
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 



Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? 

Najdłużej działająca, od 2000 roku,  
i największa organizacja pozarządowa  
w Polsce, która zajmuje się koncepcją 
społecznej odpowiedzialności biznesu  

w kompleksowy sposób. 

Organizacja typu think and do tank, 
będąca inicjatorem  

i partnerem przedsięwzięć 
kluczowych dla polskiego CSR. 

Inspirujemy biznes, który zmienia świat, 
i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. 

Działamy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. 



Czym się zajmujemy? 

Analizujemy 
CSR 

Promujemy 
CSR 

Kształtujemy 
CSR 



Kształtujemy 
CSR 

Program stworzony w 2004 r. we 
współpracy z biznesem, wspierający 
rozwój przyszłych kadr menedżerskich 
oparty na ogólnopolskiej sieci organizacji 
studenckich zaangażowanych  
w inicjatywy promujące CSR. 

Kompleksowy program współpracy  
FOB z firmami, które poprzez swoje  
zaangażowanie i działania przyczyniają 
się do szerzenia idei odpowiedzialnego 
biznesu w Polsce. 

Międzynarodowa inicjatywa, promowana 
przez Komisję Europejską, jest pisemnym 
zobowiązaniem organizacji do 
wprowadzenia zakazu dyskryminacji  
w miejscu pracy. 
 





  

Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska 
Patron Karty Różnorodności: Rzecznik Praw Obywatelskich 
Partner Karty Różnorodności: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
Patron medialny: Polityka 



  

Program 
Ambasadorów CSR 

Konkurs wiedzy o CSR Podwieczorki przy CSR 

• studenci z uczelni  
w całej Polsce 

• 4 ścieżki 
edukacyjne  
z firmą Opiekunem 

• promowanie idei 
CSR w  
środowiskach 
lokalnych 

• dla licealistów 
i studentów 

• III etapy – 
lokalny, 
regionalny, 
krajowy 

• nieformalne 
dyskusje o CSR  
z praktykami 

Staże w CSRze 

• możliwość  stażu 
w firmach,   
w działach 
związanych z CSR 



Promujemy 
CSR 

• Prowadzimy portal odpowiedzialnybiznes.pl; 

• wysyłamy newsletter RESPO;  

• organizujemy Targi CSR, w 2018 r. już po raz 
siódmy; 

• jesteśmy obecni w mediach 
społecznościowych: na Facebooku, YouTube, 
LinkedIn, Twitterze, Instagramie; 

• jesteśmy partnerem licznych inicjatyw  
i konkursów; 

• współpracujemy z mediami.  



Portal odpowiedzialnybiznes.pl z kalendarium wydarzeń CSR, biblioteką 
publikacji, artykułami eksperckimi i bazą dobrych praktyk obejmującą 16 lat CSR 
w Polsce. 



Analizujemy 
CSR 

• Wydajemy doroczny Raport  „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 

• Przygotowujemy i wydajemy szereg publikacji 
związanych ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu, w sumie jest już ich ponad 80.  

• Prowadzimy badania dotyczące zaangażowania 
społecznego firm. 

• Prowadzimy największą bazę dobrych praktyk 
CSR w Polsce, którą udostępniamy za darmo. 

• Śledzimy najważniejsze światowe trendy 
związane z CSR.  

 



Forum Odpowiedzianego Biznesu rozwija 
współpracę 

administracja 

biznes 
środowisko 

akademickie 

NGO 



12 

Współpraca 

z administracja  
państwową 

z organizacjami 
międzynarodowymi 



  

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to zespół świadomych, odpowiedzialnych liderów 
biznesu, którzy na co dzień zarządzają firmami, zespołami ludzkimi, na bieżąco 
uczestniczą w zmianach gospodarczo – społecznych i je kreują.  
Rada spotyka się regularnie, aby dyskutować na wybrane tematy oraz wypracować 
zasady Odpowiedzianego Przywództwa. 

Cele Rady: 
• wymiana wiedzy i doświadczenia,  
• tworzenie sieci kontaktów  
• wprowadzanie tematów  

z obszaru CSR do debaty publicznej.  



 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

ul. Szpitalna 5/20, 00-031 Warszawa 
tel. 22 627 1871 
biuro@fob.org.pl 


