  
i Świętochłowice) . Zaangażowanie firmy polega na uzupełnieniu bądź całkowitym 
wyposażeniu pracowni językowych w nowoczesny sprzęt audiowizualny umoż-
liwiający unowocześnienie i uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez wyko-
rzystanie interaktywnych technologii cyfrowych oraz zasobów internetu . Wybór 
placówek objętych projektem dokonywany jest po konsultacjach z władzami 
miast, wydziałami edukacji, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz na podstawie 
analiz lokalnych . 

Beneficjenci zobowiązani są do raportowania poziomu i metod wykorzystania 
pozyskanych zasobów . Przeniesienie typowej dla firm metodologii zarządzania pro-
jektem na płaszczyznę – często nie dofinansowanej – instytucji publicznej zwiększa 
jej samodzielność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy i nawiązywaniu partner-
stwa z biznesem . W planach na rok 2009 jest stworzenie kompleksowego programu 
wolontariatu, m . in . w oparciu o istniejące projekty instytucjonalne . 

W ramach odpowiedzialności biznesu, w 2008r . ArcelorMittal Poland zrealizowała 
projekty społeczne o wartości od 10 .000 do miliona złotych .

Avon Cosmetics Polska 
Soboty w Gabinetach Różowej Wstążki
W ramach prowadzonej od 10 lat Wielkiej Kampanii Życia Avon kontra Rak Piersi 
Avon Cosmetics Polska i Stowarzyszenie Amazonki Warszawa − Centrum zrealizowa-
ły drugą edycję programu „Gabinety z różową wstążką”, której nowością w 2008 r . 
była akcja profilaktyczna „Sobota w Gabinecie z różową wstążką” . Celem akcji było 
uświadomienie kobietom, jak ważne jest wykonywanie kontrolnych badań USG 
piersi oraz w jaki sposób prawidłowo wykonać samobadanie . 

W soboty 11, 18 i 25 października, za symboliczną opłatę 10 zł, w 44 Gabinetach 
2392 kobiety skorzystały z badań USG piersi . Ponadto panie mogły wziąć udział  
w instruktażach samobadania piersi prowadzonych przez wykwalifikowane pielę-
gniarki . Wszystkim uczestniczkom akcji rozdano broszury, ulotki i zawieszki z instruk-
cją . Dodatkowym elementem, uatrakcyjniającym akcję, były porady kosmetyczne  
i pokazy makijażu organizowane przez konsultantki Avon .

Podczas akcji wśród jej uczestniczek przeprowadzono ankiety, z których wynika, że 
dla niemal połowy z nich było to pierwsze w życiu badanie USG piersi . Niepokojące 
zmiany w piersiach wykryto u prawie 20% przebadanych . Okazało się, że podczas 
wizyt lekarskich, w przypadku 60% respondentek nie są wykonywane rutynowe 
badania palpacyjne . Równie alarmująco wygląda kwestia samodzielnego kontro-
lowania piersi − choć niemal 70% kobiet zadeklarowało, że bada swoje piersi, to 
połowa z nich robi to nieregularnie, a jedynie co 10 pacjentka co miesiąc wykonuje 
samobadanie . 

Na dofinansowanie badań USG Avon Cosmetics − dzięki sprzedaży produktów  
z różową wstążką − zebrał ponad 982 130 złotych .

Bank Zachodni WBK 
Dni Polski Przedsiębiorczej
Dni Polski Przedsiębiorczej to długofalowy program stworzony przez BZWBK, NBP  
i Fundację Polska Przedsiębiorcza na rzecz promocji przedsiębiorczości młodych 
ludzi . W ramach programu w listopadzie i grudniu 2008 roku zostały zorganizo-
wane konferencje, warsztaty i spotkania skierowane do studentów oraz młodych 
i aktywnych osób z wybranych ośrodków akademickich w Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku . Wzięło w nich udział ponad 200 osób . 

Ideą programu jest połączenie eksperckiej wiedzy każdego z partnerów z rzeczy-
wistymi potrzebami młodzieży akademickiej . Wyboru zagadnień dokonała grupa 
robocza, składająca się z pracowników BZWBK, na co dzień odpowiadających za 
produkty i usługi bankowe skierowane do studentów, ekspertów z NBP oraz Polski 

Nazwa: Avon Cosmetics Polska sp . z o .o . 

Główna działalność: kosmetyki  
i akcesoria – sprzedaż bezpośrednia
Siedziba: 02-170 Warszawa,  
ul . Słowicza 32
Rok założenia: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 652 
Strona internetowa:  
www .AVONkontraRakPiersi .pl,  
www .avon .com .pl

Nazwa: Bank Zachodni WBK S .A . 

Główna działalność: bankowość 
Siedziba: 50-950 Wrocław,  
ul . Rynek 9/11
Rok założenia: 2001
Liczba zatrudnionych w 2008: 9590 
Strona internetowa: www .bzwbk .pl

 Zdrowie i bezpieczeństwo

 Edukacja 
   dla przedsiębiorczości

Nazwa: ArcelorMittal Poland S .A .

Główna działalność: produkcja stali 
Siedziba: 40-121 Katowice,  
ul . Chorzowska 50
Rok założenia: 2004 (prywatyzacja)
Liczba zatrudnionych w 2008: 10566
Strona internetowa:  
www .arcelormittal .com/poland/
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Przedsiębiorczej, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem 
przedsiębiorczości jako wiedzy i umiejętności .

Warsztaty prowadzone przez ekspertów z BZWBK dają możliwość młodym słucha-
czom pogłębiania wiedzy na temat przedsiębiorczości, finansów oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu . Z drugiej strony dla organizatorów jest to okazja do 
pozyskania informacji zwrotnej na temat pożądanego kierunku rozwoju produktów 
i usług bankowych .

British American Tobacco Polska 
Okno z widokiem na Karierę
„Okno z widokiem na karierę” to pierwszy ze stałych podprojektów realizowanych  
w ramach programu „Akademia Augustowska”, prowadzonego przez British 
American Tobacco we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania  
w Białymstoku oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach od 2004 r . 
W związku z przenikaniem się obszarów tematycznych poszczególnych filarów 
Akademii: Przedsiębiorczości, Umiejętności, Wiedzy i Pracy, autorzy zdecydowali 
się na opracowanie działań bardziej odpowiadających oczekiwaniom stawianym 
programowi, wynikającym ze specyfiki i zależności struktury społeczno-gospodar-
czej regionu . 

Projekt ma zapoznać młodzież wkrótce wkraczającą na rynek pracy z jego realiami 
oraz ze sposobami kształtowania przyszłej ścieżki kariery zawodowej . Uczestnikom 
organizowanych w ramach projektu spotkań z menedżerami i innymi pracownikami 
BAT oraz WSFiZ dostarczana jest kompleksowa wiedza na temat możliwości podno-
szenia kluczowych kompetencji i umiejętności oraz z zakresu planowania czynności 
wzmacniających ich pozycję na rynku pracy . 

W przeciwieństwie do dotychczasowych działań realizowanych w ramach Akademii 
Wiedzy i Akademii Przedsiębiorczości, opisywany projekt nie jest skierowany jedy-
nie do słuchaczy WSFiZ, ale udział w nim brać mogą wszystkie zainteresowane 
osoby z powiatu augustowskiego, co poszerza grono beneficjentów . W spotkaniu 
inauguracyjnym „Okna z widokiem na karierę” wzięło udział 119 abiturientów 
rocznika 2008/2009 .

Cadbury Wedel 
Kalendarz Dzieci Pragi 
W ramach swojej działalności społecznej firma Cadbury Wedel prowadzi wspólnie 
ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci” projekty na rzecz społeczności war-
szawskiej Pragi, gdzie mieści się fabryka firmy . Kalendarz Dzieci Pragi jest jednym  
z owoców tej wieloletniej współpracy . 

Dwadzieścioro pięcioro podopiecznych Stowarzyszenia w ramach warsztatów foto-
graficznych w maju i czerwcu 2008 roku, prowadzonych przez profesjonalistę, wyko-
nało serię zdjęć ukazujących Pragę . Znalazły się wśród nich portrety mieszkańców, 
detale architektoniczne i uchwycone na żywo sceny z życia praskich ulic . Wybrane 
prace zostały umieszczone w kalendarzu . 

Projekt Kalendarz Dzieci Pragi powstał w ramach społecznego partnerstwa firm 
− agencja Communication Art zaprojektowała kalendarz, drukarnia Efekt wydru-
kowała go, a firma Cezex przekazała papier . Firma Infoscreen udostępniła miejsce 
pod banery, które pojawiły się na warszawskich ulicach oraz w metrze dzięki firmie 
Stroer . Została także stworzona strona internetowa kalendarza www .kolorypragi .pl, 
gdzie można dowiedzieć się szczegółów dotyczących projektu . 

Dystrybucją kalendarza (nakład 1500 sztuk) poza firmami zajęła się społeczność 
lokalna warszawskiej Pragi − kalendarz można było nabyć u lokalnego fryzjera,  
w lokalnej kawiarni, czy w lokalnej galerii . Całkowity dochód z kalendarza jest 
przekazywany na wsparcie działań prowadzonych przez Stowarzyszenie „Serduszko 
dla Dzieci” .

Citi Handlowy 
Moje Finanse 
Głównym celem programu Moje Finanse, realizowanego od 2005 r . przez Citi 
Handlowy przy współpracy z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, jest 
wspieranie jakościowej przemiany edukacji ekonomicznej prowadzonej w szkołach 
ponadgimnazjalnych w Polsce . 

W realizację programu w całym kraju włączonych jest 60 odpowiednio przygo-
towanych trenerów, którzy odpowiadają za rekrutację i szkolenia nauczycieli . 
Przeszkoleni nauczyciele otrzymują pakiety dydaktyczne do realizacji zajęć kształ-
tujących umiejętności niezbędne do radzenia sobie w warunkach gospodarki ryn-
kowej . W program zaangażowani są również pracownicy Citi Handlowy, którzy w 
charakterze wolontariuszy-ekspertów wspierają merytorycznie zarówno zajęcia dla 
nauczycieli, jak i dla uczniów . 

Program realizowany jest w trzech modułach . Z pierwszego z nich − „Polubić banki”, 
młodzi ludzie dowiadują się m .in . jakimi kryteriami kierować się przy wyborze konta 
bankowego czy jak unikać pułapek kredytowych . Drugi moduł − „Moje inwestycje” 
− prezentuje alternatywne do lokat bankowych formy oszczędzania i inwestowania 
nadwyżek finansowych ze wszystkimi ich zaletami i wadami . Trzeci moduł, pod 
nazwą „Inwestycja w przyszłość”, traktuje o obecnym systemie emerytalnym, jego 
podstawach prawnych i sposobach oszczędzania na emeryturę . Dodatkowo we 
współpracy z Gazetą Wyborczą co roku organizowany jest konkurs sprawdzający 
praktyczne umiejętności uczniów: „Moje finanse − z klasy do kasy”, w ramach które-
go młodzi ludzie inwestują wirtualne pieniądze .

Od początku realizacji programu zostało przeszkolonych 2 520 nauczycieli . W latach 
2006-2008 program dotarł do 372 000 uczniów . W jego realizację aktywnie włączyło 
się 118 wolontariuszy Citi Handlowy .

Clifford Chance 
Działalność pro bono 
Działalność pro bono firmy Clifford Chance przejawia się w trzech powiązanych  
i wzajemnie wzmacniających się obszarach: świadczenie pomocy prawnej pro 
bono w ramach zinstytucjonalizowanej i odgórnie zarządzanej praktyki; udzielanie 
stałego wsparcia finansowego wybranym inicjatywom pozarządowym; utworzenie  
i prowadzenie fundacji charytatywnej „Prawo do Pomocy” . 

Clifford Chance regularnie prowadzi nieodpłatnie sprawy (sądowe, urzędowe, 
mediacje), przyjmowane i wykonywane w oparciu o stworzone przez firmę ramy 
instytucjonalne . Nad wyborem i realizowaniem spraw pro bono czuwa partner 
firmy, a także Koordynator Pro Bono . Został również opracowany i wdrożony system 
„zachęt” dla pracowników i ramy instytucjonalne dla tej praktyki, w szczególności 
mechanizm zapisywania czasu spędzonego nad sprawami pro bono, który traktuje 
je jako równorzędne ze sprawami komercyjnymi, oraz mechanizm uwzględniania 
zaangażowania w sprawy tego typu przy przyznawaniu bonusów . W działalność 
pro bono zaangażowanych jest od 10 do 15% pracowników, którzy poświęcają na 
nią około 700 godzin pracy merytorycznej w skali roku . W 2008 r . firma podjęła 10 
inicjatyw tego rodzaju . 

Firma zdecydowała się również na podjęcie stałej współpracy z 3 organizacjami spo-
łecznymi, których cele i wartości pokrywają się z jej misją, i udzielanie im wsparcia 
finansowego . Są to: Program Spraw Precedensowych Fundacji Helsińskiej, Instytut 
Etyki Prawniczej oraz Fundacja Nagrody im . Wendego .

Commercial Union Polska
Wolontariat pracowniczy 
Główną cechą charakterystyczną programu wolontariatu biznesu w Commercial 
Union jest różnorodność podejmowanych inicjatyw, dzięki czemu pracownicy firmy 
mogą angażować się w działania wolontariackie w wielu wybranych przez siebie 

 Inwestycje społeczne

 Równe szanse i różnorodność

Nazwa: British-American Tobacco 
Polska S .A .

Główna działalność: produkcja  
i sprzedaż wyrobów tytoniowych

Siedziba: 16-300 Augustów,  
ul . Tytoniowa 16

Rok założenia w Polsce: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 1150

Strona internetowa: www .bat .com .pl, 
www .odpowiedzialnosc .pl

Nazwa: Cadbury Wedel Sp . z o .o .

Główna działalność: produkcja 
słodyczy

Siedziba: 03-801 Warszawa,  
ul . Zamoyskiego 28/30

Rok założenia: 1851
Liczba zatrudnionych w 2008: 1600
Strona internetowa: www .wedel .pl, 

www .cadbury .pl

Nazwa: Clifford Chance  
Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski  
i wspólnicy sp .k .  

Główna działalność: usługi prawnicze 
Siedziba: 00-660 Warszawa,  
ul . Lwowska 19
Rok założenia: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 178 
Strona internetowa:  
www .cliffordchance .com

Nazwa: Bank Handlowy  
w Warszawie S .A .

Główna działalność: bankowość  
i finanse 
Siedziba: 00-923 Warszawa,  
ul . Senatorska 16
Rok założenia: 1870
Liczba zatrudnionych w 2008: 5646 
Strona internetowa:  
www .citihandlowy .pl

 Wolontariat pracowniczy

 Edukacja finansowa

 Wolontariat pracowniczy
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dziedzinach, co zdecydowanie zwiększa ich motywację . Akcje realizowane w ramach 
programu obejmują trzy obszary tematyczne: promocja zdrowia, pomoc środowi-
skom lokalnym, pomoc zwierzętom . Działania te często łączone są z wydarzeniami 
w firmie, takimi jak np . wyjazdy integracyjne . 

W 2008 r . w program wolontariatu pracowniczego w CU zaangażowanych było 
ponad 130 pracowników, podczas gdy w 2001 r . udział w programie wzięło zale-
dwie 6 osób . To doskonale obrazuje rozwój programu i rosnące zaangażowanie 
pracowników . Chętnie przyjmują oni rolę inicjatorów poszczególnych akcji − ok . 
25% projektów to realizacja pomysłów pracowników . Pozostałe inicjatywy to 
wynik współpracy CU z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem 
Centrum Wolontariatu . 

W ramach rozwoju programu CU w 2008 r . stworzyła również oddzielną stronę 
w intranecie, poświęconą wolontariatowi pracowniczemu, na której ogłaszane są 
prowadzone akcje . Także sami pracownicy mogą tą drogą zgłaszać własne projekty 
i pomysły . Intranet przyśpiesza komunikację i przepływ najważniejszych informacji, 
a także ułatwia pracownikom zaangażowanie się w działania wolontariackie .

CWS-boco 
Toaleta 2012 
Głównym celem projektu Toaleta 2012 jest przyczynienie się do podniesienia stan-
dardu toalet w Polsce, zwrócenie uwagi mediów i opinii publicznej na ten problem 
i uświadomienie jego istotności . Cele kampanii zostały powiązane z debatą wokół 
przygotowań do Euro2012, gdyż stan polskich toalet, podobnie jak stan dróg i auto-
strad, będzie rzutował na obraz Polski w oczach zagranicznych kibiców . 

Jednym z elementów projektu były przeprowadzone w sierpniu 2008 roku, we 
współpracy z TNS OBOP, pionierskie badania Mystery Toilet − audyt 260 szaletów 
w czterech miastach mających gościć Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 
roku . Audytorzy sprawdzali stan higieny i wyposażenia oraz przystosowanie toalet 
do potrzeb osób niepełnosprawnych . Okazało się, że co prawda większość (87%) 
odwiedzonych toalet spełniała ogólnie przyjęte normy co do standardu i higieny, 
jednak 13% zostało ocenionych negatywnie − najczęściej były to toalety na dwor-
cach, lotniskach lub w przejściach podziemnych .

Wyniki badań zostały opublikowane w formie raportu i zaprezentowane podczas 
konferencji prasowej . Jednocześnie otwarty został serwis internetowy www .toale-
ta2012 .pl, skierowany bezpośrednio do opinii publicznej . Prócz informacji na temat 
kampanii i wyników raportu zawiera on pierwszą interaktywną mapę, współtworzo-
ną przez użytkowników internetu, na której prezentowany jest standard czystości 
obiektów .

Deloitte 
Biznes w obiektywie    
„Biznes w obiektywie” to międzysektorowa inicjatywa, której celem jest zaangażo-
wanie przedstawicieli biznesu oraz młodych twórców, w tym przypadku fotografów, 
we wspólny projekt . W ramach przedsięwzięcia powstał album zdjęć ukazujących 
sylwetki doświadczonych menedżerów sektora finansowego w dwóch rolach − 
zawodowej i prywatnej . Album ma być sposobem na przełamanie stereotypu biz-
nesmena-bankowca jako zimnego, niedostępnego profesjonalisty . Z drugiej strony, 
ma także stworzyć szansę rozwoju młodym, utalentowanym fotografom, których 
prace znajdą się w albumie i którzy otrzymają stypendia . Partnerem projektu jest 
Fundacja Commitment to Europe arts & business . 

W drodze konkursu wybrano trzech laureatów, którzy wykonali zdjęcia menedże-
rów . Zwycięskie zdjęcia zostały zaprezentowane podczas specjalnego wernisażu dla 
prezesów oraz wystawy fotografii, a następnie znalazły się w specjalnie wydanym 
albumie . Zysk ze sprzedaży albumu zostanie przeznaczony na stypendia dla mło-
dych fotografów . 

Dzięki projektowi firma Deloitte angażuje przedstawicieli biznesu w działania na 
rzecz kultury i sztuki . Trzy osoby otrzymały stypendia oraz możliwość wykonania  
i zaprezentowania swoich prac w powstałym albumie z fotografiami . Kolejna osoba 
otrzyma stypendium z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży albumu .

DGA 
Projekty społeczne 
DGA S .A ., jako firma specjalizująca się w dziedzinie doradztwa gospodarczego, 
wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie także w działalności non profit . Firma 
tworzy i realizuje projekty społeczno-badawcze ze środków Unii Europejskiej, wspie-
rające osoby niepełnosprawne, zagrożone utratą pracy i marginalizacją społeczną . 
Inicjatywy te umożliwiają budowanie platformy współpracy pomiędzy podmiotami 
sektora pozarządowego, samorządami i biznesem . Dzięki pozyskiwanym przez firmę 
środkom unijnym możliwe jest zrealizowania wspólnych przedsięwzięć, łączących biz-
nesowe doświadczenie ze społecznymi osiągnięciami organizacji pozarządowych .

Inicjatorami projektów są zarówno partnerzy społeczni, proponujący DGA współ-
pracę, jak i sama firma, która śledząc problemy i oczekiwania społeczne, podejmuje 
działania zmierzające do ich rozwiązania . DGA, wykorzystując swoje doświadczenie 
komercyjne w pozyskiwaniu środków unijnych, tworzy wnioski o sfinansowanie 
projektów, a także bierze czynny udział w ich realizacji, zapewniając niezbędne 
narzędzia i fachową wiedzę . Firma stworzyła oddzielny departament zatrudniający 
obecnie 22 konsultantów, którzy realizują projekty społeczne . Pracownicy mają 
możliwość nabywania nowej wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji przedsię-
wzięć „wrażliwych społecznie” .

W ramach swojej praktyki DGA przeprowadziło m .in . projekty: „Partnerstwo dla 
Rain Mana − Rain Man dla Partnerstwa”, „Kierunek zatrudnienie”, „Kroki ku pracy”, 
„Sukcesy zawodowe kobiet”, „Zawody przyszłości” .

eurobank  
Współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości 
Współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości została nawiązana 
przez założyciela eurobanku, Mariusza Łukaszewicza, w momencie ich powstawa-
nia . Operatywny biznesmen, dostrzegając znaczenie rozwijania przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi, wspierał twórców AIP swoją wiedzą, a po utworzeniu banku − 
również finansowo . Dziś jego rolę przejęli menedżerowie i inni pracownicy banku .

Projekty AIP prowadzone są w największych ośrodkach akademickich w Polsce, 
nad ich koordynacją pracuje około 120 osób w całym kraju . Osoby zarządzające AIP 
są objęte coachingiem i mentoringiem wiceprezesa Zarządu eurobanku . Ponadto 
specjalnie dla nich przygotowywane są szkolenia prowadzone przez wybranych 
pracowników banku na tematy związane m .in . z marketingiem i kreowaniem wize-
runku organizacji, zarządzaniem projektem czy zarządzaniem ryzykiem . W czasie 
licznych spotkań i szkoleń otrzymują merytoryczne wsparcie w zarządzaniu, oparte 
na wiedzy i doświadczeniu pracowników eurobanku .

Poza pomocą merytoryczną eurobank wspiera AIP finansowo . Angażuje się także  
i/lub współtworzy wybrane inicjatywy − przykładem jest konkurs na oddział franczy-
zowy eurobanku, w którym autor/ autorka najlepszego biznesplanu ma możliwość 
(nieodpłatnie) samodzielnego pokierowania oddziałem . Aby pomóc beneficjentom 
AIP chcącym spróbować swych sił w konkursie, specjaliści eurobanku w zakresie 
franczyzy brali udział w kilkudziesięciu spotkaniach na terenach objętych działania-
mi AIP, przekazując wszystkie ważne informacje związane z tematem .

GE Money Bank  
Kobieta w świecie finansów 
Kampania „Kobieta w świecie finansów” jest elementem globalnego programu, 
który ma na celu edukację oraz wspieranie kobiet w osiąganiu niezależności finan-

 Zdrowie i bezpieczeństwo

 Zaangażowanie społeczne

Nazwa: CWS-boco Polska Sp . z o .o .

Główna działalność: dostarczanie 
rozwiązań z zakresu zarządzania 

czystością
Siedziba: 94-103 Łódź,  

ul . Elektronowa 16
Rok założenia: 1995

Liczba zatrudnionych w 2008: 408
Strona internetowa: www .cws-boco .pl 

Nazwa: Deloitte

Główna działalność: profesjonalne 
usługi doradcze

Siedziba: 00-549 Warszawa,  
ul . Piękna 18

Rok założenia: 1990
Liczba zatrudnionych w 2008: 1100

Strona internetowa:  
www .deloitte .com/pl

Nazwa: Grupa Commercial Union 
Polska

Główna działalność: finansowo-
ubezpieczeniowa

Siedziba:  00-838 Warszawa,  
ul . Prosta 70

Rok założenia: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 1300

Strona internetowa: www .cu .pl Nazwa: Doradztwo Gospodarcze  
DGA SA 

Główna działalność: konsulting, 
doradztwo biznesowe, zarządcze, 
usługi z zakresu integracji europejskiej 
oraz systemów informatycznych 
Siedziba: 61-896 Poznań,  
ul . Towarowa 35
Rok założenia: 1990
Liczba zatrudnionych w 2008: 100
Strona internetowa: www .dga .pl

Nazwa: Euro Bank S .A . 

Główna działalność: eurobank oferuje 
proste i dostępne usługi kredytowe: 
kredyty gotówkowe, hipoteczne, karty 
kredytowe oraz produkty depozytowe: 
lokaty, rachunki, fundusze 
Siedziba: 50-126 Wrocław,  
ul . Św . Mikołaja 72
Rok założenia: 2003
Liczba zatrudnionych w 2008: 3200 
Strona internetowa: www .eurobank .pl

 Równe szanse i różnorodność

 Edukacja dla przedsiębiorczości

 Edukacja finansowa



w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

RAPORT  Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008

w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

RAPORT  Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008

42 �43

SPOŁECZEŃSTWOSPOŁECZEŃSTWO

sowej . Inspiracją dla kampanii w Polsce były wyniki badań GfK Polonia, które poka-
zały, że Polki nie czują się pewnie w kwestiach dotyczących finansów, mają trudności 
z oszczędzaniem, obawiają się usług finansowych, chcą jednak poszerzać wiedzę na 
ten temat . Jednocześnie istnieją dane dowodzące, że im lepsza sytuacja finansowa 
kobiet, tym lepszy start w dorosłe życie mają ich dzieci . 

Kampanię edukacyjną z zakresu finansów, przygotowaną pod kątem potrzeb kobiet, 
zrealizowano we współpracy z Fundacją Centrum Promocji Kobiet, dr Ewą Lisowską 
(niezależnym ekspertem) oraz firmą Expander . W ramach kampanii w sierpniu  
i wrześniu 2008 roku, w Gdańsku, Warszawie i Krakowie zorganizowano 6 całodnio-
wych warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło ponad 100 uczestniczek . 
Podczas warsztatów prowadzonych przez niezależnych ekspertów i pracowników GE 
Money Banku kobiety uczyły się świadomego podejmowania decyzji finansowych . 
Średnia ocena warsztatów przez uczestniczki wyniosła 4,76 (w skali 1-5, gdzie 5 
oznacza ocenę najwyższą) . 

W ramach kampanii przygotowano również Poradnik, zawierający sposoby efek-
tywnego zarządzania budżetem oraz praktyczny przegląd produktów bankowych . 
Stworzono także stronę internetową www .finansekobiet .org .pl prezentującą porady 
i praktyczne narzędzia pomocne przy zarządzaniu domowym budżetem . Już w ciągu 
pierwszych dwóch miesięcy odwiedziło ją 12,5 tys . osób .

GlaxoSmithKline 
Świetlice środowiskowe „Promyk dnia”    
GSK wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Organizacji 
Wiejskich uruchomiło w 2007 roku wieloletni program ograniczania wykluczenia 
społecznego oraz wyrównania szans dzieci z terenów wiejskich i małych miast .  
W ramach programu stworzona została sieć świetlic środowiskowych „Promyk 
Dnia” w wybranych gminach . Placówki prowadzą specjalny program kształcenia 
m .in . z zakresu wiedzy o świecie, świadomości zdrowotnej czy bezpieczeństwa 
dzieci . Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych dydaktyków, a ich program 
został opracowany we współpracy ze specjalistami z Instytutu Matki i Dziecka  
w Warszawie oraz Instytutu Medycyny Wsi z Lublina . 

W realizację przedsięwzięcia włączyły się organizacje pozarządowe, przedstawiciele 
samorządu terytorialnego, sektor biznesu . Zaangażowani są także pracownicy firmy, 
wśród których w okresie przedświątecznym zorganizowana została zbiórka prezen-
tów świątecznych dla podopiecznych świetlic . 

Program przewiduje utworzenie sieci około 50 świetlic w ciągu trzech lat . W ciągu 
półtora roku trwania programu uruchomionych zostało 20 świetlic . Świetlice działać 
mają minimum 5 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku, minimum 4 godziny dziennie . 
W ciągu każdego tygodnia w placówkach „Promyk Dnia” przebywa prawie 2,5 tys . 
dzieci . Kolejne placówki powstaną w latach 2009-2010 .

Grupa Pracuj
Pracodawcy dla aktywizacji    
Celem kampanii społecznej „Pracodawcy dla aktywizacji”, prowadzonej od 2006 
roku przez należący do Grupy Pracuj portal Pracuj .pl, jest zwrócenie uwagi praco-
dawców na grupy społeczne pomijane lub dyskryminowane na rynku pracy . W roku 
2008 skupiono się na sytuacji kobiet po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, 
którym trudno odnaleźć się w roli pracownika . Ankieta przeprowadzona w marcu 
na portalu wskazała bowiem, że 90% użytkowników Pracuj .pl spotkało się z dyskry-
minacją matek w miejscu pracy, a 44% zetknęło się z tym osobiście .

Grupa Pracuj zobowiązała się przekazać Fundacji MaMa po 2 złote z każdego ogło-
szenia sprzedanego w maju przez portal Pracuj .pl . Pieniądze zostały przeznaczone 
na cykl szkoleń, ułatwiających mamom powrót do pracy po okresie opieki nad 
dzieckiem . Odbyły się one we wrześniu 2008 roku i wzięło w nich udział 38 kobiet 
z Warszawy i Białegostoku . Każda z uczestniczek miała dodatkowo możliwość sko-

rzystania z porad ekspertów z portalu Architekcikariery .pl przy tworzeniu eksponu-
jącego zalety kandydata CV .

W akcję zaangażowali się pracownicy działu sprzedaży, zachęcając swoich klientów
do zamieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych i tym samym − wsparcia projektu . Klienci 
otrzymywali zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących zapobiegania dyskry-
minacji w firmie, wraz z raportem „Mama w pracy” przygotowanym na podstawie 
ankiety . Pod specjalnym numerem telefonu dyżurował specjalista Fundacji MaMa, 
który radził, jak wdrożyć w firmie rozwiązania przyjazne mamom .

House Of Skills
We Share How – strategiczne wsparcie organizacji pozarządowej   
House of Skills (HoS) współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje od 2005 r ., udzielając 
jej strategicznego wsparcia i wychodząc naprzeciw wszelkim potrzebom Fundacji, 
które są zbieżne ze szkoleniową i doradczą ofertą firmy . Konkretne działania 
ustalane są wspólnie przez zarząd HoS i Fundacji na początku każdego roku . 
Ustalenia są dokumentowane, a pod koniec roku przeprowadzana jest ewaluacja 
ich realizacji .

Strategiczne wsparcie Fundacji obejmuje min . diagnozę potrzeb szkoleniowych  
i organizację szkoleń dla pracowników . Mogą oni uczestniczyć zarówno w warsz-
tatach otwartych, jak i zamkniętych, zorganizowanych specjalnie dla pracowników 
Fundacji . Ponadto mogą skorzystać ze wsparcia coachingowego w procesie reor-
ganizacji programów Fundacji . W 2008 roku 20 pracowników FDN wzięło udział  
w 6 szkoleniach . Łącznie na rzecz FDN przeznaczono 96 godzin szkoleniowych (szko-
lenia zamknięte i otwarte) oraz ok . 60 godzin konsultacji i innych działań . 

Pomoc udzielana przez House of Skills dotyczy również opracowania strategii  
i realizacji fundraisingu oraz wspierania akcji 1% poprzez dystrybucję informacji  
o Fundacji wśród swoich pracowników, współpracowników i klientów . Ponadto pra-
cownicy firmy zainicjowali i aktywnie zaangażowali się w proces tworzenia strony 
internetowej Programu „Dobry Rodzic − Dobry Start”, skierowanego do rodziców, 
którzy przeżywają trudne emocje związane z pojawieniem się w ich życiu małego 
dziecka . Wsparli także działania promocyjne projektu . 

Główną korzyścią House of Skills jest stworzenie swoim pracownikom możliwości 
wykorzystania umiejętności, wiedzy i pomysłów na rzecz organizacji społecznej, co 
wpływa na wzrost ich zaangażowania i lojalności wobec firmy .

Instytut Monitorowania Mediów 
Na rzecz dzieci z domów dziecka    
W państwowych i rodzinnych domach dziecka w Polsce wychowuje się obecnie 
około 26 tys . dzieci . Zapewnienie im odpowiednich warunków jest możliwe w dużej 
mierze dzięki środkom przekazywanym przez darczyńców . W bliskim sąsiedztwie 
siedziby IMM znajdują się dwa domy dziecka − rodzinny i państwowy, i to je wła-
śnie wybrano do współpracy . Lokalizacja ułatwia bezpośrednie kontakty . Spotkania 
z opiekunami pozwoliły uzyskać informacje dotyczące potrzeb i oczekiwań pod-
opiecznych . Dzięki temu w okresie świąt, kiedy rozpoczęto współpracę, pracownicy 
Instytutu mogli przygotować dzieciom prezenty . Pod hasłem „Świąteczna adopcja” 
każdy z działów „zaadoptował”, czyli wybrał od jednego do trojga dzieci, dla których 
przygotował paczki . Mieszkańcy rodzinnego domu dziecka dzięki biletom ofiaro-
wanym przez IMM mogli w komplecie wziąć udział w świątecznym przedstawieniu 
„Dziadek do orzechów” .

Poza pracownikami IMM włączył do swoich działań klientów firmy . Między 8 a 12 
grudnia wysłano drogą e-mailową korporacyjne kartki świąteczne, w treści których 
zawarto wszystkie najważniejsze informacje mogące pomóc dzieciom z domów 
dziecka, w tym dane dotyczące współpracujących z IMM organizacji pozarządowych 
podejmujących działania na rzecz dzieci . Akcja promowana była również na stronie 
IMM, co miało zachęcić klientów do wsparcia dzieci .

 Równe szanse i różnorodność

 Równe szanse i różnorodność

Nazwa: GlaxoSmithKline 
Pharmaceuticals SA

Główna działalność: działalność 
badawczo-naukowa, produkcja  

i sprzedaż leków
Siedziba: 02-697 Warszawa,  

ul . Rzymowskiego 53
Rok założenia w Polsce: 1978

Liczba zatrudnionych w 2008: ok . 1600
Strona internetowa: www .gsk .com .pl

Nazwa: Grupa Pracuj spółka z o .o .

Główna działalność: rekrutacja on-line; 
właściciel portali rekrutacyjnych  

Pracuj .pl w Polsce  
i Rabota .ua na Ukrainie

Siedziba: 00-838 Warszawa,  
ul . Prosta 51

Rok założenia: 2000
Liczba zatrudnionych w 2008: 225

Strona internetowa:  
www .grupapracuj .pl

Nazwa: GE Money Bank S .A .

Główna działalność: bankowość
Siedziba: 80-894 Gdańsk,  

ul . Elżbietańska 2
Rok założenia: 2005

Liczba zatrudnionych w 2008: 4700 
Strona internetowa:  

www .gemoneybank .pl

Nazwa: Instytut Monitorowania 
Mediów Sp . z o .o . 

Główna działalność: monitoring 
mediów 
Siedziba: 00-697 Warszawa,  
Al . Jerozolimskie 53
Rok założenia: 1999
Liczba zatrudnionych w 2008: 210 
Strona internetowa:  
www .instytut .com .pl

Nazwa: House of Skills S .A . 

Główna działalność: szkolenia  
i doradztwo
Siedziba: 02-247 Warszawa, ul . Flisa 4
Rok założenia: 2004
Liczba zatrudnionych w 2008: 44 
Strona internetowa:  
www .weknowhow .pl

 Równe szanse i różnorodność

 Zaangażowanie społeczne
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Oprócz bezpośrednich efektów w postaci świątecznych prezentów, akcja przyczyniła 
się do edukacji pracowników i klientów Instytutu Monitorowania Mediów co do 
istoty i skali problemu związanego z pobytem w domu dziecka . 

Janssen-Cilag 
Przyjaciele Jelonka: wiedzieć, rozumieć, poznawać    
W odpowiedzi na zwiększające się dysproporcje w poziomie życia polskich dzieci 
firma Janssen-Cilag wraz z Fundacją Przyjaciółka stworzyła program Przyjaciele 
Jelonka skierowany do opiekunów i podopiecznych świetlic środowiskowych . 
Podstawowym celem programu jest wskazanie dzieciom nowych perspektyw i moż-
liwości rozwoju, a także rozwijanie ich zainteresowań i talentów poprzez poznawa-
nie świata oraz kształtowanie ich aktywności społecznej .

Rok 2008 był drugim rokiem działania programu . Tym razem został on skierowany 
do świetlic wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego, dla których zorga-
nizowano konkurs wiedzy historycznej . Celem konkursu było wspieranie u dzieci 
aktywności społecznej, zachęcenie ich do wspólnej pracy, a także rozbudzenie ich 
zainteresowania historią Polski . Programem zostało objętych ponad 200 dzieci  
z 9 świetlic .

Założeniem programu Przyjaciele Jelonka jest także aktywizacja opiekunów świetlic . 
Dla opiekunów świetlic z warmińsko-mazurskiego, które zgłosiły się do konkursu, 
zostały zorganizowane warsztaty w Radomiu, podczas których opiekunowie spraw-
niej funkcjonujących świetlic radomskich prezentowali, w jaki sposób starać się  
o dofinansowanie swoich działań i jak pisać projekty . Celem programu jest stwo-
rzenie sieci świetlic, w ramach której nawiązują się współprace oraz wymieniane 
są doświadczenia . W kolejnej edycji planowana jest dalsza integracja i współ-
praca uczestniczących w programie świetlic i opiekunów oraz konkurs grantowy 
„Zaprzyjaźnij się z nauką” .

Program Przyjaciele Jelonka dostał tytuł Lidera Roku 2007 w Ochronie Zdrowia  
w kategorii Działalność charytatywna, w konkursie „Sukcesy Roku 2007 w Ochronie 
Zdrowia − Liderzy Medycyny” .

Johnson&Johnson 
Od dziewczynki do kobiety    
Zdając sobie sprawę z istoty tematyki dojrzewania i higieny menstruacyjnej, firma 
Johnson&Johnson Poland Sp . z o .o ., producent m .in . tamponów, opracowała  
i wdrożyła ogólnopolski program edukacyjny „Od dziewczynki do kobiety” . Program, 
realizowany w gimnazjach, ma na celu edukację nastolatek, umożliwienie im lep-
szego poznania własnego ciała i zachodzących w nim przemian biologicznych oraz 
świadomego wyboru właściwego zabezpieczenia w czasie menstruacji .

Nastolatki zyskują szansę uzyskania odpowiedzi na wiele pytań podczas spotkania  
z ekspertem firmy, przeszkoloną pielęgniarką lub położną . Zajęcia, w których uczest-
niczą wyłącznie dziewczęta, odbywają się w małych grupach, co pozwala na stwo-
rzenie odpowiedniej atmosfery do rozmawiania na tematy intymne . Prowadzone są 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych, co umożliwia przedsta-
wienie trudnych zagadnień w sposób przystępny i ciekawy . Prelegenci dysponują 
zestawem materiałów edukacyjnych, wpisanym do wykazu środków dydaktycznych 
zalecanych do użytku szkolnego przez MENiS . W 2004 r . do programu zostały włą-
czone edukacyjne strony internetowe dla nastolatek oraz dla nauczycieli .

Dzięki uczestnictwu w zajęciach u dziewcząt kształtuje się aktywna i odpowiedzialna 
postawa wobec własnego zdrowia, m .in . poprzez naukę samobadania piersi z wyko-
rzystaniem silikonowego fantomu . Każda nastolatka otrzymuje zestaw edukacyjny, 
składający się z broszury informacyjnej, kalendarzyka miesiączkowego oraz próbki 
tamponów . W roku 2008 w programie wzięło udział ponad 100 tysięcy nastolatek 
z gimnazjów na terenie 13 województw, zaś od momentu wdrożenia skorzystało  
z niego ponad 1,5 mln dziewcząt .

Kredyt Bank – Grupa Warta 
Akademia Misia Ratownika    
Według danych z 2006 r . w Polsce wypadkom drogowym uległo 4412 dzieci w wieku 
od 7 do 14 lat, spośród których śmierć poniosło 101 . Najwięcej ofiar wypadków 
odnotowano w tej właśnie grupie wiekowej . Najczęstszą przyczyną wypadków  
z udziałem dzieci jest nieodpowiednie zachowanie najmłodszych . „Akademia Misia 
Ratownika” to projekt społeczno-edukacyjny, realizowany od września 2007 r . przez 
Kredyt Bank i Wartę we współpracy ze Stowarzyszeniem Laboratorium Troski, adre-
sowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych . W I edycji projektu (IX 2007 – IV 
2008) uczestniczyło ponad 6 tys . uczniów z 46 szkół w Małopolsce . II edycja projektu 
rozpoczęła się w X 2008 r . i obejmuje szkoły z Podkarpacia i Mazowsza .

Podczas cyklu zajęć z Misiem Ratownikiem, prowadzonych w szkołach przez przed-
stawicieli służb ratowniczych: policji, pogotowia i straży pożarnej, dzieci poznają 
m .in . elementarne zasady bezpieczeństwa na drodze, uczą się prawidłowo oceniać 
zagrożenia i reagować w obliczu niebezpieczeństwa . Zajęcia mają na celu uświado-
mienie dzieciom zagrożeń i wykształcenie prawidłowych wzorców reakcji . 

Projektowi towarzyszą badania wzroku, słuchu i lateralizacji u dzieci − w dotych-
czasowej próbie wykryto, że 10% dzieci jest niedowidzących, 3% dzieci niedosłyszy, 
7,56% jest leworęcznych, a 6,26% − oburęcznych . Są to dzieci szczególnie narażone 
na niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym . Rodzice otrzymują informa-
cje o przeprowadzonych ćwiczeniach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
o stanie wzroku, słuchu i ręczności ich dziecka wraz ze wskazówkami co do kontynu-
acji nauki i utrwalania odpowiedzialnych postaw i zachowań w domu . 

Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy
Program pro bono kancelarii     
Na korzystanie z płatnej pomocy prawnej nie stać wielu członków społeczności 
lokalnych, wśród których szczególne miejsce zajmują organizacje pozarządowe, na 
co dzień funkcjonujące w złożonym i skomplikowanym dla nieprofesjonalistów oto-
czeniu prawnym . Zarządzający kancelarią Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy działania 
pro bono na rzecz społeczności wpisali w strategię firmy od początku jej istnienia .

Pracownicy informacje o możliwości przeznaczenia 20 godzin rocznie w ramach 
swojego czasu pracy na pomoc prawną na rzecz organizacji non profit otrzymują 
wewnętrznym mailingiem, nowo zatrudniani zaś − w tzw . Welcome pack . W kance-
larii istnieje sformalizowany system zliczania, który ułatwia prawnikom monitoro-
wanie czynności wykonanych w ramach pro bono . W roku 2008 działania tego typu 
podjęło 19 osób, przepracowując łącznie 419,75h na rzecz 13 podmiotów (w tym  
3 osób fizycznych) w około 20 sprawach . Warto podkreślić, że w przypadku spraw 
precedensowych ich prowadzenie wyznacza standardy dla całego kraju, z czego 
mogą korzystać wszyscy zainteresowani .

Koordynacją działań pro bono zajmuje się w kancelarii wyznaczona osoba, zaś decy-
zję o przyjęciu danej sprawy podejmuje jeden z partnerów zarządzających . Dzięki 
współpracy z Centrum Pro Bono oraz Programem Spraw Precedensowych przy 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, które pośredniczą we współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi, zarządzanie działalnością pro bono w kancelarii jest łatwiej-
sze i więcej czasu może zostać przeznaczone na prace wyłącznie merytoryczne .

McDonald’s Polska  
Karta rowerowa − moje pierwsze prawo jazdy    
Wypadki na drogach z udziałem dzieci są dużym problemem społecznym . 
„Bezpieczna jazda . Karta rowerowa − moje pierwsze prawo jazdy” to wieloletni pro-
gram społeczny, który kładzie nacisk na edukację młodych rowerzystów i pieszych, 
kształtuje także postawy przyszłych kierowców . Dzieje się to poprzez propagowanie 
wśród dzieci wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachęcanie do 
powszechnego używania elementów poprawiających widoczność (kamizelki, opaski 
odblaskowe) oraz kreowanie mody na bezpieczną jazdę na rowerze .
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 Edukacja

Nazwa: Janssen-Cilag Polska Sp . z o .o .

Główna działalność: firma 
farmaceutyczna

Siedziba: 02-135 Warszawa,  
ul . Iłżecka 24

Rok założenia: 1994
Liczba zatrudnionych w 2008: 186

Strona internetowa:  
www .janssen-cilag .pl

Nazwa: Johnson & Johnson Poland  
Sp . z o .o .

Główna działalność: dystrybucja 
produktów medycznych, 

farmaceutycznych i kosmetyków 
Siedziba: 02-135 Warszawa,  

ul . Iłżecka 24
Rok założenia: 1990

Liczba zatrudnionych w 2008: 287
Strona internetowa: www .jnj .com

Nazwa: Kredyt Bank S .A . 

Główna działalność: bankowość 
Siedziba: 01-211 Warszawa,  
ul . Kasprzaka 2/8
Rok założenia: 1990
Liczba zatrudnionych w 2008: 5712 
Strona internetowa: www .kredytbank .pl

Nazwa: Towarzystwo Ubezpieczeń  
i Reasekuracji WARTA S .A . 

Główna działalność: ubezpieczenia 
Siedziba: 00-805 Warszawa, 
ul . Chmielna 85/87
Rok założenia: 1920
Liczba zatrudnionych w 2008: 2996 
Strona internetowa: www .warta .pl

Nazwa: Leśnodorski, Ślusarek  
i Wspólnicy spółka komandytowa 

Główna działalność: usługi prawne 
Siedziba: 02-531 Warszawa,  
ul . Łowicka 62
Rok założenia: 1998
Liczba zatrudnionych w 2008: 68
Strona internetowa: www .lsw .com .pl

 Zdrowie i bezpieczeństwo

 Wolontariat pracowniczy

 Zdrowie i bezpieczeństwo
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Zajęcia Wychowania Komunikacyjnego, skierowane do uczniów klas IV szkół 
podstawowych biorących udział w programie, prowadzone są w oparciu o mate-
riały edukacyjne przygotowane przez ekspertów i pozytywnie zaopiniowane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej . Zajęcia kończy egzamin praktyczny, a uczniowie 
otrzymują „zestawy bezpieczeństwa” − kamizelki i opaski odblaskowe . Dodatkowo 
uczestniczące szkoły mogą wziąć udział w konkursie na najlepszą inicjatywę służącą 
poprawie bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu . W jego realizację angażują się 
często także lokalne władze . 

Partnerem programu jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, inicjaty-
wa zyskała również poparcie Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji . Do tej pory w programie wzięło udział ponad 700 szkół . 85% uczniów klas IV 
zdało egzamin na kartę rowerową (w sumie 19 215 uczniów) .

PGE KWB Bełchatów
Góra Kamieńsk     
Eksploatacja złoża węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje konieczność 
wyłączenia z użytkowania znacznych obszarów rolniczych i leśnych . W związku  
z tym PGE KWB Bełchatów poddaje tereny pokopalniane rekultywacji poprzez 
zalesienie, ograniczając zmiany w środowisku naturalnym . Wychodząc poza zobo-
wiązania prawne, Kopalnia zagospodarowała rekultywacyjne zwałowisko tworząc 
na nim Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”, który świadczy swoje usługi 
od roku 2004 .

Główną atrakcją ośrodka jest zlokalizowany na północnym stoku zwałowiska wyciąg 
narciarski, od 2008 uruchomiono tor saneczkowy, na chętnych czeka również 
ściana wspinaczkowa . U podnóża stoku wybudowano stację dolną z zapleczem 
hotelowo – gastronomicznym i wypożyczalnią sprzętu . W porozumieniu z Dyrekcją 
Lasów Państwowych – właścicielem terenu – Kopalnia przygotowała na zwałowisku 
zewnętrznym ponad 40 kilometrów ścieżek rowerowych umożliwiających zjazdy na 
rowerach MTB . 

Ośrodek stał się niezwykle atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku przez 
cały rok – liczba osób korzystających z jego usług wrosła od 738 w roku 2004 do 
ponad 179 tysięcy w roku 2008 – i jest źródłem dodatkowego dochodu dla Kopalni . 
Jej pracownicy mają możliwość zakupu specjalnych karnetów, dofinansowywanych  
z funduszu socjalnego .

Dzięki utworzeniu Ośrodka wzrosła atrakcyjność turystyczna miejscowości i powsta-
ło blisko 60 nowych miejsc pracy . Usypanie góry stworzyło także odpowiednie 
warunki dla uruchomienia elektrowni wiatrowej, która działa od roku 2007 .  
W planach jest przygotowanie ścieżek edukacyjnych, które będą mogły pomóc 
dzieciom i młodzieży w poznaniu fauny i flory charakterystycznej dla tego rejonu,  
a także jego charakterystyki geologicznej . 

Polkomtel 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży     
Na początku listopada 2008 r . firma Polkomtel S .A . we współpracy z Fundacją Dzieci 
Niczyje uruchomiła pierwszy bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci  
i Młodzieży: 116 111 . Telefon zapewnia dzwoniącej młodzieży i dzieciom, będą-
cych w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie fachowców − psychologów i pedago-
gów, którzy są w stanie udzielić profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych .  
W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, 
konsultanci są uprawnieni do inicjowania interwencji policyjnej .

W celu udostępnienia numeru Polkomtel S .A . stworzył platformę technologiczną, 
dzięki której numer 116 111 jest dostępny dla wszystkich, niezależnie od obsługu-
jącej ich sieci, w godzinach 8-20 . Firma zapewniła również profesjonalne call center 
do obsługi numeru oraz stworzyła stronę internetową, za pośrednictwem której 
można zadawać pytania specjalistom .

W okresie od 6 listopada do 31 grudnia konsultanci przeprowadzili 2740 rozmów 
z dziećmi w wieku 12-18 lat oraz 240 rozmowy z dorosłymi . Rozmowy dotyczyły 
relacji z rówieśnikami, rodzeństwem, w związkach i z rodzicami, przemocy fizycznej 
i psychicznej, problemów rodzinnych, rozwodu rodziców czy śmierci bliskiej osoby . 
Blisko 35% rozmów zakończyło się udzieleniem wsparcia, a 26% poradą, konkretną 
pomocą czy skierowaniem do właściwej instytucji . Podjęto również 19 interwencji .

Polska Federacja Producentów Żywności 
Trzymaj formę!     
Realizacja programu „Trzymaj formę!” jest przykładem dobrowolnego zaangażowa-
nia przemysłu żywnościowego w edukację społeczną, której celem jest zahamowa-
nie niekorzystnych trendów zdrowotnych związanych z nadwagą i otyłością poprzez 
umożliwienie konsumentom podejmowania świadomych wyborów odnośnie diety 
i stylu życia . Inicjatywę realizowaną przez Polską Federację Producentów Żywności 
w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wspierali jej członkowie: 
Coca-Cola HBC Polska, Danone Polska, Ferrero Polska, Frito Lay Poland, Kraft Foods 
Polska, Mars Polska, Nestlé Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Toruń Pacific, 
Unilever Polska .

Celem programu „Trzymaj formę!” (2006-2009) jest kształtowanie prozdrowotnych 
nawyków wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu 
życia i zbilansowanej diety . Tworzenie i realizację autorskich projektów edukacyj-
nych pozostawiono zainteresowanym nauczycielom, uczniom, rodzicom i samorzą-
dom lokalnym . W efekcie każda ze szkół uczestniczących w programie przygotowała 
unikalny i dopasowany do zainteresowań i możliwości uczniów projekt, realizowany 
podczas zajęć pozalekcyjnych . PFPŻ opracowała materiały dydaktyczne związane 
z programem, przygotowała również stronę internetową www .trzymajforme .pl 
przeznaczoną dla młodzieży . Ponadto do szkół dystrybuowane były pakiety, w skład 
których wchodziły poradniki dla szkolnych koordynatorów programu − nauczycieli, 
broszury dla uczniów, plakat z piramidą żywienia oraz płyta CD z wersją offline 
strony .

Zasięg programu „Trzymaj formę!” wzrasta z każdą edycją − w roku szkolnym 
2007/2008 (II edycja) program wdrażało już 5 920 szkół, a jego odbiorcami zostało 
ponad 755 tysięcy uczniów . 

Polski Przemysł Spirytusowy (PPS) 
Lepszy start dla Twojego dziecka     
Z uwagi na ryzyko negatywnych skutków osobistych, społecznych i zdrowotnych 
spowodowanych nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu, jego producenci szcze-
gólną wagę przykładają do propagowania odpowiedzialnego spożycia napojów 
alkoholowych . Zadaniem kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” jest zbu-
dowanie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych ze spożyciem 
alkoholu w czasie ciąży, zwłaszcza wśród kobiet i personelu medycznego (lekarzy,  
pielęgniarek, położnych) . Głównym partnerem kampanii zostało Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne . Wspierali ją również: Polskie Towarzystwo Położnych, Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego .
 
W ramach kampanii w 600 poradniach zdrowotnych i ginekologicznych w Polsce 
zostały umieszczone plakaty i ulotki . Materiały informacyjne można było znaleźć 
również w tysiącu aptek na terenie całego kraju, trafiły one także do szkół rodze-
nia, Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, Liderek Polskiego Położnictwa 
oraz „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” . Kampania pojawiła się również w prasie 
(„Metro”, „Wysokie Obcasy”, „Dziecko”, „Mam Dziecko”, „Przekrój”) oraz w mediach 
elektronicznych (Wirtualna Polska, Onet, Interia i Gazeta .pl) . Została również stwo-
rzona specjalna strona internetowa www .lepszystart .com .pl, gdzie wszyscy zainte-
resowani mogą znaleźć potrzebne informacje . Pierwsza odsłona kampanii dotarła 
do 43% młodych kobiet w ciąży, jej głównych adresatek . 11% badanych wskazało na 
zmianę swojego stosunku wobec tej kwestii w wyniku zetknięcia się z przekazem .

 Rozwój lokalny

 Zaangażowanie społeczne

Nazwa: PGE Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów Spółka Akcyjna

Główna działalność: wydobycie węgla 
brunatnego

Siedziba: 97-400 Bełchatów  
skr . poczt . 100, Rogowiec,  

ul . Św . Barbary 3 
Rok założenia: 1975

Liczba zatrudnionych w 2008: 7716
Strona internetowa:  

www .kwbbelchatow .bot .pl

Nazwa: Polkomtel S .A

Główna działalność: kompleksowe 
usługi telekomunikacyjne,  

operator sieci Plus
Siedziba: 02-676 Warszawa,  

ul . Postępu 3
Rok założenia: 1995

Liczba zatrudnionych w 2008: 3902
Strona internetowa:  

www .polkomtel .com .pl

Nazwa: McDonald’s Polska sp . z o .o .

Główna działalność: restauracje 
szybkiej obsługi

Siedziba: 02-676 Warszawa,  
ul . Postępu 18A

Rok założenia: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 12500

Strona internetowa:  
www .mcdonalds .pl

Nazwa: Polska Federacja Producentów 
Żywności 

Główna działalność: działania na rzecz 
rozwoju gospodarki żywnościowej  
oraz edukacji konsumentów 
Siedziba: 00-613 Warszawa,  
ul . Chałubińskiego 8
Rok założenia: 2002
Liczba zatrudnionych w 2008: 3 
Strona internetowa: www .pfpz .pl

Nazwa: Polski Przemysł Spirytusowy (PPS) 

Główna działalność: tworzenie 
warunków prawnych, ekonomicznych, 
organizacyjnych i technicznych  
dla rozwoju branży 
Siedziba: 00-074 Warszawa,  
ul . Trębacka 4
Rok założenia: 1993 (wcześniej jako 
Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu)
Liczba zatrudnionych w 2008: 4
Strona internetowa: www .pps .waw .pl

 Edukacja

 Zdrowie i bezpieczeństwo
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PricewaterhouseCoopers 
Usługi doradcze pro bono dla organizacji pozarządowych     
Zainicjowany latem 2008 roku program wsparcia misji organizacji pozarządowych 
poprzez nieodpłatne świadczenie usług doradczych jest realizowany w ramach 
strategii CR w obszarze społeczności lokalnej i bezpośrednio związany z działalno-
ścią Fundacji PwC „Podaruj siebie” . Organizacje pozarządowe realizujące programy 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, które współpracują z Fundacją (m .in . 
Powiślańska Fundacja Społeczna czy Fundacja Robinsona Crusoe) uzyskują dodatko-
wo wsparcie doradcze na zasadach pro bono w zakresie doradztwa podatkowego, 
księgowego i audytu . Pomaga to zwiększyć efektywność i jakość ich działania,  
a także przyczynia się do wzrostu poziomu profesjonalnego funkcjonowania sektora 
pozarządowego .

W firmie stworzona została baza usług pro bono, za pośrednictwem której pracow-
nicy mogą się zgłaszać do wybranych projektów . Informacje dotyczące pro bono 
ukazują się w specjalnej sekcji wewnętrznego newslettera . Ponadto do każdego  
z działów firmy: doradczego, księgowego i podatkowego przypisany jest lider pro-
gramu, który odpowiada za akceptację i nadzór nad procesem realizacji projektu . 
Traktowane są one tak jak projekty komercyjne klientów PwC . 

Każdy pracownik/pracownica PwC może przeznaczyć na usługi pro bono 3 godziny 
pracy w miesiącu, co przy zatrudnieniu wynoszącym 1200 osób daje potencjalnie 
43 200 godzin pracy rocznie . W trakcie pół roku od uruchomienia programu pro 
bono, zrealizowano ponad 30 projektów, na rzecz których zaangażowało się blisko 
100 pracowników PwC w ciągu ponad 1500 godzin, czyli ponad 9 miesięcy pracy 
zawodowej jednej osoby .

Provident Polska
Akademia Rodzinnych Finansów    
Polacy nie planują swoich wydatków i nie tworzą rezerw kapitałowych, a zdecydo-
wana większość rodziców nie uczy swoich dzieci podejmowania racjonalnych decyzji 
finansowych − wskazują na to wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych na 
zlecenie Provident przez IPSOS . W odpowiedzi na to, w drugiej połowie 2007 roku, 
Provident Polska zainicjował Akademię Rodzinnych Finansów, program edukacyjny, 
którego celem jest szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozy-
tywnych nawyków potrzebnych do umiejętnego zarządzania finansami domowymi . 
Uczy on jak regularnie planować domowy budżet i unikać kryzysowych sytuacji 
związanych z brakiem funduszy oraz jak zacząć gromadzić oszczędności .

Głównym narzędziem wykorzystywanym w ramach programu jest strona interneto-
wa www .AkademiaRodzinnychFinansow .pl, na której znajdują się porady dotyczące 
m .in . oszczędzania, sprawnego zarządzania domowym budżetem, racjonalnego 
kupowania . Obecnie odnotowywanych jest ponad 1000 wejść miesięcznie . 

Istotnym elementem programu w roku 2008 były warsztaty „Z kobietami o finan-
sach” poświęcone tematyce zarządzania finansami osobistymi . Blisko 400 uczestni-
czek warsztatów dowiedziało się m .in . jak planować dochody i wydatki, jak tworzyć 
kapitał awaryjny i jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach finansowych . Po 
każdym szkoleniu przeprowadzana jest ankieta, która wskazuje kierunki, w których 
należy rozwijać projekt, tak aby odniósł sukces . Swoistym osiągnięciem szkoleń jest 
deklaracja bardziej metodycznego zarządzania domowymi finansami, złożona przez 
ponad 90% uczestniczek szkoleń po ich zakończeniu .

Servier Polska 
Forum Przeciwko Depresji    
Servier Polska od wielu lat organizuje bezpłatne akcje edukacyjne pod hasłem 
„Servier w Trosce o Twoje Zdrowie”, których celem jest dostarczanie wiedzy na 
temat chorób przewlekłych stanowiących istotny problem społeczny, praktycznych 
porad dotyczących zdrowego trybu życia oraz przeprowadzenie przez lekarzy spe-
cjalistów bezpłatnych badań diagnostycznych . Do obecnych od dawna elementów: 

„Servier dla Serca”, „Servier przyjaciel w cukrzycy” i „Servier w trosce o żyły”, przed 
ponad rokiem dołączyło Forum Przeciwko Depresji, realizowane wraz z Fundacją 
ITAKA i mające na celu zwiększanie wiedzy pacjentów i ich rodzin na temat depresji 
oraz edukację lekarzy aktywnie rozpoznających i leczących tę chorobę .

W ramach „Forum Przeciw Depresji” w 2008 roku kilkaset osób wysłuchało wykła-
dów specjalistów z dziedziny psychiatrii, a 170 osób skorzystało z bezpłatnych 
konsultacji . Dodatkowo po zakończeniu akcji, aż do końca 2008 roku, można było 
telefonicznie dwa razy w tygodniu, przez kilka godzin, skorzystać z porad specja-
listów, dzwoniąc na numer Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA . 
Stworzono także stronę internetową o charakterze informacyjnym www .forum-
przeciwdepresji .pl, dzięki której w ciągu całego roku można zdobyć informacje 
dotyczące walki z chorobą, a także uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania  
z nią związane . Podobne strony powstały dla pozostałych kampanii . Uruchomiono 
również infolinie obsługujące poszczególne akcje, co pozwoliło zainteresowanym 
na bezpośrednie uzyskanie szczegółowych informacji .

Od początku działalności firmy Servier w ramach akcji pod wspólnym hasłem 
„Servier w trosce o Twoje zdrowie”, przebadano łącznie ponad 50 tys . pacjentów,  
z czego aż 10 tys . w 2008 roku .

Toyota Motor Manufacturing Poland 
Bezpieczny Kierowca     
Z uwagi na priorytety w prowadzonej przez siebie działalności oraz lokalizację 
zakładu Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu, rejonie niebezpiecz-
nym dla kierowców, pełnym krętych dróg, w którym okres zimy jest szczególnie 
długi, firma od 2006 roku wspiera finansowo i merytorycznie akcję Bezpieczny 
Kierowca, organizowaną przez Wałbrzyską Akademię Bezpiecznej Jazdy . Celem akcji 
jest wzrost świadomości mieszkańców Wałbrzycha i okolic oraz pracowników zakła-
du w zakresie bezpiecznej i ekologicznej jazdy samochodem . 

W ramach akcji przeprowadzane są szkolenia, podczas których uczestnicy poprawia-
ją swoje umiejętności z zakresu bezpiecznego poruszania się w trudnych warunkach 
(wychodzenie z poślizgu, pokonywanie przeszkód terenowych) pod okiem instruk-
torów, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy i ekonomicznej eksploatacji 
pojazdu . Szkolenia kończą się konkursem o tytuł „Bezpiecznego Kierowcy” . Drugim 
elementem akcji jest medialna kampania społeczna promująca bezpieczną i eko-
logiczną jazdę (m .in . na stronie internetowej www .bezpieczny-kierowca .pl) oraz 
szkolenia na symulatorach w centrach handlowych . W roku 2008 roku do programu 
zgłosiło się 400 osób . Pełne szkolenie przeszło 100 osób, a 2100 skorzystało ze szko-
lenia z zakresu bezpiecznej i/lub ekologicznej jazdy na symulatorze . 

Partnerami akcji były m .in . władze samorządowe, Policja, Wałbrzyski Ośrodek Ruchu 
Drogowego, Automobilklub Wałbrzyski, media oraz wolni partnerzy biznesowi . Na 
2010 rok planowany jest rozwój zasięgu programu poprzez włączenie innych jedno-
stek koncernu Toyota .

UPC Polska  
e-Akademia UPC    
E-Akademia jest złożonym projektem edukacyjnym odpowiadającym na różnego 
rodzaju wyzwania związane z korzystaniem z internetu . Jego elementami są: 
Akademia e-Seniora, której rolą jest przeciwdziałanie wykluczeniu technologiczne-
mu osób po 50 roku życia oraz Akademia e-Bezpieczeństwa, w którym firma uczy 
bezpiecznych zachowań w internecie i innych mediach .

Co dziesiąty użytkownik internetu to dziecko w wieku 7-14 lat, które odwiedza głów-
nie strony z grami online, podczas surfowania często trafiając na strony zawierające 
nieodpowiednie dla ich wieku lub niebezpieczne treści . Akademia e-Bezpieczeństwa 
UPC ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie poprzez 
uświadomienie rodzicom, nauczycielom i pedagogom szkolnym zagrożeń, jakie 

 Edukacja finansowa

 Zdrowie i bezpieczeństwo

 Wolontariat pracowniczy

Nazwa: Provident Polska S .A .

Główna działalność: finanse
Siedziba: 00-633 Warszawa,  

ul . Polna 11
Rok założenia: 1998

Liczba zatrudnionych w 2008:  
2400 pracowników etatowych  

i 13 000 przedstawicieli
Strona internetowa:  

www .csr-provident .pl

Nazwa: UPC Polska Sp . z o .o . 

Główna działalność: branża 
telekomunikacyjna 
Siedziba: 00-867 Warszawa,  
al . Jana Pawła II 27
Rok założenia: 1989
Liczba zatrudnionych w 2008: ok . 1200 
Strona internetowa: www .upc .pl

Nazwa: Toyota Motor Manufacturing 
Poland 

Główna działalność: produkcja skrzyń 
biegów i silników 
Siedziba: 58-306 Wałbrzych,  
ul . Uczniowska 26
Rok założenia: 1999
Liczba zatrudnionych w 2008: 2020
Strona internetowa:  
www .toyotapl .com/walbrzych

Nazwa: Servier Polska Sp . z o .o . 

Główna działalność: branża 
farmaceutyczna 
Siedziba: 01-248 Warszawa,  
ul . Jana Kazimierza 10
Rok założenia: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 500 
Strona internetowa: www .servier .pl

 Edukacja

 Zdrowie i bezpieczeństwo

Nazwa: PricewaterhouseCoopers Sp . z o .o .

Główna działalność: świadczenie usług  
w zakresie audytu, doradztwa 

finansowego i podatkowego klientom  
z sektora publicznego oraz prywatnego,  

a także doradztwo w obszarze 
odpowiedzialnego biznesu  

i zrównoważonego rozwoju
Siedziba: 00-638 Warszawa,  

Al . Armii Ludowej 14
Rok założenia w Polsce: 1990

Liczba zatrudnionych w 2008: 1100
Strona internetowa: www .pwc .pl
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SPOŁECZEŃSTWOSPOŁECZEŃSTWO

mogą z niego płynąć oraz narzędzi ich zwalczania, a także ułatwianie komunikacji  
z dziećmi . W ramach programu w 11 Pracowniach UPC w 10 miastach w Polsce 
zorganizowano 34 bezpłatne warsztaty dla blisko 400 rodziców i nauczycieli, którzy 
często szkolą później rodziców i innych nauczycieli w swoich szkołach . Wydano rów-
nież poradnik „Bezpieczeństwo w sieci − elementarz dla całej rodziny” . 

Wśród osób powyżej 55 roku życia tylko niespełna 7% korzysta z internetu, a ponad 
80% nie potrafi korzystać z komputera . Akademia e-Seniora stwarza możliwość zdo-
bycia umiejętności obsługi komputera i internetu wśród osób 50+ . 16-godzinny kurs 
wraz z podręcznikiem i stroną www stanowią doskonałą bazę wiedzy i umiejętności 
wystarczających do tego, by absolwent Akademii potrafił obsługiwać komputer  
i internet, samodzielnie zakładał konta e-mail, korzystał z bankowości elektronicz-
nej, komunikatorów, szukał informacji i danych . W roku 2008 kursy ukończyło 1091 
osób . Program realizowany jest we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii  
w Polsce oraz partnerami lokalnymi .

UPS Polska 
Ludzie ludziom   
Projekt „Ludzie ludziom”, realizowany od 2005 roku przez UPS Polska, miał na celu 
wsparcie wykluczonych podkarpackich miast Lipa i Sierakośce oraz połączonych  
z nimi historycznie i etnicznie ukraińskich miejscowości Niżankowice i Golovecko . 
Składało się na niego sfinansowanie i wybudowanie 4 nowoczesnych sal kompu-
terowych w szkołach, modernizacja infrastruktury szkolnej, zakup pomocy nauko-
wych, książek i słowników do bibliotek, budowa sal gimnastycznych, finansowanie 
internetu oraz programu edukacyjnego obejmującego lekcje informatyki, angiel-
skiego, muzyki, tańca i plastyki . Ponadto dla 3-6 najzdolniejszych uczniów/uczennic 
finansowane są stypendia, a dla dzieci ze szkół polskich i ukraińskich organizowane 
wycieczki do metropolii polskich, ukraińskich i amerykańskich . 

Pracownicy UPS, zaangażowani w projekt jako wolontariusze, czynnie wspierali 
działania, na miejscu nawiązując relacje i aktywizując lokalne społeczności .  
W efekcie uczestnicy projektu zaczęli zabiegać o otwarcie istniejącego kiedyś lokal-
nego przejścia granicznego, zainicjowano również stworzenie mikroregionu Dolina 
Wiatru, który polepszyłby sytuację ekonomiczną regionu . Z bezpłatnego internetu 
korzystają obecnie nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także mieszkańcy, co daje 
im możliwość komunikowania się ze światem . Wiceprezes UPS, Arnie Wellman, na 
wniosek podkarpackich uczniów, został odznaczony Orderem Uśmiechu .

Zakład Produkcji Spożywczej Krzętle  
STOP KONSERWANTOM    
Z przeprowadzonych badań dotyczących stosowania konserwantów przez produ-
centów żywności wynika, że konserwanty, sztuczne barwniki i środki spulchniające 
obecne w produktach są wymieniane wśród przyczyn wielu chorób (m .in . otyłości 
i raka), a wiedza Polaków na ten temat jest znikoma . Konsumenci rzadko czytają 
etykiety umieszczane na produktach, które dla większości są niezrozumiałe . Celem 
akcji STOP KONSERWANTOM było propagowanie wiedzy na temat związków che-
micznych używanych w przemyśle spożywczym i negatywnych skutków nadużywa-
nia chemii w diecie oraz poinformowanie o walorach żywności naturalnej .
 
W ramach inicjatywy, trwającej od połowy września 2008 r ., nawiązano współpracę 
ze specjalistami z dziedziny żywienia, którzy udzielili ponad stu bezpłatnych porad 
dietetycznych i lekarskich pacjentom przychodni i klinik oraz chętnym odwie-
dzającym stoisko ZPS „Krzętle” podczas targów zdrowej żywności Natura Food 
2008 . Ponadto stworzono portal internetowy www .stopkonserwantom .pl, będący 
platformą interakcji pomiędzy konsumentami a specjalistami z różnych dziedzin 
oraz źródłem informacji o tym, jak jeść smacznie i zdrowo . Na portalu można 
również poprzeć protest przeciwko stosowaniu konserwantów . W efekcie akcji 
portal odwiedziło 1200 internautów . Partnerami inicjatywy są m .in .: organizacja 
SlowFood, Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności oraz Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków .

 Inwestycje społeczne

 Zdrowie i bezpieczeństwo

Nazwa: UPS Polska Sp . z o .o .

Główna działalność: dystrybucja 
paczek i dostarczanie rozwiązań dla 

łańcucha dostaw oraz szeroki wachlarz 
możliwości synchronizacji przepływu 

towarów, informacji i funduszy
Siedziba: 01-222 Warszawa,  

ul . Prądzyńskiego 1/3
Rok założenia: 1907 / 1992

Liczba zatrudnionych w 2008: 1700
Strona internetowa: www .ups .com

Nazwa: Zakład Produkcji Spożywczej 
Krzętle

Główna działalność: produkcja dań 
gotowych, przetworów warzywnych  

i koncentratów
Siedziba: 98-320 Osjaków, Krzętle 1

Rok założenia: 2007
Liczba zatrudnionych w 2008: 60

Strona internetowa: www .krzetle .pl, 
www .stopkonserwantom .pl
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Biznes 
a środowisko
Kwestie ochrony środowiska są coraz mocniej zakotwiczone w dyskursie publicznym, 
szczególnie w krajach rozwiniętych – Unia Europejska wymaga od nowych członków 
zwiększenia inwestycji w podwyższone standardy z zakresu ochrony środowiska . Świadomość 
ekologiczna polega przede wszystkim na zrozumieniu, że troska o środowisko naturalne 
oznacza działanie na rzecz wspólnego dobra, co wiąże się również z odpowiedzialnością  
za przyszłe pokolenia . Wrażliwość ekologiczna społeczeństw Europy Zachodniej, USA, a także 
Polski wzrosła i nadal rośnie dynamicznie .

Jednak z drugiej strony specjaliści podkreślają, że restrykcje związane z polityką klimatyczną 
Unii Europejskiej mogą okazać się motorem napędowym innowacyjności i modernizacji 
polskiej gospodarki, na przykład poprzez inwestycje w naukę . Proaktywne podejście,  
w którym dialog z interesariuszami jest traktowany jako istotne źródło pomysłów na 
innowacje technologiczne, wydaje się być szansą . Nawet najlepsza polityka gospodarcza nie 
mogłaby liczyć na pełne wsparcie ze strony firm, gdyby same firmy nie były przekonane o jej 
efektywności .
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ŚRODOWISKOŚRODOWISKO

 Energia odnawialna

 Ochrona środowiska

 Ochrona środowiska

ABB
Termomodernizacja zakładów produkcyjnych
Firma ABB promuje koncepcje pozyskiwania energii oparte na źródłach odnawial-
nych, a także modernizację urządzeń i instalacji, które gwarantują zwiększenie 
efektywności energetycznej przy jednoczesnym podniesieniu produktywności 
zakładu . Wprowadzając te zasady w życie, ABB zamontowała kolektory słoneczne  
w swojej łódzkiej fabryce i zmodernizowała system gospodarki cieplnej w pozosta-
łych zakładach . 

Na dachu fabryki w Łodzi zainstalowano 140 kolektorów słonecznych, które będą 
niemal całkowicie zaspokajać zapotrzebowanie zakładu na ciepłą wodę . Spełniają 
one swoje zadanie również przy lekko zachmurzonym niebie . Drugim źródłem stała 
się, do tej pory niewykorzystywana, energia odpadowa (kondensat z niewykorzy-
stanej technologicznej pary wodnej), a kolejnym − woda, która dotychczas była 
zwracana do przedsiębiorstwa ciepłowniczego .

Ponadto łódzkie zakłady przeszły proces termomodernizacji, co zmniejszyło zapo-
trzebowanie na energię o połowę: obecnie potrzeba jedynie 2MW mocy grzewczej 
w stosunku do poprzednich 3,5-4MW . Dokonano niemal całkowitej wymiany syste-
mu ogrzewania i dostaw ciepłej wody, instalując wysoko sprawne aparaty grzewczo-
wentylacyjne, które zapobiegają „uciekaniu” ciepła przez dach . W pomieszczeniach 
biurowych wentylacja została powiązana z rekuperacją ciepła, co daje 20% oszczęd-
ności energii, a przy niskich temperaturach − nawet 50% .

Dzięki modernizacji systemu energetyki cieplnej w łódzkiej fabryce miejska elektrocie-
płownia wyemituje co roku o 2,5 tys . m3 dwutlenku węgla mniej . W zakładach będzie 
znacznie większy komfort pracy, a oszczędności firmy sięgną miliona złotych rocznie .

Atrium European Real Estate 
Centrum z klimatem 
Celem programu Centrum z klimatem jest edukacja ekologiczna i minimalizowa-
nie wpływu firmy na otoczenie poprzez redukcję zużycia prądu (m .in . wymiana  
w centrach handlowych żarówek na energooszczędne świetlówki), wody (instalacja 
energooszczędnych baterii) i papieru (drukowanie dwustronne) . Fundamentem 
programu jest Deklaracja Ekologiczna − zbiór 10 zasad proekologicznych zachowań 
(każde centrum handlowe ma spełniać jej postanowienia) . Do ich przestrzegania 
zobowiązuje się każdy, kto przyłącza się do akcji, oddając głos na Deklarację poprzez 
specjalną stronę: www .centrumzklimatem .pl . 

W CH Reduta program jest realizowany poprzez: segregację odpadów, korzystanie 
z energooszczędnego sprzętu, wyłączanie urządzeń elektronicznych na noc, korzy-
stanie z biodegradowalnych środków czystości przy sprzątaniu, punkt informacyjny 
EKO Centrum dla klientów nt . proekologicznych zachowań oraz EKO Punkt na 
odpady selektywne . Wsparciem programu są komunikaty wizualno-tekstowe (m .in . 
plakaty na słupach, naklejki na podłogach, w windach) . Partnerami programu są: 
Fundacja Nasza Ziemia, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego  
i Elektronicznego oraz firma Byś .

Wśród pracowników firmy obserwuje się wzrost świadomości ekologicznej, m .in . 
pod względem zużycia papieru do drukowania różnego rodzaju dokumentów . 
Ocena programu planowana jest na przełomie 2009/2010 roku .

Bank Ochrony Środowiska
W przyjaźni ze środowiskiem 
Zgodnie ze swoją nazwą i misją Bank Ochrony Środowiska wspiera projekty i dzia-
łania na rzecz ochrony środowiska, jak również podejmuje dodatkowe inicjatywy  
w tym zakresie . W Centrali Banku od 2005 roku funkcjonuje wdrażany we wszystkich 
placówkach system zbierania odpadów, obejmujący zbiórkę makulatury, zużytych 
baterii i zużytych nośników elektronicznych . Oświetlenie stanowią żarówki ener-
gooszczędne . W ramach realizowanego przez BOŚ Programu 0% emisji wykonano 

Nazwa: ABB Sp . z o .o .

Główna działalność: nowoczesne 
produkty, rozwiązania i technologie  

z zakresu energetyki i automatyki
Siedziba: 04-713 Warszawa,  

ul . Żegańska 1
Rok założenia w Polsce: 1990

Liczba zatrudnionych w 2008: 2238
Strona internetowa: www .abb .pl

Nazwa: Atrium European Real Estate 
Sp . z o .o .

Główna działalność: inwestycje na 
rynku nieruchomości, głównie w centra 

handlowe w Europie Wschodniej  
i Środkowej . Zarządcą portfolio 

w Polsce i krajach bałtyckich jest 
Manhattan Real Estate Management

Siedziba: 02-326 Warszawa,  
Al . Jerozolimskie 148
Rok założenia: 2008

Liczba zatrudnionych w 2008: ok . 100 
Strona internetowa: www .aere .com

Nazwa: Barlinek S .A . 

Główna działalność: dystrybucja 
warstwowych podłóg drewnianych, 
listew podłogowych, oklein oraz peletu 
– ekologicznego paliwa
Siedziba: 25-323 Kielce, 
Al . Solidarności 36
Rok założenia: 1946
Liczba zatrudnionych w 2008: 3344 
(Grupa Kapitałowa Barlinek S .A .) 
Strona internetowa:  
www .barlinek .com .pl

Nazwa: Bayer Sp . z o .o . 

Główna działalność: dystrybucja 
środków ochrony zdrowia ludzi  
i zwierząt, ochrony roślin oraz tworzyw 
wysoko-specjalistycznych 
Siedziba: 02-326 Warszawa,  
Al . Jerozolimskie 158
Rok założenia: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 540 
Strona internetowa: www .bayer .com .pl

Nazwa: Bank Ochrony Środowiska S .A . 

Główna działalność: usługi bankowe
Siedziba: 00-950 Warszawa,  
ul . Jana Pawła II 12
Rok założenia: 1990
Liczba zatrudnionych w 2008: 1732 
Strona internetowa: www .bosbank .pl

 Ochrona środowiska

 Edukacja ekologiczna

audyt energetyczny dla Centrali Banku i wszystkich jego oddziałów, a także określo-
no sposoby offsetowania emisji CO2 związanej z działalnością firmy .

Jedną z form edukacji ekologicznej klientów są ekolokaty z nazwami zwierząt . 
Ekolokaty to produkty depozytowe, od których bank z własnych środków (z zysku) 
dokonuje odpisów na rzecz programów ochrony ginących gatunków zwierząt . Za 
lokaty z odpisami na ochronę dzikich zwierząt bank został uhonorowany przez 
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” tytułem Mecenasa Przyrody . 
W 2008 roku Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP 
przyznało bankowi Nagrodę Honorową za wspieranie edukacji finansowej w ramach 
CSR . Bank został także wyróżniony w konkursie Ministra Środowiska „Lider Polskiej 
Ekologii” . Dzięki wsparciu BOŚ S .A . obecnie w Kampinoskim Parku Narodowym żyje 
na wolności około 30 rysiów .

Barlinek 
Zasada 1 za 1 
W ramach zainicjowanego w 2000 roku programu Zasada 1 za 1, w zamian za 
zakupioną paczkę deski barlineckiej, oznaczoną logo programu, sadzone jest jedno 
drzewko . Do tej pory program ekologiczny obejmował następujące województwa: 
zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie i wielkopolskie . W 2008 roku rozszerzo-
no realizację programu poza granicę kraju − o Rosję i Ukrainę, gdzie wytwarzane 
są podłogi . Surowiec wykorzystywany w ich produkcji pozyskiwany jest wyłącznie  
z terenów objętych zracjonalizowaną gospodarką leśną [certyfikat Forest Stewardship 
Council (FSC)] . Firma przekazuje najwięcej sadzonek tam, skąd pozyskuje najwięcej 
surowca do produkcji .

Sadzonki są wykorzystane jako materiał do zalesiania (na gruntach rolnych bądź 
nieużytkach) lub odnawiania (na terenach pozbawionych drzew w wyniku wyrębu 
lub pożaru) . Osobami zaangażowanymi w realizację projektu są pracownicy, zwłasz-
cza współpracujący z poszczególnymi nadleśnictwami, oraz społeczności lokalne, 
jak społeczność Winnicy na Ukrainie, biorąca udział w sadzeniu lasu . Barlinecki Las 
Klientów powstaje zgodnie z wymaganiami gospodarki leśnej, która kładzie nacisk 
na różnorodność gatunkową obsadzanych obszarów i zasady zrównoważonego 
rozwoju . O dobór właściwych gatunków na konkretnym terenie dbają leśniczy, co 
przyczynia się do dobrych relacji z nadleśnictwami .

Program jest ceniony przez pracowników firmy, a badania prowadzone wśród osób 
aplikujących do pracy pokazały, że ponad 80% potencjalnych pracowników słyszało 
o programie Zasada 1 za 1 . Obecnie, po ośmiu latach trwania programu, barlinec-
ki Las Klientów liczy 4,75 mln młodych dębów, buków, sosen i innych gatunków .  
W 2008 roku posadzono milion drzewek w Polsce, 120 tysięcy w okolicach Winnicy 
na Ukrainie oraz 60 tysięcy w okolicy Petersburga w Rosji .

Bayer 
Program Promocji Zrównoważonego Rozwoju 
Program Promocji Zrównoważonego Rozwoju jest częścią międzynarodowych dzia-
łań firmy Bayer w obszarze edukacji nt . zmian klimatycznych . Program, realizowany 
w Polsce wspólnie z Programem Środowiskowym ONZ (UNEP), skierowany jest do 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych . Jego celem jest zwiększenie świadomości zwią-
zanej z ochroną klimatu w dobie globalnego ocieplenia . Elementami programu są:  
1) VIII ogólnopolski konkurs fotograficzny Ekologia w Obiektywie, pt . „Oblicza Ziemi . 
Nauka w trosce o klimat”; 2) IX konkurs studencki „Ambasador Zrównoważonego 
Rozwoju firmy Bayer”; 3) Ekologiczna debata „Eko-Forum” we współpracy z Wy-  
działem Chemicznym PW nt . aktualnych problemów środowiskowych .

W 2008 r . program poszerzono o Dziecięcy Konkurs Malarski „Zmiany klimatu  
w oczach dzieci” i internetowy portal „Klub Światłoczułych” . Patronami wszyst-
kich lub poszczególnych elementów programu są: Min . Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Min . Środowiska, Min . Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Min . Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, Prezydent m .st . Warszawa, ZPAF, ZPFP oraz media . Projekt 
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jest platformą współpracy ze środowiskami: naukowym, studenckim, dziennikar-
skim oraz kultury . Na stworzonym w ramach programu portalu www .swiatoczuli .pl 
znane osoby dzielą się własnymi dobrymi praktykami prośrodowiskowymi .

Efektywność działań mierzona jest poprzez liczbę osób zaangażowanych w pro-
gram . W Konkursie Ekologia w Obiektywie, w latach 2001−2007, udział wzięło 
1 142 fotografów, natomiast w edycji w 2008 r . − 192 fotografów . Do Konkursu 
Ambasador Zrównoważonego Rozwoju, w latach 2004−2008, napłynęło 200 
zgłoszeń . Z kolei Debata Eko-Forum zgromadziła ponad 800 słuchaczy (lata 
2001−2008) . Stronę www .swiatoczuli .pl odwiedziło 800 tys . osób, a www .ekolo-
giawobiektywie .pl − 2,5 mln .

Bielenda Kosmetyki Naturalne 
PROECO 
Dbałość o środowisko naturalne widoczna jest na każdym etapie produkcji  
i sprzedaży kosmetyków firmy Bielenda . W produkcji wykorzystywane są składniki 
certyfikowane międzynarodowym świadectwem ekologicznego pochodzenia skład-
nika ECOCERT, nie przeprowadza się testów na zwierzętach, produkty znajdują się  
w opakowaniach ekologicznych nadających się do ponownego przetworzenia 
(zadrukowanych przyjaznymi dla środowiska farbami wodnymi, sklejonymi klejem 
bez rozpuszczalnika), zaś torebki foliowe zastąpiono papierowymi lub biodegrado-
walnymi . Ekologiczne opakowania zestawów świątecznych znalazły się w konkursie 
ART OF PACKAGING 2008 .

Proekologiczne działania firmy obejmują także zaangażowanie pracowników  
w segregację odpadów; wdrożenie programu ECO DRIVING − wzajemnego podwo-
żenia się pracowników do miejsca pracy, w celu zminimalizowania emisji spalin; 
przeprowadzenie szkolenia z tzw . „ekologicznej jazdy”, czyli takiej, podczas której 
zużywa się mniejszą ilość paliwa; dwustronne drukowanie; wyłączanie sprzętu 
działającego w trybie STAND BY; proekologiczne hasła w wysyłanych e-mailach oraz 
czujniki ruchu włączające światło na korytarzu .

O efektywności wprowadzanych proekologicznych rozwiązań świadczy zmniejsze-
nie bieżących kosztów funkcjonowania firmy . Przynoszą one także korzyść rynkową 
− w badaniach przeprowadzonych przez dział marketingu odnotowano w 2008 roku 
wzrost sprzedaży kosmetyków Bielenda, kilkunastoprocentowe zwiększenie się licz-
by klientów, wzrost rozpoznawalności marki oraz ugruntowanie pozycji producenta 
kosmetyków naturalnych .

Citi Handlowy 
Więcej drzew dzięki Tobie! 
Celem programu Więcej drzew dzięki Tobie! jest promowanie ekologicznych nawy-
ków oraz zachęcenie posiadaczy kont osobistych i kart kredytowych banku do rezy-
gnacji z papierowej korespondencji . W imieniu każdego klienta, który zdecydował 
się na wyciąg otrzymywany online, bank posadził jedno drzewo . 

Dla zachęcenia klientów do skorzystania z tej usługi przeprowadzono kampanię 
promocyjną w internecie, na potrzeby której powstał serwis www .citihandlowy .pl/
las, zawierający informacje o korzyściach ekologicznych związanych z oszczędnością 
papieru . Dzięki współpracy z działającą przy banku Fundacją Kronenberga, Fundacją 
Nasza Ziemia, Lasami Miejskimi m . st . Warszawa, w wiosennej akcji sadzenia drzew 
wzięli udział klienci Citi Handlowy, wytypowane szkoły z województwa mazowiec-
kiego i pracownicy banku . Zalesienia dokonano zgodnie ze standardami przyjętymi 
przez Lasy Państwowe . 

Liczba klientów korzystających z wyciągów online wynosi 300 tys ., co stanowi 31% 
wszystkich posiadaczy kont osobistych i kart kredytowych . Dynamika wzrostu liczby 
klientów korzystających z tej usługi wyniosła 80% . W 2008 roku bank segregował 
100% zużytego papieru, dlatego średnia miesięczna ilość odpadów komunalnych 
spadła o 10% . W akcji zalesiania, mającej formę Rodzinnego Pikniku Ekologicznego, 

wzięło udział około 300 osób − pracowników i klientów banku wraz z rodzinami  
i przyjaciółmi . Łącznie posadzono 40 tys . drzew . Do końca listopada 2008 r . udało się 
zaoszczędzić ok . 480 ton papieru .

Coca–Cola HBC Polska/Coca-Cola Poland 
Services 
Rzeki dla Życia: Wisła 
Podstawowym źródłem zużywanym w produkcji wyrobów przez Coca-Cola jest 
woda . Z tego powodu firma prowadzi działania mające na celu zwiększenie efek-
tywności jej wykorzystania w zakładach poprzez innowacje w procesach produkcyj-
nych, jak również wspiera projekty z zakresu ochrony zasobów wodnych . Do tych 
ostatnich należy realizowany przez WWF program Rzeki dla życia .

Celem projektu Rzeki dla życia jest ocalenie i przywrócenie naturalnego charak-
teru polskich rzek . Program pozwala zachować ich przyrodnicze bogactwo oraz 
umożliwia lepsze gospodarcze wykorzystanie dorzeczy . Inicjatywa w szczególności 
koncentruje się na ochronie walorów przyrodniczych Wisły, która jako jedyna rzeka  
w Europie zachowała swój naturalny charakter na odcinku ponad 300 km . 

Jednym z działań w obrębie tego projektu jest odrodzenie populacji łososia w Wiśle . 
Dzięki tej inicjatywie do górskich strumieni przez 2 lata trafiło ponad 400 tysięcy 
sztuk narybku łososia . W ramach akcji podejmowane są także czynności mające 
ułatwić łososiom powrót z morza . Kolejną częścią projektu był pilotażowy program 
edukacyjny dla młodzieży dotyczący zachowania zrównoważonego ekosystemu 
Wisły . Do udziału w nim zgłosiło się ponad 100 nauczycieli i 2 tys . uczniów z prawie 
100 szkół gimnazjalnych z miejscowości położonych w dorzeczu Wisły . Na lekcjach 
biologii i geografii uczniowie zdobywali wiedzę na temat łososia i innych ryb 
wędrownych oraz ich ochrony, jak i ochrony rzek, następnie zaś wykonali konkretne 
działania na rzecz Wisły w pobliżu miejsca swojego zamieszkania . Najciekawsze 
inicjatywy zostały nagrodzone .  

Działania w ramach projektu Rzeki dla Życia: Wisła będą kontynuowane w roku 
2009 . W planach jest realizacja programu edukacyjnego Łosoś Reaktywacja!, rein-
trodukcja łososia do Wisły oraz organizacja Dnia Wisły . 

Danone 
Jogurty dla środowiska 
W wyniku prac zespołu składającego się z pracowników różnych działów firmy,  
w lipcu 2008 roku zarząd Danone podjął decyzję o włączeniu strategii zrównowa-
żonego rozwoju do tzw . Architektury Strategicznej firmy na nadchodzące 5 lat .  
W ramach projektu firma skupi się na redukcji zużycia energii, wody oraz emisji CO2 . 

Przed postawieniem konkretnego celu w redukcji emisji CO2, firma podjęła decy-
zję o obliczeniu emisji dwutlenku węgla w całym procesie produkcji jogurtów na 
rynek polski oraz na eksport . Głównymi obszarami, gdzie obliczono emisję CO2 są:  
1) Produkcja − zużycie energii elektrycznej i cieplnej, rodzaj energii, straty produk-
cyjne; 2) Opakowania i transport − rodzaj i wielkość opakowań, transport opakowań 
od producenta do fabryki oraz transport produktów z fabryki do centrów dystrybu-
cyjnych, hurtowni oraz sklepów; 3) Surowce − emisja CO2, którą generują dostawy 
mleka i owoców, transport wszystkich surowców od producenta do fabryki, wpływ 
formuły produktu na emisję . Po zsumowaniu wyników otrzymano emisję dwutlenku 
węgla na kilogram gotowego produktu .

W procesie przeliczania, trwającym dwa miesiące (VIII-IX 2008), wzięli udział pra-
cownicy wszystkich działów . Po uzyskaniu wyniku opracowano plan działań do roku 
2011, którego celem jest redukcja CO2 (na kg produktu) o 16% . Założenia i wyniki 
projektu zostały przedstawione w listopadzie 2008 roku wszystkim menedżerom 
firmy, powołano też zespół koordynujący wdrożenie tej strategii . Poziom recyklin-
gu odpadów firmy wynosi 95%, zmniejszenie zużycia wody (2008 vs . 2007) − 10%,  
a zmniejszenie zużycia energii (2008 vs . 2007) − 12% .

 Ochrona środowiska

 Ochrona przyrody

Nazwa: Bielenda Kosmetyki Naturalne 
Sp . z o .o .

Główna działalność: produkcja 
kosmetyków

Siedziba: 31-553 Kraków, 
ul . Fabryczna 20

Rok założenia: 1990
Liczba zatrudnionych w 2008: 140

Strona internetowa: www .bielenda .pl

Nazwa: Bank Handlowy  
w Warszawie S .A .

Główna działalność: bankowość  
i finanse

Siedziba: 00-923 Warszawa,  
ul . Senatorska 16

Rok założenia: 1870
Liczba zatrudnionych w 2008: 5646

Strona internetowa:  
www .citihandlowy .pl

Nazwa: Danone Sp . z o .o .  

Główna działalność: świeże produkty 
mleczne
Siedziba: 01-103 Warszawa,  
ul . Redutowa 9/23
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 1427 
Strona internetowa: www .danone .pl

Nazwa: Coca-Cola HBC Polska Sp . z o .o . 

Główna działalność: produkcja  
i sprzedaż napojów bezalkoholowych
Siedziba: 03-236 Warszawa,  
ul . Annopol 20
Rok założenia: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 3355 
Strona internetowa:  
www .cocacola .com .pl

Nazwa: Coca-Cola Poland Services  
Sp . z o .o . 

Główna działalność: usługi 
marketingowe, promocyjne i reklamowe
Siedziba: 00-609 Warszawa, 
Al . Armii Ludowej 26
Rok założenia: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 605 
Strona internetowa: 
www .cocacola .com .pl

 Strategia zrównoważonego 
     rozwoju

 Ochrona przyrody
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DELL 
Zielona firma 
W ramach działań mających ograniczać wpływ firmy na środowisko, Dell, oprócz 
projektowania energooszczędnych komputerów, realizuje program sadzenia drzew 
w ilości odpowiadającej liczbie sprzedanych notebooków w Polsce .

W 2008 roku posadzono 166 tys . sadzonek drzew − tyle, ile firma sprzedaje kom-
puterów w Polsce według szacunków organizacji badających rynek IT . Pracownicy 
firmy pomagali w przygotowaniu projektu oraz wzięli udział w szkoleniu nt . 
zasad sadzenia oraz roli drzew w zrównoważonym rozwoju i ochronie klimatu, po 
którym sadzili drzewa . W związku z lokalizacją fabryki w Łodzi i jej wpływem na 
środowisko naturalne oraz jakość życia, drzewa zostały posadzone w regionie łódz-
kim . Inicjatywę zrealizowano we współpracy z Fundacją Aeris Futuro, PGL Lasami 
Państwowymi i Leśnictwem Miejskim Łódź, Urzędem Miasta Łódź oraz szkołami − 
ZSS nr 4 i Gimnazjum nr 29 w Łodzi . 

Oprócz zwiększenia świadomości ekologicznej wśród pracowników i społeczności 
lokalnych, program przyczynił się do: zwiększenia różnorodności biologicznej  
i ochrony lasów w regionie łódzkim; zalesienia terenów pohuraganowych w oko-
licach Piotrkowa Trybunalskiego; neutralizacji około 10 tys . ton dwutlenku węgla 
wyemitowanego do atmosfery w wyniku działalności Dell . Projekt został wpisany 
do inicjatywy Ministerstwa Środowiska „Partnerstwo dla Klimatu” .

Henkel Polska 
Henkel − zielone granty 
Ogłoszony we wrześniu 2008 roku konkurs Henkel − zielone granty skierowany jest 
do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych, nauczycieli, 
organizacji pozarządowych i samorządowych . Celem konkursu jest budowanie świa-
domości ekologicznej oraz wykształcenie odpowiedzialnych, przyjaznych środowi-
sku postaw i zachowań . Projekt powstał we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, 
specjalizującą się w realizacji ekologicznych inicjatyw edukacyjnych . 

Zadaniem uczestników konkursu jest zaplanowanie i wykonanie pomysłu zwią-
zanego z ochroną środowiska, np . ochroną zwierząt, roślin, bioróżnorodnością, 
oszczędzaniem energii, przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, promocją recy-
klingu . Dwadzieścia najlepszych projektów, spośród 130, które zostały zgłoszone, 
otrzyma wsparcie w wysokości 5 tysięcy zł brutto na realizację projektu . Pieniądze 
będzie można przeznaczyć na organizację działań proekologicznych, nagrody 
dla uczestników, materiały dydaktyczne, komunikację, promocję czy wycieczki . 
Realizacji konkursu towarzyszyła kampania edukacyjna prowadzona we współpracy 
z mediami .

Poprzez Henkel − zielone granty firma przyczynia się do budowania świadomości  
i wrażliwości ekologicznej w społeczeństwie . Dzięki realizacji zwycięskich projektów 
zostaną podjęte działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego . Ponadto 
wiele projektów ma szanse na pozyskanie dodatkowych funduszy od sponsorów czy 
gmin, co zwiększa efekt edukacyjny akcji .

IKEA Retail 
Zielony Dom 
IKEA od lat, poprzez działający przy sklepie na warszawskim Targówku Eko-domek 
Centrum Segregacji, zachęca swoich klientów do selektywnej zbiórki odpadów,  
i uświadamia, że poddane recyklingowi mogą zostać ponownie wykorzystane jako 
surowiec . W samym sklepie zaś pojawiło się specjalnie zaaranżowane wnętrze − 
„Zielony Dom” − pokazujące, jak poprzez urządzenie domu i styl życia można chro-
nić środowisko i stworzyć zdrowy klimat dla całej rodziny . 

Projekt powstał we współpracy z organizacją ekologiczną WWF, której eksperci 
przygotowali kilkadziesiąt porad na temat wykorzystania energii i wody oraz przy-
jaznych środowisku produktów . 

W „Zielonym Domu” wykorzystano asortyment dostępny w sklepach IKEA w celu 
zademonstrowania, jak można urządzić energooszczędne mieszkanie, również 
poprzez odpowiednie ustawienie mebli i stosowanie rozwiązań wnętrzarskich . 
Klienci odwiedzający „Zielony Dom” poznają zasady dotyczące ochrony środowiska, 
przygotowane przy merytorycznym wsparciu WWF . Dzięki poradom ekspertów 
mogą dowiedzieć się, jak zmniejszyć swój wpływ na środowisko w codziennym 
życiu poprzez odpowiednie urządzenie wnętrza, wybór produktów dla domu i styl 
życia oraz jak obniżyć przy okazji rachunki za energię i wodę . By zachęcić do tego 
także swoich pracowników, IKEA podarowała każdemu z nich ekopakiet zawierający 
zestaw świetlówek energooszczędnych oraz film Ala Gore’a „Niewygodna prawda” . 
Ponadto w ramach zachęcania do zmniejszania emisji CO2 blisko 1800 pracowników 
sklepów IKEA otrzymało od firmy rowery .

Realizacja projektu „Zielony dom” oraz podarowanie pracownikom rowerów wraz  
z ekopoakietem kosztowały około 1,1 mln zł . W przyszłości planowane jest otwarcie 
podobnych ekspozycji w każdym sklepie IKEA w Polsce, stworzenie strony interne-
towej będącej poradnikiem urządzania wnętrz w zgodzie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju oraz umożliwienie klientom sprawdzenia w „Zielonych domach”, jaki 
wpływ na środowisko ma codzienny tryb życia i urządzenie domu .

Kompania Piwowarska 
Zgrani z naturą 
Edukacyjny program ekologiczny dla pracowników Kompanii Piwowarskiej Zgrani 
z naturą dotyczy stosowania zasad i polityki środowiskowej firmy w prywatnym 
życiu pracowników . Celem programu, wspieranego przez specjalistów z dziedziny 
recyklingu i ochrony środowiska, jest budowanie świadomości i wrażliwości ekolo-
gicznej wśród pracowników i ich rodzin . 

Strategia komunikacyjna programu obejmuje proste językowo przekazy, w których 
wykorzystuje się elementy humoru i zaskoczenia . Osią programu jest edukacyjny 
portal ekologiczny www .zgrani .pl, umieszczony na zewnętrznym serwerze − tak 
aby każdy, nawet w domu, mógł czerpać z niego informacje i uczyć się poprzez 
zabawę czy ekologiczne konkursy . Efektywność mierzona jest poprzez liczbę osób 
zarejestrowanych na portalu oraz wyniki badania ankietowego wśród pracowników 
(znajomość projektu, stosowanie zasad związanych z oszczędzaniem energii, zuży-
ciem wody oraz recyklingiem odpadów i ich sortowaniem) . 

W ciągu ostatnich 3 lat Kompania Piwowarska zaoszczędziła 10% wody, 29% energii 
cieplnej oraz ograniczyła emisję CO2 aż o 47% . Efektem przeprowadzonych w ostat-
nich latach inwestycji mających związek z ekologią jest między innymi obniżenie 
kosztów produkcji .

L’Oréal Polska 
Ekogest tygodnia 
Ekogest jest edukacyjnym zbiorem działań, mającym zachęcać pracowników 
firmy do proekologicznych zachowań . Na Ekogest składają się cotygodniowy 
newsletter w języku polskim, francuskim i angielskim oraz cotygodniowy e-mail 
rozsyłany do wszystkich pracowników, zawierający opis prostego działania 
chroniącego środowisko np . zakręcanie wody przy myciu zębów czy obustronne 
drukowanie .

Celem programu, o charakterze wewnętrznym, jest uświadomienie pracownikom, 
że każdy z nich odpowiada za środowisko i w łatwy sposób może je chronić . Efektem 
programu są oddolne inicjatywy pracowników, takie jak sadzenie drzew czy pomysł 
produkcji ekotoreb . Projekt stał się popularny wśród pracowników, którzy stopnio-
wo wdrażają proekologiczne działania w biurze poprzez mniejsze zużycie papieru, 
gaszenie świateł czy wyłączanie komputerów .

Program, prowadzony od 11 miesięcy, będzie kontynuowany w następnych latach . 
Od początku 2009 roku firma planuje wprowadzenie konkursu z nagrodami na naj-
lepsze, nowe, jeszcze nie opisywane w ekogestach pomysły proekologiczne .

 Edukacja ekologiczna

 Ochrona przyrody

 Edukacja ekologiczna

Nazwa: Henkel Polska sp . z o .o .

Główna działalność: środki piorące  
i czystości, kosmetyki pielęgnacyjne, 

kleje budowlane i konsumenckie oraz 
technologie dla przemysłu

Siedziba: 02-672 Warszawa, 
ul . Domaniewska 41
Rok założenia: 1990

Liczba zatrudnionych w 2008: 1200
Strona internetowa: www .henkel .pl

Nazwa: IKEA Retail Sp . z o .o .

Główna działalność: sprzedaż mebli  
i produktów wyposażenia wnętrz 

Siedziba: 05-090 Raszyn, Janki,  
Pl . Szwedzki 3

Rok założenia: 1991
Liczba zatrudnionych w 2008: 2000

Strona internetowa: www .ikea .pl

Nazwa: Dell

Główna działalność: sprzedaż 
produktów, usług i rozwiązań IT

Siedziba: 02-017 Warszawa,  
Al . Jerozolimskie 123 A

Rok założenia w Polsce: 1993
Liczba zatrudnionych w 2008: ok . 1900

Strona internetowa: www .dell .com

Nazwa: Kompania Piwowarska SA 

Główna działalność: producent piwa
Siedziba: 61-285 Poznań, 
ul . Szwajcarska 11
Rok założenia: 1999
Liczba zatrudnionych w 2008: 3496 
Strona internetowa: www .kp .pl

Nazwa: L’Oréal Polska Spółka z o .o . 

Główna działalność: produkcja  
i dystrybucja kosmetyków
Siedziba: 03-230 Warszawa,  
ul . Daniszewska 4
Rok założenia: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 967 
Strona internetowa: www .loreal .pl
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PGNiG 
Bezpieczne Mazury 
PGNiG Bezpieczne Mazury to edukacyjna inicjatywa dotycząca bezpieczeństwa nad 
wodą oraz zachowań proekologicznych, zrealizowana podczas Żeglarskiego Pucharu 
Polski w klasie Delphia 24 CUP (cykl 6 regat) . Odbywała się ona w miesiącach waka-
cyjnych w 6 miastach regionu Warmii i Mazur − Olecku, Węgorzewie,Wilkasach, 
Rynie, Ostródzie i Mrągowie . Do głównych celów akcji należała promocja dbałości  
o czystość jezior mazurskich, bezpiecznego zachowanie się w wodzie oraz smso-
wego systemu ostrzegania meteorologicznego wodniaków . W jej ramach organizo-
wano pokazy ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, konkursy ekologiczne dla 
dzieci, rozdawano książeczki edukacyjne oraz broszury informacyjne . 

W ramach akcji, w której uczestniczyło w sumie około 40 tys osób, stworzono  także 
Dekalog Bezpiecznego Żeglowania, który umieszczono na 38 tablicach informacyj-
nych zainstalowanych w mazurskich portach, przeprowadzono kilkadziesiąt kon-
kursów o tematyce ekologicznej, wyprodukowano i rozdano 6 tys . książek eduka-
cyjnych w zakresie ekologii . W 2009 roku planowane jest rozszerzenie zasięgu akcji 
poza obszar Warmii i Mazur, pod hasłem PGNiG Bezpiecznie nad Wodą . Zawody 
będą się odbywały między innymi na Mazowszu − w Zegrzu, a także na Pomorzu − 
w Pucku i w Gdyni .

PKN ORLEN 
Elektroniczny obieg dokumentów 
Coraz szersze wykorzystywanie nośników informatycznych w firmie PKN Orlen 
optymalizuje procesy biznesowe i usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa . 
Obok efektu ekonomicznego ich zastosowanie przynosi również wymierne korzyści 
środowisku . 

Przykładem takiego działania jest projekt SOWA, którego celem jest usprawnienie 
obsługi procesów finansowo-księgowych poprzez wprowadzenie elektronicznego 
obiegu faktur i innych dokumentów księgowych . Wartością dodaną jest wyelimi-
nowanie wielokrotnego drukowania bądź kserowania kilkuset tysięcy dokumentów 
rocznie, gdyż wszelkie akceptacje oraz podgląd dokumentów wykonywane są ze 
specjalnie przygotowanej do tego celu aplikacji . W najbliższych latach w ten sam 
sposób będą przebudowywane procesy w spółkach Grupy Kapitałowej .

Wdrożenie programu standaryzacji platformy biurowej, w ramach którego m .in . 
modernizowana jest flota urządzeń drukujących oraz uruchamiany system faksu 
elektronicznego, pozwala pracownikom na wprowadzanie do obiegu dokumentów 
w formie elektronicznej, eliminując konieczność wielokrotnego powielania, a także 
umożliwiając odbieranie faksów w skrzynce e-mailowej bez potrzeby ich druko-
wania . Na rezygnację z dokumentacji papierowej i przyspieszenie wewnętrznego 
procesu zatwierdzania umów zakupowych pozwolił również elektroniczny system 
zatwierdzania umów . Dzięki podjętym działaniom zużycie papieru zmniejszyło się 
o ok . 4% .

POCH 
Odzyskiwanie cennych surowców z odpadów 
Jako uczestnik programu Clean Production firma POCH wykazuje szczególną tro-
skę wobec ochrony środowiska w procesie produkcji . Produkty uboczne, które ze 
względu na swój skład posiadają wartość technologiczną, są po wstępnej przeróbce 
ponownie wykorzystywane w produkcji lub zostają poddane utylizacji do postaci 
niezagrażającej środowisku . Podejście zakładające unieszkodliwianie produktów 
ubocznych zaowocowało rozszerzeniem oferty usług o neutralizowanie odpadów 
niebezpiecznych innym podmiotom gospodarczym . 

W rezultacie odpady nie tylko nie trafiają do środowiska, lecz są unieszkodliwiane; 
mogą być też wtórnym źródłem cennych i rzadkich pierwiastków takich jak metale 
szlachetne (złoto, srebro, pallad) . Firma prowadzi również recykling lub regenera-
cję substancji organicznych, metali i związków metali, recykling lub regenerację 

innych materiałów nieorganicznych oraz np . odzysk składników z katalizatorów . 
Technologie odzysku opracowane przez POCH pozwalają otrzymać 97-99% rzadkich 
i cennych pierwiastków z substancji stanowiących odpady . 

Rocznie odzyskuje się ok . 20 kg złota, 250 kg palladu i ok . 200-300 kg srebra, co 
przyczynia się do wymiernych przychodów finansowych . Z kolei wolumeny rzadkich 
pierwiastków nie tylko nie zanieczyszczają środowiska, ale dzięki podejmowanym 
działaniom nie zostają bezpowrotnie utracone (np . trafiając na składowisko odpa-
dów) . Firma została odznaczona tytułem „Firmy Bliskiej Środowisku 2007” w kon-
kursie realizowanym pod honorowym patronatem Ministra Środowiska .

Pomorska Spółka Gazownictwa  
Ekologiczne ABC dla pracowników 
Z uwagi na szczególne znaczenie kwestii środowiskowych w prowadzonej przez 
siebie działalności, Pomorska Spółka Gazownictwa postanowiła zachęcić swoich 
pracowników do zapoznania się z problematyką zrównoważonego rozwoju oraz 
świadomego podejmowania ekodecyzji w życiu codziennym, przeprowadzając 
akcję EKOSTYLE . Przyczyniła się ona do zwiększenia wrażliwości ekologicznej wśród 
pracowników firmy oraz integracji wokół problemów środowiskowych, ważnych  
z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa . 

Akcja podzielona została na trzy etapy . W pierwszym rozesłano do pracowników 
e-maile, w których poruszono różne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska .  
W drugim etapie wszyscy pracownicy firmy otrzymali ekologiczne torby wielokrot-
nego użytku . Przy założeniu, że przeciętna polska rodzina zużywa średnio około  
10 reklamówek dziennie, firma, obdarowując każdego pracownika ekologiczną 
torbą, przyczyniła się do wyeliminowania z użycia 17 tysięcy foliowych toreb dzien-
nie, czyli 6 milionów jednorazówek w roku . 

W trzecim etapie projektu Pomorska Spółka Gazownictwa wydała wewnętrzny 
Ekoelementarz − przewodnik ekologicznego stylu życia dla pracowników . Znajdują 
się w nim wskazówki, jak w prosty sposób dbać o środowisko naturalne w pracy  
i w domu poprzez oszczędzanie wody, energii i papieru, ograniczanie liczby odpa-
dów czy ekologiczną jazdę samochodem . Ponad 1700 egzemplarzy Ekoelementarza 
zostało wydrukowanych na papierze ekologicznym, pochodzącym w 100% z recy-
klingu i wytworzonym w technologii przyjaznej dla środowiska .

PricewaterhouseCoopers  
Green Week 
Głównym celem tygodnia edukacji ekologicznej Green Week, zrealizowanego na 
przełomie marca i kwietnia 2008 roku w PwC w Polsce, było zmotywowanie pra-
cowników do włączenia się w projektowanie i realizację proekologicznych inicjatyw  
w firmie, a także przekazanie im teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ochro-
ny środowiska . 

Na Green Week złożyły się: listy elektroniczne zawierające przystępnie opisane 
współczesne problemy środowiskowe; porady dotyczące ekologicznych zachowań 
w biurze i w domu, pokazujące korzyści z ich stosowania . Firma zachęcała pracowni-
ków do włączenia się w pracę zespołu „Environmental Team”, który zajmuje się reali-
zacją działań dotyczących minimalizacji negatywnego wpływu firmy na środowisko . 
Do członkostwa w zespole zgłosiło się 15 osób, które współtworzą i realizują inicja-
tywy prośrodowiskowe . Zespół prowadzi obecnie monitoring wpływu działalności 
firmy na środowisko, zbiórkę zużytego papieru, akcję zachęcającą do wyłączania 
nieużywanych sprzętów elektronicznych, segregację odpadów przeznaczonych do 
recyklingu oraz zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych .

Dzięki programowi firmie udało się uzyskać wparcie pracowników dla realizowa-
nych działań oraz aktywne włączanie się w inicjatywy PwC z zakresu ochrony śro-
dowiska . Obecnie zespół przygotowuje warsztaty promujące wideokonferencje jako 
działanie zastępcze w stosunku do podróży służbowych . 

 Zarządzanie odpadami 

 Ochrona środowiska
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Nazwa: POCH SA

Główna działalność: producent 
chemikaliów specjalizowanych  

i odczynników chemicznych
Siedziba: 44-101 Gliwice,  

ul . Sowińskiego 11
Rok założenia: 1948

Liczba zatrudnionych w 2008: 420
Strona internetowa: www .poch .com .pl

Nazwa: Polski Koncern Naftowy ORLEN 
Spółka Akcyjna

Główna działalność: przerób ropy 
naftowej, sprzedaż hurtowa  

i detaliczna paliw
Siedziba: 09-411 Płock, ul . Chemików 7

Rok założenia: 1999 (utworzenie 
Polskiego Koncernu Naftowego 

poprzez połączenie  
Petrochemii Płock S .A . z CPN S .A .)

Liczba zatrudnionych w 2008: 4725
Strona internetowa: www .orlen .pl

Nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo SA

Główna działalność: poszukiwania  
i eksploatacja złóż gazu ziemnego 

i ropy naftowej oraz import, 
magazynowanie, obrót i dystrybucja 

paliw gazowych i płynnych
Siedziba: 01-224 Warszawa,  

ul . M . Kasprzaka 25
Rok założenia: pod nazwą PGNiG SA 

od 1982
Liczba zatrudnionych w 2008: 8798 
Strona internetowa: www .pgnig .pl

Nazwa: Pomorska Spółka  
Gazownictwa sp . z o .o . 

Główna działalność: dystrybucja gazu 
ziemnego
Siedziba: 80-858 Gdańsk,  
ul . Wałowa 41/43
Rok założenia: 2003
Liczba zatrudnionych w 2008:  
ponad 1700 
Strona internetowa: www .psgaz .pl
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Nazwa: PricewaterhouseCoopers Sp . z o .o .

Główna działalność: świadczenie usług  
w zakresie audytu, doradztwa 
finansowego i podatkowego klientom  
z sektora publicznego oraz prywatnego,  
a także doradztwo w obszarze 
odpowiedzialnego biznesu  
i zrównoważonego rozwoju
Siedziba: 00-638 Warszawa,  
Al . Armii Ludowej 14
Rok założenia w Polsce: 1990
Liczba zatrudnionych w 2008: 1100
Strona internetowa: www .pwc .pl
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ProLogis  
Rekultywacja gruntu pod budowę centrum dystrybucyjnego  
Firma ProLogis wybrała pod budowę kompleksu obiektów magazynowo − dys-
trybucyjnych ProLogis Park Warsaw II teren poprzemysłowy, na którym wcześniej 
znajdowała się stacja benzynowa . Tereny takie, bez odpowiedniego przygotowania 
i rewitalizacji, nie nadają się do wykorzystania w jakimkolwiek celu, a wręcz szkodzą 
środowisku . Firma dokonała rekultywacji zanieczyszczonej działki . Wcześniejsze 
użytkowanie obszaru przez stację benzynową doprowadziło do zanieczyszczenia 
wody gruntowej i gleby na głębokości do 3-5 metrów w głąb ziemi . Rekultywacja 
terenu, wykonywana przez specjalistyczną firmę, trwała 14 miesięcy i polegała 
na usunięciu zanieczyszczonej gleby i zastąpieniu jej czystą ziemią, co wymagało 
zastosowania szczególnego rodzaju technologii . W rezultacie wydobyto 29 m³ 
zanieczyszczonego materiału .

Inwestycja ProLogis przywróciła terenom poprzemysłowym dawną wartość, z czego 
korzyści czerpie lokalna społeczność . Nowe powierzchnie magazynowe dają moż-
liwość rozwijania się lokalnych firm oraz przyciągają kolejne inwestycje . Ponadto 
inwestycja umożliwiła rozwój infrastruktury − zwiększyła się liczba linii komunikacji 
miejskiej, poszerzono okoliczne drogi oraz poprawiono ich jakość . Powstały rów-
nież nowe miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców .

Ricoh Polska 
Przeciwdziałanie zmianom klimatu
W ramach strategii globalnej w 2005 r . koncern Ricoh podjął decyzję o wprowadze-
niu działań prośrodowiskowych, mających zminimalizować niekorzystne oddziały-
wanie firmy na środowisko do 1/8 w 2050 r . Każda jednostka lokalna, w tym Ricoh 
Polska, jest zobligowana do zredukowania emisji CO2 o 12% do 2010 r ., do oblicza-
nia rocznej emisji CO2 powstającej w wyniku swej działalności oraz do wprowadze-
nia działań zmierzających do redukcji tych emisji o 1% rocznie .

Realizacja polityki proekologicznej objęła: wprowadzenie programu indywidualnych 
rozliczeń za paliwo przez użytkowników samochodów służbowych, wymianę samo-
chodów z silnikami benzynowymi na wysokoprężne oraz wprowadzenie systemu 
rejestracji podróży służbowych . Dodatkowo prowadzono doraźne i cykliczne akcje 
promocyjne, które miały na celu wzrost świadomości ekologicznej pracowników 
poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie (e-maile informacyjne, szkolenia z bez-
piecznej jazdy, świętowanie Globalnego Dnia Akcji Ekologicznej Ricoh, ufundowanie 
ścieżki edukacyjnej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego) .

Efektywność programu oceniono poprzez pomiar zużycia paliw samochodowych 
oraz długość i ilość przelotów, a także pomiar wykorzystania energii elektrycznej  
i gazu w biurach spółki . Dzięki projektowi, w 2007 r . firmie udało się zmniejszyć emi-
sję CO2 o 12%, obniżyć koszty zużycia paliwa o ponad 55 tysięcy zł oraz wprowadzić 
efektywniejszy system zarządzania podróżami służbowymi . 

RWE Polska  
Świadoma Energia 
Skuteczne i długofalowe zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz ogranicze-
nie jej kosztów możliwe jest poprzez kontrolę codziennych zachowań i branie pod 
uwagę energooszczędnych właściwości sprzętu domowego . Świadoma Energia 
RWE jest długofalową kampanią społeczną, której celem jest zmiana zachowań  
w zakresie racjonalnego wykorzystania energii .

Inicjujące kampanię w roku 2007 działania informacyjne i doradztwo w zakresie 
świadomego korzystania z energii elektrycznej kierowane były do gospodarstw 
domowych . W roku 2008 firma poszerzyła je o inicjatywy adresowane do klientów 
biznesowych − jesienią opracowano Przewodnik Biznesowy, który zawiera infor-
macje na temat potencjału i korzyści wynikających ze zmniejszenia zużycia energii  
w firmie . Zaprezentowano go na kongresie klientów biznesowych, a kontynu-
acją projektu jest prezentacja konkretnych rozwiązań dla poszczególnych firm . 

Przewodnik Biznesowy, podobnie jak Przewodnik Domowy, są dostępne na stronie 
internetowej www .swiadomaenergia .pl, w centrum obsługi klienta RWE, od stycz-
nia 2009 roku dystrybuowane są również w urzędach dzielnic Warszawy . 

W grudniu 2008 roku kampania Świadoma Energia RWE została wyróżniona  
w europejskim konkursie Trofeum Energetyczne, zajmując drugie miejsce za najlepszą 
kampanię w Europie zachęcającą pracowników do oszczędności energii w biurze . 

TESCO Polska 
Strategia ograniczania wpływu na środowisko 
Globalna strategia Tesco zakłada ochronę zasobów naturalnych i ograniczenie szko-
dliwego wpływu na środowisko, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla, który jest 
bezpośrednią przyczyną globalnego ocieplenia . Firma postanowiła zminimalizować 
swój negatywny wpływ na środowisko naturalne i zobowiązała się do obniżenia 
emisji dwutlenku węgla na 1 m2 powierzchni we wszystkich sklepach i centrach 
dystrybucyjnych o 10% do końca lutego 2009 roku .

Strategia ograniczania wpływu na środowisko Tesco Polska opiera się na trzech 
filarach . 1) Redukcja emisji CO2 poprzez zmniejszenie poboru energii opiera się 
na wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii: paneli słonecznych, wiatraków 
i gruntowych wymienników ciepła . Te rozwiązania zastosowano w 5 sklepach .  
W innych punktach stosowane są następujące metody oszczędzania energii: zmiana 
systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe, wymiana oświetlenia na energo-
oszczędne oraz instalacja pokryw na meblach chłodniczo-mrożących . 2) Zbieranie 
odpadów poddawanych recyklingowi, dzięki któremu w 2007 r . odzyskano 20 tys . 
ton makulatury . Od 2008 roku zmieniła się metoda pomiaru efektywności − liczo-
ny jest współczynnik odpadów, które nie trafiają na wysypisko . 3) Kształtowanie 
proekologicznych postaw pracowników i klientów . W tym celu przekonuje się 
klientów do używania jak najmniejszej liczby reklamówek, a partnerzy biznesowi są 
zachęcani do zmniejszania ilości opakowań i stosowania opakowań podlegających 
odzyskowi .

W wyniku programu ograniczono zużycie jednorazowych reklamówek o 14% w skali 
roku, zaś emisję CO2 o 18% (dane za rok 2007) .

TNT Express 
Planet Me
W ramach globalnej polityki proekologicznej, TNT Express − firma użytkująca setki 
samolotów i tysiące samochodów ciężarowych, wprowadziła w Polsce program 
Planet Me, którego celem jest ograniczanie emisji CO2 oraz promowanie postaw 
prośrodowiskowych . Branża transportowa, w której działa firma, generuje ok . 18% 
globalnej emisji dwutlenku węgla . 

W Polsce w projekt, który wprowadzono w 2007 roku, zaangażowanych jest 1700 
osób . Dzięki realizowaniu strategii Planet Me, wszystkie polskie samochody opera-
cyjne mieszczą się w standardzie Euro 4 lub Euro 3, co gwarantuje ograniczone zuży-
cie paliwa i emisje spalin . W biurach promuje się wykorzystanie wideokonferencji w 
miejsce podróży służbowych, a także instaluje się tzw . „zielone ściany”, na których 
rosną rośliny, nawilżając powietrze . 

Konsekwentnie zmniejszana jest ilość zużywanego papieru − celem na rok 2007 było 
jego ograniczenie w przeliczeniu na 1 etat o 10%, a w rezultacie osiągnięto wynik 
31% . Pieniądze uzyskane ze zbiórki 49 ton makulatury w 2008 r . zostały przekazane 
Klubowi Gaja na ratowanie koni . Ponadto najbardziej efektywne zespoły z działu 
obsługi klienta przyczyniły się do posadzenia 407 drzew w programie zalesiania Kenii . 

W akcji „Sprzątanie Świata” na terenie Bytowa wzięło udział 150 pracowników TNT . 
Założono również stronę internetową www .tntplanetme .com, na której znajdują się 
przykłady działań ograniczających destrukcyjny wpływ na środowisko oraz „green 
bank idea”, gdzie każdy może złożyć własną propozycję działania . 

 Ochrona środowiska

 Ochrona przyrody
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Nazwa: Ricoh Polska Sp . z o .o . 

Główna działalność: sprzedaż i serwis 
urządzeń biurowych 

Siedziba: 02-305 Warszawa,  
Al . Jerozolimskie 146 A

Rok założenia: 1996
Liczba zatrudnionych w 2008: 92

Strona internetowa: www .ricoh .com .pl

Nazwa: ProLogis

Główna działalność: deweloper 
powierzchni magazynowej

Siedziba: 00-120 Warszawa, ul . Złota 59
Rok założenia: 1997

Liczba zatrudnionych w 2008: 82
Strona internetowa: www .prologis .com

Nazwa: RWE Polska S .A .

Główna działalność: sprzedaż energii 
elektrycznej 

Siedziba: 00-347 Warszawa,  
ul . Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Rok założenia: spółka na terenie 

Warszawy istnieje od 1903, od grudnia 
2002 należy do Grupy RWE

Liczba zatrudnionych w 2008: 586
Strona internetowa: www .rwe .pl

 Ograniczanie emisji

 Ochrona środowiska

Nazwa: TNT Express (Poland) Sp . z o .o . 

Główna działalność: usługi kurierskie
Siedziba: 03-236 Warszawa,  
ul . Annopol 19
Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008: 1710
Strona internetowa: www .tnt .com .pl

Nazwa: Tesco Polska Sp . z o .o .

Główna działalność: handel detaliczny
Siedziba: 30-347 Kraków,  
ul . Kapelanka 56
Rok założenia: 1995
Liczba zatrudnionych w 2008: 28000
Strona internetowa: www .tesco .pl
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W efekcie programu ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na etat spadła 
o ponad 2 kg w ciągu roku . W przyszłości planowany jest zakup samochodów  
z napędem hybrydowym oraz szkolenia z zakresu bezpiecznej i ekonomicznej jazdy 
dla pracowników .

Vattenfall Poland
Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawy
Stan środowiska naturalnego ulega ciągłemu pogorszeniu, m .in . w wyniku zmian 
klimatu . Chcąc pomóc w zatrzymaniu tego niepokojącego procesu, Vattenfall pro-
muje ideę oszczędzania zużycia ciepła i energii elektrycznej, prowadząc programy 
edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy i Pruszkowa . Działania te 
przynoszą korzyść nie tylko środowisku, ale również adresatom programu, którzy 
zyskują możliwość płacenia mniejszych rachunków . 

Wśród mieszkańców ww . miejscowości rozdano milion ulotek o treściach edukacyj-
nych . Przeprowadzono także kampanię w mediach oraz uruchomiono stronę inter-
netową www .klimatdlaziemi .pl, zawierającą informacje na temat zmian klimatu .  
W ciągu roku odwiedziło ją 500 tysięcy internautów . Dzięki akcji odbiorcy dowie-
dzieli się, jak poprzez mądre użytkowanie energii elektrycznej i ciepła chronić klimat 
i równocześnie oszczędzać pieniądze . W związku z konferencją klimatyczną COP14 
zrealizowano również szkolenia klimatyczne dla decydentów: posłów, senatorów 
oraz radnych Warszawy i Pruszkowa .

W zorganizowanych w ramach programu konkursach „Szkoła z klimatem”  
i „Nauczyciel z klimatem” grantami o wartości 5 tysięcy każdy nagrodzono 5 pla-
cówek oświatowych i organizacji ekologicznych oraz 30 nauczycieli za całoroczną 
pracę na rzecz ochrony środowiska (granty o wartości 500 zł każdy) . Ponadto 
przygotowano cykl seminariów poświęconych zmianom klimatu dla ponad 120 
nauczycieli oraz szkolenia dla dziennikarzy i samorządowców . Program objęty został 
patronatem Ambasady Szwecji, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Prezydenta 
Warszawy .
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PRASA

Wybrane artykuły 
z 2008 roku
STYCZEŃ
Między zyskiem a CSR
 Czas biegnie szybko i znowu mamy przed 
sobą kolejny rok . Skoro wszystko przemija, 
warto czasem zastanowić się, co tak naprawdę 
jest ważne . W biznesie ponoć zysk . Ale czy 
tylko? Według sporej grupy przedsiębiorców 
nie można tracić z oczu sensu zarabiania 
pieniędzy . One mają być narzędziem do 
tworzenia lepszego świata . Od kilkunastu lat 
w Stanach i na zachodzie Europy, w Polsce od 
niedawna, do świadomości ludzi przebija się 
idea prowadzenia biznesu w taki sposób, żeby 
nie szkodził innym . A wręcz odwrotnie − aby 
aktywnie uczestniczył w poprawie warunków 
życia . Ludzie zdali sobie sprawę, że świat 
należy chronić, bo sam obronić się nie zdoła . 
Oczekiwania obywateli i konsumentów są 
coraz wyraźniej artykułowane . Przekładają się 
na regulacje, wymogi i standardy, które jasno 
określają nie tylko, jaki jest wynik firmy, ale 
także w jaki sposób został osiągnięty . Skutek 

jest taki, że problem zaczyna być dostrzega-
ny przez decyzyjne gremia . CSR (Corporate 
Social Responsibility) przechodzi ewolucję:  
z narzędzia budowania wizerunku staje się 
dzięki przyjęciu przejrzystych miar i wytycz-
nych rzeczywistym, strategicznym konceptem . 
Konceptem poprawiającym komunikację 
wewnętrzną i zewnętrzną firmy, jej efektyw-
ność, otwierającym na nowe pola i możliwości 
rozwoju, windującym wskaźniki wydajności, 
zaangażowania pracowników i zysk . Lidia 
Zakrzewska (CFO, 01.01.2008)

CSR odpowiedzialność do policzenia 
 Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność 
biznesu nieuchronnie przestaje być sferą niszo-
wą, porównywalną do ekscentrycznego hobby . 
Odchodzi od wizerunku charytatywnych 
zrywów czy PR-owo marketingowych sztuczek, 
zyskuje miary i standardy sprawozdawczości, 
zespala się ze strategią i operacjami firm . 
Także w Polsce . (…) Zagadnienia, o których 

traktuje CSR, znajdują się bowiem coraz czę-
ściej w centrum zainteresowania inwestorów, 
udziałowców . (…) Fundusze inwestycyjne 
pytają właścicieli już nie tylko o zysk, ale także 
o to, w jaki sposób został on wypracowany . 
Szymon Augustyniak (CFO, 01.01.2008)

LUTY

Lobbing odpowiedzialny społecznie
 Wiele firm uprawia lobbing, lecz często 
wyłącznie po to, aby obejść przykre dla nich 
regulacje i przepisy . Wielkim nakładem 
wysiłku i pieniędzy budują swój wizerunek 
odpowiedzialnego członka społeczności, 
rzadko jednak koncentrują się na promowaniu 
dobrej polityki społecznej . To sprawia, że ich 
własne, dobrowolne inicjatywy są ciągle nara-
żone na marginalizację pod wpływem działań 
konkurentów, którzy nie zważają na zasady 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) . 
Gdyby firmy zdołały przekonać legislatorów, 

 Edukacja ekologiczna

Nazwa: Vattenfall Poland Sp . z o .o .

Główna działalność: dystrybucja 
i sprzedaż energii elektrycznej, 

wytwarzanie ciepła
Siedziba: 00-120 Warszawa, ul . Złota 59

Rok założenia w Polsce: 1992
Liczba zatrudnionych w 2008:  

we wszystkich Spółkach Vattenfall  
w Polsce – 2795

Strona internetowa: www .vattenfall .pl
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by ci priorytetowo potraktowali zarówno ich 
interesy komercyjne, jak i zaangażowanie 
społeczne, wysiłki na rzecz angażowania się 
w inicjatywy służące dobru wspólnemu byłyby 
skuteczniejsze . David Vogel (Harvard Business 
Review, 01.02.1008)

Inwestycja w wizerunek
 Co piąta polska firma stosuje zasady CSR 
– społecznej odpowiedzialności biznesu, 
poprawia to jej wizerunek i zyski . Im szybciej 
firma zacznie wdrażać projekty społecznej od-
powiedzialności biznesu, tym lepiej – przeko-
nują specjaliści z branży i dodają, że lepszego 
czasu na rozpoczęcie takich działań w Polsce 
nie będzie . Prowadzenie biznesu zgodnie  
z zasadami CSR (corporate social responsibility- 
społeczna odpowiedzialność biznesu – przyp. 
red.) daje firmie przewagę nad innymi . Dorota 
Kalinowska (Press, 01.02.2008)

MARZEC
Praca dla nowych specjalistów 
 Menedżer czy specjalista ds . CSR to stanowi-
sko, które łączy pozytywne cechy biznesu  
z czynieniem dobra . To taka organizacja poza-
rządowa w wydaniu korporacyjnym − śmieje 
się Przemysław Pohrybieniuk, dyrektor ds . 
relacji zewnętrznych w Danone, który  
w zarządzie firmy odpowiada za jej strategię 
i działania związane z Corporate Social Re-
sponsibility, czyli społeczną odpowiedzialno-
ścią biznesu . Anita Błaszczak (Rzeczpospolita, 
05.03.2008)

KWIECIEŃ
Etyczne inwestowanie
 Fundusze inwestycyjne stosujące kryteria 
etyczne są coraz bardziej popularne . A przy 
tym rentowne . Zarobić zatem mogą i ci, dla 
których najważniejsze jest poszanowanie 
praw człowieka, jak i ci uznający za priorytet 
ochronę środowiska naturalnego . Czym jest 
fundusz etyczny? To taki, który przy doborze 
instrumentów i produktów do portfela inwe-
stycyjnego nie kieruje się jedynie przesłankami 
czysto finansowymi, ale bierze także pod uwa-
gę kryteria moralne . O dziwo, ograniczenia te 
nie wpływają na obniżenie stopy zwrotu .(…)
Fundusze etyczne w średnim i długim hory-
zoncie czasowym radzą sobie lepiej niż inne 
fundusze czy indeksy giełdowe . Sławomir 
Antkiewicz (Bank, 01.04.2008)

Etyka − czysty biznes po europejsku
 Kapitalizm wkroczył do polski w latach 90 . 
i od razu okrzyknięto go mianem „wolnej 
amerykanki” . Tłumiona przez lata przedsię-
biorczość rozkwitała gwałtownie, a firmy 
szybko zdobywały fortuny, nie zwracając 
uwagi na sposób prowadzenia biznesu . 
Powstało zjawisko szarej strefy, w której ani 
prawa pracownicze, ani przepisy w ogóle nie 
miały znaczenia . Choć młody kapitalizm ma 
swoje prawa, na szczęście czasy te można 

uznać za minione .Dziś nie warto być firmą 
skierowaną jedynie na zysk, która nie szanuje 
prawa . Pojęcie etycznego prowadzenia firmy 
coraz częściej pojawia się w prasie branżowej 
i publikacjach . Czy jednak wystarczy tylko nie 
kraść i stosować się do ogólnie przyjętych 
zasad? A może należałoby posunąć się krok 
dalej i prowadzić działalność stale dbając  
o dobro społeczności lokalnej lub całego 
kraju? Dorota Czech (Gazeta Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, 01.04.2008)

Nowa Piękna TINA. Czym będzie CSR? 
 Dla modelu prowadzenia biznesu, który po-
dejmuje odpowiedzialność za swoje działania 
oraz obecność w wymiarze społecznym i eko-
logicznym, nie ma alternatywy . To chwytliwe, 
słuszne i piękne hasło . Aby je podjąć i wpisać 
na sztandary, warto się zastanowić, co kryje 
koncepcja ujmowana zgrabnym trzyliterow-
cem . Pojęcie społecznej odpowiedzialności 
biznesu – Corporate Social Responsibility 
(CSR) − rozgościło się na dobre w biznesowych 
salonach, weszło także do publicznej debaty, 
coraz głośniej przebija się nawet pogląd, że 
dla tego nowego modelu funkcjonowania 
przedsiębiorstwa w relacji do społeczeń-
stwa, otoczenia, nie ma alternatywy . Od 
czasów hasła Margaret Thatcher „There is no 
alternative”, w skrócie TINA, w domyśle – dla 
wolnego rynku i wolnego handlu na sposób 
neoliberalny – dla rozmaitych spraw miało 
nie być alternatywy, by wspomnieć o szybko 
zweryfikowanej teorii końca historii  
i pax economica . Dlatego w stosunku do 
podejścia TINA wskazana jest ostrożność . 
Szymon Augustyniak (CEO, 01.04.2008)

Wartość wartości 
 Czy w czasach, gdy o większości ludzkich 
działań − a już zwłaszcza w branży finansowej 
− decyduje rachunek ekonomiczny, jest jeszcze 
miejsce na wartości? Gdy chodzi o wartości 
„profesjonalne”, z pewnością tak − to właśnie 
zawodowstwo często decyduje o konkuren-
cyjnej przewadze firmy na rynku . Czy jednak 
skonkretyzowany katalog wartości innego 
rodzaju, na przykład etycznych, jest bankowi 
potrzebny, czy mu pomaga, czy też stanowi 
kulę u nogi, ograniczając pole możliwego 
działania? Tomasz Borkowski (Gazeta Bankowa, 
07.04.2008)

MAJ
Rozsądny przedsiębiorca dba  
o otoczenie społeczne 
 Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą nastawiony jest na generowanie 
zysku . Najważniejsze jest jednak to, jakimi 
metodami i na jakich zasadach osiąga swój cel . 
Pominięcie elementów społecznych  
w dłuższej perspektywie skutkuje negatyw-
nymi konsekwencjami w biznesie . Krótko 
mówiąc − nie opłaca się . We współczesnym 
świecie pogoń za zyskiem nie jest już kwestią 
najważniejszą . To, co obecnie charakteryzuje 
nowoczesnego przedsiębiorcę, to dostrzega-

nie innych możliwości płynących z prowadze-
nia działalności gospodarczej . Biznes wiąże się 
więc z: zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa, 
ochroną środowiska naturalnego, walką  
z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym 
czy tworzeniem przyjaznych i trwałych miejsc 
pracy . W literaturze przedmiotu taka postawa 
biznesu określana jest mianem społecznie 
odpowiedzialnej . Renata Maciejczak (Gazeta 
Samorządu i Administracji, 12.05.2008)

Etyka może pomóc w interesach 
 Starania firm o to, by pokazać, że są sojusz-
nikami interesu społecznego, mają długą hi-
storię . Zaczęło się od filantropii – fundowania 
szkół, sal koncertowych i galerii sztuki . Potem 
pojawiła się tzw . społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CSR) − idea, że spółki powinny być 
odpowiedzialne nie tylko wobec akcjonariuszy, 
lecz i wobec szerszej grupy „interesariuszy”,  
w tym własnych pracowników, dostawców . 
CSR od dawna jest przedmiotem krytyki, 
przeważnie przytakującej opinii ekonomisty 
Miltona Friedmana, który powiedział, że 
przyjęcie przez władze spółki odpowiedzial-
ności społecznej w zakresie wykraczającym 
poza zarabianie jak najwięcej pieniędzy dla 
akcjonariuszy, podważyłoby istotnie podstawy 
naszego wolnego społeczeństwa . Zwolennicy 
CSR nie tyle kwestionowali słuszność poglądu 
Friedmana, ile twierdzili, że zaangażowanie 
po stronie wszystkich interesariuszy w istocie 
sprzyja korzyściom udziałowców . Michael 
Skapinker (Gazeta Prawna, Financial Times, 
23.05.2008)

CZERWIEC
Zarobić po ludzku
 Czy warto inwestować w produkcję samocho-
dów więcej niż to konieczne? Albo przepłacać 
przy wymianie strojów roboczych pracowni-
ków koncernu budowlanego? Okazuje się, 
że tak . Projekty ekologiczne, niewymuszone 
przez przepisy, lecz płynące z poczucia odpo-
wiedzialności za świat, stały się w ostatnich 
latach jednym z dominujących trendów w spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu (corporate 
social responsibility − CSR) . To, co je łączy, to 
fakt, że przy zwykłym rachunku inwestycyjnym 
takich decyzji zapewne nigdy by nie podjęto . 
Longina Grzegórska, Maja Gawrońska  
(Newsweek, 01.06.2008) 

Społeczna odpowiedzialność małych  
i średnich firm
 Lojalni i zaangażowani pracownicy, dobre 
relacje z partnerami biznesowymi, klientami, 
lokalną społecznością i władzami, dosko-
nała reputacja w mediach, rosnące wyniki 
finansowe − to wszystko nie jest zbiorem 
życzeń dla złotej rybki, ale przyszłością każdej, 
szczególnie małej i średniej firmy, która będzie 
prowadzić biznes odpowiedzialny społecznie . 
Dlaczego właśnie małej i średniej? Ponieważ 
to MSP mają większe możliwości, by realizo-
wać strategię CSR . Honorata Zakrzewska-Krzyś 
(Twój Biznes, 01.06.2008)

PRASAPRASA

Zmiany klimatyczne a przewaga  
biznesowa
 Zmiany klimatyczne odczują wszyscy, czy to 
firmy działające w tradycyjnie szkodliwych 
dla środowiska branżach, czy też instytucje 
z „czystych” sektorów takich jak bankowość 
inwestycyjna . Nawet dotychczasowi sceptycy 
zaczynają dostrzegać szerokie implikacje tego 
zjawiska, wynikające z faktu, że globalnym 
ociepleniem przejmuje się tak wiele osób .
Inwestorzy już dziś dyskontują ceny akcji firm 
słabo przygotowanych do konkurowania  
w warunkach wynikających z ocieplenia plane-
ty . Wiele przedsiębiorstw musi liczyć się ze 
wzrostem cen surowców i energii, napędza-
nym przez rządy państw na całym świecie 
stopniowo nakładających opłaty za emisję 
gazów cieplarnianych . Konsumenci interesują 
się, czy producent towaru działa z poszano-
waniem środowiska naturalnego . Rozwija się 
rynek handlu kwotami emisji gazów cieplar-
nianych, którego roczne obroty wynoszą już 
dziesiątki miliardów dolarów . Nawet w USA, 
państwie, które jeszcze zwleka  
z formalnym uregulowaniem emisji tych 
gazów, dyskusje nie dotyczą już tego, czy 
prawo takie należy wprowadzić, lecz kiedy to 
zrobić i w jaki sposób . Jonathan Lash (Harvard 
Business Review, 01.06.2008)

Więcej równowagi!
 Zrównoważony rozwój to jedno z podsta- 
wowych wyzwań, przed którym staną  
w najbliższych latach menedżerowie . IT ma tu 
do odegrania ważną rolę . Zarządzanie oparte 
na założeniach zrównoważonego rozwoju 
bywa czasem nazywane ekomenedżmentem . 
Ta egzotyczna nazwa oddaje sens koncepcji,  
w której wiedza o efektywnym zarządzaniu 
spotyka się z postulatami o naturze ekologicz-
nej i społecznej . „Świadomość ekologiczna to 
dziś rzeczywistość biznesowa . To fundamen-
talna zmiana filozofii zarządzania, łącząca 
dbałość o środowisko ze strategiami doty-
czącymi zarządzania ludźmi” − mówi James 
Goodnight, prezes SAS Institute, jednej z firm 
od dawna podejmujących działania na rzecz 
środowiska naturalnego, a także zmian  
w szkolnictwie . „Nieważne, co mówią 
naukowcy i działacze ochrony środowiska . 
Ważne jest to, co mówią i myślą coraz bardziej 
świadomi i wrażliwi klienci oraz kandydaci do 
pracy . Ludzie chcą pracować w firmach, które 
są przyjazne dla środowiska” – dodaje . Wła-
śnie dlatego, mimo że legislacja, szczególnie 
w USA, wciąż nie nadąża za zmianami świado-
mości, w działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju silnie zaangażował się biznes . Wśród 
tych organizacji są firmy, których nigdy byśmy 
o to nie podejrzewali . Antoni Bielewicz (CIO, 
01.06.2008)

LIPIEC
Branża z ludzką twarzą
 Na całym świecie przedsiębiorstwa użytecz-
ności publicznej i energetyczne mają szcze-
gólny wpływ na interesariuszy i społeczności 
lokalne . W przekształcającej się branży ener-

getycznej w Polsce włączenie CR do strategii 
gospodarczej może doprowadzić do uzyskania 
przez daną firmę przodującej pozycji na rynku . 
(…) Światowi gracze odwołują się do CR jako 
do narzędzia zarządzania ryzykiem 
i możliwościami wynikającymi z interakcji 
firm działających na rynku, w społeczeństwie, 
środowisku i z własnymi pracownikami .
Znaczenie interesu publicznego każe przedsię-
biorstwom użyteczności publicznej 
i energetycznym zwracać coraz większą uwagę 
na postawy obywatelskie i przejrzystość . Ten-
dencje te widać nie tylko w wysoko rozwinię-
tych państwach Europy Północnej i Środkowej, 
ale również w Ameryce Południowej, Azji  
i Afryce . Irena Pichola, Agnieszka Rum (Nowy 
Przemysł, 01.07.2008)

Ekologia w twojej firmie
 Spore oszczędności i poprawę wizerun-
ku może zyskać przedsiębiorca działający 
proekologicznie . Wprowadzanie w firmie 
rozwiązań przyjaznych środowisku zyskuje  
w Polsce coraz większą popularność .  
Dlaczego? Bo to się opłaca . Klienci coraz 
częściej sięgają po produkty firm, które kie-
rują się polityką proekologiczną, a instytucje 
rządowe chętniej robią interesy z odpowie-
dzialnymi, zaangażowanymi firmami .  
Proekologiczne podejście mają zwłaszcza 
duże korporacje . Jest to inwestowanie  
w kreowanie wizerunku firmy, a tym samym 
zwiększenie jej konkurencyjności − mówi 
Mirella Panek-Owsiańska, dyrektorka Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu . Sylwia Śmigiel 
(Gazeta Wyborcza, 08.07.2008)

Strategie CSR − od działań defensyw-
nych do etapu obywatelskiego
 Firmy najbardziej zaawansowane w dzie-
dzinie społecznej odpowiedzialności biznesu 
potrafią analizować trendy społeczne, przewi-
dywać istotne z punktu widzenia przedsiębior-
stwa oczekiwania otoczenia i wiarygodnie na 
nie odpowiadać . Dzięki temu CSR nie jest dla 
nich tylko sposobem zarządzania reputacją, 
ale inspiracją do tworzenia innowacyjnych 
produktów, usług albo modeli biznesowych . 
Olga Kłosińska (Harvard Business Review, 
01.07.2008)

Struktura zarządzania CSR − niezbędny 
element budowy odpowiedzialnej firmy
 Być może Twoja firma ma już osobę wyzna-
czoną do koordynacji działań z zakresu CSR . 
Jednak wraz z rozwojem kolejnych programów 
i wprowadzaniem bardziej kompleksowego 
podejścia do zagadnień odpowiedzialnego 
biznesu coraz częściej zauważasz konieczność 
zmian w strukturze, które usprawniłyby reali-
zację planów . A może w twojej firmie zajmują 
się tym ludzie w różnych działach i czujesz 
potrzebę zintegrowania ich pracy i poprawy 
komunikacji między nimi? Może wreszcie  
w ogóle nie ma jeszcze struktur odpowie-
dzialnych za CSR i właśnie zastanawiasz się, 
jak je zbudować . Małgorzata Greszta (Harvard 
Business Review, 01.07.2008)

SIERPIEŃ
Biznes wrażliwy na ekologię
 Podobnie jak w przypadku wielu idei 
i trendów w zakresie filozofii, zarządzania,  
socjologii czy komunikacji, Polska, ze zwycza-
jowym kilkunastoletnim opóźnieniem, przy-
swaja idee zrównoważonego rozwoju . Proeko-
logiczne tendencje powoli znajdują uznanie 
w społeczeństwie i wśród kadr zarządzających 
przedsiębiorstwami . (…) Budowanie wizerunku 
przedsiębiorstwa etycznego i szanującego filo-
zofię zrównoważonego rozwoju to znakomity 
sposób wyróżnienia się na rynku oferującym 
konsumentowi bogactwo produktów  
w podobnej jakości i cenie . Marta Śmigrowska, 
Magdalena Figurna (Marketing w praktyce, 
01.08.2008)

Społeczna odpowiedzialność to nie  
PR-owy trik
 Ponad połowa Polaków deklaruje, że nie 
kupi produktu firmy, o której wiadomo, 
że nie szanuje swoich pracowników i nie 
dba o środowisko . Rosnący profesjonalizm 
menedżerów coraz częściej idzie w parze ze 
społeczną odpowiedzialnością . Dzięki temu 
deklaracje, że pracownicy są najcenniejszym 
kapitałem firmy, coraz rzadziej są puste .
Pracownicy oraz globalna sieć internetowa 
to obecnie podstawowe źródła informacji 
o firmie i jej produktach . To pracownicy są 
pierwszymi i najbardziej surowymi recenzen-
tami publikowanych przez firmy raportów 
społecznych oraz deklaracji wygłaszanych 
publicznie przez kierownictwo . A to jeszcze 
niedawno niemal powszechnie dopisywało 
do misji swojej firmy stwierdzenia o prze-
strzeganiu zasad etyki i wysokiej wartości, 
jaką dla ich rozwoju ma kapitał ludzki . Nie 
miało to jednak odzwierciedlenia w praktyce 
zarządzania . Anna Pawelska (Dziennik Polska 
Europa Świat, 11.08.2008)

Jak zaplanować zbudowanie łańcucha 
dostaw w firmie 
 Społeczna odpowiedzialność biznesu nie 
kończy się w naszej firmie, lecz dotyczy rów-
nież partnerów w interesach . Inicjatywy po-
dejmowane przez firmy w ramach społecznej 
odpowiedzialności zależą od ich indywidual-
nego podejścia i przyjętych priorytetów .  
Bez względu na poziom zaawansowania  
tych działań wewnątrz organizacji firmy  
powinny aktywnie zarządzać relacjami  
z otoczeniem zewnętrznym oraz związanym  
z tym ryzykiem . (…) Włączenie zasad odpo-
wiedzialnego biznesu do zarządzania łańcu-
chem dostaw może być dużym wyzwaniem . 
(…) Warto zacząć od wnikliwego określenia 
ryzyk związanych z łańcuchem dostaw  
w firmie . (…) Kolejnym krokiem jest przyjęcie 
odpowiedniej strategii w zarządzaniu nimi . 
(…) Ostatnim etapem jest wdrożenie i mo-
nitorowanie całego procesu . Michał Dżoga 
(Gazeta Prawna, 29.08.2008)
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WRZESIEŃ

Bank zaangażowany
 Od pewnego czasu koncepcja CSR (Corpora-
te Social Responsibility) cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem firm w wielu branżach . Idea 
odpowiedzialności społecznej nie omija także 
banków . Przyczyn tego zainteresowania może 
być kilka: rosnąca świadomość konsumentów 
w kwestii efektów zewnętrznych działania 
przedsiębiorstw, szum reklamowy w „klasycz-
nych” kampaniach, czy upodabnianie się do 
siebie wielu produktów . Koncepcja CSR może 
być wdrażana poprzez wiele narzędzi: kampa-
nie społeczne, marketing zaangażowany spo-
łecznie, programy etyczne dla pracowników, 
nadzór korporacyjny, ekoznakowanie  
i znakowanie społeczne produktów czy inwe-
stycje społecznie odpowiedzialne . dr Monika 
Hajdas (Gazeta Bankowa, 15.09.2008)

Strategicznie odpowiedzialni
 Wielu menedżerów uznaje kapitał społeczny 
przedsiębiorstwa za istotny zasób, ale wielu 
nie znajduje prostej odpowiedzi na pytanie, 
jakie czynniki − poza wypracowywaniem zysku 
− wpływają na budowę długofalowej pozycji 
firmy . Należy unikać skandali, to oczywiste, ale 
na ile potrzebne są nam działania ekologicz-
ne? Gdzie przebiega granica między prostą 
zgodnością z prawem a podejściem etycznym? 
Te dylematy nie są obce polskim menedże-
rom starającym się wpleść odpowiedzialność 
społeczną w codzienną działalność swoich 
przedsiębiorstw . Pojawiają się pytania o to, jak 
skutecznie zbudować długoterminowy kapitał 
społeczny, jak wdrażać przejrzyste zasady oraz 
standardy etyczne w każdym aspekcie funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa . Anna Windorpska, 
Anna Wróbel, Michał Pakuła (Nowy Przemysł, 
01.09.2008)

Etyczne pieniądze
 Świat stawia coraz bardziej na działania 
odpowiedzialne społecznie . W Polsce można 
inwestować na razie właśnie w świat .
Kwestie społecznej odpowiedzialności  
− w tym etyka, ochrona środowiska i inwesty-
cje odpowiedzialne społecznie (SRI − socially 
reponsible investments) − będą, zdaniem 
analityków Credit Suisse Asset Management, 
jednym z najważniejszych trendów na rynkach 
finansowych w następnym dziesięcioleciu, co 
w konsekwencji przekładać się będzie również 
na wzrost popytu na produkty inwestycyjne 
społecznie odpowiedzialne . Przemysław  
Szubański (Businessman.pl, 01.09.2008)

Etyczna edukacja 
 (…) Nasze życie w coraz większym stopniu za-
leży od tego, jak w społeczeństwie funkcjonują 
firmy − te największe, globalne, ale i te średnie 
czy całkiem małe . Jeżeli kadra menedżerska 
jakiejś firmy postępuje nieodpowiedzialnie, 
to przede wszystkim tracą na tym pracownicy 
i partnerzy, zarówno tej firmy, jak i wszystkich 
organizacji z nią współpracujących, no 

 

i naturalnie klienci . (…) Dla wielu menedżerów 
problematyka etyki biznesu nadal jest niezna-
nym obszarem, gdyż niezwykle trudno jest się 
uwolnić od stereotypów w myśleniu  
o zarządzaniu, budowanych na podstawie wie-
dzy zdobywanej w latach 80 . i 90 . ubiegłego 
wieku . Ale również ci, którzy dopiero rozpo-
czynają swoją karierę w biznesie, niewiele na 
ten temat wiedzą, gdyż CSR nie jest w zasadzie 
obecny w naszej edukacji menedżerskiej, zaś 
oferta szkoleń jest bardzo skromna i często 
nieadekwatna do rzeczywistych potrzeb . Za-
gadnienia te są także raczej rzadko uwzględ-
niane w ramach studiów podyplomowych lub 
MBA . Widać jednak rosnące zainteresowanie 
studentów . Bolesław Rok (Gazeta Bankowa, 
22.09.2008)

PAŹDZIERNIK

Inwestowanie w „zielone”  
jako alternatywa w dobie kryzysu
 Podstawowym kryterium opłacalności 
lokowania środków dla każdego inwestora jest 
oczekiwany zysk, a wewnętrzna satysfakcja sta-
nowić może co najwyżej pewien dodatek . Lecz 
dlaczego nie spróbować połączyć tych dwóch 
wyznaczników? Dlaczego dbałość o środowisko 
nie może stać się jednym z poważniejszych 
powodów, dla których warto inwestować? 
Aktualna sytuacja, jaka panuje odnośnie spraw 
związanych ze środowiskiem naturalnym, jest 
bardzo rozwojowa . Branże związane z energią 
odnawialną, gospodarką wodą oraz gospodarką 
odpadami, tworzą doskonałe perspektywy roz-
woju, a co z tym idzie, skorelowane perspekty-
wy zysku . Tomasz Murawski (Gazeta Finansowa, 
31.10.2008)

Firma z plusem
 Biznes odpowiedzialny społecznie (CSR) koja-
rzy się z akcjami wielkich korporacji .  
A przecież małe firmy też mają pole do popisu .
Odpowiedzialnym można być bez gigantycz-
nych kosztów . – Najważniejsze jest to, w jaki 
sposób pieniądze się zarabia, a nie wydaje .  
Czy firma tworzy wartość nie tylko dla właści-
ciela, ale także dla dostawców, pracowników, 
lokalnych organizacji pozarządowych − prze-
konuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu . Urszula 
Światłowska (Przekrój, 16.10.2008)

Green IT
 Liczba stale działających komputerów jest już 
tak duża, że nawet niewielkie zmniejszenie po-
boru mocy każdego z nich ma duże znaczenie .
W ciągu ostatnich dziesięciu lat cały rynek IT 
rozwinął się do niesamowitych rozmiarów . 
Nie ma już na świecie firmy, która prowa-
dziłaby swoją działalność bez korzystania ze 
sprzętu komputerowego . Ciężko też znaleźć 
zwykłego użytkownika, który nie korzystałby 
z komputera . Są to oczywiście same plusy, 
świadczą bowiem o tym, że komputery są 
pomocnymi narzędziami . Jest jednak druga 
strona tego medalu . Do wyprodukowania tak 
dużej liczby sprzętu potrzebna jest ogromna 

ilość surowców mineralnych, do zasilenia go 
potrzeba dużo prądu . A zużyty sprzęt stanowi 
sporą ilość odpadów . Dla producentów istotne 
jest więc już nie tylko to, aby ich sprzęt był 
najwyższej jakości, ale także, aby był przyja-
zny środowisku na każdym etapie swojego 
istnienia . Powstało już wiele organizacji (np . 
Energy Star), których zadaniem jest kontrola 
produkowanego sprzętu pod kątem ochrony 
środowiska . Logo przyznane produktowi przez 
taką organizację ma coraz większe znaczenie, 
ponieważ ostateczni odbiorcy coraz częściej 
zastanawiają się, czy używany przez nich kom-
puter jest przyjazny dla środowiska . Bartłomiej 
Tabędzki (IT Reseller, 06.10.2008)

Gdzie w firmie zaczyna się etyka
 Społeczna odpowiedzialność przedsiębior-
stwa (Corporate Social Responsibility – CSR) 
to formuła biznesu związana z indywidualną 
świadomością konsekwencji decyzji bizneso-
wych . Głębszej refleksji nad CSR i powiązaniu 
go z ludzkim, moralnym imperatywem czynie-
nia dobra, sprzyjają otwartość i nowoczesność 
firmy . W jaki sposób menedżerowie rozumieją 
odpowiedzialność firmy wobec społeczeń-
stwa? Jakie są oczekiwania interesariuszy? 
Czy rzetelne wykonanie pracy wystarczy, aby 
uznać, że firma reprezentuje także indywidu-
alne wartości swoich menedżerów? Dlaczego 
największym problemem okazuje się połą-
czenie indywidualnych wartości i emocji ze 
zrozumieniem wpływu decyzji oraz działań na 
dobro wewnętrznych i zewnętrznych interesa-
riuszy? Iwona Kuraszko (CEO, 01.10.2008)

LISTOPAD
Wspierać dla zysku 
 (…) W czasach gdy coraz bardziej zwraca 
się uwagę na rozwój kapitału społecznego, 
kluczowe stają się zasady odpowiedzialności 
w stosunku do pracowników . Dobre warunki 
pracy i przyjazna atmosfera pomiędzy pra-
cownikami bezpośrednio wpływają na ich 
kreatywność, skuteczność i lojalność . Aktywa 
te decydują w dużej mierze o wartości firmy, 
ponieważ to zachowania ludzi są podstawą 
skutecznej realizacji wyznaczonych celów 
strategicznych . Możliwość współdefiniowania 
przez pracowników podstawowych zasad 
odpowiedzialności społecznej firmy  
i świadomość wpływu codziennej pracy na  
ich realizację to czynniki wysoce mobilizujące, 
które pozytywnie wpływają na poziom  
zaangażowania . Anna Włudarczyk (Personel  
i Zarządzanie, 01.11.2008) 

Przybywa wolontariuszy z firmowym 
logo
 Wspólna pomoc integruje nie gorzej niż 
wyjazdy na paintball . Dostrzegły to już duże 
polskie firmy, które rozwijają programy wo-
lontariatu pracowniczego . Dariusz Pietrowski, 
prezes Centrum Wolontariatu, dostaje coraz 
więcej pytań od firm, które planują wyjazdy 
integracyjne swych pracowników . Po latach 
przejażdżek quadami i rozgrywek paintballu 
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uczestnicy firmowych integracji teraz chętnie 
remontują wspólnie wiejskie szkoły, budują 
place zabaw albo zabierają na wycieczki dzieci 
z domów dziecka . Anita Błaszczak (Rzeczpospo-
lita, 19.11.2008)

GRUDZIEŃ
Blaski i cienie wolontariatu 
 Korzyści ze społecznego zaangażowania 
pracowników są olbrzymie . Niestety, dobry 
projekt i niewielkie dofinansowanie już nie 
wystarczają, by wolontariat w firmie okazał 
się sukcesem . Do najbardziej oczywistych 
korzyści wolontariatu pracowniczego mogą 
dochodzić także te bardziej wyrafinowane, jak 
niesztampowy sposób podnoszenia kwalifika-
cji . Wówczas bez ryzyka finansowego można 
sprawdzić, jak szeregowi specjaliści radzą 
sobie z rozwiązywaniem problemów  
w nietypowych sytuacjach . W zasadzie trudno 
zmierzyć, ile daje wspólna praca account 
menedżera i pani z księgowości, którzy ramię 
w ramię wiozą niepełnosprawne dzieci na kon-
cert Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, 
a wcześniej traktowali się jak zło konieczne, 
rozliczając faktury . Piotr Karnaszewski (Forbes, 
01.12.2008)

Etyczne produkty sprzedadzą się lepiej 
 Ponad połowa Polaków, robiąc zakupy, bierze 
pod uwagę etyczne zasady postępowania pro-
ducenta nabywanych dóbr − wynika z badania 
Euro RSCG „Przyszłość marki korporacyjnej” .  

Aż 75% ankietowanych chce łączyć zaufanie do 
firmy z jej odpowiedzialnością korporacyjną, 
jednak nie zauważa w tym obszarze znaczącej 
aktywności ze strony samych przedsiębiorstw . 
Wanda Żółcińska (CEO, 01.12.2008)

Kryzys finansowy to efekt łamania  
podstawowych zasad etycznych 
 Nacisk na biznes prowadzony w zgodzie  
z etyką i społeczną odpowiedzialność przed-
siębiorstw to w znacznym stopniu reakcja  
na sytuacje kryzysowe . Kryzys jest konse-
kwencją prowadzenia działalności zarobko-
wej wbrew takim zasadom jak prawdomów-
ność, uczciwość, rzetelność . (…) Już skandale  
z początku bieżącej dekady (…) sygnalizowały 
mijające się z prawdą i uczciwością dążenie 
do księgowania wirtualnych, nieistniejących 
w rzeczywistości środków . Choć doprowadziły 
one do przyjęcia w USA i w wielu krajach 
świata przepisów, których celem było wyeli-
minowanie takich praktyk, nie zaniechano 
ich . Przeciwnie − kilka lat później skala ich 
występowania przekroczyła najśmielsze 
wyobrażenia i ponownie doszło do kryzysu . 
Paweł Szaruga (Gazeta Prawna, 11.12.2008)

To będzie rok prawdy dla społecznej odpowie-
dzialności biznesu
 Choć kryzys wywołuje już przeciwdziałania 
we wszystkich niemal branżach, w polskim po-
dejściu do społecznej odpowiedzialności firm 
(CSR) nic się nie zmienia . Wciąż redukujemy ją 
do programów wizerunkowych, które uderzają 

w filantropijną nutę . (…) Odpowiedzialność 
biznesu dotyczyć ma tego, jak tworzymy zyski,  
a nie czy i jak się nimi dzielimy . Jacek Dymowski 
(Gazeta Prawna, 11.12.2008)

Bez udziału firm nie sposób uporać się  
z problemami społecznymi
 W najbliższej dekadzie konkurencyjność firm 
będzie zależeć od umiejętności podejmowania 
trafnych decyzji strategicznych . Coraz częściej 
będą one dotyczyć wyzwań globalnych o cha-
rakterze nie tylko ekonomicznym i społecznym, 
ale i ekologicznym . (…) Idea odpowiedzialności 
społecznej biznesu, obok rozwijających się 
regulacji prawych, może stać się siłą napędową 
dla rozwoju biznesu i jego relacji ze światem 
zewnętrznym . Iwona Kuraszko (Gazeta Prawna, 
11.12.2008)

Polityka gospodarcza nie zachęca firm 
do społecznej odpowiedzialności
 Wolny rynek to idea, z którą można się 
spotkać w podręcznikach ekonomii .  
W rzeczywistości firmy funkcjonują na 
rynku regulowanym . Regulacje mogą zaś 
wspierać odpowiedzialną konkurencyjność 
lub ją uniemożliwiać . Poprawnie rozumiana 
społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR, 
corporate social responsibility) nie ogranicza 
się wyłącznie do działań dobroczynnych . 
Przeciwnie – firmy podejmują ją dlatego, bo 
tego rodzaju zaangażowanie jest dla nich 
ostatecznie korzystne . Krzysztof Polak (Gazeta 
Prawna, 22.12.2008)

- łączna liczba artykułów podejmujących tematykę odpowiedzialnego biznesu i powiązane z nią zagadnienia  
  w okresie 01 .01 .2008- 31 .12 .2008

Publikacje prasowe pod patronatem FOB:
  Dodatek „Odpowiedzialność społeczna w biznesie” w Gazecie Prawnej (11 .12 .2008)
  Dodatek „Odpowiedzialny Biznes”, wydawnictwa Boston Media, dystrybuowany razem z Rzeczpospolitą (19 .12 .2008)
  Dodatek „Odpowiedzialność społeczna w biznesie” w Gazecie Prawnej (22 .12 .2008)

829 
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Wybrane wydarzenia 
z 2008 roku
KAMPANIE SPOŁECZNE
STYCZEŃ
Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. 
 Głównym zadaniem outdoorowej kampanii 
prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia jest 
edukacja ekologiczna i popularyzacja prostych 
ekologicznych działań, dzięki którym każdy  
z nas może we własnym domu, we własnej fir-
mie czy w urzędzie chronić środowisko . Celem 
kampanii jest redukcja w Polsce emisji CO2,  
co pomoże w walce z globalnym ociepleniem  
i zmianami klimatycznymi . Rozpoczęta  
w styczniu kampania, która objęła 13 naj-
większych miast, otrzymała dofinansowanie 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz firmy Vattenfall 
Poland . Plakaty kampanii zaprojektował non 
profit Andrzej Pągowski, stale współpracujący 
z Fundacją . Fundacja Nasza Ziemia prowadzi 
także komplementarną kampanię edukacyjną 
w telewizji, internecie oraz szkołach w całej 
Polsce .

LUTY
Chroń je, jeśli kochasz 
 W lutym rozpoczęła się ogólnopolska tele-
wizyjna kampania edukacyjna „Chroń je, jeśli 
kochasz… zużyte świetlówki oddaj do sklepu” .  
Celem kampanii jest zmotywowanie Polaków 
do oddawania zużytych świetlówek do skle-
pów, do specjalnych, bezpiecznych pojemni-
ków, do czego zobowiązują zapisy ustawy  
o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicz-
nym . Pomysłodawcą i organizatorem kampanii 
jest ElektroEko Organizacja Odzysku Zużytego 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego . 
Główny przekaz zawiera informacje o wła-
ściwych zasadach postępowania ze zużytymi 
świetlówkami oraz zagrożeniach, jakie niesie 
dla środowiska i dla naszych najbliższych 
nieprzestrzeganie tych zasad . 

MARZEC
Akcja społeczna „Umierać po ludzku”
 Ruszyła nowa akcja społeczna Gazety Wybor-
czej i Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też 

życie” . Działania pod hasłem „Umierać po ludz-
ku” przybliżały czytelnikom temat umierania, 
wspomagały hospicja i promowały wolonta-
riat . Na łamach Gazety Wyborczej rozpoczął 
się również cykl redakcyjny towarzyszący akcji, 
w którym znalazły się artykuły o metafizycznej, 
duchowej, psychologicznej i medycznej stronie 
umierania . 

Zdrowo rosnąć 
 Akcja firmy Pfizer jest odpowiedzią na nara-
stający w Europie problem karłowatości i nisko-
rosłości dzieci i młodzieży w wieku 4-14 lat .  
Na stronie kampanii www .rosne-zdrowo .pl ro-
dzice zainteresowani problemem prawidłowego 
wzrostu dziecka mogą skorzystać ze specjalne-
go programu do sprawdzenia, w którym miejscu 
siatki centylowej plasuje się wzrost ich dziecka 
oraz odczytać właściwą interpretację wyniku .
 

Siatman
 W marcu rozpoczęła się druga odsłona 
proekologicznej kampanii z bohaterem Siat-
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manem, walczącym z foliówkami jednorazów-
kami, w roli głównej . Głównym celem akcji 
jest zachęcanie konsumentów do rezygnacji 
z foliowych jednorazówek na rzecz wielora-
zowych toreb – szytych z plandek i bannerów 
reklamowych . Autorem kampanii jest agencja 
reklamowa San Markos – Republika Dobrej 
Marki oraz firma Ho::Lo − producent toreb . 
Kampanii towarzyszy konkurs na najciekawsze 
udokumentowanie (w formie filmu, zdjęcia) 
stwierdzenia, że wszechobecne foliówki 
utrudniają życie . 

Nie wiesz co z tym zrobić? To nie bierz!
 Ideą kampanii nie jest zwrócenie uwagi 
na przyszłe konsekwencje zanieczyszczenia 
środowiska czy katastrofę ekologiczną, ale 
na uciążliwe aspekty używania plastikowych 
toreb . Raz zabrana ze sklepu, prawdopodobnie 
do niczego więcej nam nie posłuży . Zamiarem 
kampanii jest w prześmiewczy sposób pokazać, 
jak bardzo niepraktyczne są plastikowe torebki . 
Nadawcą kampanii jest Young&Rubicam . Inspi-
racją było przemówienie Hamisha McLennana, 
Global CEO of Y&R, który zwrócił uwagę na 
potrzebę zmian w myśleniu o konsumpcji .  
W efekcie każdy oddział Y&R Brands zaangażo-
wał się w green marketing . 

KWIECIEŃ
Prowadzący – niepijący
 Od kwietnia na butelkach i puszkach piwa 
produkowanych przez browary zrzeszone  
w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowar-
skiego – Browary Polskie pojawiają się komu-
nikaty apelujące o nieprowadzenie pojazdów 
po spożyciu alkoholu – naklejka „Nigdy nie 
jeżdżę po alkoholu” . Jednocześnie 17 kwietnia 
2008 w Lublinie ruszyła pilotażowa kampania 
„Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie” . Kampania 
otwiera pierwszy w Polsce zintegrowany pro-
gram edukacyjno-informacyjny na rzecz prze-
ciwdziałania pijanym kierowcom przy udziale 
Stowarzyszenia Browary Polskie oraz Polskiego 
Przemysłu Spirytusowego . Akcja skierowana 
jest do młodego odbiorcy w wieku 18 – 30 lat, 
jej celem jest ograniczenie liczby wypadków 
„dyskotekowych”, powodowanych przez 
młodzież prowadzącą pojazdy pod wpływem 
alkoholu, poprzez podniesienie świadomości 
na temat konsekwencji wypadków . 

Eko-logiczna Polska
 „Eko-logiczna Polska” to nazwa redakcyjnej 
akcji ekologicznej dziennika Polska, która  
ma na celu promowanie wśród Polaków dbania  
o Ziemię poprzez edukowanie, inspirowanie, 
budowanie pozytywnych wzorców  
i upowszechnianie dobrych praktyk . Akcja 
zaplanowana jest długofalowo i będzie prowa-
dzona we wszystkich 18 tytułach zrzeszonych 
pod wspólną marką Polska oraz w internecie . 
Pierwszym działaniem skierowanym do czytel-
ników była dwudniowa akcja „Drzewo  
za makulaturę”, która odbyła się 18-19 kwietnia 
w 7 największych miastach w Polsce: Gdańsku, 
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, War-
szawie i Wrocławiu . W specjalnie wyznaczo-
nych punktach redakcje organizowały zbiórkę 
makulatury − za każde przyniesione 5 kg maku-
latury czytelnik otrzymał sadzonkę drzewa . 

MAJ
„Nie myśl o wszystkim jak o grze. 
Inwestuj”
 To pierwsza w historii Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie telewizyjna 
kampania społeczno-informacyjna, skierowana 
do szerokiego grona odbiorców informacji 
finansowej, czyli przede wszystkim do inwe-
storów indywidualnych, a szerzej − po prostu 
do zwykłych ludzi . Jej celem jest uświado-
mienie odbiorcom, czym jest giełda i jakie 
mechanizmy rządzą inwestowaniem na rynku 
kapitałowym .

CZERWIEC 
Bezpieczny przejazd 2008
 W czerwcu PKP Polskie Linie Kolejowe S .A . 
rozpoczęły 4 . edycję kampanii Bezpieczny 
Przejazd pod hasłem „Zatrzymaj się i żyj”, któ-
rej celem jest zmniejszenie liczby wypadków 
spowodowanych brakiem ostrożności podczas 
przejeżdżania przez przejazdy kolejowo-dro-
gowe . Kampania, poza tradycyjnymi nośnikami 
reklamowymi, obejmuje także ulotki skierowa-
ne do dorosłych i dzieci oraz gadżety . Materia-
ły przeznaczone dla dzieci wręczane są między 
innymi podczas szkoleń organizowanych przez 
Związek Harcerstwa Polskiego . 

„Płytka wyobraźnia to kalectwo”  
− po raz ósmy 
 Jak co roku kampania rusza na początku se-
zonu wakacyjnego, kiedy to największa liczba 
osób jest narażona na doznanie uszkodzeń 
kręgosłupa, i ostrzega młodych ludzi przed 
tragicznymi i nieodwracalnymi skutkami 
nieprzemyślanych skoków do wody . Organi-
zatorem akcji jest Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji . O akcji informują spoty reklamowe, 
reklamy prasowe i billboardy, rozmieszczone 
na Pomorzu, gdzie najczęściej dochodzi do 
wypadków nad wodą . Odbywają się także 
pikniki i festyny . Partnerzy kampanii: Straż 
Miejska, Straż Pożarna, WOPR, Polski Związek 
Kajakowy, Polski Związek Żeglarski, PKP Prze-
wozy Regionalne, PKP Dworce Kolejowe, PKS 
Warszawa oraz ZHP dystrybuują w całej Polsce 
ponad 6 tys . plakatów . Informacje o kampanii 
publikowane są również w materiałach promo-
cyjnych sieci sklepów Biedronka .

Równi Rodzice 
 W czerwcu rozpoczęła się kampania  
społeczna zorganizowana przez Fundację  
Komunikacji Społecznej i Fundację MaMa,  
której celem jest promowanie partnerstwa  
i dobrych wzorców komunikacji w rodzinie,  
a poprzez to działanie na rzecz równoupraw-
nienia w domu, wyrównania szans kobiet  
i mężczyzn na rynku pracy, umożliwienia  
obojgu rodzicom godzenia obowiązków  
zawodowych z rodzinnymi, podnoszenia 
kwalifikacji oraz indywidualnego rozwoju 
obojga rodziców . Pierwsza odsłona kampanii 
skierowana była do pracujących rodziców .  
W ramach akcji opracowano dla nich nowa-
torski model szkoleń, uczący komunikacji, 
zarządzania rodzinnym czasem, godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym w sposób respektu-
jący zasady równouprawnienia . Druga odsłona 
miała zachęcić pracodawców do prowadzenia 

przyjaznej rodzicom (zarówno mamom jak  
i tatom) polityki firmy . Na stronie programu  
Być Rodzicem − www .bycrodzicem .pl − znajduje  
się kalkulator 4F, przy pomocy którego każdy 
może zbadać, czy jego firma jest przyjazna 
rodzinie . Partnerami kampanii są Vista Group, 
Synovate, CSR Consulting oraz Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu . Kampania jest  
finansowana z Funduszy Norweskich – Fun-
dusz Współpracy .

Servier – W Trosce o Twoje zdrowie 
 W czasie IV edycji akcji „Servier – przyjaciel  
w cukrzycy” w dniach 17-25 czerwca Diabeto-
logiczna Poradnia Servier odwiedziła  
6 polskich miast . Z bezpłatnych badań  
i konsultacji specjalistycznych skorzysta-
ło blisko tysiąc pacjentów, a kilka tysięcy 
odwiedziło namiot edukacyjny i skorzystało 
z konsultacji dietetyka . Akcji towarzyszyło 
ogłoszenie wyników ADVANCE – najnowszego 
i największego badania u chorych na cukrzycę 
typu 2 . Miesiąc wcześniej, w maju, miała 
miejsce ogólnopolska kampania edukacyjna 
„Servier w trosce o żyły”, w 2008 roku dotyczą-
ca przewlekłej choroby żylnej . Między 13 a 30 
maja w 8 miastach można było skorzystać  
z bezpłatnych badań dopplerowskich oraz 
porad specjalistów . Dodatkowo w ramach 
Naczyniowej Szkoły Servier wszystkie zaintere-
sowane osoby otrzymały materiały eduka-
cyjne, mogły wysłuchać serii zaplanowanych 
wykładów oraz obejrzeć filmy edukacyjne  
i prezentacje . W kampanii wzięło udział ponad 
tysiąc osób, rozdano kilka tysięcy materiałów 
informacyjnych . 

LIPIEC
„Metro” − Ekopozytywni
 Partnerem tegorocznych działań w ramach 
drugiej edycji ekologicznej akcji dzienni-
ka „Metro” – „Ekopozytywni” było TELE2 . 
Działania edukacyjne były realizowane przez 
redakcję „Metra” na łamach ogólnopolskiego 
wydania dziennika, skupiając się na trzech 
przewodnich tematach: „Mój dom” − czyli jak 
dbać o ekologię w swoich własnych czterech 
kątach; „Moja ulica” − to działania, które mają 
na celu zainspirowanie czytelników „Metra” 
do krytycznego przyjrzenia się najbliższemu 
otoczeniu swoich domów i zatroszczenie się  
o nie; „Moje miasto” − czyli wszelkie działania, 
które mogą wpłynąć na podwyższenie eko-
logicznego poziomu życia w mieście . Oprócz 
TELE2 akcję wspierają Fundacja Nasza Ziemia 
oraz Organizacja Odzysku Reba . 

„Taksówka z fotelikiem”
 Jednym z założeń od początku działalności  
Liberty Direct na polskim rynku było inicjo-
wanie i angażowanie się w przedsięwzięcia 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa na 
drogach – zwłaszcza najmłodszych podróż-
ników . Program „Taksówka z fotelikiem” jest 
skierowany do rodziców, którzy chcieliby 
zagwarantować swoim dzieciom bezpieczeń-
stwo nie tylko we własnym samochodzie, ale 
również podczas przejazdu taksówką . Celem 
programu jest promowanie bezpiecznego 
podróżowania dzieci, również taksówką,  
w której − zgodnie z prawem − nie ma 



w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

RAPORT  Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008

w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l

RAPORT  Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008

72 �73

KALENDARIUMKALENDARIUM

obowiązku instalowania fotelików . W ramach 
kampanii Liberty Direct kupiło dla MPT  
w Warszawie 79 fotelików, kołysek i podsta-
wek do przewożenia dzieci o różnej wadze, zaś 
taksówkarze zostali przeszkoleni z zakresu ich 
prawidłowego stosowania . Podobna kampania 
ruszyła – wraz z rozpoczęciem drugiego etapu 
akcji – w Krakowie .

„Woda bez promili” 
 Kampania skierowana jest do osób spędza-
jących wolny czas nad wodą . Jej celem jest 
rozpowszechnianie wiedzy o niebezpieczeń-
stwach, jakie wiążą się z korzystaniem  
z kąpielisk po spożyciu alkoholu, i promo-
wanie bezpiecznego i odpowiedzialnego 
wypoczynku oraz zachęcanie do aktywnego 
spędzania czasu . W okresie wakacyjnym  
w okolicach kąpielisk pojawiają się plakaty 
i ulotki promujące trzeźwy wypoczynek nad 
wodą . W ramach akcji organizowane są też 
specjalne festyny na plażach i imprezy żeglar-
skie . Kampania „Woda bez promili” odbyła 
się już po raz drugi . Jej organizatorem jest 
Stowarzyszenie „Polska Wódka” (Polish Vodka 
Association), zrzeszające polskich producen-
tów alkoholu oraz partnerzy: Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Związek 
Wędkarski, Polski Związek Kajakowy, Polski 
Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 
oraz Free&Fun . 

„Wiem, co wybieram”
 Konsumencka kampania informacyjna pro-
gramu znakowania produktów żywnościowych 
jest częścią międzynarodowego programu 
„Choices”, zainicjowanego na świecie w 2006 r . 
Jej celem jest ułatwienie konsumentom doko-
nywania wyborów produktów żywnościowych, 
w których zawartość tłuszczów nasyconych, 
kwasów tłuszczowych trans, soli oraz cukru 
jest zgodna z międzynarodowymi zaleceniami 
żywieniowymi, poprzez umieszczenie na nich 
okrągłego znaku z nazwą programu, który 
informuje, że produkt spełnia wymagania 
Światowej Organizacji Zdrowia . W Polsce pro-
jekt wdrażają firmy: Bakalland S .A ., FRoSTA Sp . 
z o .o ., Rieber Foods Polska S .A . oraz Unilever 
Polska S .A . Pierwsze produkty z logo „Wiem, 
co wybieram” pojawiły się w sklepach pod 
koniec 2007 roku . W ramach kampanii uru-
chomiono serwis www .wiemcowybieram .pl, 
gdzie można znaleźć szczegółowe informacje 
o kampanii i o zdrowym odżywianiu się .

SIERPIEŃ
Kampania The Body Shop „Zatrzymaj 
Przemoc Domową”
 Kampania prowadzona we współpracy  
z Centrum Praw Kobiet dała możliwość pomo-
cy kobietom – ofiarom przemocy i podkreślała 
wartość i siłę przyjaźni między kobietami  
w walce z problemem . W sklepach The Body 
Shop ukazały się broszurki informacyjne  
i edukujące, przygotowane przez Fundację, 
dostępna była również strona internetowa . 
Fundacja Centrum Praw Kobiet służyła także 
pomocą prawną, psychologiczną oraz socjalną 
wszystkim kobietom, które zgłaszały się do 
Fundacji w formie bezpośredniej, listowej, 
mailowej czy też telefonicznej .

„Bezpieczne dzieci na drodze”
 Akcja ma zwrócić uwagę rodziców, władz 
lokalnych i urzędników administracji centralnej 
na bezpieczeństwo dzieci na drodze . Promuje 
bezpieczne zachowania na drogach i prze-
strzega przed tragicznymi konsekwencjami 
brawury i nierozwagi . Kreacje reklam powstały 
w ramach konkursu na plakat pod tym samym 
tytułem . Sponsorem konkursu i kampanii jest 
firma POLNORD SA, organizatorami zaś są: 
agencja Adah Advertising, Muzeum Plakatu  
w Wilanowie i Akademia Sztuk Pięknych  
w Warszawie .
 
„Chroń klimat i środowisko. Segreguj 
odpady z tworzyw sztucznych  
– odzyskuj materiał lub energię” 
 Fundacja PlasticsEurope Polska, zrzeszająca 
producentów tworzyw sztucznych, w ogólno-
polskiej społecznej kampanii billboardowej 
zachęca Polaków do segregowania odpadów 
i uświadamia społeczeństwu, że tworzywa 
sztuczne są cennym materiałem do powtórne-
go wykorzystania, który nie powinien trafiać 
na wysypiska . Odpady z tworzyw sztucznych, 
poza możliwością ich powtórnego wykorzysta-
nia podczas recyklingu, stanowią doskonałe 
paliwo . Kampania realizowana była w 16 
miastach Polski . Plakat promujący kampanię 
przedstawia żarówkę połączoną z torebką 
foliową, co symbolizuje główny przekaz kam-
panii − wszystkie odpady z tworzyw sztucz-
nych, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, 
mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią 
dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie 
zebrane . Partnerami kampanii są Fundacja 
Nasza Ziemia i Clear Channel Poland . 
 
WRZESIEŃ
„Zysk z dojrzałości”
 We wrześniu ruszyła kampania informacyjno-
edukacyjna Akademii Rozwoju Filantropii  
w Polsce „Zysk z dojrzałości”, która ma przeko-
nać pracodawców o wartości pracowników po 
50 . roku życia . Akcja ma przeciwdziałać dyskry-
minacji ze względu na wiek na rynku pracy  
i promować korzyści z wprowadzania w firmie 
nowoczesnych narzędzi zarządzania wiekiem . 
Od początku przyszłego roku ARF zamierza 
uruchomić seminaria dla pracodawców, dora-
dzające jak zarządzać wiekiem .
 
„Czy naprawdę chciałbyś być na naszym 
miejscu?” − piąta edycja ogólnopolskiej 
kampanii parkingowej
 Organizowana przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Integracji akcja od lat uświadamia 
Polakom, że zajmowanie miejsc parkingowych 
osobom niepełnosprawnym znacznie ograni-
cza ich swobodne poruszanie się i funkcjono-
wanie w społeczeństwie . Celem tegorocznej 
kampanii jest promowanie zmian przepisów 
dotyczących bezprawnego parkowania na tzw . 
kopertach . W kampanii uczestniczy ponad sto 
polskich miast i partnerów, w tym Policja  
i Straż Miejska . Patronat honorowy objęło 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji . Partnerem kampanii jest również 
Mercedes-Benz, który zobowiązał się do 
umieszczenia materiałów promocyjnych w sa-
lonach i stacjach serwisowych dealerów marki 

oraz w magazynach skierowanych do klientów 
i kierowców, a także pojawienia się logo kam-
panii na samochodach służbowych . 

Prawo jest po Twojej stronie
 Druga odsłona kampanii telewizyjnej Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod 
hasłem „Możesz krzyczeć, możesz błagać, 
możesz grozić, ale oszczędzisz sobie wielu 
kłopotów jeśli poznasz swoje prawa . Prawo 
jest po Twojej stronie” . Kampania telewizyjna 
jest kontynuacją akcji pod hasłem „Nie daj 
się oskubać” . Akcja ma na celu zwiększenie 
świadomości prawnej słabszych uczestników 
rynku oraz promocję instytucji rzecznika 
konsumentów . 

PAŹDZIERNIK 
„Zamień papierowy wyciąg na książkę”
 To hasło ogólnopolskiej kampanii mającej 
na celu wzbogacenie księgozbiorów bibliotek 
publicznych . Dzięki klientom PKO BP, którzy do 
31 grudnia 2008 r . zrezygnowali z otrzymy-
wania papierowych wyciągów z konta, do 
bibliotek trafiły książki z wyjątkowej kolekcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” . Akcji towarzyszy-
ły zbiórki książek dla dzieci w centrach handlo-
wych na terenie całego kraju . Organizatorem 
przedsięwzięcia był PKO BP we współpracy  
z fundacją ABCXXI . Aby zainteresować ini-
cjatywą jak najszerszą grupę klientów w 14 
centrach handlowych w 10 polskich miastach 
PKO BP zorganizował zbiórki dodatkowej puli 
książek dla dzieci . 

Światowy Dzień Oszczędzania
 Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy po 
raz drugi przeprowadziła wielką akcję eduka-
cyjną pod hasłem „Tydzień dla Oszczędzania”, 
której celem jest promowanie wśród Polaków 
nawyku oszczędzania oraz umiejętności racjo-
nalnego gospodarowania swoimi zasobami 
finansowymi . Kampania prowadzona była 
poprzez wiele kanałów informacyjnych .  
W „Newsweeku” ukazał się specjalny dodatek 
poświęcony oszczędzaniu, a w Polskim Radiu 
emitowane były spoty edukacyjne na ten 
temat . Akcję wspierał multimedialny portal 
edukacyjny http://tdo .edu .pl, będący skarbnicą 
wiedzy na temat oszczędzania . Ważnym ele-
mentem akcji były również działania podejmo-
wane w szkołach, w których uczniowie mieli  
za zadanie zorganizować obchody Światowego 
Dnia Oszczędzania, przypadającego na  
31 października . 

Podróże na medal 
 Kredyt Bank i TUiR Warta rozpoczęły III etap 
programu edukacyjnego pt . „Podróże na me-
dal”, który ma na celu promowanie wśród naj-
młodszych i ich rodziców zasad bezpiecznego 
podróżowania . W ramach programu ukazała 
się trzecia część z serii książeczek edukacyj-
nych dla dzieci, które w prosty i przystępny 
sposób mówią o bezpiecznym podróżowaniu . 
Pierwsza część książeczek zachęcała dzieci do 
zapinania pasów i przekonywała, jak ważna 
dla bezpieczeństwa jest jazda w fotelikach, 
część druga opowiadała o bezpiecznym posto-
ju oraz higienie podróży . Ostatnia publikacja 
dotyczyła tematu nadmiernej prędkości oraz 

konsekwencji pośpiechu . Książeczki były bez-
płatnie rozdawane dzieciom odwiedzającym  
z rodzicami placówki obu firm . Ponadto na 
stronie internetowej programu www .podroze-
namedal .pl dzieci mogą znaleźć kolorowanki, 
rebusy oraz krzyżówki, jak również zaprosze-
nie do wspólnej zabawy pod hasłem „Poznaj-
my się”, w której mogą napisać listy, opowie-
dzieć o sobie i swoich przygodach w podróży, 
przysłać zdjęcia . W sekcji „Dla rodziców” 
zamieszczone są m .in . przydatne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa na drogach . 

Akcja „Servier dla Serca”  
już po raz szósty
 7 tygodni, 26 miast w całej Polsce, 9350 
przejechanych kilometrów i 5403 przebadane 
osoby . Takim rezultatem zakończyła się kolejna 
edycja Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno-
Diagnostycznej „Servier dla Serca”, zorgani-
zowanej przez firmę Servier, pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego  
i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętni-
czego . Od 7 września do 20 października br . 
Kardiologiczna Poradnia Servier odwiedziła 
26 miast, których mieszkańcy mogli wyko-
nać bezpłatne badania ciśnienia tętniczego, 
stężenia glukozy i cholesterolu, przeprowadzić 
badania EKG, a także skorzystać z bezpłatnej 
porady kardiologa . Tegoroczna edycja akcji 
„Servier dla Serca” odbywała się pod hasłem 
SERCE KOBIETY . W odpowiedzi na oczekiwania 
pacjentów Servier zdecydował się uruchomić 
stronę internetową www .dbajoserce .pl, która 
działa także po zakończeniu akcji kardiolo-
gicznej . Za jej pośrednictwem można zadać 
pytanie lekarzowi, wykonać swój indywidualny 
test ryzyka sercowo-naczyniowego i uzyskać 
wiele cennych porad .

LISTOPAD
Kampania Wodna PAH 
 Polska Akcja Humanitarna zainaugurowała 
kolejną odsłonę Kampanii Wodnej − progra-
mu niesienia pomocy ludziom pozbawionym 
dostępu do wody pitnej . Po raz pierwszy 
kampanii partneruje Cisowianka − marka 
wody mineralnej . W ciągu najbliższych dwóch 
lat partnerzy chcą zebrać środki na budo-
wę i remont 11 studni w hrabstwie Uror na 
południu Sudanu . PAH szacuje, że dzięki temu 
pomoc otrzyma 11 tysięcy osób . Specjalnie 
dla Kampanii Wodnej Cisowianka zaprojekto-
wała butelkę 0,33 l, z której cały zysk zostanie 
przekazany na konto PAH . Kampania Wodna 
realizowana jest przy pomocy i współpracy 
patronów medialnych: National Geographic 
Channel oraz Clear Channel . Inicjatywa ma 
charakter długofalowy − PAH i Cisowianka 
chcą ją prowadzić przez co najmniej 2 lata . 

GRUDZIEŃ
Zero proMILA
 Kampania uświadamia kierującym, jakie za-
grożenia wiążą się z piciem alkoholu i później-
szą jazdą autem . Organizator kampanii, Polish 
Vodka Association, przekonuje, żeby nigdy nie 
siadać za kierownicą po spożyciu alkoholu, bo 
od trzeźwości kierowcy zależy bezpieczeństwo 
na drogach i życie innych . Akcja została zapo-
czątkowana w grudniu 2007 roku na ulicach 

Warszawy . W 2008 roku PVA wraz z partnera-
mi kontynuuje kampanię, w ramach której roz-
dawano 7 tysięcy alkotestów oraz materiałów 
edukacyjno-informacyjnych na terenie całego 
województwa świętokrzyskiego . Ważnym 
instrumentem działań są punkty konsultacyjne 
rozmieszczone w uczęszczanych miejscach na 
terenie Kielc . Reklamy kampanii pojawiły się 
na transparentach i materiałach edukacyjnych 
w postaci ulotek, plakatów, filmów i nalepek . 
Dla potrzeb kampanii uruchomiona została 
strona internetowa www .zeroproMILA .pl . 

KONFERENCJE, 
SEMINARIA, SPOTKANIA

8 stycznia
Pokaz filmu Ala Gore’a „Niewygodna 
prawda” 
 Film, będący wykładem o globalnym ocieple-
niu i kryzysie ekologicznym na Ziemi, którego 
większość ludzi nie jest świadoma, dostał 
Oscara w kategorii dokument roku 2007, zaś 
Al Gore − Pokojową Nagrodę Nobla za swoje 
działania . Pokaz został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Kobiet Dakini oraz DKF Mura-
nów . Przed projekcją Magdalena Zowsik (Gre-
enpeace Polska) zrobiła krótkie wprowadzenie 
do tematyki globalnej sytuacji po konferencji 
klimatycznej na Bali . Po pokazie odbyła się 
dyskusja z udziałem m .in . Wojciecha Stępniew-
skiego (WWF) . 
 
15 stycznia
Forum dyskusyjne „Oczekiwania intere-
sariuszy w stosunku do CSR w MŚP”
 Spotkanie było częścią niemiecko-polskiego 
projektu dotyczącego oczekiwań interesariuszy 
w stosunku do CSR w sektorze małych  
i średnich przedsiębiorstw . RKW Kompetenz-
zentrum (Centrum Produktywności i Innowa-
cyjności Niemieckiej Gospodarki), wspólnie 
z CentrumCSR .PL, podjęło inicjatywę w celu 
polepszenia przepływu wiedzy na temat zasto-
sowania społecznej i ekologicznej odpowie-
dzialności biznesu, jak również jej skutków  
i korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz ich firm córek . Wśród uczestników 
dyskusji znaleźli się m .in . przedstawiciele: The 
Entrepreneurship and Economic Development 
Research Institute, Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Ambasady RFN, Ambasady RP w Berlinie, 
Bundesverband der Deutschen Industrie i Wiel-
kopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej .

22 stycznia
Debata „Partnerstwo prywatno-
społeczne na rzecz zwiększania 
innowacyjności i konkurencyjności 
firmy”
 Celem spotkania zorganizowanego przez 
Program Narodów Zjednoczonych ds . Rozwoju 
(UNDP) w Polsce i Fundację SYNAPSIS było 
przedstawienie korzyści wynikających ze 
współpracy sektora prywatnego z partnerem 
społecznym w ramach projektów realizowa-
nych ze środków EFS . W dyskusji panelowej 
wzięli udział: Arkadiusz Protas (BCC), Kerstin 

Born (CSR Europe), Karolina Cyran-Juraszek 
(Fundacja SYNAPSIS), Andrzej Malinowski 
(KPP), Henryk Orfinger (PKPP Lewiatan), Anna 
Kosmała-Zarzycka (DGA) . Jednym z patro-
nów debaty było Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu .

28 stycznia
„Wartość społeczna a wartość 
społeczna firmy”− noworoczne 
spotkanie FOB
 Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia do 
grona partnerów strategicznych Forum dwóch 
firm: Henkel Polska i Kredyt Bank-Warta . 
Następnie prezeska Forum Mirella Panek-
Owsiańska podsumowała działania podjęte 
przez FOB w minionym roku . Podczas spotka-
nia głos zabrał Mark Thompson z londyńskie-
go oddziału PricewaterhouseCoopers, który 
mówił o tym, w jaki sposób zmieniające się 
otoczenie wpływa na sposób prowadzenia biz-
nesu, wskazując główne trendy, które zmieniły 
oczekiwania wobec roli biznesu w społeczeń-
stwie . Potem rozpoczęła się dyskusja, modero-
wana przez dr . Bolesława Roka, w której udział 
wzięli m .in . Marek Sypek (Johnson&Johnson), 
Mark Thompson, Marek Kosycarz (Microsoft) .

18 lutego
Forum „Strategia Zrównoważonego  
Rozwoju i Zmiany Klimatyczne:  
Wyzwania dla Biznesu”
 Spotkanie zostało zorganizowane przez 
Program Narodów Zjednoczonych ds . Rozwoju 
(UNDP) przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Willa Decjusza, Fundacją Aeris Futuro oraz  
Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego . 
Forum miało na celu zainicjowanie kon-
struktywnego dialogu pomiędzy różnymi 
środowiskami na temat zmian klimatycznych 
i ich implikacji dla działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw . Partnerami wspierającymi 
Forum były Vattenfall Poland i Telekomunika-
cja Polska . Poza wymienionymi firmami i insty-
tucjami w spotkaniu udział wzięli przedsta-
wiciele Międzyrządowego Zespołu ds . Zmian 
Klimatu (IPCC), Ministerstwa Środowiska, BP 
Polska, New World Alternative Investments, 
Greenpeace Polska, Polskiej Zielonej Sieci, 
Bayer Sp . z o .o ., a także Prezydenci Krakowa  
i Poznania oraz Krajowy Administrator Syste-
mu Handlu Uprawnieniami do Emisji .

21 lutego
Spotkanie z Ekspertem  
– „10 wskazówek – jak firma  
może angażować media w CSR”
 Gościem spotkania zorganizowanego przez  
Forum Odpowiedzialnego Biznesu dla Partne-
rów FOB był Tobias Webb, założyciel  
i redaktor „Ethical Corporation”, największego 
i najbardziej opiniotwórczego w Wielkiej Bry-
tanii magazynu i portalu zajmujących się tema-
tyką etyki i odpowiedzialności w biznesie; 
współzałożyciel Instytutu Ethical Corporation, 
międzynarodowy konsultant i ekspert ds . CSR; 
wykładowca tematyki CSR na Uniwersytecie  
w Londynie; członek niezależnej grupy robo-
czej ds . CR (corporate responsibility) i współ-
twórca polityki odpowiedzialności biznesu dla 
Brytyjskiej Partii Konserwatywnej . 
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27 lutego
Szkolenie „Dobre Praktyki z zakresu 
działań antykorupcyjnych”
 Krajowa Izba Gospodarcza, w związku  
z realizacją projektu „Dobre Praktyki z zakresu 
działań antykorupcyjnych”, zorganizowała 
bezpłatne szkolenia dotyczące zagadnień 
związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom 
korupcyjnym . Celem szkoleń było wsparcie 
społecznych inicjatyw antykorupcyjnych 
poprzez promowanie bezpieczeństwa obrotu 
gospodarczego, etycznych standardów po-
stępowania oraz narzędzi mających na celu 
zwiększenie przejrzystości działań szczególnie 
na styku gospodarki i polityki . W trakcie szko-
leń przekazywano informacje o zagrożeniach, 
wysokich kosztach społecznych oraz konse-
kwencjach czynów korupcyjnych, jak również 
o inicjatywach i produktach oferowanych 
przez Krajową Izbę Gospodarczą, służących ich 
zapobieganiu . W 8 szkoleniach, skierowanych 
do przedstawicieli organizacji samorządu go-
spodarczego, samorządu terytorialnego oraz 
przedsiębiorców, wzięły udział 284 osoby .

29 lutego
Konferencja „Fundacje korporacyjne 
– nowy trend w realizacji strategii spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu?”
 Gościem specjalnym wydarzenia zorganizo-
wanego przez Forum Darczyńców była Béatri-
ce de Durfort (Francuskie Forum Fundacji), któ-
ra przedstawiła rynek fundacji korporacyjnych 
we Francji . W trakcie spotkania odbyła się 
dyskusja, w której wzięli udział: Piotr Frączak 
(Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarzą-
dowych), Małgorzata Greszta (CSR Consulting), 
Krzysztof Kaczmar (Fundacja Kronenberga przy 
Citi Handlowy), Paweł Kwiatkowski (Kompa-
nia Piwowarska), Paweł Łukasiak (Akademia 
Rozwoju Filantropii) oraz Agata Zwolan 
(PKN Orlen) . Na konferencji zaprezentowano 
również wyniki pierwszego w Polsce badania 
fundacji korporacyjnych, będącego częścią 
regionalnego projektu CEENERGI (Central and 
Eastern European Network for Responsible  
Giving), którego celem jest promocja spo-
łecznego zaangażowania biznesu w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej . 

7 marca 
Spotkanie „Społeczna odpowiedzialność 
biznesu jako polityka publiczna?  
Wnioski i rekomendacje interesariuszy 
dot. rozwoju społecznej odpowiedzial-
ności biznesu w Polsce”
 Spotkanie było podsumowaniem rezultatów 
projektu dot . społecznej odpowiedzialności  
biznesu (CSR), finansowanego przez Komisję 
Europejską oraz Program Narodów Zjednoczo-
nych ds . Rozwoju (UNDP) . Tematem przewod-
nim spotkania było budowanie zaufania  
pomiędzy różnymi grupami społecznymi, szcze-
gólnie pomiędzy biznesem a rządem .  
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
UNDP w Polsce, Ministerstwa Gospodarki,  
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura 
ds . Unii Europejskiej w Krajowej Izbie Gospo-
darczej, OPZZ, CentrumCSR .PL, Global Compact  
w Polsce oraz prof . Nigel Roome, Daniel 
Janssen Chair of Corporate Social Responsibility 

(Solvay Business School, Free University Brussel, 
Belgium) i Professor of Corporate Global 
Responsibility and Governance (TiasNimbas Bu-
siness School, The Netherlands) . Moderatorem 
spotkania był dr Bolesław Rok (Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im . Leona 
Koźmińskiego) . 

11 marca
Rozmowy o Odpowiedzialnym 
Biznesie – „Czy można budo-
wać przewagę konkurencyjną poprzez 
działania ekologiczne?”
 Na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu 
Rozmowy o Odpowiedzialnym Biznesie w roli 
ekspertów wystąpili: dr Mikołaj Józefowicz 
(Procter&Gamble), Agnieszka Szczepińska 
(Ministerstwo Środowiska), Aneta Pacek-
Łopalewska (Associate Environmental Group 
White&Case) oraz Rafał Serafin (Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska) . Dyskusja poświę-
cona była rozwiązaniom z zakresu ochrony 
środowiska, które mogą budować konkuren-
cyjność przedsiębiorstwa oraz możliwościom 
współpracy międzysektorowej w tym obszarze .

31 marca
Ogłoszenie Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2007. Dobre praktyki”
 Szósta edycja raportu zawiera wybór najcie-
kawszych przykładów działań w obszarach: 
miejsce pracy, rynek społeczeństwo oraz 
środowisko naturalne . Spośród 130 nadesła-
nych przykładów wybrano 55 dobrych praktyk 
41 firm . Publikacja zawiera również artykuły 
ekspertów, m .in . Bolesława Roka (FOB), Ewy 
Jakubowskiej (Greenpeace Polska), Tobiasa 
Webba (Ethical Corporation), Magdaleny 
Pękackiej (Forum Darczyńców) .  
W raporcie znalazły się także wyniki badania 
na temat rozwoju CSR w Polsce, fragmenty 
360 artykułów poświęconych CSR, opubliko-
wanych w polskiej prasie w 2007 r .  
i kalendarium wydarzeń – opis kilkudziesięciu 
wydarzeń ze świata odpowiedzialnego biz-
nesu .Podczas konferencji z okazji ogłoszenia 
Raportu do grona partnerów Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu dołączyła rekordowa liczba  
9 nowych firm . Działania Forum jako Part-
nerzy Strategiczni zdecydowali się wspierać: 
L’Oréal Polska, Bayer Polska, Deloitte, Janssen-
Cilag Polska, Fortis Bank Polska, UPC Polska . 
Do grona Partnerów dołączyli: Bank BZ WBK 
oraz PKP Cargo . Partnerem Wspierającym 
została firma Gemius SA .

2 kwietnia
Przeciwdziałanie zmianom klimatycz-
nym – czy to się może opłacać?
 Debata zorganizowana przez demosEUROPA 
– Centrum Strategii Europejskiej oraz Green 
Alliance, połączona była z prezentacją raportu 
Green Alliance pt . „Investing in Our Future:  
a European Budget for Climate Security” . 
Wśród rozmówców znaleźli się m .in .: Paweł 
Świeboda (demosEUROPA), Russel Marsh 
(Green Alliance), Piotr Serafin (Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej), Andrzej Kassenberg  
i Zbigniew Karaczun (Instytut na Rzecz Ekoro-
zwoju) .

3 kwietnia
Forum „Zarządzanie różnorodnością  
w biznesie”
 Podczas Forum uczestnicy mieli okazję usły-
szeć o światowych trendach w zakresie zarzą-
dzania różnorodnością, wziąć udział w warszta-
tach, poznać praktyczne przykłady działań firm 
na świecie i w Polsce oraz otrzymać materiały 
związane z różnorodnością, w tym specjalnie 
opracowany w ramach programu i przetłuma-
czony na język polski „Podręcznik szkoleniowy: 
Zarządzanie różnorodnością” . Forum, którego 
organizatorem była Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, było częścią programu prowadzone-
go na zlecenie Komisji Europejskiej równolegle 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Turcji 
przez konsorcjum trzech organizacji: Interna-
tional Society for Diversity Management (IDM), 
Human European Consultancy oraz Migration 
Policy Group .

7-10 kwietnia
Ogólnopolski Festiwal Przed-
siębiorczości BOSS, Studenckie 
Forum Business Centre Club
 Festiwal Przedsiębiorczości BOSS (Bardzo 
Odpowiedzialny Start w Samodzielność) jest 
projektem promującym przedsiębiorczość 
wśród studentów . W ramach V edycji Festiwa-
lu, realizowanego we współpracy z Ligą  
Odpowiedzialnego Biznesu, przeprowadzo-
no szkolenia na temat odpowiedzialnego 
biznesu dla studentów z uczelni w Opolu, 
Częstochowie, Bydgoszczy oraz Warszawie . 
Ich celem jest zachęcenie młodych ludzi do 
odpowiedzialnej przedsiębiorczości i pokaza-
nie instrumentów wspierających ten sposób 
prowadzenia biznesu . 

10 kwietnia
Konferencja „Świadomy konsument  
– odpowiedzialny biznes”
 Odbywająca się pod honorowym patronatem 
Prezydenta Torunia konferencja, zorganizo-
wana przez Przedstawicielstwo Programu 
Narodów Zjednoczonych ds . Rozwoju w Polsce, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, obejmowała blok zatytułowany „Rola 
wyborów konsumenckich w kształtowaniu 
społecznej odpowiedzialności firm w Polsce”, 
prezentacje akcji edukacyjnych na rzecz zwięk-
szania świadomości konsumentów w Polsce 
oraz dyskusję z udziałem wybranych grup inte-
resariuszy dotyczącą edukacji konsumenckiej 
w skali lokalnej . Podczas konferencji wystąpili 
przedstawiciele m .in . Polskiej Zielonej Sieci, 
Federacji Konsumentów oraz Centrum Etyki 
Biznesu .

10 kwietnia
Konferencja „Inwestowanie etyczne 
wymogiem współczesnych czasów”
 Zorganizowane przez Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych SKOK S .A . na Jasnej Górze  
w Częstochowie spotkanie zgromadziło przed-
stawicieli Kościoła, pracodawców – spółek  
i fabryk, licznych stowarzyszeń i fundacji oraz 
uczelni wyższych . Celem konferencji było zapo-
znanie zgromadzonych z funduszem etycznym, 
który TFI SKOK S .A . zamierzał wprowadzić na 

polski rynek . Podczas wystąpień prelegenci 
poruszali m .in . tematykę zarządzania inwesty-
cjami finansowymi uwzględniającego  
wpływ na środowisko, aspekty społeczne  
i jakość zarządzania spółkami oraz równowa-
żenia etycznych i ekonomicznych aspektów 
zarządzania aktywami .

15 kwietnia 
Konferencja „Odpowiedzialna fir-
ma, odpowiedzialny pracownik”
 Organizatorami wydarzenia, realizowanego 
we współpracy z Ligą Odpowiedzialnego 
Biznesu, było FM Lewiatan region Lublin oraz 
Koło Naukowe Ekonomistów z UMCS w Lubli-
nie . W ramach konferencji odbyła się dyskusja 
panelowa „Co społeczna odpowiedzialność 
biznesu może przynieść pracownikom?”,  
w której udział wzięli: Grażyna Łojko („Perła”, 
Browary Lubelskie S .A .), Jan Guz (Przewod-
niczący OPZZ), Zbigniew Gajewski (PKPP Lewia-
tan), Maria Ibisz (PricewaterhouseCoopers) 
oraz dr Elwira Gross-Gołacka (Gender Index) . 
Dyskusję prowadziła Liderka LOB Elżbieta 
Żurawska . W dalszej części konferencji odbyło 
się Forum Dobrych Praktyk, podczas którego 
ww . firmy i organizacje prezentowały swoje 
dobre praktyki .

17 kwietnia
Seminarium „Etyka informacji ekono-
micznej”
 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN we współ-
pracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyj-
nego „Teraz Polska” zorganizował trzecie już 
seminarium z cyklu „Ekonomia a etyka” .  
W dyskusji panelowej udział wzięli m .in . prof . 
Leszek Jasiński (Instytut Nauk Ekonomicznych 
PAN), ojciec dr Artur Filipowicz (Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof . Leszek 
Zienkowski (Niezależny Ośrodek Badań Ekono-
micznych), doc . Ryszard Bugaj (Instytut Nauk 
Ekonomicznych PAN), dr Krzysztof Markowski 
(Biuro Informacji Kredytowej), Jarosław Górski 
(Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Te-
raz Polska”) . Seminarium zakończyła dyskusja 
i odpowiedzi panelistów na pytania gości 
obecnych na spotkaniu .

17-18 kwietnia
Kongres „Corporate Social Responsi-
bility w Polsce. Najnowsze trendy  
i przyszłe wyzwania”
 Pierwszego dnia kongresu organizowane-
go przez Informedia Poland odbyły się case 
studies prowadzone przez Procter & Gamble, 
BP Polska oraz Barlinek S .A . W spotkaniach 
tego dnia wzięła udział m .in . Irena Pichola 
(PricewaterhouseCoopers) . W drugim dniu 
swoje doświadczenia zaprezentowały Citi Han-
dlowy, British American Tobacco, Microsoft, 
Kompania Piwowarska, Cadbury Wedel oraz 
Provident . W ostatniej części kongresu Mirella 
Panek-Owsiańska (FOB) starała się rozwiać 
wątpliwości w kwestii różnych funkcji przypi-
sywanych potocznie pojęciu „społeczna odpo-
wiedzialność biznesu”, poprowadziła również 
dyskusję panelową, podczas której wyjaśniono 
różnice między raportem społecznym i finan-
sowym oraz czym jest proces raportowania dla 
poszczególnych grup interesariuszy .

23 kwietnia
Debata „Energetyczne scenariusze 
przyszłości”
 DemosEUROPA − Centrum Strategii Europej-
skiej i Shell Polska zorganizowały wspólnie 
debatę, której celem była projekcja zapotrze-
bowania i dostępności energii w perspektywie 
najbliższych czterdziestu lat . Omówione zo-
stały kwestie dotyczące kształtowania bilansu 
energetycznego, efektywności energetycznej, 
roli energii ze źródeł odnawialnych, tech-
nologii czystego węgla oraz znaczenia prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie nowych 
paliw i innych produktów energetycznych . 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania 
w trakcie konferencji były uwarunkowania 
dotyczące tworzenia europejskiej polityki 
energetycznej . Podczas debaty przedstawiony 
został po raz pierwszy na świecie nowy raport 
firmy Shell dotyczący rozwoju rynku energii pt . 
„Scenariusze energetyczne do 2050 roku” .

23 kwietnia
Konferencja „Marketing społeczny  
– Jak kształtować system wartości 
konsumenta?”
 Głównym celem spotkania, które miało miej-
sce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 
było ukazanie obecnych trendów w marketingu 
społecznym oraz mechanizmów kampanii 
społecznych skierowanych m .in . do osób nie-
pełnosprawnych . 21 kwietnia w Auli Spadochro-
nowej SGH rozpoczęła się projekcja spotów re-
klamowych na temat marketingu społecznego . 
W dniu konferencji chętni mogli wziąć udział 
w warsztacie przygotowanym przez agencję 
reklamową Elżbieta Pełka Creative Services, 
wspierającą kampanie społeczne, m .in . Fundacji 
Dzieci Niczyje . W czasie konferencji wykłady 
na temat marketingu społecznego poprowa-
dzili: Agnieszka Karoń (Fundacja Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko”), Elżbieta Pełka (Elżbieta  
Pełka Creative Services), Radosław Mysłek (Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy) oraz Marcin 
Izdebski (Fundacja Komunikacji Społecznej) .

24 kwietnia
CSR tematem przewodnim 3. dnia  
VII Kongresu Public Relations
 W pierwszej części sesji głównej poświęconej 
społecznej odpowiedzialności biznesu Liliana 
Anam (CSRinfo) mówiła o „Raportowaniu 
społecznym: pomiędzy marketingiem a spra-
wozdawczością”, zaś Juliusz Bolek (dyrektor 
zarządzający ARS - PR) zastanawiał się, czy CSR 
w Polsce to prawda czy mit . Druga część sesji 
głównej upłynęła pod hasłem odpowiedzial-
ności społecznej w Polsce jako wyzwania dla 
biznesu . Krzysztof Kępiński (British American 
Tobacco) opowiedział o działaniach w zakresie 
CSR swojej firmy, następnie zorganizowane 
zostały przez niego specjalne zajęcia warsz-
tatowe, w trakcie których przeprowadzono 
symulację przykładowej sesji dyskusyjnej  
z interesariuszami firmy . 

25 kwietnia
Debata „Redukcja emisji CO2  
– restytucja mocy”
 Głównym celem debaty zorganizowanej 
przez Procesy Inwestycyjne Sp . z o . o . było 

zwrócenie uwagi na poważne ryzyko wystą-
pienia niedoborów mocy w wyniku rosnącego 
zapotrzebowania na energię i ograniczania 
emisji zanieczyszczeń oraz dyskusja nad 
możliwościami ich rozwiązania . Do udziału 
w niej zaproszono przedstawicieli Komisji 
Europejskiej, instytucji rządowych i pozarzą-
dowych oraz firm sektora energetycznego 
(TGE SA, Vattenfall Poland, RWE Stoen, Tauron 
Polska Energia SA), którzy zgodnie podkreślili, 
że konieczne jest przeprowadzenie zorgani-
zowanych działań z udziałem przedstawicieli 
polskich władz i polskiej gospodarki, w celu 
zapobieżenia drastycznemu wzrostowi cen 
energii w związku ze sprawdzeniem systemu 
handlu uprawnieniami do emisji CO2 . 

6 maja
Spotkanie tematyczne dla 
partnerów FOB – Wolontariat 
pracowniczy
 Kolejne spotkanie w gronie Partnerów Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu upłynęło pod 
hasłem wolontariatu pracowniczego . Jego 
uczestnicy zastanawiali się, jak przygoto-
wać i wdrożyć dobry program wolontariatu 
pracowniczego w firmie, przytaczali dobre 
praktyki, ale zwrócili również uwagę na 
trudności i wyzwania w tym obszarze . Swoimi 
doświadczeniami związanymi z programami 
wolontariatu pracowniczego podzielili się 
Katarzyna Koper (Provident), Hubert Zawadzki 
(Philip Morris Polska) oraz Krzysztof Kaczmar 
(Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy) . 
Wsparcia merytorycznego w dyskusji udzieliła 
Iza Dyakowska (Centrum Wolontariatu) .

12 maja
„Etyka w biznesie?”
 Dyskusja panelowa pod tym tytułem 
odbyła się w warszawskiej Kinotece w ramach 
PLANETE DOC REVIEW . Wstępem do dyskusji 
była projekcja fińskiego filmu Arto Halonena 
„Cień Świętej Księgi”, pokazującego, w jaki 
sposób zachodnie korporacje wspierają swo-
imi działaniami opresyjny reżim w Turkme-
nistanie, zaprzeczając tym samym etycznym 
podstawom biznesu, na który często powołują 
się w swoich macierzystych krajach . Dyskusję 
poprowadził red . Szymon Augustyniak, zaś 
wśród panelistów znaleźli się: prof . Wojciech 
Gasparski (Centrum Etyki Biznesu), dr Bolesław 
Rok (FOB), Kamil Wyszkowski (UNDP Polska) . 

13 maja
Konferencja „Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu w sektorze małych i śred-
nich przedsiębiorstw na tle korporacyj-
nej kultury CSR”
 W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej 
odbyła się II Krajowa Konferencja Menadże-
rów i Nauki, na której przedstawiono badania 
empiryczne pokazujące aktualną diagnozę 
stanu wdrażania społecznej odpowiedzialności 
biznesu w sektorze małych i średnich przedsię-
biorstw . W trakcie konferencji zostały zapre-
zentowane korzyści wynikające ze stosowania 
społecznej odpowiedzialności biznesu w ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach oraz stan-
dardy zarządzania zasobami ludzkimi, w tym 
standard „Zatrudnienie Fair Play” . Konferencja 
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była również okazją do dyskusji na temat 
wcielania zasad CSR w przedsiębiorstwach, jak 
również barier w podejmowaniu przez MSP 
działań społecznie odpowiedzialnych .

13 maja
Odpowiedzialny biznes podczas  
Dnia Farmacji Polskiej
 Elementem konferencji odbywającej się pod-
czas Dnia Farmacji Polskiej 2008 była debata 
na temat podobieństw i różnic pomiędzy dzia-
łaniami marketingowymi a prozdrowotnymi  
w kontekście zasad prowadzenia odpowie-
dzialnego biznesu . W debacie udział wzięli:  
ks . Arkadiusz Nowak (Instytut Praw Pacjenta  
i Edukacji Zdrowotnej), prof . Magdalena Środa 
(PAN), poseł Marek Balicki (były Minister 
Zdrowia), Mirella Panek-Owsiańska (Forum Od-
powiedzialnego Biznesu) oraz przedstawiciele 
branży farmaceutycznej . 

14 maja
Konferencja „Przedsiębiorstwa  
ekonomii społecznej a biznes  
– konkurencja czy współpraca?”
 Fundacja NADZIEJA we współpracy z Business 
Centre Club zorganizowała konferencję 
poświęconą tematyce zaangażowania biznesu 
w przedsiębiorczość społeczną, nastawioną na 
tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i na rozwój lokalny, 
z zachowaniem zasad konkurencji rynkowej . 
Wzięli w niej udział przedstawiciele przed-
siębiorców oraz organizacji pozarządowych 
działających na polu ekonomii społecznej  
i odpowiedzialnego biznesu, m .in . Marek Goli-
szewski (BCC) i dr Bolesław Rok (FOB) .

17-18 maja
Akademia Odpowiedzialnego 
Biznesu 2008
 Motywem przewodnim tegorocznej Akade-
mii, organizowanej w ramach programu Liga 
Odpowiedzialnego Biznesu, był zrówno-
ważony rozwój, a w programie znalazły się 
następujące elementy: Spotkanie z ekspertem 
– Dariuszem Szwedem (Zieloni 2004); Forum 
Dobrych Praktyk z udziałem Marii Ibisz (PwC), 
Karoliny Długosz (Danone Sp . z o .o .) oraz Anny 
Staszewskiej-Paciorek (Fundacja Kronenber-
ga przy Citi Handlowy); Warsztaty „Kariera 
CSR-Managera, czyli o możliwościach rozwoju 
zawodowego w obszarze odpowiedzialnego 
biznesu” (Justyna Januszewska, FOB); prezen-
tacja działalności Fundacji Aeris Futuro oraz 
symulacja „Łowisko” przeprowadzona przez 
Pracownię Gier Szkoleniowych . 

19 maja
Debata „Etyczny biznes. To się nie 
opłaca” w ramach Gali Rankingu 
„Kariera z Pracodawcą” 
 Na gali ogłoszono wyniki badania na Naj-
lepszego Pracodawcę w 2007 roku, przepro-
wadzonego wśród studentów i w biurach 
karier . Zwycięzcą – zarówno wśród studentów, 
jak i biur – została firma Procter & Gamble . 
W ramach gali odbyła się debata oksfordzka 
z udziałem Liliany Anam (CSRinfo), Pauliny 
Kaczmarek (UNDP/Global Compact), ks . Jacka 
Stryczka (Stowarzyszenie WIOSNA), Szymona 

Augustyniaka (CEO), Ireny Picholi (Pricewater-
houseCoopers), Marty Filipowicz (Vattenfall), 
Mirelli Panek-Owsiańskiej (FOB) oraz Michała 
Karnasa (Fundacja Aeris Futuro) . 

29 maja
Rozmowy o Odpowiedzialnym 
Biznesie: „Rynek pracy dla 
osób 50+ – solidarność pokoleń czy 
nowy model biznesowy dla firm?”
 Kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy  
o odpowiedzialnym biznesie” było poświę-
cone stosowanym przez firmy sprawdzonym 
rozwiązaniom, które wspierają na rynku pracy 
pracowników 50+ . Swoimi doświadczeniami  
i dobrymi praktykami w tym zakresie podzielili 
się: Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju 
Filantropii), Dagmara Krzesińska (UPC) oraz 
Aldona Zygmunt (GlaxoSmithKline) . Spotkanie 
podsumowała ożywiona dyskusja panelistów 
z uczestnikami . Podczas Rozmów do grona 
Partnerów Strategicznych Forum dołączyła 
firma ProLogis, która w ramach CSR w Polsce 
prowadzi m .in . działania na rzecz młodzieży, 
studentów i adaptacji terenów poprzemysło-
wych .

29 maja 
Debata „Czy ekologicznie znaczy 
ekonomicznie?” 
 Jak budować przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstwa poprzez działania ekolo-
giczne? Odpowiedzi na to pytanie poszuki-
wali uczestnicy dyskusji będącej elementem 
projektu „EKOstudent” organizowanego przez 
Zrzeszenie Studentów Polskich i SGH, któremu 
partnerowała Liga Odpowiedzialnego Biznesu . 
Gośćmi dyskusji byli: Ewa Kowalska-Ocneanu 
(IKEA), Anna Żyła (Bank Ochrony Środowiska), 
Przemysław Szranko (Lecce Pen Polska), zaś 
jej moderatorką Justyna Januszewska (Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu) .

29-30 maja
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. 
Uwarunkowania, kontrowersje, dobre  
i złe praktyki”
 Katedra Socjologii i Polityki Społecznej 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz 
Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie zorganizowały wy-
darzenie, którego celem była wymiana myśli 
i doświadczeń związanych z kształtowaniem 
społecznie odpowiedzialnych zachowań orga-
nizacji . W trakcie konferencji zaprezentowano 
teorie z zakresu wdrażania i realizowania 
zasad społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw, dyskutowano nad korzyściami, kosz-
tami i zagrożeniami związanymi z realizacją 
tej koncepcji, a także analizowano dobre i złe 
praktyki .

3 czerwca 
Konferencja „Kapitalizm  
– idealizm – polityka, czyli  
o współdziałaniu trzech sektorów  
w tworzeniu projektów  
odpowiedzialnych społecznie” 
 Konferencja zorganizowana przez Centrum 
Inicjatyw Młodzieżowych z Poznania, współ-

pracujące z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu, 
składała się z dwóch bloków tematycznych, po 
których następowała dyskusja panelowa . Blok I: 
Wyzwania współpracy między sektorami,  
z udziałem: Aleksandry Stanek (FOB), Pauliny 
Kałek (Centrum Wolontariatu) i dr . Przemysła-
wa Rotengrubera (Zakład Etyki Biznesu UAM 
w Poznaniu) . Blok II: Dobre praktyki na polu 
współpracy międzysektorowej, z udziałem: 
Aleksandry Kowalskiej (Centrum Inicjatyw 
Społecznych SIC), Edyty Paul (Rehau), Izabeli 
Leśniak, Agnieszki Gentsch (Urząd Miasta 
Poznań), Barbary Smoczkiewicz (GlaxoSmith-
Kline) .

5 czerwca
XIV Debata Tischnerowska „Polityka  
a zmiany klimatyczne”
 W debacie zorganizowanej przez Uniwersy-
tet Warszawski i Instytut Nauk o Człowieku 
w Wiedniu wzięli udział minister gospodarki 
Waldemar Pawlak, Anthony Giddens (socjolog, 
doradca Tony’ego Blaira), Henryka Bochniarz 
(PKPP Lewiatan), Michał Boni (Kancelaria 
Premiera) oraz Pamela P . Flaherty (prezes Citi 
Foundation) . Zdaniem wicepremiera Pawlaka, 
polską odpowiedzią na zmiany klimatyczne 
powinny być czyste technologie węglowe, 
mniej ropy i gazu, a więcej odnawialnych  
i naturalnych źródeł energii, a także zrówno-
ważony rozwój .

9 czerwca
Wykład Johna Daltona  
– The Development and Direction of 
CSR as a Reputation Management Tool
 Organizatorem spotkania był Związek Firm 
Public Relations . John Dalton jest założycielem 
Londyńskiej Szkoły Public Relations . Jego zain-
teresowania dotyczące PR koncentrują się  
w szczególności wokół tematyki nowocze-
snych mediów, internetu i ich znaczenia  
w zintegrowanej komunikacji . Obecnie John 
Dalton zajmuje kierownicze stanowisko  
w David Game Media Group i koordynuje 
kursy LSPR na całym świecie .

10 czerwca
Polsko-Niemieckie Forum o sponsoringu
 W ramach II Forum Marketingowego Polsko-
Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
odbyło się spotkanie „Sponsoring – strzał  
w dziesiątkę czy wyrzucone pieniądze?” . 
Podczas wydarzenia dyskutowano m .in . o tym, 
jaką rolę odgrywa sponsoring w budowaniu 
wizerunku firmy, czy może być traktowany 
jako efektywne narzędzie marketingowe oraz 
czy warto angażować się w przedsięwzięcia 
o charakterze sponsoringowym . Zaprezen-
towane zostały także przykłady efektywnej 
współpracy świata biznesu, kultury i sztuki . 

11 czerwca
Konferencja „Biznes w zgodzie  
ze środowiskiem naturalnym  
– zarządzanie odpadami w firmie, 
handel emisjami, system REACH”
 Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa  
w Polsce wraz z PricewaterhouseCoopers 
zorganizowały konferencję poświęconą 
zagadnieniom ochrony środowiska w biznesie . 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapo-
znania się z regulacjami prawno-podatkowymi 
dotyczącymi inwestowania firm w ochronę 
środowiska oraz poznania, jakie są praktyczne 
korzyści dla firm z tytułu ochrony środowiska .

18 czerwca
Spotkanie dotyczące programów 
wolontariatu pracowniczego w Ame-
rican Chamber of Commerce w Polsce 
 Gośćmi spotkania zorganizowanego dla 
członków AmCham przez działający przy 
organizacji Komitet CSR byli Anna Jawor (IBM), 
Bartłomiej Roch Remisko (Telekomunikacja 
Polska) oraz Mirella Panek-Owsiańska (Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu) . Dyskutowano 
o czynnikach mających wpływ na tworzenie 
warunków sprzyjających angażowaniu się 
pracowników w działania wolontariackie,  
o znaczeniu włączania się pracowników wyż-
szego szczebla w program, zaś przedstawiciele 
firm opowiedzieli o funkcjonujących u nich 
programach wolontariackich . 

19 czerwca
Konferencja „Społeczna 
odpowiedzialność biznesu  
a marketing personalny firmy”
 Konferencję zorganizowało Polskie Stowarzy-
szenie Zarządzania Kadrami . Spotkanie  
w całości poświęcono społecznej odpowiedzial-
ności biznesu w powiązaniu z budowaniem 
marketingu personalnego firmy . W trakcie 
konferencji zaprezentowano wybrane projekty  
z zakresu CSR, realizowane przez firmy działa-
jące w Polsce, zaś wśród debatujących znaleźli 
się: Albert Binda, Piotr Palikowski (PSZK), 
Liliana Anam (CSRinfo), Katarzyna Kinelska 
(Gazeta Wyborcza), Agnieszka Tendyra (Biura 
Projektowania Systemów Cyfrowych SA), Łukasz 
Cioch (ArcelorMittal Poland S .A .), Katarzyna 
Łodzińska, Ewa Linnert (Zamel Sp . j .), Agnieszka 
Ciźla (Inwestycje Społeczne Sp . z o .o .) .

24 czerwca
Konferencja Harvard Business Review 
Polska „Odpowiedzialny biznes 2008”
 Podczas konferencji zostały zaprezentowane 
metody tworzenia strategii CSR w firmach  
i najlepsze praktyki w tym zakresie . Swoimi 
doświadczeniami podzielili się przedstawiciele 
takich firm jak: Nestlé, Provident, Polkomtel, 
Cadbury, Pekao SA czy KGHM . Wydarzenie 
było zapowiedzią specjalnego dodatku o od-
powiedzialnym biznesie „Najlepsze strategie 
i praktyki CSR w polskich firmach”, w którym 
przedstawione zostały wyniki badań strate-
gicznego podejścia do odpowiedzialnego 
biznesu w firmach . 

25 czerwca
Seminarium „Rola fundacji 
korporacyjnej w budowaniu kultury 
organizacyjnej firmy”
 Podczas seminarium zorganizowanego przez 
Forum Darczyńców we współpracy z Fundacją 
Kronenberga przy Citi Handlowy dyskutowa-
no o tym, czy polscy pracownicy oczekują od 
pracodawcy możliwości realizacji celów poza-
zawodowych i w jaki sposób może się do tego 
przyczynić fundacja korporacyjna . Doświad-

czeniami i dobrymi praktykami podzielili się: 
Jarosław Lepka (Fundacja Kronenberga przy 
Citi Handlowy), Agata Łażewska (Fundacja  
PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie”) 
oraz Jadwiga Czartoryska i Monika Kulik  
(Fundacja Grupy TP) .

25-26 czerwca
Konferencja „Odpowiedzialność  
społeczna w sektorze energetycznym”
 Dwudniowe spotkanie zorganizowała Caritas 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej . Kongres zgro-
madził reprezentantów wytwórców energii 
elektrycznej, sprzedawców, dystrybutorów,  
a także przedstawicieli administracji publicznej 
oraz konsumentów . Podczas spotkania po-
ruszono m .in . problematykę postawy wobec 
klienta „słabego ekonomicznie”, modelowe 
strategie CSR oraz kreowanie postaw odpo-
wiedzialności za właściwe wykorzystywanie 
energii . W spotkaniu udział wzięli m .in . 
Aleksandra Nocoń (PricewaterhouseCoopers), 
Liliana Anam (CSRinfo), Antoni Kleniewski (SGS 
Polska) i Arkadiusz Węglarz (Krajowa Agencja 
Poszanowania Energii) .

27 czerwca
Debata „Relacje ze środowiskiem 
biznesu. Partnerzy czy konkurenci?” 
w ramach Gdańskiej Konferencji  
Ekonomii Społecznej
 Konferencja została zorganizowana przez 
Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
we współpracy z Fundacją Regionalne Cen-
trum Informacji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych na zlecenie Fundacji „Fundusz 
Współpracy” . Było to trzydniowe (26-28 
czerwca) międzynarodowe spotkanie osób 
związanych z ekonomią społeczną, połączo-
ne z dyskusją na temat możliwości rozwoju 
tego sektora w Polsce . W debacie „Relacje 
ze środowiskiem biznesu”, moderowanej 
przez Kamila Wyszkowskiego (UNDP) udział 
wzięli: Anna Rok (Stowarzyszenie Grupa eFTe 
Warszawa), Beata Juraszek-Kopacz (Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), 
Jakub Sieradzki (ENERGA SA), Marek Krawczyk 
(PKN Orlen S .A .), Jacek Dymowski (VALUES) 
oraz Iwona Kuraszko (Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu) . W czasie debaty zastanawiano się 
m .in . jak przekonać środowisko biznesu do za-
angażowania w działania w zakresie ekonomii 
społecznej, przedyskutowano także ciekawe 
krajowe i zagraniczne przykłady współpracy 
międzysektorowej oraz mechanizmy kształto-
wania wzajemnych relacji .

10 lipca
Warsztaty „Bliskie Spotkania III Sektora”
 Bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli ma-
zowieckich organizacji pozarządowych zorga-
nizowało Centrum Wolontariatu w Warszawie . 
Ich celem było zapoznanie uczestników z ideą 
wolontariatu pracowniczego, korzyściami pły-
nącymi z angażowania aktywnych zawodowo 
wolontariuszy oraz pokazanie sposobów  
i możliwości podejmowania działań partner-
skich z biznesem . Warsztaty odbyły się w ra-
mach programu Wolontariat Biznesu, którego 
misją jest budowanie lokalnego partnerstwa 
pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców oraz 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
publicznymi .

27 sierpnia
Warsztaty „Polscy przedsiębiorcy  
przeciw korupcji”
 Spotkanie, którego organizatorem był 
Instytut Badań nad Demokracją i Przed-
siębiorstwem Prywatnym, było okazją do 
przedyskutowania kompletności i zasadności 
identyfikowanych zagrożeń korupcyjnych, 
przedstawienia strategii antykorupcyjnych 
stosowanych przez firmy oraz wypracowania 
działań, które mogą ograniczyć korupcję, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym . W trakcie 
warsztatów zaprezentowano również wyniki 
badań dotyczących korupcji, zorganizowanych 
w marcu i kwietniu przez Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym .

27 sierpnia
Spotkanie z Ekspertem − 
„Zmiany klimatyczne jako 
wyzwanie dla biznesu”
 Na kolejnym spotkaniu dla partnerów FOB  
w roli eksperta wystąpił dr Mikołaj Budzanow-
ski, Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu  
i Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie 
Środowiska . Tematem spotkania były zmiany 
klimatyczne, które mają ogromny wpływ na 
kształt rozwoju gospodarczego całej UE,  
a także system handlu emisjami . Zdaniem  
dr . Budzanowskiego, ścieżką priorytetową dla 
rządu jest nastawienie na oszczędność energe-
tyczną poprzez wspieranie nowych technologii 
i rozwiązań ekologicznych .

8-11 września
V Międzynarodowa Konferencja Oils 
and Fuels for Sustainable Development 
AUZO 2008
 W konferencji zorganizowanej przez Wydział 
Chemiczny PG, Pomorskie Centrum Badań  
i Technologii Środowiska POMCERT, Polski Kla-
ster 3x20 oraz Instytut Maszyn Przepływowych 
PAN w Gdańsku - lidera Bałtyckiego Klastra 
Ekoenergetycznego, udział wzięło 200 osób  
z 12 krajów . Przedmiotem dyskusji były przyja-
zne środowisku sposoby produkcji, transportu, 
wykorzystania, odzysku i neutralizacji olejów 
i paliw . W trakcie towarzyszących konferencji 
szkoleń ok . 60 przedstawicieli przemysłu, sa-
morządowców i młodych pracowników nauko-
wych miało możliwość doskonalenia swoich 
umiejętności w tematyce Sektora Bioenerge-
tycznego i Biopaliw II Generacji, Wdrażania 
Rozporządzenia REACH w Przedsiębiorstwach, 
oraz Czystszej Produkcji . 

11 września
Seminarium inaugurujące inicjatywę 
„Raporty Społeczne 2008”
 W trakcie seminarium, które poprowadziła 
Irena Pichola (PricewaterhouseCoopers), 
ogłoszono utworzenie jedynej w naszym kraju 
interaktywnej biblioteki raportów społecznych, 
otwartej na wszystkie dotychczas napisane ra-
porty w Polsce, niezależnie od tego, czy brały 
one udział w konkursie czy też nie . Największe 
zainteresowanie uczestników wrześniowe-
go spotkania wzbudził panel dyskusyjny 
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zatytułowany „Jak przygotować dobry raport 
społeczny?” . Na tak postawione pytanie starali 
się odpowiedzieć w sposób wyczerpujący 
przedstawiciele zwycięskich firm poprzedniej 
edycji konkursu „Raporty Społeczne”: Grupy 
Żywiec S .A ., Telekomunikacji Polskiej S .A . oraz 
British American Tobacco Polska S .A . 

16 września
Konferencja „Wpływ społecznej odpo-
wiedzialności biznesu na wartość firmy”
 Organizatorami wydarzenia w ramach ini-
cjatywy „CSR dla Górnego Śląska . Międzysek-
torowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz 
ożywienia współpracy między sektorami” były 
Regionalne Centrum Biznesu oraz Dom Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej . Konferencja skiero-
wana była do firm z województwa śląskiego 
i opolskiego zainteresowanych działaniem 
proetycznym, prospołecznym i proekologicz-
nym, dla których kwestie odpowiedzialnego 
biznesu stanowią istotną rolę w strategii firmy 
i podnoszeniu jej wartości .

16 września
Dyskusja „Firma jako obywatel”  
w ramach Tygodnia Obywatelskiego 
 Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 
Tygodnia Obywatelskiego inaugurującego  
V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządo-
wych . Dyskusja dotyczyła współpracy trzech 
sektorów: prywatnego, publicznego  
i społecznego . Uczestnicy zastanawiali się,  
czy możliwa jest współpraca między biznesem 
a organizacją pozarządową i czy może być 
ona skuteczna . Wśród uczestników dyskusji 
znaleźli się: Maria Majdrowicz (L’Oréal Polska), 
Justyna Piszczek (Grupa Żywiec), Mirella 
Panek-Owsiańska (FOB), Przemysław Radwan-
Röhrenschef (Stowarzyszenie Szkoła Liderów), 
Marcin Wojdat (Biuro Prezydenta Warszawy) .

20 września
„Fundacje korporacyjne – moda czy 
nowy model zarządzania programa-
mi społecznymi firmy?” 
 W ramach V edycji Ogólnopolskiego Forum 
Inicjatyw Pozarządowych FOB poprowadziło 
spotkanie poświęcone fundacjom korporacyj-
nym . Podczas panelu uczestnicy wraz z zapro-
szonymi przedstawicielami fundacji korporacyj-
nych (Fundacja Grupy TP, Fundacja Lesława Pagi, 
Fundacja PricewatehhouseCoopers „Podaruj 
siebie”, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka) 
zastanawiali się nad tym, co prowadzenie 
fundacji oznacza dla firmy, m .in . gdzie powinna 
być ona umiejscowiona w strukturze firmy, 
gdzie są granice jej zależności od firmy oraz 
jakie firmy zakładają swoje fundacje i w jakim 
celu . Przedstawiono także wyniki badań Forum 
Darczyńców, które w ramach projektu CEENEGI 
bada zaangażowanie społeczne korporacji .

24 września
Konferencja Etyczna
 Wydarzenie zorganizowane przez Konfe-
rencję Przedsiębiorstw Finansowych  
w Polsce wraz z WSPiZ im .L .Koźmińskiego, było 
zapowiedzią serii dorocznych spotkań prakty-
ków gospodarczych poświęconych prezentacji 
aktualnych zagadnień związanych z etyką  

w biznesie . Projekt ma na celu popularyzowa-
nie etyki biznesu jako narzędzia budowania 
przewagi konkurencyjnej, a także ważnego 
obszaru badawczego, edukacyjnego oraz 
poszukiwania ścieżki kariery dla studentów 
uczelni w Polsce . W konferencji udział wzięli: 
prof . dr hab . Wojciech Gasparski (Centrum 
Etyki Biznesu), dr Krzysztof Grabowski (Komisja 
Nadzoru Finansowego), Andrzej Roter  
(Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych),  
a także przedstawiciele McKinsey & Co ., Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, Pricewaterhouse-
Coopers .

30 września
Konferencja „Czy polityka klimatyczna 
może zwiększyć konkurencyjność 
gospodarczą?”
 Konferencja została zorganizowana przez 
demosEUROPA – Centrum Strategii Euro-
pejskiej i Ambasadę Brytyjską w ramach 
inicjatywy „Partnerstwo dla Klimatu” i przy 
wsparciu prezydencji francuskiej w Radzie Unii 
Europejskiej . W spotkaniu wzięli udział m .in . 
Piotr Serafin (UKIE), Adam de Sola Pool (Euro-
pean Investments & Partners), Michał Kurtyka 
(BPI Polska), Dominic Scullard (BERR, Wielka 
Brytania), Philippe Masset (ADAME, Francja), 
prof . Jerzy Buzek .

30 września
Seminarium „Społeczne otoczenie  
Specjalnych Stref Ekonomicznych”
 Celem spotkania zorganizowanego przez 
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych, CentrumCSR .PL oraz Ministerstwo 
Gospodarki była promocja Wytycznych OECD 
dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych . Uczest-
nicy w szczególności skupili się na poszukiwa-
niu najlepszych praktyk z zakresu budowania 
przez zagranicznych inwestorów, ulokowanych 
w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), 
relacji ze swoimi interesariuszami (lokalna 
społeczność, lokalna administracja, pracowni-
cy) . Wśród panelistów znaleźli się przedstawi-
ciele Zarządzających oraz Inwestorów z Kato-
wickiej oraz Starachowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Polskiej Akcji Humanitarnej, 
Podkarpackiej Izby Gospodarczej, Uniwersyte-
tu Opolskiego, Polskiego Instytutu Dyrektorów 
oraz przedstawiciele organizatorów .

1 października
Konferencja „Zarządzanie społeczną 
odpowiedzialnością. Menadżerowie  
i standardy CSR” 
 Celem konferencji, zorganizowanej wspólnie 
przez Ministerstwo Gospodarki, Det NorskeVe- 
ritas oraz CentrumCSR .PL, przy współpracy 
merytorycznej PGE Górnictwo i Energetyka 
S .A ., była dyskusja i wymiana doświadczeń 
praktyków zarządzania społeczną odpowiedzial-
nością biznesu w polskich przedsiębiorstwach . 
W ramach konferencji odbyły się 2 panele 
dyskusyjne, a wśród prelegentów znaleźli się 
przedstawiciele firm: IBM Polska, Bank Zachodni 
WBK S .A ., ICN Polfa Rzeszów S .A ., PKN Orlen 
S .A ., ArcelorMittal Poland S .A ., PGE Górnictwo  
i Energetyka S .A ., Heinz Plastics Polska Sp . z o .o ., 
Grupa Lotos, British American Tobacco Polska, 
Rhodia Polyamide Polska Sp . z o .o .

8-10 października
Forum Ekologiczne Branży  
Chemicznej w Toruniu
 Forum jest corocznym spotkaniem kadry 
menedżerskiej zakładów chemicznych, dys-
trybucyjnych i recyklingowych oraz pracow-
ników naukowych, administracji państwowej, 
a także ekspertów zajmujących się zagad-
nieniami ochrony środowiska . Organizato-
rem konferencji była Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego oraz Sekretariat Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” . Trzeci dzień 
konferencji, współorganizowany z Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, przebiegał pod 
hasłem: Budowanie przewagi konkurencyjnej 
poprzez działania ekologiczne . Zaprosze-
ni goście − Maria Cieślikowska (Carrefour 
Polska) oraz Bartosz Bieszyński (PKN Orlen), 
udowadniali, że można zbudować potężną, 
prężną firmę, działając społecznie i ekologicz-
nie odpowiedzialnie . Akademickie spojrzenie 
na problem przedstawiła Marta Karwacka  
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, a ekologiczny punkt widzenia wyraziła 
Monika Krauze z Toruńskiego Stowarzyszenia 
Ekologicznego „Tilia” . 

20 października
Konferencja „Społeczna odpowie-
dzialność biznesu jako źródło  
sukcesu w województwie śląskim”
 O przesłankach społecznej odpowiedzial-
ności biznesu oraz praktycznej realizacji 
idei jako źródle przewagi konkurencyjnej 
na rynku dyskutowali uczestnicy konferencji 
zorganizowanej w Katowicach przez Region 
Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” . Jest ona 
elementem projektu „Promowanie społecznej 
odpowiedzialności biznesu w województwie 
śląskim”, finansowanego z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki EFS, w ramach którego 
planowane jest zorganizowanie 1 regionalnej 
i 10 lokalnych konferencji poświęconych CSR . 
Przemówienie otwierające konferencję wygło-
sił prof . Jerzy Buzek, zaś wśród prelegentów 
znalazła się m .in . Aleksandra Stanek (FOB), 
która omówiła główne obszary realizacji zasad 
odpowiedzialnego biznesu w Polsce . Mate-
riały z konferencji zostały wydane w formie 
publikacji .

20-21 października
II Ogólnopolska Konferencja z cyklu 
„Kryteria zarządzania jakością według 
Modelu Doskonałości”
 Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem 
Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turysty-
ki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
zorganizowała drugą konferencję z cyklu 
„Kryteria zarządzania jakością według Modelu 
Doskonałości” . Tematem wydarzenia było 
„Zarządzanie personelem jako kryterium 
doskonałości” . W sposób szczególny potrak-
towano zagadnienia jakościowej kultury 
organizacyjnej, rozwoju i pomiaru kapitału 
intelektualnego, komunikacji wewnętrznej, 
partycypacji pracowników w zarządzaniu, 
etyki w miejscu pracy, odpowiedzialności spo-
łecznej w odniesieniu do pracowników oraz 
roli pracowników w systemach zarządzania 
jakością i środowiskiem .

21 października
Konferencja „Społeczna  
Odpowiedzialność Przedsiębiorstw”
 Celem wydarzenia, zorganizowanego przez 
Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”, było 
zapoczątkowanie zdobywania w regionie 
wiedzy dotyczącej efektywności i metod 
wdrażania społecznej odpowiedzialności 
wśród przedsiębiorców z regionu wojewódz-
twa świętokrzyskiego . W konferencji wzięli 
udział przedstawiciele największych zakładów 
pracy w województwie oraz przedstawiciele 
samorządu . Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m .in . Dagmara Krzesińska (UPC Polska Sp . 
z o .o .) i Roman Drążkowski (PKP CARGO S .A .) . 
Patronem merytorycznym konferencji było 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu .

24 października
Konferencja „Forum Przedsiębiorczości 
na rzecz promocji etyki w biznesie”
 Konferencja zamykała serię 6 seminariów te-
matycznych zorganizowanych przez Fundację 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi i dotyczą-
cych zjawisk korupcyjnych . Uświetniły ją dwa 
wykłady: „Etyczne aspekty funkcjonowania 
systemu finansowego” prof . dr hab . Bożeny 
Klimczak oraz „Zjawisko korupcji w opiniach 
łódzkich przedsiębiorców” prof . dr hab . Anny 
Kubiak . W ramach projektu powstała również 
publikacja „Etyka w Biznesie – Forum Przedsię-
biorczości na rzecz promocji etyki w biznesie” . 
Działania prowadzone w obrębie projektu 
promowały wysokie etyczne standardy postę-
powania oraz narzędzia organizacyjne mające 
na celu zwiększenie przejrzystości działań 
administracji publicznej .

28-29 października
Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu 2008
Konferencja „Zrównoważony rozwój”. 
Targi Dobrych Praktyk CSR
 W czasie dwudniowego Forum spotkali się 
praktycy i teoretycy odpowiedzialnego biznesu 
z Polski i ze świata . Tegoroczna konferencja, 
odbywająca się pod hasłem zrównoważo-
nego rozwoju, podejmowała m .in . tematy 
zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi, odpowiedzialnego marketingu 
czy zrównoważonego zarządzania ludźmi . 
Gościem specjalnym konferencji była Lynette 
Thorstensen z World Business Council for Su-
stainable Development . Partnerami FOB 2008 
byli PricewaterhouseCoopers, Telekomunikacja 
Polska oraz Coca-Cola Poland Services  
i Coca-Cola HBC Polska . Głównym celem Tar-
gów Dobrych Praktyk CSR było zaprezentowa-
nie szerokiemu gronu odbiorców wdrażanych 
przez firmy innowacyjnych rozwiązań z zakresu 
CSR . W tym roku na Targach zaprezentowało 
się 18 firm oraz 5 organizacji pozarządowych 
wyłonionych w konkursie na najlepszą prakty-
kę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz 
społeczeństwa . W trakcie Targów odwiedza-
jący głosowali na najciekawszą praktykę CSR 
zaprezentowaną przez wystawców . Najwięcej 
głosów zebrała firma Nestlé Polska za swój 
projekt „Szkolenia żywieniowe”, którego celem 
jest edukowanie pracowników z zakresu wie-
dzy na temat żywienia .

8-9 listopada
Szkolenie „Profesjonalizacja 
działań polskich NGO w zakresie 
sprawiedliwego handlu”
 Szkolenie zorganizowały Fundacja Wspiera-
nia Inicjatyw Ekologicznych, Polska Zielona 
Sieć i Grupa eFTe Warszawa . W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele Fairtrade  
Labelling Organisations International,  
TransFair Germany z Niemiec i Fairtrade  
Foundation z Wielkiej Brytanii będących 
członkami FLO, a także reprezentant organiza-
cji z Czech – Asociace pro Fair Trade . Uczestni-
cy z Polski podjęli wspólnie decyzję  
o utworzeniu w Polsce, w porozumieniu  
z organizacjami zagranicznymi, struktur 
promujących i organizujących sprawiedliwy 
handel w naszym kraju . Pierwszym krokiem 
ku temu celowi jest zawiązanie Koalicji na 
rzecz Sprawiedliwego Handlu .

13 listopada
Konferencja „Przyszłość energetyki. 
Rozwiązania opłacalne dla polskiej 
gospodarki”
 Podczas konferencji Instytut na rzecz Ekoro-
zwoju przedstawił do publicznych konsultacji 
7 scenariuszy energetycznych, które można 
przeprowadzić w polskich realiach . Podczas 
warsztatów poprowadzonych w formie World 
Cafe uczestnicy oceniali przedstawione scena-
riusze pod kątem bezpieczeństwa energetycz-
nego, konkurencyjności, zrównoważonego 
rozwoju oraz społecznych i kulturowych 
konsekwencji . Dyskusja miała przyczynić się do 
wyboru najbardziej korzystnego rozwiązania, 
które zostanie przedstawione w opracowaniu 
Alternatywnej Polityki Energetycznej  
w połowie 2009 r . 

19-20 listopada 
Naomi Klein w Warszawie
 Wizyta Naomi Klein związana była z pro- 
mocją polskiego wydania jej najnowszej  
książki „Doktryna szoku . Jak współczesny  
kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe  
i kryzysy społeczne” . Organizatorem wizyty 
był Dziennik . Podczas trzydniowego pobytu 
w Polsce, Naomi Klein uczestniczyła w kon-
ferencji prasowej, wygłosiła wykład na temat 
doktryny szoku oraz wzięła udział w debacie 
pt: „Czy kapitalizm się skończył?” .

20 listopada
Konferencja „Zarządzanie  
różnorodnością”
 Wydarzenie było wspólnym przedsięwzię-
ciem Międzynarodowego Forum Kobiet  
i Szkoły Głównej Handlowej, przy współ-
udziale Polish Professional Women Network 
(PWNet) . Partnerami konferencji byli DB 
Schenker oraz HRK, a patronat medialny 
objęła Rzeczpospolita . Celem spotkania było 
pokazanie koncepcji biznesowej, polegającej 
na zarządzaniu różnorodnością, a także wska-
zanie korzyści płynących z bliższej współpracy 
między biznesem i nauką . W czasie konferen-
cji zaprezentowano dobre praktyki firm,  
które już stosują zasady zarządzania różno-
rodnością w swoich strategiach biznesowych  
– Provident, Citi Handlowy oraz HRK .

20 listopada
Konferencja „Skuteczne mechanizmy 
antykorupcyjne w przedsiębiorstwach” 
W trakcie konferencji zaprezentowany został 
raport oraz wyniki badań przeprowadzonych  
w marcu i kwietniu br . przez Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywat-
nym . Badania obejmowały m .in . ustalenie 
zagrożeń korupcyjnych, kosztów korupcji  
i stosowanych mechanizmów zabezpieczeń 
przed zagrożeniami korupcyjnymi . Konferencja 
była jednym z elementów projektu „Polscy 
przedsiębiorcy przeciw korupcji . Mechanizmy 
antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw”, 
współfinansowanego przez UE . Wśród uczest-
ników konferencji znaleźli się przedstawiciele 
Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Zamó-
wień Publicznych, Izby Projektowania  
Budowlanego, Instytutu Badań nad Demo-
kracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz 
Instytutu Sobieskiego .

22 listopada
Debata konsumencka KARAT Coalition
 W ramach projektu „Fair Play w produkcji 
artykułów sportowych” Koalicja Karat zorgani-
zowała debatę, poprzedzoną 30-minutowym 
filmem „We buy, who pays”, pokazującym rze-
czywistość pracowników w krajach Globalnego 
Południa . Uczestnicy spotkania rozmawiali  
o warunkach pracy i etycznej konsumpcji  
w światowym przemyśle odzieżowym . Po-
ruszono również temat strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz kodeksów 
postępowania dużych firm .

24 listopada
Spotkanie z Chrisem Laszlo 
 W ramach promocji polskiego wydania 
książki Chrisa Laszlo „Firma zrównoważonego 
rozwoju . Jak wypracować trwałą wartość  
z uwzględnieniem efektów społecznych  
i ekologicznych”, autor wygłosił wykład dla 
studentów Szkoły Głównej Handlowej . Zgro-
madzeni mieli okazję zapoznać się z najlep-
szymi światowymi przykładami firm, które od 
lat w innowacyjny sposób poprawiają swoje 
systemy zarządzania łańcuchem dostaw czy 
procesy projektowania produktów . W dalszej 
części dnia odbyło się spotkanie skierowane 
do szerszego grona odbiorców, w czasie które-
go miała miejsce dyskusja „Firma zrównowa-
żonego rozwoju – czy można budować trwałą 
wartość poprzez działania społeczne i ekolo-
giczne?” z udziałem Mariusza Grendowicza 
(Prezes Zarządu BRE Banku), dr . Chrisa Laszlo, 
dr . Bolesława Roka (Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu), prof . Witolda Orłowskiego (Dyrektor 
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, 
współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań 
Ekonomicznych NOBE) oraz Mateusza Gaczyń-
skiego (zastępca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodar-
ki) . Dyskusję moderował Roman Jamiołkowski 
(BRE Bank) . Organizatorami spotkania byli 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i BRE Bank .

24-27 listopada
Międzynarodowy Kongres Kadry 
 Blisko 2 tys . uczestników z Polski  
i z zagranicy oraz ponad 150 prelegentów z 18 
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krajów świata gościło na Międzynarodowym 
Kongresie Kadry & Expo . Najważniejszym 
wydarzeniem Kongresu były 4 sesje general-
ne, które dotyczyły najbardziej aktualnych 
zagadnień w obszarze HR: różnic kulturowych 
(prof . Geert Hofstede, Holandia), przywództwa 
(Ebrahim Al Dossary, Bahrajn), zarządzania 
wiedzą (prof . Karl-Erik Sveiby, Finlandia) oraz 
coachingu (Phillip Sandahl, USA) . Repre-
zentanci Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
– Mirella Panek-Owsiańska oraz Fundacji 
Kronenberga – Jarosław Lepka – poprowa-
dzili spotkanie „Wolontariat pracowniczy 
jako narzędzie budowania wartości firmy” . 
Podczas uroczystego bankietu odbyła się gala 
wręczenia certyfikatów Inwestor w Kapitał 
Ludzki . Organizatorami Kongresu Kadry były 
Nowoczesna Firma oraz Fundacja Obserwato-
rium Zarządzania .

25 listopada
Seminarium „Wytyczne OECD jako 
instrument wdrażania społecznej  
odpowiedzialności biznesu  
w przedsiębiorstwie”
 Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, wspólnie z Det Norske Veritas, 
zorganizowała seminarium skierowane do 
menedżerów, którym w codziennej pracy 
bliska jest tematyka CSR . Pierwsza część 
spotkania poświęcona była Wytycznym OECD, 
część druga dotyczyła miejsca CSR w strategii 
przedsiębiorstw . Prelegentami byli m .in . Anna 
Łuszcz (Bank Zachodni WBK) oraz Andrzej 
Nartowski (Polski Instytut Dyrektorów), który 
pełnił również rolę moderatora spotkania .

25 listopada
Seminarium 0% emisji CO2
 Podczas seminarium została zaprezento-
wana metodologia, według której obliczono 
tzw . „ślad klimatyczny” działalności BOŚ S .A . 
oraz przedstawione zostały sposoby i koszty 
kompensacji emisji CO2, spowodowanej tą 
działalnością . Bank Ochrony Środowiska S .A . 
rozpoczął w 2008 roku realizację projektu 
„BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi”, którego 
celem jest obliczenie wielkości emisji gazów 
cieplarnianych, wynikającej z różnych form 
aktywności Banku, przygotowanie i wdrożenie 
planu działań mających na celu obniżenie tej 
emisji oraz opracowanie i realizacja programu 
kompensacji . Partnerem Banku Ochrony Śro-
dowiska S .A . w projekcie był Instytut na rzecz 
Ekorozwoju .

26 listopada
Konferencja prasowa
„Pakiet Energetyczno-Klimatyczny UE. 
Fakty i Mity””
 Podczas konferencji, zorganizowanej przez 
Koalicję Klimatyczną, przedstawiono różne 
opinie i stanowiska wobec Pakietu Energetycz-
no-Klimatycznego UE . Konferencję poprowa-
dził Andrzej Kassenberg z Instytutu na Rzecz 
Ekorozwoju, a Zbigniew Karaczun przedstawił 
stanowisko Koalicji Klimatycznej wobec Pakie-
tu . Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań 
nad Gospodarką Rynkową zaprezentował uwa-
gi dotyczące przygotowanego przez EnergSys 
„Raportu 2030” .

27 listopada
Debata „Zieloni Ekolodzy – Świadomi 
Producenci”
 Przed Konwencją Klimatyczną ONZ  
w Poznaniu, firma Procesy Inwestycyjne  
Sp . z o .o . zorganizowała debatę, w czasie  
której nad Pakietem Energetyczno-Klimatycz-
nym dyskutowali ekolodzy (dr Grzegorz  
Wiśniewski, Dariusz Szwed, Andrzej Kassen-
berg) oraz producenci (Krzysztof Żmijewski, 
Tomasz Chruszczow, Mirosław Niewiadomski) . 
Na początku wystąpił podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki − Marcin Korolec . 
Uczestnicy debaty zastanawiali się, jak  
– w odniesieniu do planowanego pakietu 
klimatyczno-energetycznego – łączyć cele 
ochrony klimatu z celami sektora przemysłu  
i energetyki .

1-12 grudnia
Konferencja COP14
 Oficjalnym organizatorem Konferencji był 
Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), 
a gospodarzem – Rząd RP . W poznańskim 
szczycie wzięło udział ponad 12 tysięcy uczest-
ników . W negocjacjach i obradach Konferencji 
wzięły udział delegacje rządowe krajów, które 
ratyfikowały Konwencję (Strony Konwencji) 
oraz obserwatorzy . Program konferencji, obok 
sesji plenarnych oraz spotkań grup roboczych, 
obejmował także szereg wydarzeń towarzy-
szących (prezentacje, seminaria, happeningi, 
wystawy etc .), których głównym celem było 
zwrócenie uwagi na problemy związane  
z globalnymi zmianami klimatu . Na orga-
nizacji Konferencji COP 14 skorzystali także 
mieszkańcy Poznania – ekologiczny autobus 
hybrydowy został już na stałe włączony do 
komunikacji miejskiej, a miasto zyskało nowy 
sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicz-
nego oraz 500 wykwalifikowanych wolon-
tariuszy przeszkolonych m .in . w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy .

2 grudnia
III Ogólnopolska Konferencja  
o Wolontariacie Pracowniczym
 Tegoroczna konferencja zatytułowana  
„Wolontariat pracowniczy – inwestycja spo-
łeczna w dobro” skupiona była wokół takich 
aspektów, jak korzyści dla reputacji marki  
i efektywność zarządzania zespołem, wprowa-
dziła również nowe spojrzenie na to zjawisko  
– indywidualny rozwój pracownika i jego 
korzyści psychiczne . Gościem specjalnym 
konferencji był David Halley – przewodniczą-
cy ds . relacji zewnętrznych Business in the 
Community, brytyjskiej organizacji pozarządo-
wej zajmującej się promocją zaangażowania 
społecznego firm oraz budowaniem progra-
mów współpracy międzynarodowej w ramach 
odpowiedzialnego biznesu . 

3 grudnia
Spotkanie z Davidem Halley’em
 Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
zorganizowało dla Partnerów FOB spotkanie 
z Davidem Halley’em, dyrektorem ds . relacji 
zewnętrznych Business in the Community . 
Spotkanie odbyło się pod hasłem „Successful 

implementation of CCI strategies” . Założona 
w 1982 roku brytyjska organizacja Business 
in The Community (BiTC) jest jedyną w swoim 
rodzaju organizacją skupiającą firmy, które 
zobowiązały się nie tylko do włączania od-
powiedzialnego biznesu do swoich strategii, 
ale także do wspólnych projektów na rzecz 
społeczeństwa .

9 grudnia
II polsko-niemiecka konferencja 
regionalna CSRegion 
 Konferencja została zorganizowana przez 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwi-
cach, pod hasłem „Administracja publiczna 
i biznes jako równorzędni partnerzy w dzia-
łaniach na rzecz rozwoju regionu . Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu narzędziem współ-
pracy międzysektorowej” . W ramach spotkania 
na przykładach już zrealizowanych przedsię-
wzięć przedstawiono zagadnienia dotyczące 
budowania wzajemnego zaufania pomiędzy 
administracją publiczną i biznesem oraz korzy-
ści płynące z tej współpracy . Przedstawiciele 
trzech sektorów uczestniczący w wydarzeniu 
mieli możliwość skonfrontowania swojego 
podejścia do koncepcji CSR i międzysektorowej 
współpracy biznesu oraz poznania działań 
w tym obszarze z niemieckimi ekspertami 
tematu . Moderatorem spotkania była Justyna 
Januszewska (FOB) .

9 grudnia 
Poznań Business Day
 Konferencja, towarzysząca COP 14, została 
zorganizowana przez World Business Council 
for Sustainable Development wraz z Interna-
tional Chamber of Commerce . Zgromadziła 
blisko 200 decydentów z firm, rządów oraz 
międzyrządowych i pozarządowych organiza-
cji, którzy dyskutowali o perspektywach nowe-
go porozumienia klimatycznego po roku 2012 . 
Głównym celem spotkania było umożliwienie 
dialogu pomiędzy przedstawicielami środo-
wiska rządowego a biznesem w kwestiach 
dotyczących polityki klimatycznej . 

9 grudnia 2008
Seminarium „Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu nowa  
jakość zarządzania”
 Spotkanie zainicjowało cykl wydarzeń  
w ramach projektu „Sieć współpracy na rzecz 
promocji społecznej odpowiedzialności 
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw” 
realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą  
i Przedsiębiorczości w Białymstoku  
w partnerstwie z Wyższą Szkołą Administra-
cji Publicznej im . S . Staszica w Białymstoku . 
Celem projektu jest zbudowanie i populary-
zacja sieci współpracy przedstawicieli małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji 
otoczenia biznesu i nauki na rzecz promocji  
i wdrażania idei społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu w regionie Podlasia . Planowane 
są m .in . szkolenia liderów wdrażania idei CSR 
i budowy strategii firmy opartej na regułach 
CSR oraz przeprowadzenie badań podlaskich 
firm, na bazie których przygotowany zostanie 
raport z przykładami dobrych praktyk  
w zakresie CSR .

10 grudnia
VIII Konferencja CEBI „Biznes – Prawo  
– Etyka”
 Doroczna konferencja zorganizowana przez 
Centrum Etyki Biznesu (CEBI) i Kolegium Prawa 
Akademii Leona Koźmińskiego tym razem 
odbyła się pod tytułem „Biznes − Prawo − 
 – Etyka” . Wzięli w niej udział naukowcy z Pol-
ski i z zagranicy oraz przedstawiciele mediów 
i świata biznesu, którzy omawiali etyczne 
aspekty zachowań w działalności gospodar-
czej . Wśród przedstawicieli biznesu znalazła 
się Barbara Wyczańska z Departamentu Mar-
ketingu i Relacji Inwestorskich BRE Bank S .A ., 
która przedstawiła przykłady stosowania ładu 
korporacyjnego w działalności Banku .

12 grudnia
Konferencja „Strategia: Dobroczynność 
– Czy moje pieniądze trafią w dobre 
ręce?”
 Tygodnik Powszechny zorganizował konferen-
cję edukacyjno-publicystyczną, której celem była 
rozmowa o roli przekazu akcentującego zaanga-
żowanie społeczne w polityce wizerunkowej in-
stytucji finansowych oraz rozsądnym i dojrzałym 
sposobie jego przyswojenia przez klientów . 
Debatowano również o roli takiego przekazu  
w budowaniu zaufania do instytucji finanso-
wych oraz o realnym znaczeniu udziału instytu-
cji finansowych w szeroko pojętej działalności 
dobroczynnej . W konferencji wzięli udział: Jerzy 
Hausner, Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek 
Banków Polskich), Janusz Jankowiak (makroeko-
nomista, doradca finansowy), ks . Jacek Stryczek 
(Stowarzyszenie WIOSNA), Witold Skrok (Alior 
Bank), Rafał Szymczak (Agencja Profile) .

17 grudnia
Konferencja prasowa „Przedświąteczne 
przygotowania do etycznego  
kupowania”
 Polska Zielona Sieć razem z Grupą eFTe 
Warszawa i Społecznym Instytutem Ekolo-
gicznym zorganizowała konferencję prasową 
poświęconą odpowiedzialnym zachowaniom 
konsumenckim − nie tylko w gorączce przed-
świątecznych zakupów . Wśród debatujących 
znaleźli się przedstawiciele Polskiej Zielonej 
Sieci, Społecznego Instytutu Ekologicznego  
i Grupy eFTe Warszawa, którzy przedstawili kil-
ka prostych zasad zrównoważonej konsumpcji, 
opowiedzieli o tym, jak nie ulegać zakupowe-
mu szaleństwu, a także zaproponowali pomy-
sły na ekologiczne potrawy wigilijne . Spotkanie 
odbyło się przy kawie i herbacie z certyfikatem 
Fairtrade oraz poczęstunku ekologicznym .

19 grudnia
Konferencja „Bądź świadomym  
konsumentem”
 Wydarzenie podsumowało pilotażową kam-
panię edukacyjną dla konsumentów  
w wieku 60+ „Bądź świadomym konsumen-
tem” realizowaną na zlecenie UOKiK przez Sto-
warzyszenie Konsumentów Polskich . Kampania 
miała na celu zwiększenie znajomości praw 
konsumenckich wśród starszych uczestników 
rynku . W ramach przedsięwzięcia przeprowa-
dzono cykl wykładów dla uczestników rynku 

 

w wieku 60+, podczas których eksperci poma-
gali słuchaczom zapoznać się z prawami kon-
sumentów oraz doradzali, jak mogą się ustrzec 
przed nieuczciwymi praktykami handlowymi . 
Uczestnicy konferencji – prawnicy, psycholo-
gowie i eksperci ds . konsumenckich – omówili 
doświadczenia z kampanii oraz przedstawili 
rekomendacje w zakresie prowadzenia działań 
informacyjnych skierowanych do tej grupy 
odbiorców .

KONKURSY, NAGRODY
21 stycznia
Gala finałowa II edycji konkursu Gender 
Index Firma Równych Szans 
 Do II edycji konkursu Firma Równych Szans, 
realizowanego w ramach Partnerstwa na rzecz 
Rozwoju (w skład którego wchodzą: UNDP, 
SGH, PKPP Lewiatan, Derm-Service Pologne, 
Fundacja Feminoteka i Międzynarodowe Fo-
rum Kobiet), zgłosiło się ponad 130 firm  
i instytucji publicznych z całej Polski . Zgłoszo-
ne firmy zostały przebadane za pomocą wskaź-
nika Gender Index, nowatorskiego narzędzia 
analizy miejsca pracy, opracowanego przez 
zespół ekspertów z czołowych polskich uczel-
ni . Zwycięzcami w kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw zostali: Skrivanek Sp . z o .o .  
(I miejsce), Spółdzielnia Pionier (II miejsce), 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (III miejsce), 
zaś w kategorii dużych przedsiębiorstw 
miejsce I zajęła Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna w Łodzi, II – Procter & Gamble 
Operations Polska Sp . z o .o ., zaś III – Specjali-
styczny Szpital im . E . Szczeklika w Tarnowie .
III edycja konkursu Firma Równych Szans 
ruszyła w lutym 2008 roku . Rozstrzygnięcie 
konkursu i uroczysta gala odbędą się na 
początku 2009 r . 

21 stycznia
Gala Wolontariatu 
 Tegoroczna Gala Wolontariatu objęta została 
Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego . Gala jest zwieńczeniem Konkur-
su „Barwy Wolontariatu”, którego organiza-
torem jest Sieć Centrów Wolontariatu . Celem 
konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy, 
którzy wykazują się szczególnym entuzja-
zmem i kreatywnością w swoich działaniach . 
Skierowany jest do wolontariuszy, osób 
korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, 
które realizują program wolontariatu pracow-
niczego, organizacji pozarządowych i instytucji 
publicznych współpracujących z wolontariu-
szami i wspierających ruch woluntarystyczny 
w Polsce . Specjalne wyróżnienia za wspieranie 
wolontariatu w Polsce i promocję wolontaria-
tu pracowniczego przyznano Telekomunikacji 
Polskiej oraz Commercial Union – Partnerom 
Strategicznym FOB – oraz Fundacji Anny Dym-
nej „Mimo wszystko” .

Luty
Laureaci konkursu „Firma Przyjazna 
Mamie” wyłonieni
 W III edycji plebiscytu miesięczniki Dziecko 
i Poradnik Domowy nagrodziły firmy: Hewitt 

Associates, W . KRUK S .A . oraz IBM Polska . Wy-
różnienia otrzymały firmy Airline Accounting 
Center oraz Wydawnictwo Medycyna Praktycz-
na, a nagrodę specjalną przyznano Fundacji 
Towarzystwo Demokratyczne Wschód . Czy-
telniczki oraz internautki mogły zgłaszać do 
konkursu kandydatury pracodawców, którzy 
dbają o pracujące młode mamy i wprowadzają 
udogodnienia pozwalające im bezstresowo 
łączyć macierzyństwo z pracą zawodową . Do 
konkursu napłynęła największa w historii 
liczba zgłoszeń – pracujące mamy pochwaliły 
ponad 200 firm z całej Polski .

18 kwietnia
Gala finałowa konkursu  
„Odpowiedzialny Menedżer”
 Już po raz drugi uczniowie i uczennice trój-
miejskich liceów mieli możliwość sprawdzić 
się w konkursie organizowanym przez Koło 
Naukowe Strateg z Uniwersytetu Gdańskiego 
we współpracy z Ligą Odpowiedzialnego 
Biznesu . W tym roku 14 drużyn z 7 szkół 
zaprezentowało projekty kampanii pod hasłem 
„Ekologia popłaca” . Konkurs został poprzedzo-
ny szkoleniami wprowadzającymi w zagadnie-
nie społecznej odpowiedzialności biznesu,  
w których udział wzięło ponad 700 licealistów .

13 maja 
Firmy z wysoką etycznością pracy 
 25 z ponad 100 badanych firm spełniło kry-
terium stosowania minimum 60% zasad etycz-
nych wg projektu normy etyczności EK1000 
i zostało uhonorowanych dyplomem Załoga 
firmy z wysoką etycznością pracy w rankingu, 
który powstał w wyniku szerszego programu 
badawczego prowadzonego przez Wydział 
Zarządzania Szkoły Wyższej im . Bogdana 
Jańskiego w Warszawie . Program ten ma na 
celu zbadanie wpływu etyczności pracy załóg 
na produktywność firmy . Jego rezultatem 
będzie opracowanie normy etyczności EK1000 
dla firm w Polsce i Europie . Ponadto 4 firmy - 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice 
Sp . z o .o ., Market Metal Andrzej Jaros z Łaz, 
ReEko Organizacja Odzysku S .A . z Warszawy, 
SIPMA S .A . z Lublina – uzyskały Biały Certy-
fikat, czyli certyfikat załogi firmy z wysokimi 
korzyściami społecznymi dla interesariuszy  
i nową kulturą pracy . Firmy te zostały wcze-
śniej poddane audytowi . 

19 maja
Dobroczyńcy Roku 2007 
Celem Konkursu, zorganizowanego po raz 
jedenasty przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, jest promocja i nagradzanie 
dobroczynności przedsiębiorców oraz popu-
laryzowanie skutecznych form współpracy 
organizacji społecznych z firmami . Zwycięz-
ców wyłoniła Kapituła Konkursu w składzie: 
Henryka Bochniarz, Marek Goliszewski, Jerzy 
Karwelis, Jerzy Koźmiński, Maciej Kwiatkowski, 
Zbigniew Niemczycki; nagrody zdobyli również 
zwycięzcy wyłonieni w głosowaniu interneto-
wym . Laureaci otrzymali pamiątkowy dyplom 
i statuetkę Dobroczyńcy Roku oraz prawo do 
posługiwania się tytułem i logotypem Konkur-
su w swoich działaniach informacyjnych  
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i promocyjnych . W kategorii „Lokalny wymiar 
społecznego zaangażowania firmy” laureata-
mi zostali Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Prima oraz Bank Spółdzielczy w Tczewie;  
w kategorii „Strategiczne programy społeczne-
go zaangażowania” – Bank BGŻ, a w kategorii 
„Współpraca firmy z organizacją pozarządową” 
– J .W . Construction Holding S .A ., Kawiarnia  
„U Aktorów” z Elbląga, PKO Bank Polski Inteli-
go Financial Services oraz Weil, Gotshal  
& Manges . Na początku grudnia 2008 r . ruszyła 
kolejna edycja konkursu, laureaci zostaną 
wyłonieni w 2009 r .

26 maja 2008 
Gala finałowa konkursu  
„Odpowiedzialni 2008”
 Konkurs realizowany przez Ligę Odpowie-
dzialnego Biznesu oraz Koło Naukowe Biznesu 
Odpowiedzialnego Społecznie „BOSS”  
z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
adresowany jest do studentów i polega na 
rozwiązaniu zadania dotyczącego zagad-
nień społecznej odpowiedzialności biznesu . 
Laureatami edycji 2008 zostali: Michał Karnas 
i Marcin Warchał, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie – I miejsce, Paulina Rakowska, 
Politechnika Łódzka – II miejsce; III miejsce 
zajęli ex aequo Anna Szewczyk z Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu oraz Bartosz Józefowski 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie . 
Elementem gali podsumowującej konkurs była 
dyskusja „Jak skutecznie łączyć aspekty ekono-
miczne, ekologiczne i społeczne w działaniach 
firm? O odpowiedzialnym biznesie w teorii  
i praktyce”, z udziałem Ewy Karpińskiej-Bryke 
(Profes), dr Magdaleny Rojek-Nowosielskiej 
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
oraz Michała Krzaka (redaktor naczelny porta-
lu E-logistyka .pl) . Moderatorem spotkania była 
Justyna Januszewska (FOB) . 

18 września
Liderzy Społecznej Odpowiedzialności  
– Dobra Firma 2008
 Ogólnopolski program organizowany pod 
patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk ma na celu wskazanie 
Liderów w zakresie realizacji założeń CSR . 
Redakcja Forum Biznesu wytypowała instytucje 
spełniające zasadnicze kryteria koncepcji CSR . 
W wyniku analizy materiałów nadesłanych 
przez uczestników, opinii instytucji pożytku 
publicznego oraz czytelników Forum Biznesu, 
specjalnie powołana Kapituła wyłoni firmy, 
które otrzymają tytuł Lidera Odpowiedzialno-
ści Społecznej, certyfikat „Dobra Firma 2008” 
– licencję oraz znak graficzny z prawem do 
umieszczania na dokumentach, produktach  
i w materiałach reklamowych . Wyniki zostaną 
ogłoszone w styczniu 2009 roku .

24 września
Rozstrzygnięcie III edycji konkursu 
Verba Veritatis
 Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych  
w Polsce i Akademia Leona Koźmińskiego  
w Warszawie po raz kolejny zorganizowały 
ogólnopolski konkurs Verba Veritatis, skiero-
wany do absolwentów studiów dyplomowych, 
podyplomowych i doktoranckich państwowych 

oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej 
Polsce . Do konkursu mogły być zgłaszane prace 
dyplomowe, podyplomowe oraz doktorskie 
z zakresu: corporate governance, komunika-
cja społeczna (marketing społeczny, reklama 
społeczna, itp .), społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CSR), stosowanie dobrych praktyk na 
rynku finansowym . I miejsce przyznano Agniesz-
ce Goliszewskiej za pracę magisterską pt . Rada 
Nadzorcza w systemie ładu korporacyjnego 
spółki akcyjnej (promotor − prof . dr hab . Miro-
sław Stec, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) .

24 października
Rozstrzygnięcie Konkursu Ogólnopol-
skich Nagród „Czysty Biznes” 2008
 Podczas X Jubileuszowego Spotkania Klubów 
Czysty Biznes w Tomaszowicach k . Krakowa 
ogłoszono wyniki konkursu, którego celem było 
promowanie przedsiębiorstw podejmujących 
działania na rzecz ochrony środowiska oraz 
innowacyjnych i oryginalnych przedsięwzięć 
ekologicznych realizowanych przez firmy . Orga-
nizatorem konkursu była Fundacja Partnerstwo 
dla Środowiska, która od 10 lat corocznie wy-
różnia przedsięwzięcia nowatorskie, efektywne 
ekologicznie i ekonomicznie aż w 6 katego-
riach . Laureatami edycji 2008 zostali: ENERGIA 
PRASZKA, Częstochowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Sobuczynie, Aura Cosmetics Sp . 
z o .o, Dom Marki Max von Jastrov, Artur Gnat, 
Andrzej Szwajda S .C ., Papuga Hotel S .C .

28 października
Konkurs „Raporty Społeczne 2008”
 Podczas konferencji Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu 2008 miało miejsce wręczenie 
nagród za najlepiej sporządzone raporty  
z zakresu społecznej odpowiedzialności biz-
nesu . W konkursie udział wzięło 11 przedsię-
biorstw działających na rynku polskim, a 14 
raportów przez nich zgłoszonych oceniało jury 
złożone z ekspertów z dziedziny ekonomii, 
ochrony środowiska, spraw społecznych i spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu .  
W konkursie „Raporty Społeczne 2008 – Nagro-
dy za najlepiej sporządzone raporty z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu” zwy-
ciężyła Grupa Lotos S .A . Wyróżnienie otrzymał 
Bank Millennium S .A . W głosowaniu interneto-
wym w opinii interesariuszy najlepiej sporządzo-
ne raporty przedstawiły Kompania Piwowarska 
SA i Polski Koncern Naftowy ORLEN S .A . 

19 listopada
Liderzy Filantropii 2008
 Forum Darczyńców w Polsce przyznało tytuł 
Lidera Filantropii 2008 w dwóch kategoriach: 
dla firmy, która przekazała w minionym roku 
najwięcej środków na cele społeczne oraz 
dla firmy, która przekazała na cele społeczne 
największy odsetek swoich dochodów przed 
opodatkowaniem . Zwycięzcą konkursu  
w pierwszej kategorii została Telekomuni-
kacja Polska, która przekazała w 2007 roku 
na cele społeczne 26 450 779,00 zł . Kwota ta 
stanowi blisko 2,6% dochodów firmy przed 
opodatkowaniem, co zapewniło spółce także 
trzecie miejsce w drugiej kategorii konkursu . 
Drugie miejsce w I kategorii zajęła KGHM 
Polska Miedź (7 829 663 zł), a trzecie – Polski 

Koncern Naftowy ORLEN (7 479 951 zł) .  
W drugiej kategorii zwyciężył Powiślański 
Bank Spółdzielczy z Kwidzyna, który przezna-
czył 5,51% swoich dochodów na działalność 
społeczną, przyznając darowizny na łączną 
kwotę 256 810,28 zł .

27 listopada
Gala konkursu ZŁOTE SPINACZE 2008 
 Podczas uroczystej gali w hotelu Hyatt  
w Warszawie miało miejsce wręczenie nagród 
w konkursie na najlepsze projekty PR w Polsce . 
Nagrody zostały przyznane m .in . w katego-
riach: Corporate Social Responisibility, Kampa-
nia edukacyjna i Kampania społeczna . Wśród 
laureatów znaleźli się m .in . Partnerzy FOB – 
Coca-Cola HBC Polska wraz z Coca-Cola Poland 
Services – za Fundusz Kropla Beskidu oraz Mi-
crosoft – Złoty Spinacz w kategorii Kampania 
edukacyjna za „Partnerstwo dla Przyszłości” . 
Konkurs Złote Spinacze od sześciu lat jest orga-
nizowany przez Związek Firm Public Relations . 
Współorganizatorem gali konkursu był w tym 
roku Harvard Business Review Polska .

5 grudnia 
Uroczysta gala XI edycji programu 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”
 Program, którego organizatorem jest Instytut 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-
watnym, jest obecnie afiliowany przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej . Przedsiębiorstwa biorące 
udział w programie poddawane są audytowi  
w zakresie zgodności prowadzonej przez siebie 
działalności z zasadami etyki . Te, które uzyskają 
pozytywną weryfikację, dostają możliwość legi-
tymowania się znakiem „Przedsiębiorstwo Fair 
Play” . Do tegorocznej edycji programu zgłosiło 
się 798 firm z całego kraju, z których 753 spełni-
ły stawiane przed nimi wymagania regulamino-
we i pomyślnie zakończyły weryfikację otrzymu-
jąc tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 
2008” . Kapituła w XI edycji programu przyznała 
15 nagród głównych – statuetek „Przedsię-
biorstwo Fair Play”, 24 nominacje do statuetki 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”, 7 Platynowych 
Statuetek, 28 Platynowych Laurów, 34 Złote 
Laury, 53 Srebrne Laury, 47 Brązowych Laurów, 
103 Złote Statuetki, 92 Złote Certyfikaty .

22 grudnia 
Polskie agencje laureatami Magellan
Awards w kategorii Community rela-
tions
 W tegorocznej edycji Magellan Awards 
– międzynarodowego konkursu branży PR 
organizowanego przez League of American 
Communications Professional (LACP) brą-
zowymi nagrodami w kategorii Community 
Relations uhonorowano dwie polskie agencje: 
Alert Media Communications za program 
edukacji medialnej MediaStarter realizowany 
dla Canal+ Cyfrowy oraz agencji On Board PR 
za kampanię „Partnerska rodzina”, realizowaną 
w ramach projektu „Elastyczny Pracownik – 
Partnerska Rodzina”, koordynowanego przez 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku . 
Ponadto w konkursie dwie srebrne statuetki 
otrzymała agencja Partners of Promotion 
(kategoria Corporate/ Organizational Commu-
nication) .

PROJEKTY, 
INICJATYWY, AKCJE

Styczeń
Powołanie Komitetu Technicznego ds. 
Odpowiedzialności Społecznej
− prace nad ISO 26000
 Celem działania Komitetu Technicznego, po-
wołanego przez Polski Komitet Normalizacyjny 
jest wsparcie procesu tworzenia międzynaro-
dowej normy dotyczącej społecznej odpowie-
dzialności – ISO 26000, a następnie opracowa-
nie polskiej wersji normy . Standard tworzony 
jest dzięki zaangażowaniu interesariuszy,  
a jego uruchomienie planowane jest na 2010 
rok . W pracach Komitetu udział biorą m .in . 
przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu – Mirella Panek-Owsiańska  
i Aleksandra Stanek .

Styczeń
Etyczne Biuro
 W ramach projektu Grupa eFTe zapropo-
nowała praktyczne rozwiązania możliwe 
do zastosowania niemal w każdym biurze . 
Zorganizowano warsztaty dla 5 warszaw-
skich organizacji pozarządowych, w ramach 
których stworzone zostały indywidualne plany 
działania dla każdej z organizacji . Odbyło 
się również otwarte spotkanie informacyjne 
poświęcone społecznej i ekologicznej odpo-
wiedzialności organizacji pozarządowych, 
z udziałem organizacji uczestniczących w 
projekcie . Praktyczne rozwiązania ułatwiają-
ce podejmowanie społecznie i ekologicznie 
odpowiedzialnych decyzji zostały umieszczone 
na specjalnie utworzonej stronie internetowej 
www .etycznebiuro .pl .

11-13 marca
Różne oblicza 
odpowiedzialnego biznesu 
 W ramach projektu Koło Naukowe Strategii 
Gospodarczej z Uniwersytetu Warszawskiego 
i Ligi Odpowiedzialnego Biznesu odbyły się 
szkolenia: „Zaangażowanie społeczne,  
dbałość o środowisko i etyka w działaniach – 
odpowiedzialny biznes w trzech odsłonach” 
(Forum Odpowiedzialnego Biznesu); „Jak  
i po co angażować pracowników w działania 
na rzecz innych? Wolontariat pracowniczy  
w Citi Handlowy” (Fundacja Kronenberga przy 
Citi Handlowy); „Jak w działaniach firmy od-
powiadać na potrzeby społeczne? Marketing 
zaangażowany społecznie i produkt użyteczny 
społecznie” (Danone Sp . z o .o .) .

13 marca
Kodeks Dobrych Praktyk Rynku Finan-
sowego
 W wyniku współpracy trzydziestu organizacji 
zrzeszających podmioty oferujące produkty  
i usługi finansowe, organizacji i instytucji 
reprezentujących interesy klientów, innych in-
stytucji rynkowych, przy udziale ekspertów ze 
środowiska akademickiego, pod auspicjami Ko-
misji Nadzoru Finansowego, został opracowany 
Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego . 
Zbiór 16 zasad uniwersalnych dla całego rynku 
finansowego zawiera podstawowe wartości 

i ideały etyczne przyświecające podmiotom 
finansowym, w szczególności w relacjach  
z klientami, jednocześnie pozostawiając ich 
organizacjom branżowym swobodę kształto-
wania szczegółowych zasad, specyficznych dla 
poszczególnych branż i sektorów rynku .

2-23 kwietnia 
Rynek doskonały… 
znaczy odpowiedzialny 
 Inicjatywa zrealizowana przez Koło Naukowe 
Rynku Kapitałowego „Index” z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie we współpracy 
z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu . W ramach 
projektu odbyły się następujące szkolenia: 
„Corporate Governance”, (Pricewaterhouse-
Coopers); „Tworzenie indeksów SRI – przykład 
The Dow Jones Sustainability Indexes”, Valen-
tina Pokrovskaya (Liderka LOB, KN „Index”); 
„DJSI STOXX – DJSI EURO STOXX – analizy, 
porównania, prognozy oraz psychologia ryn-
ku” (KN „Index”); „Odległe rynki, różne klasy 
aktywów, nowe style inwestycyjne – rynek 
funduszy zagranicznych w Polsce” (Analizy 
Online) . Po zakończeniu szkoleń materia-
ły zostały udostępnione w postaci kursu 
e-learningowego, dostępnego bezpłatnie dla 
wszystkich zainteresowanych .

29 kwietnia
„Poznaj CSR”! Dzień z odpowie-
dzialnym biznesem na Politech-
nice Warszawskiej 
 W ramach wydarzenia zorganizowanego 
przez organizację studencką ESTIEM, we 
współpracy z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu, 
dr Andrzej Brzozowski wygłosił wykład „Biznes 
– czy to tylko szmal? Czyli po co biznesowi 
troska o środowisko naturalne i otoczenie 
społeczne”, zaś przedstawiciele firmy BP zazna-
jomili studentów z codzienną perspektywą 
odpowiedzialnych działań podczas szkolenia 
„CSR na co dzień, czyli co oznacza Odpowie-
dzialny Biznes dla firmy – perspektywa BP” .

Kwiecień
Ubieraj się „Modnie i etycznie” 
 Projekt „Modnie i etycznie”, realizowany 
przez Polską Akcję Humanitarną, ma na celu 
uwrażliwiać polskich konsumentów, zwłaszcza 
studentów, nauczycieli i instytucje związane  
z rynkiem mody i przemysłem odzieżowym, na 
kwestię warunków pracy przy produkcji ubrań 
w Polsce i na świecie oraz aktywizować do 
rozwinięcia odpowiedzialnego (świadomego) 
społecznie postępowania firm i osób tworzą-
cych rynek odzieżowy i mody w Polsce .  
W kwietniu ukazał się pierwszy newsletter 
programu . W ramach projektu przetłumaczo-
no na język polski raport „Clean Clothes Cam-
paign” („Zróbmy porządki w świecie mody”)  
o warunkach pracy w przemyśle odzieżowym  
z 2006 roku oraz jego aktualizację z roku 2007, 
zawierającą informacje o tym, co faktycznie 
zrobiły wielkie firmy odzieżowe, żeby popra-
wić sytuację swoich pracowników .

Kwiecień
Obchody Dnia Ziemi 2008
 Tematem przewodnim tegorocznych obcho-
dów było hasło „Klimat w potrzebie” . Różnego 

rodzaju inicjatywy proekologiczne, takie jak 
wystawy, konkursy, debaty, odbyły się w wielu 
miastach w całej Polsce . W Warszawie na 
Polach Mokotowskich został zorganizowany 
festyn . Na odwiedzających czekało wiele atrak-
cji – m .in . 20 różnych punktów tematycznych, 
ekologiczne jedzenie i pokazy sprzętu związa-
nego z badaniem klimatu . Sporą popularno-
ścią cieszyło się stoisko recyklingowe, gdzie 
można było pozbyć się starego i niepotrzebne-
go sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, 
otrzymując w zamian różnego rodzaju sadzon-
ki . Festyn zakończył się projekcją nagrodzo-
nego Oscarem filmu „Niewygodna prawda” . 
W Krakowie w ramach obchodów odbyła się 
m .in . akcja sadzenia alejki drzew na szlaku 
Kraków-Morawy-Wiedeń Greenways, zainicjo-
wana przez Fundację Aeris Futuro i Fundację 
Partnerstwo Dla Środowiska we współpracy 
z Filią nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz Urzędem Miasta Krakowa . W akcji 
udział wzięli fundatorzy przedsięwzięcia: IKEA 
Kraków, MARR, Hewitt Associates oraz AKG 
Architektura Krajobrazu . 

10-11 maja
Fairtrade Festiwal
 W kilku miastach w Polsce odbyły się różne 
inicjatywy z okazji Światowego Dnia Sprawie-
dliwego Handlu . Fairtrade Festiwal w Krako-
wie, zorganizowany przez nieformalną Grupę 
Fairtrade Kraków oraz Fundację Wspierania 
Inicjatyw Ekologicznych i Polską Zieloną Sieć, 
to m .in . piknik edukacyjny w Parku Jordana . 
Po mieście jeździł Tramwaj Fairtrade, w którym 
rozmawiano na temat idei Sprawiedliwego 
Handlu, prezentowano wystawę „To jest 
PYCHA – 7 uczynków konsumenckich”, a także 
można było degustować produkty Fairtrade . 
Warszawa przygotowała w Planie B Dzień 
Dekonsumpcji, z kolei Lublin zorganizował 
konferencję prasową wraz z poczęstunkiem 
Fair Trade dla dziennikarzy .

27 maja 
„Różność = równość?” – podsu-
mowanie projektu „Równanie”
 W debacie zorganizowanej przez Studenckie 
Koło Menedżerów (Uniwersytet w Białymsto-
ku) wzięli udział profesorowie białostockich 
uczelni, przedstawiciele Departamentu Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta oraz lokalnych 
firm . W ramach projektu „Równanie” w lutym 
i marcu 2008 roku przeprowadzono 17 szkoleń 
na temat odpowiedzialnego biznesu w biało-
stockich liceach, w których udział wzięło ok . 
400 licealistów .

11 lipca 
PKPP Lewiatan ogłosił Manifest  
Klimatyczny
 Przedsiębiorcy skupieni w Polskiej Konfedera-
cji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przyjęli 
Manifest Klimatyczny . Zgodnie z nim Polska 
powinna dążyć do złagodzenia swojej trudnej 
sytuacji jako kraju „wysokowęglowego” i pro-
mować efektywną i innowacyjną gospodarkę, 
zdolną do konkurowania na świecie poprzez 
wykorzystanie funduszy ze sprzedaży nadwy-
żek określonych w Protokole z Kioto i środków 
pozyskanych z aukcji uprawnień do emisji 
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gazów cieplarnianych . Należy też wprowadzić 
prawne uregulowania zachęcające do inwe-
stowania w odnawialne źródła energii i czyste 
technologie . Ogłoszenie dokumentu odbyło 
się w obecności Ministra Środowiska Macieja 
Nowickiego podczas dorocznego spotkania 
Przyjaciół Konfederacji .

Lipiec
11 edycja kursu “Challenges of Sustaina-
ble Development in Poland”
 W trzytygodniowym kursie, organizowa-
nym corocznie przez Fundację Sendzimira, 
wzięła udział grupa 22 studentów, człon-
ków organizacji pozarządowych i młodych 
naukowców . Jednym z działań zrealizowanych 
przez kursantów był projekt dotyczący zrówno-
ważonego rozwoju lokalnej społeczności . 
Stanowił on część cyklicznego projektu „Teoria 
i praktyka zrównoważonego rozwoju lokalnej 
społeczności”, w ramach którego corocznie 
studenci kursu starają się przeprowadzić 
analizę optymalnych warunków dla wdrożenia 
idei zrównoważonego rozwoju w wybranej 
społeczności lokalnej i na potrzeby rozwiąza-
nia konkretnego problemu .

Sierpień
Certyfikat „Przyjazny rowerom”
 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Pro-
gram Zielone Szlaki – Greenways rozpoczęła 
pilotażowe wdrażanie polskiej edycji certy-
fikatu „Przyjazny Rowerom” (Bike Friendly) . 
Jest to standard i system certyfikacji obiektów 
turystycznych i innych obiektów promujących 
zrównoważony transport uwzględniający spe-
cyficzne potrzeby rowerzystów i turystów ro-
werowych . Wśród korzyści dla firm i instytucji, 
które pozyskają certyfikat, są m .in .: otrzymanie 
ekoetykiety jakościowej, wyróżnienie spośród 
konkurencji, prezentacja obiektów na mapach 
i przewodnikach turystycznych, a także ujed-
nolicona promocja na stronie internetowej .

13 września 
Przegląd reklamy społecznej
 W ramach II edycji Przeglądu Reklamy 
Społecznej w Kinie Muranów w Warszawie, 
podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, odbył się drugi pokaz filmów 
reklamowych . Pierwszy pokaz miał miejsce  
28 czerwca w Gdańsku w trakcie Gdańskiej 
Konferencji Ekonomii Społecznej . Celem 
przeglądu było przybliżenie historii i genezy 
reklamy społecznej w Polsce i na świecie oraz 
przedstawienie mechanizmów tworzenia pro-
fesjonalnych kampanii społecznych . Uczestnicy 
pokazu mieli okazję poznać wyniki badań sku-
teczności kampanii społecznych oraz obejrzeć 
najciekawsze dokonania w tej dziedzinie  
w Polsce i na świecie .

15 września
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej  
zaprasza firmy do budowania partnerstw
 Rekrutacja do udziału w wybranych działa-
niach w ramach inicjatywy „CSR dla Górnego 
Śląska . Międzysektorwa wiosna 2008/2009” 
zakończyła się wyborem 55 organizacji pozarzą-
dowych z terenu województw śląskiego  
i opolskiego, zainteresowanych pozyskaniem 

partnera z sektora biznesu i zawiązaniem 
międzysektorowej współpracy . Kolejnym 
etapem była rekrutacja – przede wszystkim 
dzięki pomocy Regionalnego Centrum Biznesu 
– około 20 firm z terenu województw śląskiego 
i opolskiego zainteresowanych pozyskaniem 
partnera z trzeciego sektora i zawiązaniem mię-
dzysektorowej współpracy do dnia 31 .01 .2009 r .
Inicjatywa współfinansowana jest przez Trust 
for Civil Society in Central and Eastern Europe 
oraz Fundację im . Friedricha Eberta .

27-28 września
Firma Przyjazna Bieganiu  
– edycja jesienna
 W tegorocznej edycji programu wzięły udział 
24 przedsiębiorstwa, których pracownicy star-
towali w maratonie lub – jako zespoły –  
w sztafecie . Pierwsze miejsce zostało przyzna-
ne ex aequo Herbalife oraz Antalis Poland/ 
Politechnika Warszawska, druga pozycja  
została „wybiegana” przez Action Team,  
a trzecimi w klasyfikacji byli biegacze  
z Philip Morris Polska . Celem programu „Firma 
Przyjazna Bieganiu” jest aktywizacja sportowa 
pracowników firm w oparciu o ich środowisko 
zawodowe i zachęcenie ich do wzięcia udziału 
w Warszawskim Festiwalu Biegowym . Orga-
nizatorem programu jest Fundacja „Maraton 
Warszawski” .

13 października
Flash Mob Alarm Klimatyczny
 Na warszawskim Placu Trzech Krzyży uczest-
nicy wydarzenia zorganizowanego przez 
Koalicję Klimatyczną mieli szansę zadzwonić 
na „Alarm Klimatyczny” . W tym czasie w pobli-
skim hotelu Sheraton toczyły się nieoficjalne 
obrady ministrów środowiska, stanowiące 
wstęp do grudniowej Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji w sprawie Zmian Klimatu . 
Uczestnicy akcji uderzyli w dzwony i dzwonki, 
aby zachęcić ministrów do podjęcia zdecydo-
wanych działań na rzecz ochrony klimatu .

25-26 października
Śląska Akademia CSR i Współpracy  
Międzysektorowej 2008 zakończona
 Akademia, prowadzona w ramach inicjatywy 
„CSR dla Górnego Śląska . Międzysektorowa 
wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywie-
nia współpracy między sektorami”, trwała od 
maja do października 2008 r . Jej celem było 
wykształcenie lokalnych doradców ds . CSR 
i współpracy międzysektorowej, a zarazem 
multiplikatorów idei CSR, tak by po zakończe-
niu projektu byli żywo obecni w środowiskach 
decyzyjnych regionu i w istotny sposób wpły-
wali na działania jego głównych aktorów . Na 
Akademię złożył się cykl ośmiu weekendowych 
seminariów i warsztatów, w których wzięło 
udział 21 uczestników, głównie osób aktywnie 
biorących udział w życiu lokalnej społeczności 
i zawodowo związanych ze środowiskiem trze-
ciego sektora, ale także tych reprezentujących 
administrację publiczną oraz sektor biznesu .

Październik
Internetowe dossier „KLIMAT 2008”
 Biuro Regionalne Fundacji im . Heinricha 
Bölla w Warszawie opublikowało internetowe 

dossier „KLIMAT 2008” . Miało ono na celu przy-
bliżenie internautom problematyki związanej 
z polityką energetyczną i klimatyczną oraz 
przedstawienie różnorodności opinii, poglą-
dów i stanowisk głównych aktorów negocjacji 
– takich jak Unia Europejska, Stany Zjednoczo-
ne, Chiny, Indie, Rosja, czy też goszcząca  
w tym roku Szczyt Klimatyczny Polska . Zebrane 
w dossier materiały tłumaczyły przyczyny  
i skutki zmian klimatu oraz wprowadzały  
w przebieg i specyfikę związanych z zapobie-
ganiem zmianom klimatycznym międzyna-
rodowych procesów . Do czasu zakończenia 
Konferencji Klimatycznej w Poznaniu dossier 
było aktywne i sukcesywnie uzupełniane .

17-23 listopada
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  
w Polsce
 Była to pierwsza i największa globalna 
kampania promująca postawy przedsiębiorcze 
wśród młodych ludzi . Główny koordynator 
Tygodnia w Polsce – PKPP Lewiatan – zaprosiła 
do współpracy 92 organizacje, firmy i insty-
tucje . Organizatorzy Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w Polsce przeprowadzili 
łącznie ponad 1500 wydarzeń . Największy 
zasięg miał koordynowany przez Fundację 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości projekt 
„Otwarta firma”, w ramach którego 53,5 tys . 
dzieci i młodzieży odwiedziło przedsiębior-
stwa, by przyjrzeć się ich działalności . Wszyst-
kie inicjatywy przekonywały młodych ludzi, że 
warto być przedsiębiorczym i kreatywnym oraz 
że warto się dobrze przygotować do wdraża-
nia swoich pomysłów w życie − także poprzez 
założenie własnej firmy .

RAPORTY, BADANIA,  
PUBLIKACJE

15 stycznia
Raport „Nowe podejście do zrównowa-
żonego rozwoju przedsiębiorstw”
 Raport stworzony przez międzynarodową 
grupę ekspertów z Chin, Hiszpanii, Singapu-
ru, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 
prezentuje nowe podejście do kwestii zrów-
noważenia potrzeb inwestorów, społeczeń-
stwa i środowiska, i udziela liderom biznesu 
zwięzłych porad opartych na systematycznej 
analizie studiów przypadków firm . Przyto-
czone przykłady i praktyki z całego świata 
pokazują, że uwzględnienie kwestii zrównowa-
żonego rozwoju w strategii gospodarczej daje 
namacalne korzyści ekonomiczne i społeczne, 
zarówno bezpośrednie, jak i długoterminowe . 
Raport przedstawia także dziesięć etapów, 
które organizacje powinny przejść, jeżeli chcą 
funkcjonować jako innowacyjne przedsiębior-
stwa, kierujące się ideą zrównoważonego roz-
woju . Sponsorami raportu są firmy Cisco i BT .

27 lutego
Społeczna odpowiedzialność  
przedsiębiorstw w świetle badań  
Grant Thornton International
 Raport w ramach International Business  
Report, przeprowadzony przez Grant  

Thornton, wykazuje, że spośród 34 badanych 
krajów, w których zadawano pytania dotyczące 
prowadzenia działań CSR, Polska plasuje się  
na trzynastym miejscu, tuż za słynącą  
z działań prospołecznych Szwecją . Z sondażu 
wynika, że polscy przedsiębiorcy są świado-
mi społecznego aspektu prowadzonej przez 
siebie działalności, a polski biznes coraz lepiej 
rozumie swoją rolę i miejsce we współcze-
snym społeczeństwie i podejmuje z własnej 
inicjatywy działania zgodne z duchem CSR, 
nawet jeśli nie ma ich zapisanych w formalnej 
strategii działania .

Luty
Szlachetna propaganda dobroci, czyli 
drugi tom o reklamie społecznej
 Książka jest kontynuacją pierwszej w Polsce 
– i dotąd jedynej – monografii o reklamie nie-
komercyjnej „Propaganda dobrych serc czyli 
rzecz o reklamie społecznej” . Książkę, w opra-
cowaniu i pod redakcją Piotra Wasilewskiego, 
przygotowali naukowcy, analitycy i praktycy 
– specjaliści w omawianej problematyce . 
Grono autorów objaśnia, ocenia i jednocześnie 
umiejscawia zjawisko w szerszym, dotychczas 
nieznanym kontekście, tym samym uzupełnia-
jąc i poszerzając kompendium wiedzy zawarte 
w „Propagandzie dobrych serc” . Partnerem 
projektu został Plus GSM, sponsorami – BP Pol-
ska, Commercial Union Polska, Danone, Grupa 
Żywiec S .A ., RWE Stoen .

7 marca
„Wspieranie rozwoju społecznej  
odpowiedzialności biznesu w Polsce. 
Raport ze spotkań z interesariuszami”
 Raport jest zbiorem rekomendacji doty-
czących rozwoju CSR w Polsce . Powstał jako 
rezultat dialogu wielosektorowego, łączącego 
przedstawicieli biznesu, rządu, organizacji po-
zarządowych, związków zawodowych, mediów 
i uczelni wyższych, zorganizowanego przez 
Program Narodów Zjednoczonych ds . Rozwoju 
(UNDP) . Prezentacji raportu dokonano podczas 
spotkania „Społeczna odpowiedzialność bizne-
su jako polityka publiczna? Wnioski i rekomen-
dacje interesariuszy dot . rozwoju społecznej 
odpowiedzialności biznesu w Polsce” .

24 kwietnia
Drugi ranking CSR Manager Magazin
 Firmy Danone, ABB, BP i Kompania Piwo-
warska znalazły się na czele rankingu Good 
Company przygotowanego przez Manager 
Magazin . Organizatorzy – w ankiecie przygo-
towanej przez eksperta FOB, Bolesława Roka – 
pytali o pełen zakres działań dotyczących CSR . 
Tegoroczna ankieta składała się z 60 pytań 
zamkniętych, pogrupowanych w 5 kategorii, 
odpowiadających najistotniejszym obszarom 
działalności firm: strategia, relacje z klientami, 
partnerami biznesowymi, pracownikami oraz 
zaangażowanie społeczne .

Maj
Percepcja korupcji w polskich firmach – 
X Globalny raport Ernst&Young
 Polskie firmy uznają korupcję za mniejsze 
wyzwanie niż firmy z krajów rozwiniętych .  
A to właśnie w naszym kraju przedsiębiorstwa 

ponad dwukrotnie częściej spotykają się  
z przypadkami korupcji . Takie wyniki przyniósł 
dziesiąty globalny raport Ernst&Young, 
dotyczący percepcji łapownictwa i korupcji 
oraz związanych z nimi kosztów dla firm . 
Niemal co piąta polska firma doświadczyła 
incydentu związanego z korupcją, czyli ponad 
dwukrotnie więcej w porównaniu z rynkami 
rozwiniętymi . Jednak zarówno firmy z rynków 
rozwiniętych, jak i polskie, zgodnie wskazują  
3 negatywne konsekwencje postawienia firmie 
zarzutów korupcji: karę, utratę możliwości pro-
wadzenia działalności i niemożność rozwoju 
biznesu .

4 czerwca
Raport „Polacy w zwierciadle  
ekologicznym 2008”
 Wyniki najnowszego badania zostały ogło-
szone podczas panelu edukacyjno-informacyj-
nego zorganizowanego przez Instytut na rzecz 
Ekorozwoju wspólnie z Klubem Publicystów 
Ochrony Środowiska EKOS . Kolejna edycja ba-
dań (prowadzonych rokrocznie od 16 lat), prze-
prowadzonych w kwietniu 2008 roku na próbie 
1136 osób, przez dr . Artura Bołtromiuka oraz 
mgr . Tadeusza Burgera, w Instytucie na rzecz 
Ekorozwoju, pokazała, że najczęstszą przyczyną 
niepodejmowania działań na rzecz środowiska 
jest brak zainteresowania problemem (48%), 
brak wiary w skuteczność działań (43%) oraz 
niechęć do zmiany przyzwyczajeń (31%) .

10 czerwca
Co wiemy o zmianie klimatu?  
− wyniki badań nad świadomością 
zmian klimatycznych wśród Polaków
 Polacy wprawdzie posiadają ogólną wiedzę 
na temat zmian klimatycznych, ale nie potrafią 
wskazać przyczyn tych zjawisk . Aż jedna trzecia 
naszych rodaków przyznaje, że nie robi nic, aby 
we własnym zakresie zahamować negatywne 
przemiany dotykające naszą planetę – wynika 
z ogólnopolskich badań przeprowadzonych 
dla CSRinfo przez instytut badawczy TNS 
OBOP . Wyniki badań nad postawami i wiedzą 
Polaków o zmianie klimatu zaprezentowano 
podczas konferencji prasowej poświęconej 
wpływowi zmiany klimatu na gospodarkę  
i biznes . Podczas spotkania ogłoszono również 
wydanie „Przewodnika dla firm o zmianie 
klimatu”, opracowanego przez CSRinfo dzięki 
wsparciu firmy Vattenfall Poland .

Czerwiec
Społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstw państwowych 
 W Raporcie Ministerstwa Skarbu Państwa 
o Przekształceniach Własnościowych w 2006 
roku, opublikowanym w roku 2008, osob-
ny rozdział poświęcono uwarunkowaniom 
społecznej odpowiedzialności w przedsiębior-
stwach z udziałem Skarbu Państwa . Podjęto 
w nim rozważania na temat społecznej roli 
przedsiębiorstwa i tworzenia bilansu spo-
łecznego, omówiono zasady CSR w praktyce 
działania administracji rządowej, jak również 
zanalizowano ich stosowanie na wybranych 
przykładach . Autorem rozdziału jest Krzysztof 
Pawlas – członek Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu .

Lipiec
Polacy nie wierzą w filantropię biznesu
 Aż 73% Polaków jest zdania, że wydatki biz-
nesu na nagłaśnianie swojej dobroczynności 
są często wyższe niż wydatki na rzeczywiste 
działania społeczne – wynika ze wspólnego 
badania „Odpowiedzialny biznes” firmy do-
radczej On Board PR i PBS DGA . Z przeprowa-
dzonego badania wynika również, że zdaniem 
93% Polaków firmy mogłyby robić dużo więcej 
w obszarze działalności dobroczynnej . Zdecy-
dowana większość Polaków (76%) jest zdania, 
że firmy podejmują działalność filantropijną, 
„bo takie działania przynoszą im rozgłos”,  
a tylko 9% z nas uważa, że biznes podejmuje 
działania dobroczynne „z poczucia odpowie-
dzialności” . 

1 września
Raport URE nt. społecznej  
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
energetycznych
 Raport jest efektem prac Zespołu do Spraw 
Prac Badawczych nad Problematyką Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energe-
tycznych, powołanego w kwietniu 2008 roku 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki . 
Raport pozwala prześledzić, w jaki sposób 
organy innych państw angażują się w SOB, 
jakimi instrumentami popierają tę koncepcję 
oraz w jakim stopniu te doświadczenia można 
wykorzystać na polskim rynku w warunkach 
ograniczonej konkurencji . Wskazuje również 
możliwości zaangażowania się Prezesa URE  
w nurt społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw energetycznych .

4 września
Raport z badań: Sytuacja pracownic 
super- i hipermarketów
 W kwietniu 2008 roku, w ramach realizacji 
działań nakierowanych na wzmocnienie ochro-
ny praw kobiet w super- i hipermarketach  
w Polsce, Koalicja KARAT przeprowadziła 
badania mające na celu zebranie informacji 
od kobiet zatrudnionych w super- i hipermar-
ketach na temat ich warunków pracy . Badane 
są pracownicami zarówno międzynarodowych 
(Carrefour, Real, Tesco, Rast, Biedronka), jak 
i lokalnych sieci sklepów wielkopowierzch-
niowych (Lewiatan, Avita, Kefirek) . Analiza 
doświadczeń kobiet pomogła zidentyfikować 
obszary oraz formy naruszeń praw pracow-
niczych (obszary krytyczne, wymagające po-
prawy) w sieciach sklepów wielkopowierzch-
niowych oraz wskazała słabe punkty systemu 
przestrzegania prawa pracy . Na tej podstawie 
wypracowane zostaną rekomendacje w zakre-
sie stanowienia i stosowania prawa pracy . 
 
23 września
Liderzy Indeksu BI-NGO 2008
 Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji 
Pozarządowych zaprezentował wyniki badania 
oceniającego strony internetowe 500 najwięk-
szych firm w Polsce (wg dziennika Rzeczpo-
spolita) pod kątem komunikacji w zakresie 
zaangażowania społecznego . Wśród liderów 
Indeksu BI-NGO 2008 znaleźli się: PKN ORLEN, 
PZU, KGHM Polska Miedź, Bank Zachodni WBK, 
Bank Handlowy w Warszawie, Danone,  
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BZ WBK AIB TFI, Bank BGŻ SA oraz Fortis Bank 
Polska . Badanie zostało przeprowadzone  
w maju 2008 r . Jakość komunikowania na 
temat społecznego zaangażowania firm 
oceniana była w pięciu obszarach: przywódz-
two i polityka firmy, strategia zaangażowania, 
budowanie relacji, przejrzystość finansowa 
i mierzenie efektów oraz komunikowanie . 
Weryfikację procesu przygotowania Indeksu 
BI-NGO przeprowadziła firma Pricewater-
houseCoopers . Partnerem projektu była 
Rzeczpospolita .

Wrzesień
Jak propagować sprawiedliwy handel? 
Poradnik dla aktywistów
 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 
Grupa Fairtrade Kraków, wspólnie z innymi 
organizacjami (w tym Polską Zieloną Siecią) 
wydały praktyczny poradnik dla aktywistów 
zainteresowanych rozwojem sprawiedliwego 
handlu w Polsce . Poradnik jest uwieńczeniem 
projektu „Fairtrade w Krakowie”, którego 
głównym celem była aktywizacja ludzi mło-
dych na rzecz sprawiedliwego handlu  
i organizacja kolorowego festiwalu w Świato-
wy Dzień Sprawiedliwego Handlu . Publikacja 
jest dostępna na stronie www .ekonsument .pl .

9 października
Raport „[R]ewolucja energetyczna  
dla Polski”
 Greenpeace Polska przedstawił raport „[R]
ewolucja energetyczna dla Polski; Scenariusz 
zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii  
w perspektywie długookresowej”, który wska-
zuje, że nasz kraj ma ogromny niewykorzysta-
ny potencjał odnawialnych zasobów energii 
i, wbrew powszechnym opiniom, nie jest 
„skazany” na węgiel . W publikacji pokazano, 
że Polska może i powinna pójść w kierunku 
bardziej efektywnego i zrównoważonego 
systemu pozyskiwania i wykorzystania energii . 
Najważniejszym przesłaniem tego raportu jest 
apel o zmianę sposobu myślenia o energii  
i sposobach jej pozyskiwania w dobie kryzysu 
klimatycznego i energetycznego, co spowo-
dowałaby jednocześnie zmniejszenie przez 
Polskę emisji CO2 .

28 października 
Świadomość Ekologiczna Polskich 
Internautów 
 W ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
2008 przedstawione zostały wyniki z badania 
„Świadomość ekologiczna internautów” 
przeprowadzonego na zlecenie Stowarzysze-
nia Forum Odpowiedzialnego Biznesu przez 
firmę Gemius SA we wrześniu 2008 r . Celem 
badania było poznanie wiedzy ekologicznej 
internautów oraz wskazanie źródeł, z których 
czerpią informacje na tematy związane 
z ochroną środowiska, a także zbadanie 
poziomu wrażliwości ekologicznej użytkowni-
ków sieci i zachowań proekologicznych osób 
korzystających z internetu . Z raportu wynika, 
że zdecydowana większość internautów (77%) 
przynajmniej w średnim stopniu martwi się 
stanem środowiska w Polsce, jedynie co  
25 badany deklarował, że nie interesuje się 
sprawami tego typu .

24 listopada
Publikacja „Firma zrównoważonego  
rozwoju. Jak wypracować trwałą  
wartość z uwzględnieniem efektów 
społecznych i ekologicznych” 
 Na spotkaniu zorganizowanym przez BRE 
Bank SA i FOB zaprezentowano opublikowaną 
na polskim rynku książkę Chrisa Laszlo, który 
jest partnerem i współzałożycielem firmy 
Sustainable Value Partners, Inc ., pomagającej 
przedsiębiorstwom w tworzeniu wartości dla 
akcjonariuszy i interesariuszy . Autor udowad-
nia, że zrównoważony rozwój to nie koszt, ale 
zysk i szansa dla biznesu i otoczenia . Główna 
teza książki mówi, iż firmy powinny dostarczać 
innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do 
zmian społecznych i środowiskowych . Laszlo 
na konkretnych przykładach dowodzi, że 
firmy, które rozumieją znaczenie zrównowa-
żonej wartości, przynoszą korzyści zarówno 
udziałowcom, jak i innym interesariuszom . 
Książka cenna dla wszystkich, którzy potrze-
bują uzasadnienia, że tworzenie zrównowa-
żonej wartości jest opłacalne dla biznesu oraz 
praktycznych wskazówek jak takie działania 
wprowadzać w życie .

1 grudnia
CR Navigator – nowy magazyn o CSR
 Ukazał się „CR Navigator” – pierwszy numer 
magazynu na temat społecznej odpowiedzial-
ności biznesu . Magazyn jest częścią multime-
dialnej platformy wymiany myśli i poglądów 
pomiędzy biznesem i NGOsami . Uzupełniają 
go strona internetowa, na której można zna-
leźć najświeższe informacje, wywiady, materia-
ły video oraz cotygodniowy newsletter . W CR 
Navigator znajdziemy publikacje specjalistów, 
case studies, wywiady z osobami zawodowo 
zajmującymi się społeczną odpowiedzialnością 
biznesu, ale także ludźmi z zewnątrz, rozpatru-
jącymi CR w szerszym kontekście kulturowym . 
Każdy numer poświęcony będzie osobnemu 
zagadnieniu – pierwszy dotyczył etycznej 
konsumpcji . Z magazynem współpracują m .in . 
Irena Pichola i Bolesław Rok, członkowie 
zarządu FOB .

2 grudnia
Wyniki I Ogólnopolskiego Badania 
Wolontariatu Pracowniczego 
 Większość polskich firm jest wciąż  
w „okresie dojrzewania”, podczas gdy wolon-
tariat wymaga dojrzałego inicjatora zmian 
społecznych również wewnątrz firmy – wynika 
z I Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu 
Pracowniczego wśród 500 największych firm 
w Polsce, według dziennika Rzeczpospolita, 
zleconego przez Stowarzyszenie Centrum  
Wolontariatu . Z jednej strony, badanie analizu-
je wiedzę pracowników na temat wolontariatu 
pracowniczego oraz ich stosunek do tej formy 
aktywności społecznej . Zaprezentowane zosta-
ły opinie zarówno pracowników zaangażowa-
nych w programy wolontariatu społecznego, 
jak i osób, które w takich programach nie  
brały jeszcze udziału . Druga część badania 
została przeprowadzona wśród decydentów  
w największych firmach w Polsce . Z analizy wy-
nika, że zaledwie 2% firm prowadzi programy 
wolontariatu pracowniczego, nie oznacza to 

jednak, że pozostałe nie angażują się  
w działania na rzecz społeczeństwa . Najczę-
ściej realizowanymi formami wsparcia są po-
moc finansowa (85% respondentów) i pomoc 
rzeczowa (69%) .

17 grudnia
Kompendium CSR
 Publikacja wydawnictwa Mediaplanet, dys-
trybuowana z Gazetą Prawną, przygotowana 
została przez dziennikarzy gospodarczych 
we współpracy z CSRinfo i pod patronatem 
Ministerstwa Gospodarki i Business Centre 
Club . Kompendium podejmuje m .in . zagad-
nienia dotyczące środowiska, etyki biznesu, 
relacji z interesariuszami oraz motywowania 
pracowników . Znaleźć w nim można artykuły 
wyjaśniające czym jest CSR, podstawowe wska-
zówki, jak wprowadzać działania CSR w firmie, 
przykłady dobrych praktyk CSR z Polski i ze 
świata oraz wypowiedzi ekspertów − prakty-
ków odpowiedzialnego biznesu . 

19 grudnia
Publikacja „Odpowiedzialny Biznes  
– Ekologia, Etyka, Społeczeństwo”
 Publikacja wydawnictwa Boston Media 
„Odpowiedzialny Biznes – Ekologia, Etyka, 
Społeczeństwo”, rozprowadzana z dziennikiem 
Rzeczpospolita, powstała pod patronatem 
merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu . Grono ekspertów doradza w niej, w jaki 
sposób i jakimi działaniami można osiągnąć 
równowagę między efektywnością i docho-
dowością a interesem społecznym, wskazuje, 
jak sprostać współczesnym wyzwaniom oraz 
zachęca do integrowania założeń CSR ze 
strategią przedsiębiorstwa . Podejmowana 
jest również tematyka dialogu społecznego, 
ładu korporacyjnego, raportowania społecz-
nego oraz odpowiedzialności społecznej MSP . 
Ponadto w publikacji prezentowane są dobre 
praktyki CSR wdrożone na polskim rynku . 

Grudzień
„Spacerownik po świadomej  
konsumpcji”
 Publikacja jest przewodnikiem po eko-
etycznych miejscach w Warszawie i Krakowie . 
Efekty poszukiwań dostępne są także w wersji 
online, która daje możliwość wynajdywania 
tego typu miejsc na mapie oraz ich komento-
wania, a także dodawania nowych lokalizacji . 
Spacerownik jest inicjatywą Polskiej Zielonej 
Sieci oraz Grupy eFTe . Powstał on w ramach 
projektu „Świadoma konsumpcja . Praktyczny 
przewodnik po Warszawie i Krakowie”, współ-
finansowanego ze środków Komisji Europej-
skiej w ramach programu „Młodzież  
w działaniu” .

Grudzień
Raport „Przyszłość marki korporacyjnej”
 75% polskich konsumentów chce łączyć 
zaufanie do firmy z jej odpowiedzialnością kor-
poracyjną, ale nie zauważa większej aktywności 
przedsiębiorstw w tym obszarze – wynika z ba-
dania „Przyszłość marki korporacyjnej” . Polski 
konsument zmienia swoje oczekiwania wzglę-
dem korporacji, staje się bardziej wymagający 
i świadomy jej zachowań . Korporacje powinny 

zatem nie tylko włączać odpowiedzialność 
korporacyjną do swoich strategii biznesowych, 
ale również o niej komunikować w sposób zro-
zumiały dla konsumenta . Badanie zostało prze-
prowadzone przez IMAS International Sp . z o .o . 
Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej we 
Wrocławiu na zlecenie EURO RSCG SENSORS, na 
reprezentatywnej próbie 505 osób .

Grudzień
Media publiczne najbardziej społecz-
nie odpowiedzialne
 Według raportu opracowanego przez dr . 
Krzysztofa R . Nowakowskiego z Instytutu 
Socjologii UW – dziennikarze i specjaliści ds . 
public relations ocenili, że mediami najbar-

dziej odpowiedzialnymi społecznie są: radio 
publiczne, prasa oraz telewizja publiczna,  
a najmniej radio komercyjne . Finansowanie 
mediów publicznych powinno pochodzić  
z reklam i budżetu państwa . Badanie ankieto-
we było prowadzone od maja do lipca 2008 
roku na próbie 713 dziennikarzy i specjalistów 
ds . public relations . Na podstawie odpowiedzi 
został opracowany indeks odpowiedzialności 
społecznej mediów (im wyższy tym większa 
jest odpowiedzialność społeczna środków 
masowego przekazu) . Partnerami badania byli: 
Instytut Monitorowania Mediów, KRRiTV, TVP 
S .A ., PR SA, FOB, SDP, Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy, SD RP Oddział Warszawski 
oraz PRoto .pl .

Grudzień 
„Responsible Management Education”
 Publikacja pod auspicjami Akademii Leona 
Koźmińskiego stanowi wezwanie do dobrych 
praktyk w nauczaniu menedżerów, a skierowa-
na jest zarówno do menedżerów, jak i pracow-
ników administracji państwowej, szkolnictwa 
i organizacji pozarządowych . W książce pod 
redakcją prof . Wojciecha Gasparskiego pod-
jęto temat jakości kształcenia współczesnych 
menedżerów i jej wpływu na funkcjonowanie 
kierowanych przez nich organizacji . Wśród 
autorów znalazła się m .in . Aleksandra Stanek 
(Forum Odpowiedzialnego Biznesu) . Książkę 
uzupełnia płyta CD z artykułami w języku 
polskim . 
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W roku 2008 ukazały się raporty z zakresu odpowiedzialnego biznesu (CSR), 
zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego następujących firm*: 

• Bank Millennium S .A . „Odpowiedzialny Biznes 07” 
• BRE Bank SA „Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007” 
• Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp . z o .o . “Omne trinum perfectum . W trosce o zrównoważony rozwój” 
• Coca Cola HBC Polska Sp . z .o .o . „Raport Odpowiedzialności Społecznej 2007” 
• Grupa LOTOS S .A . „Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S .A . 2006-2007” 
• Grupa Nowy Styl „Przegląd CSR – Grupa Nowy Styl wobec świata i człowieka” 
• Hewlett-Packard Polska Sp . z o .o . „Cykl Życia” 
• Kompania Piwowarska SA „Odpowiedzialność Społeczna . Raport 2008” 
• Kompania Piwowarska SA „Raport Środowiskowy” 
• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA „Raport środowiskowy 2007” 
• Polski Koncern Naftowy ORLEN S .A . „Raport Ekologiczny 2007” 
• Polski Koncern Naftowy ORLEN S .A . „Raport Społecznej Odpowiedzialności 2007” 
• ZF Polpharma SA „Ludzie Pomagają Ludziom Raport Społeczny 2006-2007” 
• ZF Polpharma SA Starogard Gdański „Program Zrównoważonego Rozwoju - Raport 2007 (raport środowiskowy)”

Ponadto informacje o działalności CSR zostały zamieszczone w raportach finansowych firm:  • Agora SA, • Mondi Świecie S .A ., • Kredyt Bank S .A .

* Informacje na podstawie danych zgromadzonych w ramach konkursu Raporty Społeczne 2008 .

inicjatywy z udziałem i/lub pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

inicjatywy w ramach Programu Partnerstwa

inicjatywy w ramach lub z udziałem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną or-
ganizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją 
społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. 

Stowarzyszenie powstało w 2000 roku i dzięki wypełnianiu po-
stawionych przed nim zadań szybko stało się punktem odniesie-
nia dla tematu odpowiedzialnego biznesu w Polsce . Organizacja 
posiada status organizacji pożytku publicznego . Prowadzi wiele 
działań umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy fir-
mami, przedstawicielami centralnych, regionalnych i lokalnych 
władz publicznych oraz organizacjami pozarządowymi, mając 
na uwadze potrzebę i możliwości implementacji rozwiązań  
i procedur zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju  
i społecznej odpowiedzialności biznesu . 

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 .

Swoją misję Forum realizuje poprzez: 
1.Promowanie odpowiedzialnego biznesu
• Doroczna konferencja Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

(wcześniej pod nazwą „Odpowiedzialny biznes”);
• Targi Dobrych Praktyk CSR;
• Portal www .odpowiedzialnybiznes .pl;
• Newsletter Respo;
• Publikacje o odpowiedzialnym biznesie;
• Współpraca z mediami (Forbes, Harvard Business Review, 

Gazeta Prawna, Marketing w praktyce i inne);
• Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie – cykl spotkań po-

święconych różnym aspektom CSR .

2.Wspieranie firm we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego 
biznesu
Forum pomaga firmom wprowadzać społeczną odpowiedzial-
ność do codziennej praktyki biznesowej poprzez:
• Program Partnerstwa − kompleksowy program współpracy 

z firmami, który obejmuje profesjonalną debatę na temat 
społecznej odpowiedzialności biznesu, warsztaty, spotkania, 
newsletter, konsultacje oraz wspólne projekty .

3.Wspólne działanie z biznesem na rzecz społeczeństwa
Forum w koalicji z biznesem prowadzi program wspierający roz-
wój przyszłych kadr menedżerskich, promując odpowiedzial-
ność jako standard funkcjonowania w biznesie i w życiu:
• Liga Odpowiedzialnego Biznesu – ogólnopolska sieć Am-

basadorów CSR i organizacji studenckich zaangażowanych  
w promowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biz-
nesu w swoich lokalnych środowiskach .

4.Analizowanie i rozwijanie odpowiedzialnego biznesu
Forum pokazuje nowe trendy i buduje sprzyjający klimat spo-
łeczny i polityczny dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu .  
W ramach tego obszaru realizowane są następujące projekty:
• Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce;
• Projekty badawcze – „Społeczna odpowiedzialność biznesu 

w Polsce . Wstępna analiza” dla Komisji Europejskiej i UNDP, 
„Menedżerowie 500” i inne .

• Publikacje.

W ramach Programu Partnerstwa Forum współpracuje z 45 fir-
mami . 31 spośród nich to Partnerzy Strategiczni, do których na-
leżą: ABB w Polsce, British American Tobacco, Bayer, Grupa BRE 
Banku, Citi Handlowy, Coca-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland 
Services Sp . z o .o ., Commercial Union, Danone Polska, Deloitte, 
eurobank, GlaxoSmithKline, Grupa Lotos S .A ., PGNiG SA, Grupa 
Żywiec S .A ., Henkel, IKEA Retail Sp . z o .o ., Janssen-Cilag Polska 
Sp . z o .o ., Johnson&Johnson Poland, Kredyt Bank – Grupa War-
ta, Kompania Piwowarska, L’Oréal Polska Sp . z o .o ., Nestlé Pol-
ska S .A ., Polkomtel S .A ., Procter&Gamble, ProLogis, Provident 
Polska S .A ., PricewaterhouseCoopers Sp . z o .o ., Shell Polska, 
Telekomunikacja Polska S .A ., UPC Polska Sp . z o .o .

Pozostale firmy współpracujące z FOB to: DHL Express (Poland), 
Marketplanet, Microsoft Sp . z o .o ., Philip Morris Polska Distri-
bution Sp . z o .o ., PKP Cargo, RWE Stoen, Servier Polska; DOOR 
Poland, Gemius, Instytut Monitorowania Mediów, SARE Sp .  
z o .o ., Pracownia Gier Szkoleniowych, Profes i Grupa BOSS .
 
Forum na arenie międzynarodowej 
Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR 
Europe – sieci organizacji promujących koncepcję odpo-
wiedzialnego biznesu w Europie . Dzięki tej współpracy 
działalność Forum zyskała międzynarodowy wymiar . 
Przekłada się to na charakter realizowanych programów i umoż-
liwia korzystanie z dorobku innych europejskich organizacji . 

W roku 2008 Forum dołączyło do Global Compact – 
inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, promującej 
zrównoważony rozwój i corporate citizenship . Tym 
samym, podobnie jak pozostali członkowie GC, Forum 
dobrowolnie zobowiązało się do przestrzegania w swojej działal-
ności dziesięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw człowie-
ka, standardów pracy i ochrony środowiska naturalnego . 

W styczniu 2009 Forum dołączyło do CSR360 
Global Partner Network (GPN) − sieci niezależ-
nych organizacji z całego świata, które pod przewodnictwem 
Businnes in the Community współpracują w zakresie promowa-
nia społecznej odpowiedzialności biznesu . 

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami, które poprzez swoje 
zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei 
odpowiedzialnego biznesu w Polsce . 

Firmy uczestniczące w Programie tworzą ruch promujący odpo-
wiedzialne prowadzenie biznesu . Dlatego ze względu na wia-
rygodność Programu, Forum ustaliło przejrzyste kryteria przy-
stąpienia do niego, wyłączając niektóre branże (np . produkcja  
i handel bronią) na poszczególnych poziomach współpracy .

Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na 
pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod 
uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpo-
wiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do roz-
woju tego tematu w Polsce . Zadaniem Stowarzyszenia jest two-
rzenie przyjaznego klimatu dla wymiany dobrych przykładów  
i doświadczeń oraz pokazywanie, że warto prowadzić biznes  
w odpowiedzialny sposób .

Jaka jest struktura Programu Partnerstwa?
Na Program składają się dwa poziomy współpracy:
Partner Strategiczny – firmy, które mogą pochwalić się okre-
ślonym dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej 
biznesu, chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi,  
a wraz z przystąpieniem do grona Partnerów Strategicznych 
Forum zobowiązują się długofalowo wspierać rozwój tej idei  
w Polsce oraz rozwijać swoje działania w tym zakresie . 
Partner Wspierający − firmy i instytucje, które dzieląc się z Fo-
rum swoją wiedzą i narzędziami, wspierają je w profesjonalnym 
i sprawnym zarządzaniu stowarzyszeniem . 

Dzięki współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
mają Państwo:  
1. Szeroki dostęp do wiedzy, dzięki:
• Newsletterowi tematycznemu – miesięczny newsletter dla 

przedstawicieli firm partnerskich FOB;
• Szkoleniom − szkolenia z różnych tematów związanych bez-

pośrednio z CSR, a także przydatnych we wdrażaniu strategii 
CSR;

• Spotkaniom z ekspertem − spotkanie w formie wykładu połą-
czonego z możliwością zadawania pytań i dyskusji ze znaną 
postacią związaną z CSR . Może to być przedstawiciel środo-
wiska naukowego, pozarządowego, biznesowego, mediów .

2. Możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami i prakty-
kami, w gronie firm liderów CSR w Polsce, dzięki:
• Spotkaniom tematycznym – spotkania warsztatowo-dysku-

syjne, dotyczące istotnych kwestii/problemów związanych  
z odpowiedzialnym biznesem w firmach .

3. Wpływ na rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce oraz 
możliwość tworzenia rozwiązań i projektów z tego zakresu 
poprzez udział w pracach Grup Roboczych – grupy eksperckie 
(udział przedstawiciela danej firmy musi zostać poparty do-
świadczeniem w realizacji projektów/podejmowaniu działań  
w tej dziedzinie) . Celem prac grup jest:
• Wypracowywanie wspólnych stanowisk grupy – materiał do 

zaprezentowania przedstawicielom sektora publicznego, roz-
powszechniania wśród biznesu, opinii publicznej;

• Wspólne akcje/kampanie – wymyślanie i realizowanie wspól-
nych kampanii, podejmowanie działań w poszczególnych ob-
szarach, leżących w osi zainteresowań uczestników grupy, np . 
kampanie edukujące konsumenta, ekologiczne itp .;

• Wspólne publikacje, zbiory dobrych praktyk – na podstawie 
zebranych doświadczeń biznesowych .

4. Możliwość uczestniczenia w dialogu społecznym dotyczą-
cym odpowiedzialnego biznesu poprzez udział w Rozmowach  
o odpowiedzialnym biznesie – spotkania dyskusyjne z udzia-
łem przedstawicieli trzech sektorów, na dany temat lub wokół 
danej grupy interesariuszy . Spotkania w formie debat medial-
nych, organizowane wspólnie z wybranym medium .

5. Okazję do promowania swoich odpowiedzialnych działań 
i dobrych praktyk poprzez Raport „Odpowiedzialny biznes  
w Polsce”, konferencję Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz 
wszelkie inne wydarzenia organizowane przez FOB i partnerów .

6. Szansę na budowanie sieci kontaktów w szerokim gronie 
firm odpowiedzialnych społecznie .

Co roku wspólnie z Państwem analizujemy i podsumowujemy 
naszą współpracę poprzez:
Spotkania ewaluacyjne – indywidualne spotkania z partnerami . 
Ustrukturyzowana rozmowa, która podsumowuje mijający rok, 
określa oczekiwania i potrzeby związane ze współpracą na rok 
najbliższy, określa cele dla firmy na dany rok w zakresie CSR, 
poziom i możliwość zaangażowania Partnera w działania FOB 
w danym roku .

Szczegółowych informacji udziela
Aleksandra Stanek
Menedżer Programu Partnerstwa 
e-mail: aleksandra .stanek@fob .org .pl
tel . 022 627 18 71, tel . kom . 663 020 358

O FORUMO FORUM

O Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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CSR-owa edukacja u podstaw 
− działania Ligi Odpowiedzialnego Biznesu  
w 2008 roku

Chcąc zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia biznesu  
w sposób zrównoważony oraz społecznie i środowiskowo od-
powiedzialny, trzeba informować ich o celowości takiego dzia-
łania i płynących z niego korzyściach . Takiej misji podjęły się 
organizacje pozarządowe wspierające biznes oraz Ministerstwo 
Gospodarki, które jest odpowiedzialne za wdrażanie polityki 
zrównoważonego rozwoju w Polsce . Wprowadzają oni szereg 
programów mających na celu edukowanie przedsiębiorców  
w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu, gdyż wśród kadry za-
rządzającej, jak twierdzi Jacek Santorski, brakuje liderów, którzy 
w imię wartości i jak najlepiej rozumianego interesu akcjonariu-
szy uznaliby, że biznes powinien wziąć na siebie odpowiedzialność 
za społeczne i środowiskowe efekty swojej działalności . CSR-ową 
ideę warto szerzyć już wśród studentów . Wychodząc naprzeciw 
zwiększającym się wymaganiom rynku, dążącego do zrówno-
ważonego rozwoju, Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu już od 2004 roku realizuje partnerski program edu-
kacyjny budujący nowe kadry menedżerów, przedsiębiorców  
i liderów zmian − Ligę Odpowiedzialnego Biznesu . 

W czerwcu 2008 roku dobiegła końca czwarta edycja Ligi, 
wspierana przez PricewaterhouseCoopers, Danone Sp . z o .o 
oraz Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy . W jej ramach  
w 8 miastach Polski odbyło się kilkadziesiąt warsztatów, szkoleń, 
dyskusji panelowych i innych wydarzeń edukacyjnych z udzia-
łem ekspertów i praktyków odpowiedzialnego biznesu . Wśród 
nich znalazły się zarówno takie, które zapoznawały odbiorców 
z podstawową, ogólną wiedzą na temat idei odpowiedzialnego 
biznesu, jak i te podejmujące różnorodne aspekty z nią związa-
ne, np .: corporate governance (konferencja „Jak odpowiedzial-
nie inwestować?”, IAAS SGGW, Warszawa; cykl szkoleń „Rynek 
doskonały… znaczy odpowiedzialny”, Koło Naukowe Rynku Ka-
pitałowego „Index”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), re-
lacje pomiędzy CSR a HR (konferencja „Odpowiedzialna firma, 
odpowiedzialny pracownik”, FM Lewiatan region Lublin oraz 
Koło Naukowe Ekonomistów UMCS Lublin), różnorodność (pro-
jekt „Równanie”, Studenckie Koło Menedżerów, Uniwersytet w 
Białymstoku), czy współpraca międzysektorowa przy projek-
tach CSR (konferencja „Kapitalizm – idealizm – polityka, czyli  
o współdziałaniu trzech sektorów w tworzeniu projektów odpo-
wiedzialnych społecznie”, Centrum Inicjatyw Młodzieżowych) .

W minionej edycji LOB nie zabrakło również cyklicznych już 
inicjatyw − ogólnopolskiego Festiwalu Przedsiębiorczości 
BOSS organizowanego przez Studenckie Forum Business Cen-
tre Club, podczas którego przekonujemy i zachęcamy studen-
tów do odpowiedzialnej przedsiębiorczości, oraz drugiej już 

edycji konkursu Odpowiedzialny Menedżer, w ramach któ-
rego, dzięki członkom Koła Naukowego Strateg działającego 
przy Uniwersytecie Gdańskim, o CSR dowiadują się trójmiejscy  
licealiści i licealistki (w 2008 roku ponad 700!) . Po raz czwar-
ty odbył się konkurs Odpowiedzialni, który poprzez roz-
wiązanie zadania konkursowego umożliwia studentom 
kreatywne i praktyczne zmierzenie się z koncepcją odpowie-
dzialnego biznesu . Podczas gali finałowej we Wrocławiu osoby  
i drużyny, które najlepiej poradziły sobie z rozwiązaniem zada-
nia, otrzymały nagrody rzeczowe oraz ufundowane przez firmę 
Schenker praktyki w dziale HR . Gali tradycyjnie już towarzyszyła 
dyskusja panelowa, podczas której wraz z zaproszonymi gośćmi 
zastanawialiśmy się „Jak skutecznie łączyć aspekty ekonomicz-
ne, ekologiczne i społeczne w działaniach firm?” . 

Jedno z ważniejszych wydarzeń LOB skierowanych do studen-
tów − Akademia Odpowiedzialnego Biznesu – miało miejsce 
w maju 2008 i odbywało się już po raz trzeci . Akademia jest 
spotkaniem obecnych i przyszłych menedżerów, dającym moż-
liwość bezpośredniego kontaktu i wzajemnej inspiracji . Na 
uczestników czekały dwa dni warsztatów, dyskusji, spotkań  
z ekspertami i praktykami CSR z firm i instytucji . Kilkugodzinna 
symulacja, prowadzona przez Pracownię Gier Szkoleniowych, 
pozwoliła wcielić się w rolę i przekonać, czy do osiągnięcia 
najwyższych zysków konieczna była wspólna strategia zrów-
noważonego rozwoju . Ponadto dzięki Fundacji Aeris Futuro 
uczestnicy mogli w ramach odpowiedzialności ekologicznej 
zneutralizować swój negatywny wpływ na środowisko natural-
ne poprzez ufundowanie drzewka .

Liga Ciągle Się Rozwija i 5 edycja Ligi Odpowiedzialnego Bizne-
su ruszyła w listopadzie 2008 roku w zmodyfikowanej formule, 
pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki . Obec-
nie w ramach LOB współpracują niezależni Ambasadorzy CSR 
− 21 osób z 18 uczelni w 13 miastach Polski . Ambasadorami 
CSR są studentki i studenci zainteresowani tematem odpowie-
dzialnego biznesu oraz chcący angażować się w promocyjne 

działania i upowszechnianie idei CSR w swoich lokalnych śro-
dowiskach . W ramach Pracowni Działań Lokalnych został wy-
odrębniony fundusz grantowy przeznaczony na wsparcie pro-
jektów upowszechniających ideę CSR, realizowanych przez koła 
naukowe i innego typu organizacje studenckie . Przez program 
grantowy Liga Odpowiedzialnego Biznesu wspomoże finanso-
wo oraz merytorycznie projekty, których celem jest propago-
wanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz edukowanie  
w zakresie dobrych praktyk firm . Grupami docelowymi projek-
tów dofinansowanych przez LOB będą młodzież szkolna i stu-
dencka, nauczyciele i wykładowcy akademiccy, a także dzienni-
karze oraz liderzy społeczni .

Przemysław Oczyp
Koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

przemyslaw .oczyp@fob .org .pl

Zasięg Ligi Odpowiedzialnego Biznesu w roku 2008/ 2009 

Ambasadorami CSR w 5 edycji LOB zostało 21 osób z 18 uczelni 
w 13 miastach Polski 

partnerzy

patron honorowy

patroni medialni

media wspierające

www .dlastudenta .pl
www .studentnews .pl

Liga Odpowiedzialnego Biznesu 

to program edukacyjny 

skierowany do środowiska akademickiego, 

realizowany 

przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

we współpracy 

z PricewaterhouseCoopers, 

Telekomunikacją Polską 

oraz Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy. 

LOB tworzy sieć Ambasadorów CSR 

– studentów i studentek zaangażowanych 

w promowanie idei odpowiedzialnego biznesu 

w swoich lokalnych środowiskach. 
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lp nazwa firmy nazwa praktyki rodzaj praktyki str

1 Accenture Przyszła mama w dobrej formie Życie zawodowe i prywatne 18

2 Alcatel-Lucent System rekrutacyjny Taleo Rekrutacja 18

3 Autostrada Eksploatacja Solidny pracodawca dla lokalnej społeczności Tworzenie/ zachowanie miejsc pracy 18

4 Bank Zachodni WBK Bank Przyjazny Mamom Życie zawodowe i prywatne 19

5 Commercial Union Polska Standardy dobrych praktyk w intranecie Komunikacja wewnętrzna 19

6 Danone „Bumerang” Komunikacja wewnętrzna 20

7 DHL Express (Poland) Mapy Dialogowe Partycypacja pracowników w zarządzaniu 20

8 Grupa LOTOS Kadra 2009 – Program 10+ Tworzenie/zachowanie miejsc pracy 21

9 ING BANK ŚLĄSKI Przewodnik po ING Komunikacja 21

10 Microsoft Pracujący rodzic Życie zawodowe i prywatne 22

11 Nestlé Polska Szkolenia żywieniowe Edukacja pracowników 22

12 PKP CARGO Rozwój zasobów ludzkich Edukacja pracowników 22

13 PricewaterhouseCoopers Zintegrowane podejście do zarządzania  
różnorodnością

Równe szanse i różnorodność 23

14 Procter & Gamble Równe szanse rozwoju Równe szanse i różnorodność 23

15 Sandvik Mining and Construction Wprowadzenie normy odpowiedzialności  
społecznej SA8000

Standardy zarządzania 24

16 Telekomunikacja Polska Bezpieczeństwo dzieci w internecie Wolontariat pracowniczy 24

17 BRE Bank Bizsupport Edukacja ekonomiczna 28

18 BRE Bank Badania nad innowacyjnością polskiej gospodarki Badania rynkowe 28

19 Coca-Cola HBC Polska „Wykorzystaj siłę tradycji”  
– szkolenia dla kontrahentów 

Zarządzanie łańcuchem dostaw 28

20 Grupa Żywiec Odpowiedzialna komunikacja marketingowa Komunikacja 29

21 Kompania Piwowarska Sprawdź promile Zdrowie i bezpieczeństwo 29

22 Michelin Polska Fundacja Rozwoju Michelin Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 30

23 Microsoft Program BizSpark Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 30

24 PAMSO Zawsze Świeże Edukacja 30

25 Philip Morris Polska XI Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18! Zdrowie i bezpieczeństwo 31

26 PricewaterhouseCoopers Budowanie i wdrażanie strategii CSR  
w AIESEC Polska

Rozwój rynku 31

27 Schenker Akademia Kierowcy i Przewoźnika Zarządzanie łańcuchem dostaw 32

28 Telekomunikacja Polska Bezpieczne Media Edukacja rodziców 32

29 3M Poland Bezpieczniej na drodze Zdrowie i bezpieczeństwo 36

30 ABB Nasze miasto Inwestycje społeczne 36

31 ArcelorMittal Poland Laboratoria językowe Inwestycje społeczne 36

32 Avon Cosemtics Polska Soboty w Gabinetach Różowej Wstążki Zdrowie i bezpieczeństwo 37

33 Bank Zachodni WBK Dni Polski Przedsiębiorczej Edukacja dla przedsiębiorczości 37

34 British American Tobacco Polska Okno z widokiem na Karierę Inwestycje społeczne 38

35 Cadbury Wedel Kalendarz Dzieci Pragi Równe szanse i różnorodność 38

36 Citi Handlowy Moje Finanse Edukacja finansowa 39

37 Clifford Chance Działalność pro bono Wolontariat pracowniczy 39

38 Commercial Union Polska Wolontariat pracowniczy Wolontariat pracowniczy 39

39 CWS-boco Toaleta 2012 Zdrowie i bezpieczeństwo 40

40 Deloitte Biznes w obiektywie Zaangażowanie społeczne 40

41 DGA Projekty społeczne Równe szanse i różnorodność 41

42 eurobank Współpraca z Akademickimi Inkubatorami  
Przedsiębiorczości

Edukacja dla przedsiębiorczości 41

43 GE Money Bank Kobieta w świecie finansów Edukacja finansowa 41

44 GlaxoSmithKline Świetlice środowiskowe „Promyk dnia” Równe szanse i różnorodność 42

45 Grupa Pracuj Pracodawcy dla aktywizacji Równe szanse i różnorodność 42

46 House of Skills We Share How − strategiczne wsparcie organizacji 
pozarządowej

Zaangażowanie społeczne 43

47 Instytut Monitorowania Mediów Na rzecz dzieci z domów dziecka Równe szanse i różnorodność 43

48 Janssen-Cilag Przyjaciele Jelonka: wiedzieć, rozumieć, poznawać Równe szanse i różnorodność 44

49 Johnson&Johnson Od dziewczynki do kobiety Edukacja 44

50 Kredyt Bank – Grupa Warta Akademia Misia Ratownika Zdrowie i bezpieczeństwo 45

51 Leśnodorski, Ślusarek  
i Wspólnicy

Program pro bono kancelarii Wolontariat pracowniczy 45

52 McDonald’s Polska Karta rowerowa − moje pierwsze prawo jazdy Zdrowie i bezpieczeństwo 45

53 PGE KWB Bełchatów Góra Kamieńsk Rozwój lokalny 46

54 Polkomtel Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Zaangażowanie społeczne 46

55 Polska Federacja Producentów 
Żywności

Trzymaj formę! Edukacja 47

56 Polski Przemysł Spirytusowy (PPS) Lepszy start dla Twojego dziecka Zdrowie i bezpieczeństwo 47

57 PricewaterhouseCoopers Usługi doradcze pro bono dla organizacji  
pozarządowych

Wolontariat pracowniczy 48

58 Provident Polska Akademia Rodzinnych Finansów Edukacja finansowa 48

59 Servier Polska Forum Przeciwko Depresji Zdrowie i bezpieczeństwo 48

60 Toyota Motor Manufacturing 
Poland

Bezpieczny Kierowca Zdrowie i bezpieczeństwo 49

61 UPC Polska e-Akademia UPC Edukacja 49

62 UPS Polska Ludzie ludziom Inwestycje społeczne 50

63 Zakład Produkcji Spożywczej 
Krzętle

Stop Konserwantom Zdrowie i bezpieczeństwo 50

64 ABB Termomodernizacja zakładów produkcyjnych Energia odnawialna 54

65 Atrium European Real Estate Centrum z klimatem Ochrona środowiska 54

66 Bank Ochrony Środowiska W przyjaźni ze środowiskiem Ochrona środowiska 54

67 Barlinek Zasada 1 za 1 Ochrona środowiska 55

68 Bayer Program Promocji Zrównoważonego Rozwoju Edukacja ekologiczna 55

69 Bielenda Kosmetyki Naturalne PROECO Ochrona środowiska 56

70 Citi Handlowy Więcej drzew dzięki Tobie! Ochrona przyrody 56

71 Coca-Cola HBC Polska / Coca -Cola 
Poland Services

Rzeki dla Życia: Wisła Ochrona przyrody 57

72 Danone Jogurty dla środowiska Strategia zrównoważonego rozwoju 57

73 DELL Zielona firma Ochrona przyrody 58

74 Henkel Polska Henkel - zielone granty Edukacja ekologiczna 58

75 IKEA Retail Zielony Dom Edukacja ekologiczna 58

76 Kompania Piwowarska Zgrani z naturą Edukacja ekologiczna 59

77 L’Oréal Polska Ekogest tygodnia Edukacja ekologiczna 59

78 PGNiG Bezpieczne Mazury Edukacja ekologiczna 60

79 PKN Orlen Elektroniczny obieg dokumentów Ochrona środowiska 60

80 POCH Odzyskiwanie cennych surowców z odpadów Zarządzanie odpadami 60

81 Pomorska Spółka Gazownictwa Ekologiczne ABC dla pracowników Edukacja ekologiczna 61

82 PricewaterhouseCoopers Green Week Edukacja ekologiczna 61

83 ProLogis Rekultywacja gruntu pod budowę centrum  
dystrybucyjnego

Ochrona przyrody 62

84 Ricoh Polska Przeciwdziałanie zmianom klimatu Ochrona środowiska 62

85 RWE Polska Świadoma energia Edukacja ekologiczna 62

86 TESCO Polska Strategia ograniczania wpływu na środowisko Ochrona środowiska 63

87 TNT Express Planet Me Ograniczanie emisji 63

88 Vattenfall Poland Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawy Edukacja ekologiczna 64
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nazwa firmy nr strony

3M Poland 36

ABB 5, 36, 54, 85, 89

Accenture 18

Agora SA 87

Airline Accounting Center 81

AKG Architektura Krajobrazu 83

Alcatel-Lucent 18

Alior Bank 81

Antalis Poland 84

ArcelorMittal Poland 36, 77, 78

Atrium European Real Estate 54

Aura Cosmetics 82

Autostrada Eksploatacja 18

Avon Cosmetics Polska 37

Bakalland 72

Bank BGŻ 82, 86

Bank Millennium 82, 87

Bank Ochrony Środowiska 54, 76, 80

Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 82

Bank Spółdzielczy w Tczewie 82

Bank Zachodni WBK 19, 37, 74, 78, 
80, 85

Barlinek 55, 75

Bayer 55, 73, 74, 88

Bielenda Kosmetyki Naturalne 56

Body Shop 5, 72

BP Polska 5, 73, 75, 83, 85

BRE Bank 9, 28, 79, 81, 86, 
87, 88

British American Tobacco Polska 38, 75, 78, 88

BT 84

Byś 54

Cadbury Wedel 38, 75, 77

Canal + Cyfrowy 82

Carrefour Polska 78, 85

Cereal Partners Polska Toruń 
Pacific

47, 87

Cezex 38

Cisco 84

Citi Handlowy 39, 56, 72, 74, 75, 
76, 77, 79, 83, 88, 
90, 91

Clifford Chance 39

Coca-Cola Poland Services 57, 79, 82, 88

Coca-Cola HBC Polska 28, 47, 57, 79, 82, 
87, 88

Commercial Union Polska 5, 19, 39, 81, 
85, 88

CSR Consulting 71, 74

CSRinfo 75,76,77,85,86

CWS-boco 40

Częstochowskie  
Przedsiębiorstwo Komunalne 
 w Sobuczynie

82

Danone 20, 47, 57, 66, 76, 
83, 85, 88, 90

DELL 58

Deloitte 40, 74, 88

DGA 41, 73

DHL Express (Poland) 5, 20, 88

Dom Marki Max von Jastrov 
Artur Gnat, Andrzej Szwajda

82

Dun&Bradstreet 28

Efekt 38

Elektrownia Opole 5

Energa 77

Energia Praszka 82

Ernst&Young 85

eurobank 41,88

Expander 42

Ferrero Polska 47

Fortis Bank Polska 74, 86

Frito Lay Poland 47

FRoSTA 72

GE Money Bank 41

Gemius SA 11, 74, 86, 88

GlaxoSmithKline 42, 76, 88

Grupa LOTOS 21, 78, 82, 87, 88

Grupa Nowy Styl 87

Grupa Pracuj 42

Grupa Żywiec 29, 78, 85, 88

Heinz Plastics Polska 78

Henkel Polska 58, 73, 88

Herbalife 84

Hewitt Associates 81, 83

Hewlett-Packard Polska 87

Ho::Lo 71

House Of Skills 43

HRK 79

IBM Polska 77, 78, 81

ICN Polfa Rzeszów 78

IKEA Retail 58, 76, 83, 88

ING BANK ŚLĄSKI 21

Instytut Monitorowania 
Mediów

14, 43, 87, 88

Inwestycje Społeczne 77

J .W . Construction Holding 82

Janssen-Cilag 44, 74, 88

Johnson&Johnson 44, 73, 88

KGHM Polska Miedź 77, 82, 85

Kompania Piwowarska 29, 59, 74, 75, 82, 
85, 87, 88

Kraft Foods Polska 47

Kredyt Bank i Grupa Warta 45, 72, 73, 87, 88

Lecce Pen Polska 76

Leśnodorski, Ślusarek  
i Wspólnicy

45

Levi Strauss 5

Liberty Direct 71

L’Oréal Polska 59, 74, 78, 88

Market Metal Andrzej Jaros 81

Mars Polska 47

McDonald’s Polska 45

McKinsey & Co . 78

Mercedes Benz 72

Michelin Polska 30

Microsoft 22, 30, 73, 75, 
82, 88

Mondi Świecie 87

Nestlé Polska 22, 47, 77, 79, 88

Orange 24

PAMSO 30

Papuga Hotel S .C . 82

PEKAO SA 77

Pepsi-Cola General Bottlers 
Poland

47

Perła Browary Lubelskie 75

Pfizer 70

PGE Górnictwo i Energetyka 78

PGE KWB Bełchatów 46

PGNiG 60, 87, 88

Philip Morris Polska 31, 75, 84, 88

PKN ORLEN 60, 74, 77, 78, 82, 
85, 87

PKO BP 72, 82

PKP CARGO 22, 74, 79, 88

PKP Polskie Linie Kolejowe 71

PKP Przewozy Regionalne 71

POCH 60

Polkomtel 46, 77, 88

POLNORD 72

Polpharma 87

Pomorska Spółka Gazownictwa 61

Pracownia Gier Szkoleniowych 76, 88

PricewaterhouseCoopers 7, 10, 23, 31, 48, 
61, 73, 75, 76, 77, 
79, 83, 85, 88, 
90, 91

Procesy Inwestycyjne 75, 80

Procter & Gamble 23, 74, 75, 76, 
81, 88

Profes 82, 88

ProLogis 62, 76, 88

Provident Polska 48, 75, 77, 79, 88

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Gliwice

81

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Prima

82

PZU 85

Real 85

ReEko Organizacja Odzysku 81

Rehau 76

Rhodia Polyamide Polska 78

Ricoh Polska 62

Rieber Foods Polska 72

RWE Polska 62, 75, 85, 88

Sandvik Mining  
and Construction

24

Schenker 32, 90

Servier Polska 48, 71, 73, 88

Shell Polska 75, 88

SIPMA 81

Skrivanek 81

Stroer 38

Synovate 71

Tauron Polska Energia 75

Tele2 71

Telekomunikacja Polska 24, 32, 73, 77, 78, 
79, 81, 82, 88, 91

TESCO Polska 12, 63, 85

TGE 75

TNT Express 63

Toyota Motor Manufacturing 
Poland

49

Unilever Polska 47, 72

UPC Polska 49, 74, 76, 79, 88

UPS Polska 50

Values 77

Vattenfall Poland 64, 70, 73, 75, 
76, 85

Vista Group 71

W .Kruk 81

Weil, Gotshal & Manges 82

Wydawnictwo Medycyna 
Praktyczna

81

Zakład Produkcji Spożywczej 
Krzętle

50

Zamel 77
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