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PAWEŁ ŁUKASIAK
AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE
Dwadzieścia lat istnienia Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” to czas budowania
zaufania między przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Oba te światy
były źródłem niebywałych sił zmieniających nasz kraj – przedsiębiorczości i energii społecznej. Wybuchem, który je uwolnił, był bunt społeczny i sprzeciw wobec
omnipotencji państwa. Polacy po przemianach społeczno-politycznych z początku
lat 90., aby dorównać do innych europejskich państw, chcieli nie tylko szybko rozwijać
swoje firmy, lecz także uczyć się filantropii i bycia odpowiedzialnym obywatelem.

Wszystko po to, aby ci, którzy w imię filantropii i odpowiedzialności pomagają organizacjom rozwiązywać problemy społeczne, nie czuli się osamotnieni, a ci, którzy mają
zamiar podjąć się takiego dzieła, poznali przykłady godne naśladowania. Tak pojawił
się pomysł organizacji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. I potrzeba pokazywania
dobra nie przemija, co cieszy. Co roku do Konkursu są zgłaszane wspaniałe przykłady
współpracy przedsiębiorców i społeczników.
Drodzy Przyjaciele, Dobroczyńcy, Partnerzy Konkursu! Składamy Wam pełne szacunku i wdzięczności podziękowania za 20 lat współpracy przy tym wspaniałym przedsięwzięciu. Słowa serdecznych podziękowań za zaangażowanie należą się również
członkom zespołu i wolontariuszom organizującym kolejne edycje Konkursu.

Początki nie były łatwe. Sam pamiętam, jak 20 lat temu próbowałem nawiązać kontakt z przedsiębiorcami i na hasło „filantropia” moi rozmówcy milkli i odkładali słuchawkę telefonu. Pamiętać jednak należy, w jak trudnej sytuacji startowała nowa
przedsiębiorczość w Polsce. Ponad 40 lat negatywnej komunikacji i deprecjonowania
roli przedsiębiorcy zrobiło swoje. Podobnie było z organizacjami pozarządowymi. Powstające fundacje i stowarzyszenia często budziły nieufność co do intencji ich założycieli, a wolontariat jako nowe zjawisko, często ze szkodą dla niego, był kojarzony
z czynami społecznymi.

Drodzy Przedsiębiorcy Dobroczyńcy, Społecznicy, Wolontariusze i wszyscy zaangażowani w projekty społeczne! Bardzo Wam dziękujemy za 20 lat pracy i zaangażowania w sprawy społeczne!
Czas podsumowań to jednocześnie okazja do zwrócenia uwagi na nowe rozwiązania,
nowe podejścia we współpracy między przedsiębiorcami a organizacjami pozarządowymi. Do takich na pewno należy venture philanthropy. Tę ideę na Gali 20-lecia Konkursu przedstawił nam Loïc Commolli, Co-CEO NESsT. Zapraszamy również do przeczytania wywiadu z nim, który znajduje się w tej publikacji (str. 78).

Jednak szybko się okazało, że filantropia i odpowiedzialność to dwie postawy nieobce
przedsiębiorcom w Polsce i że coraz częściej pojawiające się ich przykłady warto
propagować – pokazywać i nagradzać.
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OD FUNDATORA

OD AUDYTORA
SZANOWNI PAŃSTWO!
W tym roku Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” obchodzi swoje 20. urodziny. Przez
ostatnie dwie dekady organizacje, które w nim startowały, na wiele sposobów definiowały, czym jest dla nich dobroczynność i społeczna odpowiedzialność biznesu. Cieszymy się, że wszyscy nominowani i laureaci dojrzale podchodzą do tego ważnego zadania.

JERZY KOŹMIŃSKI
PREZES POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
Jubileuszowa, 20. edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest szczególnym wydarzeniem w historii polskiej
dobroczynności. Od dwóch dekad organizatorzy Konkursu wyznaczają kierunki rozwoju społecznego zaangażowania polskiego biznesu. Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”, będący przedsięwzięciem pionierskim, odważnym
i nowatorskim, z roku na rok dostarczał coraz więcej imponujących przykładów działań społecznie użytecznych
oraz wartych naśladowania modeli partnerskiej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi. Hasło przewodnie konkursu: „Dobro czyń cały rok”, stało się powszechnie rozpoznawalne, umacniając renomę przedsięwzięcia.
W ciągu 20 lat dzięki Konkursowi nastąpił wyraźny wzrost społecznego zaangażowania małych i średnich firm, które podejmują ważne wyzwania dla lokalnych wspólnot. Społecznie zaangażowany biznes, poza bardzo istotną pomocą finansową, oferuje również wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a często także wolontariat pracowniczy.
Te działania nie są przypadkowe, lecz przemyślane, ustrukturalizowane i długofalowe – odpowiadają na konkretne
zdiagnozowane problemy i potrzeby, a równocześnie są powiązane ze specjalizacją firmy. Nierzadko wpływają one
na kierunek jej rozwoju. Przedsiębiorcy, angażując się dobroczynnie, wzmacniają wizerunek swojej marki, przyczyniają się do wzrostu jej rozpoznawalności i tak cenionego zaufania wobec niej.

AGNIESZKA NALEWAJKO
EY

AGNIESZKA PALKA
FUNDACJA EY

Patrząc na historię Konkursu, który wspieramy już od kilkunastu lat, z wielką satysfakcją odnotowujemy społeczne
zaangażowanie biznesu także na poziomie lokalnym, szczególnie ważnym dla Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wierzymy, że laureaci Konkursu będą inspiracją dla innych firm realizujących cele dobroczynne i działających
na rzecz lokalnych społeczności, a jednocześnie przyczyniać się do budowy kapitału społecznego.

D

O

B

R

O

C

Z

Y

Ń

C

A

R

O

K

U

W związku z pojawiającymi się trendami procedury konkursowe podlegały aktualizacji. W kolejnych latach powstawały nowe kategorie lub były rozszerzane już istniejące.
Innowacjom podlegał sposób oddawania głosów, co było spowodowane chęcią rozpowszechniania idei społecznej odpowiedzialności przez zaangażowanie jak największej
grupy uczestników w wyłanianie laureatów w niektórych kategoriach Konkursu.
Jako audytor Konkursu podjęłyśmy się zadania zapewnienia przejrzystości procedur,
monitorowania mechanizmów rejestracji wniosków i nadzoru systemu głosowania internetowego. Naszym przywilejem było prowadzenie i czuwanie nad prawidłowością
przebiegu corocznych obrad Kapituły Konkursu.

Słowa szczególnego uznania kierujemy do organizatora Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” – Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce. Cieszymy się, że możemy być partnerem i fundatorem tak ważnego społecznie przedsięwzięcia.
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Jest dla nas zaszczytem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i współpracować
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przy weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu. Przez ten czas, kiedy nadzorowałyśmy i sprawdzałyśmy poprawność
procedur konkursowych, obserwowałyśmy rosnącą popularność idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorstw i organizacji działających na terenie
Polski. Widziałyśmy, jak firmy coraz chętniej podejmują się działań społecznie odpowiedzialnych, wykazują się większą świadomością w tej dziedzinie i przekształcają
jednorazowe projekty filantropijne w strategie mające znacząco poprawić sytuację
w wybranych obszarach ważnych społecznie. Z roku na rok przyglądamy się ewolucji, która zachodzi w myśleniu o CSR. Zmiana ta dotyczy nie tylko firm i organizacji
społecznie odpowiedzialnych, lecz także oczekiwań beneficjentów i rozwiązań, które
proponują organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.
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Grupę finalistów i nominowanych we wszystkich edycjach Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” możemy śmiało nazwać grupą liderów propagujących wdrażanie projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.
W perspektywie kolejnych lat widzimy jednak, że wszystkich nas czeka jeszcze wiele pracy. Wspominanymi liderami są w dalszym ciągu często te same organizacje i naszym wspólnym zadaniem jest zachęcenie pozostałych
przedsiębiorców w kraju do myślenia o swojej firmie nie tylko z perspektywy zysku, lecz także wartości, którą
może przynieść realizacja działań zaspokających potrzeby społeczne. Dorobek ostatnich 20 lat pokazuje jednak,
że Polska się zmienia, wsparcie biznesu dla potrzeb społecznych się umacnia i profesjonalizuje.
Gratulujemy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i wszystkim zaangażowanym w realizację Konkursu o tytuł
„Dobroczyńca Roku” zarówno inicjatywy, konsekwencji w jej realizacji przez ostatnie 20 lat, jak i motywacji w propagowaniu idei odpowiedzialności biznesu za sprawy społecznie istotne.
Czujemy się częścią tego ważnego przedsięwzięcia i dokładamy wszelkich starań, aby nasza wiedza i doświadczenie zdobyte w biznesie służyły rzetelności procesów konkursowych i wspierały starania organizatorów Konkursu
w realizacji jego założeń.

O KONKURSIE
Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 20 lat nagradza firmy angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe. To największy tego typu konkurs w Polsce, który stał się już inspiracją dla wielu regionalnych edycji, realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną.

Od 1997 roku Konkurs:
•
•
•
•
•

promuje społeczne zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw;
wyróżnia firmy najaktywniejsze społecznie;
umożliwia organizacjom pozarządowym publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom biznesowym;
inspiruje przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej;
informuje o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy.

XX EDYCJA W LICZBACH
125
125
6
23
24
9
51
10
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wniosków zgłoszeniowych
wniosków spełniających kryteria formalne
wniosków w kategorii „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu”
wnioski w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania”
wnioski w kategorii „Wolontariat pracowniczy”
wniosków w kategorii „Zaangażowanie lokalne”
wniosków w kategorii „Projekt społeczny”
wniosków w kategorii „Fundacja korporacyjna – projekt społeczny”
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PRZEBIEG KONKURSU

EKSPERCI

3 I 2017 – 3 II 2017

29 III

Firmy składają wnioski do Konkursu. Organizacje pozarządowe, które w wyjątkowy sposób chcą podziękować swoim darczyńcom, również składają nominacje na firmy.

Obrady Kapituły Konkursu – co roku Kapituła Konkursu spotyka się w siedzibie Audytora, aby omówić najwyżej punktowane nominacje w Konkursie. Podczas
obrad wyłania zwycięzców w dwóch kategoriach:
„Zaangażowanie lokalne” i „Strategia społecznego
zaangażowania”. W tym roku po raz pierwszy został
wybrany laureat w kategorii „Fundacja korporacyjna – projekt społeczny”. W pozostałych kategoriach
Kapituła ogłasza finalistów, których kandydatury
zostają następnie poddane pod głosowanie internautów.

Z roku na rok przybywa wniosków. Ich ocena nie byłaby możliwa bez tytanicznej pracy, którą wykonała grupa niezależnych ekspertów. To oni dokonali wstępnej selekcji wniosków nominacyjnych pod kątem merytorycznym według
kryteriów stworzonych we współpracy z Audytorem Konkursu. Liczba punktów przyznanych przez ekspertów decydowała o tym, które wnioski trafiły pod obrady Kapituły Konkursu.

Aby wybór laureatów Konkursu był tak obiektywny,
jak to tylko możliwe, formularze zgłoszeniowe są
oceniane w czterech etapach.

10 II – 22 II
Ocena formalna – odbywa się w pierwszych dniach
po zamknięciu naboru wniosków. Jej celem jest zweryfikowanie zgłoszeń pod kątem zgodności z regulaminem Konkursu.

10 II – 22 II
Ocena ekspertów – niezależni eksperci oceniają nadesłane wnioski zgodnie z kryteriami i wskaźnikami
opracowanymi przez organizatora Konkursu w porozumieniu z Audytorem. Każdym wnioskiem zajmuje
się dwóch ekspertów, a ostateczna nota jest średnią
z ocen cząstkowych. Na ich podstawie powstaje ranking zgłoszonych firm, z których najwyżej punktowane trafiają pod obrady Kapituły Konkursu.

6 III – 20 III
Ocena Kapituły Konkursu – w tym roku Kapituła oceniała 45 wniosków, które otrzymały najwyższe noty
od ekspertów.
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4 IV – 24 IV
Głosowanie internetowe – w tym czasie każdy, dla
kogo ważne jest społeczne zaangażowanie firm,
mógł głosować na swojego faworyta w Konkursie.
Firmy, które uzyskały najwięcej głosów w każdej kategorii, otrzymają tytuł „Dobroczyńca Roku”.

29 V
Gala Finałowa Konkursu – to właśnie podczas Gali
oficjalnie przedstawiani są laureaci 20. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Członkowie Kapituły wręczają statuetki zwycięzcom, dla których jest
to niepowtarzalna okazja, aby szeroko przedstawić
swoje działania. W tym roku Gala jest wyjątkową
okazją do podsumowania 20 lat Konkursu i podziękowania jego wszystkim przyjaciołom.
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Monika Chrzczonowicz, Stowarzyszenie Klon/Jawor
Karolina Cyran-Juraszek, niezależny ekspert
Julia Kluczyńska, Forum Darczyńców
Magdalena Kostulska, niezależny ekspert
Paulina Koszewska, niezależny ekspert
Rafał Kowalski, Stowarzyszenie Klon/Jawor, ngo.pl
Izabela Kręgiel, Fundacja Orange
Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Monika Kulik, Orange Polska
dr Joanna Lempart-Winnicka, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Łukasz Makuch, mintu.me
Piotr Onikki-Górski, Business Centre Club
Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
Bartłomiej Piotrowski, UNGC
Katarzyna Sadło, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Paulina Sobieszuk, TechSoup
Aleksandra Stanek-Kowalczyk, niezależny ekspert
dr Justyna Szumniak-Samolej, Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Agata Tomaszewska, Forum Darczyńców
Marta Walkowska-Lipko, Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego
Zbigniew Wejcman, BORIS
Anna Windorpska, niezależny ekspert
Jacek Wojciechowicz, niezależny ekspert
Anna Wróbel, niezależny ekspert
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KAPITUŁA KONKURSU
JERZY KOŹMIŃSKI, POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI
Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1994-2000 ambasador RP
w Waszyngtonie. Od 1989 roku, najpierw jako dyrektor generalny, a później podsekretarz
stanu w Urzędzie Rady Ministrów, był najbliższym współpracownikiem wicepremiera
i ministra finansów Leszka Balcerowicza. W latach 1992-1993 jako podsekretarz stanu
w URM i bliski współpracownik premier Hanny Suchockiej organizował i prowadził zespoły
analityczno-doradcze służące szefowej rządu. Przed objęciem placówki dyplomatycznej
w Waszyngtonie, w latach 1993-1994, pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych.
W 2004 roku był przewodniczącym Polskiego Komitetu Organizacyjnego Europejskiego
Szczytu Gospodarczego.

KAZIMIERZ KRUPA, DZIENNIKARZ EKONOMICZNY
Aktywny uczestnik, komentator i analityk polskiego rynku finansowego. W latach 90.
pełnił funkcję radcy ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, współtworzył Towarową
Giełdę Energii, w której później był doradcą zarządu. Był też członkiem zespołu roboczego do spraw medialnych przy gabinecie Leszka Balcerowicza, wicepremiera i ministra finansów. Jego obszerną wiedzę wzbogaca olbrzymie doświadczenie medialne
zdobyte na stanowisku redaktora naczelnego w takich tytułach prasowych, jak „Forbes”
(2006-2014), „Prawo i Gospodarka” (2002), „Pieniądz” (2000), „Parkiet” (1994-1998). Jest
także partnerem w kancelarii adwokackiej Drawbridge Olczak i Wspólnicy.

JOANNA LUBERADZKA-GRUCA, FORUM DARCZYŃCÓW
Od 2001 roku kieruje Fundacją Przyjaciółka, od 2004 roku współpracuje ze związkiem
stowarzyszeń Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Członkini zarządu Forum
Darczyńców w Polsce. Od 2011 roku społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. W tym
samym roku otrzymała od prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Absolwentka socjologii w Akademii Teologii Katolickiej oraz Szkoły Sprawiedliwości Naprawczej i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Trenerka i facylitatorka. Współautorka publikacji z polityki społecznej. Ekspertka w programach
grantowych i stypendialnych.

DR HENRYKA BOCHNIARZ, PREZYDENT KONFEDERACJI LEWIATAN
Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent BusinessEurope – organizacji pracodawców UE, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego. Była minister
przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, współtwórczyni przemian
okresu transformacji ustrojowej. Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego. Zasiada w radach nadzorczych firm Unicredit S.p.A., FCA Poland SA i Orange
Polska. Autorka wielu publikacji z makro- i mikroekonomii oraz artykułów prasowych
dotyczących aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Zaangażowana w działalność społeczną. Współtwórczyni Kongresu Kobiet i orędowniczka zwiększenia udziału
kobiet w życiu publicznym i biznesie.

DR ANDRZEJ MALINOWSKI, PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej od 2001 roku. Wiceprzewodniczący
Rady Dialogu Społecznego. Pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz w Ministerstwie Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej, sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu do spraw Przemysłu i Handlu przy OECD,
w 2005 roku był pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców
Przedsiębiorstw Sektora Publicznego (CEEP), a w latach 2014-2015 przewodniczącym
Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców (ICCEU). Reprezentuje
polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE).

JERZY KARWELIS, EKSPERT RYNKU MEDIÓW
W latach 2012-2013 dyrektor wydawniczy w wydawnictwie Gremi Media (dawniej
Presspublica). Wcześniej wydawca takich tytułów jak „Forbes” czy „Newsweek Polska”.
W latach 1993-2005 prezes wydawnictwa Vogel Burda Communication, przewodniczący
rady nadzorczej spółki Poland.com SA i prezes wydawnictwa Lupus. W latach 1992-2010
działał na rzecz integracji środowisk związanych z mediami jako członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców, członek zarządu Izby Wydawców Prasy i prezes
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Współautor standardu Polskich Badań Internetu i Polskich Badań Czytelnictwa, odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
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ANNA POTOCKA-DOMIN
Wiceprezes zarządu Business Centre Club, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych
BCC. Członkini rady programowej Global Compact w Polsce i komitetu sterującego w ramach programu „Biznes i prawa człowieka”. Od 1992 roku jest związana z BCC, w latach
2008-2012 realizowała projekt BCC pn. Firma Dobrze Widziana, w ramach którego prowadziła w całej Polsce ponad 20 konferencji dla przedsiębiorców na temat CSR.

GŁOSOWANIE INTERNETOWE
Część najważniejszych decyzji oddajemy w ręce internautów. Na stronie www.wybierajdobro.pl mogli oni wskazać
spośród finalistów wytypowanych przez Kapitułę Konkursu tych, którzy ich zdaniem najbardziej zasługują na tytuł
„Dobroczyńca Roku”. W ramach 20. edycji Konkursu głosowanie internetowe trwało od 4 do 25 kwietnia.
Wśród firm, na które mogli głosować internauci, znalazły się:

MIRELLA PANEK-OWSIAŃSKA, FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i przywództwa kobiet, ma długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną.
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współpracuje z The World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, jest członkinią zarządu CSR Europe.
Przewodnicząca jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych
komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkini zespołu do spraw CSR przy
Ministerstwie Rozwoju. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z dziedziny CSR i PR. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

PROF. ALK, DR HAB. BOLESŁAW ROK
Wykładowca akademicki, dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego
Wpływu w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego.
Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla
„Dziennika Gazety Prawnej”, przewodniczący jury ogólnopolskiego konkursu na najlepsze
prace dyplomowe z etyki biznesu Verba Veritatis, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek
m.in. rady programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka.

KAMIL WYSZKOWSKI, UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
Prawnik, specjalista prawa międzynarodowego, dyrektor generalny Global Compact
Poland, ekspert w dziedzinie polityk ONZ i UE. W ONZ pracuje od 2002 roku, w latach
2002-2009 w ramach Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. W latach 2009-2014 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. W latach 2009-2012
należał do zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Od 2014 roku należy do Rady Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2016 roku członek
zespołu do spraw innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju.
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W kategorii „Projekt społeczny” – duża firma:
1. Carrefour Polska Sp. z o.o.
2. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
3. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.

W kategorii „Projekt społeczny” – średnia firma:
1. BMW Group Polska Sp. z o.o.
2. Grupa Aterima
3. Delia Cosmetics Sp. z.o.o.

W kategorii „Projekt społeczny” – mała firma:
1. Stanpol SC Sklep pszczelarski Warszawa
2. „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie
3. ATS Transport Tomasz Sosnowski

W kategorii „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu”:
1. Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy)
2. Soneta Sp. z o.o.
3. Accenture Sp. z o.o.

W kategorii „Wolontariat pracowniczy”:
1. Kompania Piwowarska SA
2. Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy)
3. Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o.
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LAUREACI KONKURSU O TYTUŁ
„DOBROCZYŃCA ROKU 2017”

ZAANGAŻOWANIE LOKALNE
Mars Polska Sp. z o.o.
Mars Polska to część Mars Incorporated – prywatnego, rodzinnego biznesu ze 100-letnią historią, z branży
FMCG. Produkuje i sprzedaje karmę dla zwierząt, czekoladę, dania gotowe i napoje. Firma jest właścicielem
uznanych światowych marek. Jego krajowa siedziba znajduje się w Sochaczewie.

Kategoria: Zaangażowanie lokalne
Mars Polska Sp. z o.o.

Kategoria: Strategia społecznego zaangażowania – mała/średnia firma

Wśród podstawowych wartości firmy jest wzajemność, rozumiana jako dzielenie się sukcesem. Dlatego Mars Polska znacząco wspiera społeczności ze swojego najbliższego i dalszego otoczenia. Spółka nawiązała ścisłe relacje
z Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS). W 2016 roku wspomagała turnieje badmintona i szachów, sprzątanie Bzury z kajaków, piknik edukacyjny, Senioriadę – piknik aktywizacyjny osób
starszych i chorych – i wiele innych wydarzeń. Zachęca mieszkańców małych miejscowości do dbania o dobro
wspólne i uczestnictwa w Programie „Działaj Lokalnie”.

Agencja Interaktywna SukcesFirmy.pl

Kategoria: Strategia społecznego zaangażowania – duża firma
DB Schenker

Kategoria: Fundacja korporacyjna – projekt społeczny
Fundacja Grupy Adamed

Oprócz pomocy rzeczowej firma angażuje także pracowników w wolontariat na rzecz lokalnej społeczności.
Wolontariat kompetencji jest niezwykle cenny z punktu
widzenia podnoszenia poziomu działania operacyjnego
trzeciego sektora. Mars Polska użycza też sprzętu, lokalu i środków transportu na potrzeby organizacji pozarządowych. Firma bardzo intensywnie wspiera lokalne
schronisko i fundacje działające na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt, pomaga również schroniskom w całej Polsce.

Kategoria: Projekt społeczny – mała firma
Stanpol SC Sklep pszczelarski Warszawa

Kategoria: Projekt społeczny – średnia firma
Delia Cosmetics Sp. z o.o.

Kategoria: Projekt społeczny – duża firma
Carrefour Polska Sp. z o.o.

Kategoria: Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu

Te działania Mars Polska podnoszą wiedzę i świadomość odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi u Polaków. Przybliżają korzyści płynące z relacji
człowiek – zwierzę. Na przykład firma pomaga w organizacji zajęć dogoterapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami i regularnie przekazuje pożywienie
dla psów przewodników wybranych przez mazowiecki
oddział Polskiego Związku Niewidomych.

Bank Handlowy w Warszawie SA
(Citi Handlowy)

Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Bank Handlowy w Warszawie SA
(Citi Handlowy)
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Laury w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku” to zobowiązanie. Oto jak firma w przyszłości zamierza współpracować z lokalną społecznością: Nadal będziemy aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju, wspólnie znajdować lokalnie miejsca, działania i ludzi, których możemy wesprzeć swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem.
Czy zwierząt do opieki będzie przybywać? Polacy coraz bardziej świadomie podchodzą do kwestii posiadania
zwierzęcia i w niektórych schroniskach zwierząt jest mniej niż w poprzednich latach. Jednak jak podaje
NIK, nadal to duże wyzwanie dla Polaków. Będziemy kontynuować edukację dotyczącą odpowiedzialności
za zwierzęta, jak np. ostatnio w programie telewizyjnym „Misja Pies” w TVN.

STRATEGIA SPOŁECZNEGO
ZAANGAŻOWANIA
– MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
Agencja Interaktywna SukcesFirmy.pl
SukcesFirmy.pl to agencja interaktywna z Lubina działająca w sektorze B2B. Jej misją jest ułatwianie promocji internetowej małym i średnim przedsiębiorstwom, aby mogły realnie konkurować nawet z największymi.
Wśród wykorzystywanych do tego narzędzi marketingu są: tworzenie i zarządzanie stronami WWW, reklama
kontekstowa, promocja i PR w mediach społecznościowych, fotografia i wideo.

Maja E.Pruska

Organizacja nominująca:
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) od 2013 roku wspiera stowarzyszenia i fundacje członkowskie w codziennej działalności. Reprezentuje ich interesy w kontaktach z administracją publiczną, biznesem i ze społecznością powiatu. Wsparcie ma również charakter techniczny – zrzeszenie udostępnia
sprzęt, wyposażenie, udziela porad prawnych, pomaga w obsłudze księgowej czy w realizacji wspólnych projektów.
Niewątpliwym atutem POPPS jest tego siła sprawcza – porozumienie podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze
stowarzyszenia rozbijają się o trudności organizacyjne czy mają problemy z dotarciem. Silny głos organizacji zrzeszającej 18 innych pomaga w sukcesie zaplanowanej inicjatywy.
POPPS jest również lokalnym operatorem Programu „Działaj Lokalnie”. W 2016 roku przyznał pierwsze dotacje
w jego ramach, wzbogacając tym samym działalność już nie tylko swoich członków, lecz także innych organizacji
i aktywnych społeczności Sochaczewa i okolic.
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Firmę założył na pierwszym roku studiów Adrian Stankiewicz. Od 2010 roku agencja stale się rozwija – powiększa
swoją ofertę i liczbę współpracujących osób. SukcesFirmy.pl realizuje też misję – aktywnie angażuje swoich klientów w działania CSR w trakcie realizowanych przez siebie kampanii promocyjnych, niezależnie od budżetu i sektora,
w którym działają.
Świetnym przykładem takiego działania jest akcja Podziel Się Dzieciństwem, realizowana we współpracy z Kliniką Włosów Hair LAB. Główną ideą inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu wypadania włosów
i łysienia u dzieci. Cel to przekazywanie włosów, dzięki którym mogą zostać wyprodukowane niechirurgiczne systemy
uzupełniania włosów i peruki, umożliwiające dziecku normalne funkcjonowanie i szanse na radosne dzieciństwo.

STRATEGIA SPOŁECZNEGO
ZAANGAŻOWANIA – DUŻE FIRMY
DB Schenker
DB Schenker w Polsce świadczy lokalne i globalne
usługi logistyczne. Firma jest częścią światowego lidera tej branży – Grupy DB Schenker, należącej
do Deutsche Bahn. W Polsce zatrudnia ponad 2 tys.
osób, posiada 17 terminali przeładunkowych, magazyny i agencje celne. Jej strategiczne cele są silnie
związane ze zrównoważonym rozwojem i społeczną
odpowiedzialnością.

W ramach Podziel Się Dzieciństwem partnerskie firmy nawiązały współpracę z fundacją Herosi, do której trafiają
nieodpłatnie pozyskane włosy. Akcję wsparło wiele znanych osób i specjalistów, m.in.: Joanna Opozda, Katarzyna
Figura, Natalia Siwiec, Magdalena Wójcik. Włosy przekazał też trener AZS Politechniki Warszawskiej Jakub Bednaruk,
tworząc akcję #ZetnijWłosyBednarukowi. W efekcie działań ponad 630 osób oddało już włosy dzieciom, 135 salonów
w kraju na bieżąco współpracuje z akcją. Partnerzy stworzyli też sześć systemów niechirurgicznego uzupełniania
włosów dla dzieci. Oto jak laur Dobroczyńcy Roku komentuje Adrian Stankiewicz: Jestem niezmiernie szczęśliwy,
że nasza działalność została doceniona, i liczę, że dzięki temu zwiększymy jeszcze bardziej jej zasięg.
Dzięki innym akcjom, np. Operacji Czerwony Piątek, która była przeprowadzona wspólnie z Events Factory i za cel
miała propagowanie krwiodawstwa podczas promocji festiwalu muzycznego w Lubinie, SukcesFirmy.pl wskazuje,
jak można angażować biznes do rozwiązywania problemów społecznych. A jak firma będzie pomagać społeczeństwu i biznesowi za dwie dekady? Adrian Stankiewicz widzi to tak: Staram się nie wybiegać tak daleko w przyszłość, na pewno chciałbym utrzymać elastyczność i spontaniczność działań, które w nowych, obecnie realizowanych projektach są kluczowe, a przede wszystkim dają nam mnóstwo satysfakcji i dobrej energii.
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DB Schenker oferuje klientom nowoczesne ekologiczne
rozwiązania logistyczne. Zgodnie z filozofią Lean kładzie
nacisk na eliminację marnotrawstwa, współodpowiedzialność. Wśród wartości firmy są też szacunek dla ludzi i otoczenia oraz ciągłe doskonalenie i rozwój. Spółka
co dwa lata publikuje raporty społeczne. Współpracuje
z uczelniami wyższymi i szkołami. W ramach CSR realizuje cykliczne badanie i dialog społeczny wokół wszystkich swoich terminali logistycznych. Projekt Preferowany Sąsiad, skierowany do mieszkańców w sąsiedztwie
oddziałów firmy, to pierwszy z licznych przykładów zaangażowania społecznego DB Schenker.
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Oto kolejne:
• Wolontariat pracowników firmy (53 projekty dla ponad 6 tys. beneficjentów w społecznościach lokalnych tylko
w 2016 roku).
• Wsparcie logistyczne dla Szlachetnej Paczki. Transport tylko w 2016 roku 12 tys. paczek zebranych przez Stowarzyszenie Wiosna między dużymi miastami i mniejszymi miejscowościami.
• Przygotowanie przez pracowników DB Schenker w 2016 roku 9 Szlachetnych Paczek o wartości około 30 tys. zł.
• Transport darów Banków Żywności.
• Dystrybucja materiałów promocyjnych Fundacji Nasza Ziemia (ponad 500 paczek do szkół i instytucji publicznych).
DB Schenker w pełni zasługuje na laur „Dobroczyńcy Roku”. Oto jakie reakcje to wyróżnienie wywołało wśród pracowników firmy: Jesteśmy dumni, czujemy się docenieni! Laur „Dobroczyńcy Roku” w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania” potwierdził, że idziemy właściwą drogą. O tym, jak ta droga może wyglądać w ciągu
kolejnych 20 lat, ci sami pracownicy mówią: Dobre chęci do współpracy, odpowiedzialność, szacunek i zaufanie
pozostaną niezmiennie ważne, bez względu na czasy, w których żyjemy, czy rozwój technologii.

PROJEKT SPOŁECZNY – MAŁA FIRMA

Spółka od lat wspiera środowiska związane z jej obszarem biznesowym. Tylko w 2016 roku kontynuowała prezentację sztuki pszczelarskiej w przedszkolach, szkołach, domach kultury, zorganizowała 15 wydarzeń. Wsparła sześć
festynów i pikników, m.in. Pożyteczny Mokotów. Była współorganizatorem spotkań pszczelarskich w Warsztacie
Warszawskim, z których jedno zawsze było otwarte dla mieszkańców.

Stanpol SC Sklep pszczelarski Warszawa

Do nagród, na jakie zasłużył Stanpol, a są tu np. Certyfikat Ligi Uczciwych Sprzedawców, teraz może dołączyć laur
„Dobroczyńca Roku” za wkład, jaki wniósł i wciąż wnosi w kulturę pszczelarską Warszawy i Polski, w promocję ekologii i dobrego sąsiedztwa.

W 2016 roku firma Stanpol mocno zaangażowała się w działania Stowarzyszenia Przyjaciół S.O.S., m.in.
w projekt pod nazwą Kropla Słodyczy, skierowany do kilkuset małych pacjentów warszawskich szpitali z oddziałów onkologicznych i placówek opiekuńczych. Na przykład w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej
wolontariusze pszczelarze dotarli do prawie 200 dzieci.
Wszystkie działania wspierał Piotr Stański, współwłaściciel spółki. Stanpol wielokrotnie udzielił też pomocy Stowarzyszeniu Przyjaciół S.O.S. przy realizacji Pasieki Edukacyjnej. Wsparł ten społeczno-ekologiczny projekt logistycznie i wolontariacko, wypożyczył książki i czasopisma. Oprócz tego przedsiębiorstwo udostępniło produkty
pszczelarskie i sprzęt, wykorzystane na spotkaniach tej społeczności.
Firma Stanpol to rodzinna firma z 50-letnią tradycją działająca w branży pszczelarskiej. Specjalizuje się w sprzedaży miodów, sprzętu pszczelarskiego i innych produktów związanych z pszczelarstwem. Jest obecna na rynku
krajowym, współpracuje z producentami zagranicznymi. Prowadzi jedyny w Warszawie sklep z pełnym asortymentem produktów specjalistycznych.
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Przedsiębiorstwo chętnie komunikuje się z otoczeniem – w sklepie przy ul. Niekłańskiej na warszawskiej Saskiej
Kępie promuje wszystkie wydarzenia społeczno-miodowe, rozpowszechnia również informacje o nich w internecie.
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Organizacja nominująca:
Stowarzyszenie Przyjaciół S.O.S. powstało w 1996 roku na warszawskim Mokotowie. Zajmuje się edukacją, profilaktyką uzależnień, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Jest autorem projektu Pasieka Edukacyjna, którego
głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie i ochronie owadów zapylających. W 2016 roku
w ramach stowarzyszenia powstał projekt Kropla Słodyczy, adresowany do dzieci przebywających na oddziałach
onkologicznych i w hospicjach.
W swoich działaniach Przyjaciele S.O.S. nastawiają się także na uwrażliwienie społeczeństwa na owady błonkoskrzydłe. Zachęcają do zakładania minipasiek, również miejskich. Aktywują środowiska lokalne. Na przykład w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 „SOS” stowarzyszenie zacieśnia więzi sąsiedzkie, angażując młodzież do prac
społecznych. Podejmuje też działania proekologiczne, czego przykładem jest akcja Drugie Życie Śmieci, dotyczące
recyklingu odpadów.
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PROJEKT SPOŁECZNY
– ŚREDNIA FIRMA
Delia Cosmetics Sp. z o.o.
W ramach działań CSR w 2016 roku firma Delia udzieliła pomocy organizacji pozarządowej – Fundacji Gajusz.
Środki kosmetyczne i pomoc wolontariuszy z firmy dotyczyła pośrednio i bezpośrednio nieuleczalnie chorych
dzieci – pensjonariuszy hospicjów. Ważnym aspektem wsparcia był zakup leków i środków opatrunkowych.
Dzięki temu ubogie rodziny nie muszą płacić za nie z własnych kieszeni. W ten sposób mogą przeznaczyć
niewielkie środki finansowe, jakimi dysponują, np. na rodzeństwo chorego dziecka.
Firma udzieliła także pomocy finansowej (w postaci grantów, darowizn odpisów od pensji, tzw. pay-rollów) i rzeczowej, a oprócz tego nieodpłatnie świadczyła usługi na rzecz organizacji. Wsparcie trafiło do ośrodków i hospicjów
zarządzanych przez fundację – hospicjum domowego, oddziału onkologicznego, hospicjum stacjonarnego i pracowników organizacji.
Ponadto Delia Cosmetics każdorazowo informuje swoich pracowników o działaniach Fundacji Gajusz. Przez
to zwiększa się świadomość potrzeb jej podopiecznych i wrażliwość społeczna. Dotyczy to także promowania
empatii wśród mieszkańców regionu i całego województwa łódzkiego, a wśród lokalnych firm – społecznej odpowiedzialności biznesu.
Delia Cosmetics to rodzinna firma kosmetyczna założona przez dr. Józefa Szmicha w 1998 roku w Rzgowie koło
Łodzi. Firma zdobyła silną pozycję rynkową zarówno w Polsce, jak i za granicą – jest obecna w 79 krajach. Na portfolio marki składa się kilkaset kosmetyków w różnorodnych kategoriach.
W Polsce współpracuje z dużymi sieciami handlowymi, a sukces rynkowy potwierdza ponad 40 prestiżowych
nagród branżowych i konsumenckich. Przedsiębiorstwo może pochwalić się wykwalifikowaną kadrą, standardami
jakości ISO 9001 i GMP. Jeden z jej zakładów, specjalizujący się w produkcji kosmetyków do makijażu, znajduje się
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim.
Opisany przykład ze stuprocentową pewnością jest godny wyróżnienia tytułem „Dobroczyńca Roku” i twórczego naśladowania.
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Organizacja nominująca:
Fundacja Gajusz powstała z inicjatywy Tisy Żawrockiej w 1998 roku. Pomaga dzieciom przewlekle i nieuleczalnie
chorym i ich rodzinom z Łodzi i regionu łódzkiego. Prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej, a we
współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – Pracownię Pediatrycznej Opieki Paliatywnej. Fundacja otworzyła też hospicjum stacjonarne dla dzieci. Mieści się ono w budynku przekazanym przez władze miasta i wyremontowanym siłą darczyńców. Fundacja nazywa to hospicjum pałacem, a jego małych pacjentów – księżniczkami
i książętami. W 2014 roku Fundacja uruchomiła hospicjum perinatalne – opiekuje się ono rodzinami z przypadkami ciąży letalnej, co oznacza śmierć dziecka jeszcze przed jego urodzeniem lub wkrótce po nim. Działa również
na rzecz szeroko pojętej edukacji społecznej dotyczącej opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi.
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PROJEKT SPOŁECZNY
– DUŻA FIRMA
Carrefour Polska Sp. z o.o.
Carrefour Polska przeznacza nieodpłatnie Bankom Żywności produkty spożywcze z krótkim terminem przydatności do spożycia. W 2016 roku Carrefour Polska przekazał około 180 ton jedzenia. Współpraca spółki
z Federacją Polskich Banków Żywności polega także na udziale sklepów sieci w ogólnopolskich zbiórkach
żywności. Pozwala to dziesiątkom tysięcy Polaków pokazać swoje wielkie serce i podzielić się zakupami tak,
by zaspokoić potrzeby ludzi żyjących w trudnych warunkach.
W 2016 roku do społecznych działań Carrefour Polska należało
m.in. wsparcie programu inwestycyjnego realizowanego przez
Federację Polskich Banków Żywności. Celem programu jest finansowanie floty samochodowej (chłodni) i sprzętu magazynowego dla Banków Żywności. Dzięki dotacji na zakup niezbędnych,
specjalistycznych aut, Banki Żywności w Toruniu, Olsztynie, Suwałkach, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Ciechanowie mogą codziennie odbierać jedzenie. Następnie przekazują je do podopiecznych takich organizacji, jak: domy opieki społecznej, schroniska
dla bezdomnych, domy dziecka, hospicja i wiele innych.
Carrefour Polska należy do tych firm, które w sposób systemowy i godny tytułu „Dobroczyńca Roku” podchodzą do wyzwania
związanego z przeciwdziałaniem marnotrawstwu żywności.
Współpraca firmy z Bankami Żywności to odpowiedź na oczekiwania konsumentów. Według badań Millward Brown, przeprowadzonych na zlecenie Banków Żywności w październiku
2014 roku, 84 proc. z nas uważa, że niesprzedane jedzenie powinno trafić do organizacji charytatywnych. Warto jednak podkreślić, że w Polsce zdecydowanie najwięcej żywności marnuje
się w prywatnych domach.
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Carrefour Polska to multikanałowa sieć handlowa, pod której szyldem działa w Polsce ponad 800 sklepów
w pięciu formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad
230 tys. GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.
Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 tys. sklepów
w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest siecią multilokalną, multiformatową i multikanałową, obsługującą codziennie 13 mln klientów na całym świecie.
Polityka CSR Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczaniu wszelkich form marnotrawstwa, ochronie
bioróżnorodności i wsparciu dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki dzięki programom: „Stop marnotrawstwu”, „Z miłości do zdrowia” i „Różnorodność”.

Organizacja nominująca:
Federacja Polskich Banków Żywności to 32 placówki na terenie całej Polski. Banki starają się o pełne wykorzystanie
produktów spożywczych w Polsce. Tworzą system, w którym wszelkie nadwyżki dzięki hojności darczyńców mogą
być błyskawicznie przekazane osobom potrzebującym. Banki Żywności to również grupa ekspertów zajmujących
się zdrowym odżywianiem i smaczną kuchnią. Prowadzą oni kampanie przekonujące Polaków do tego, aby nie marnować jedzenia (a przez to pieniędzy), mądrze je kupować, pożytkować i w ostateczności – przekazywać. Federacja jest także aktywnym partnerem w debacie publicznej i pracach legislacyjnych dotyczących polityki społecznej,
organizacji pozarządowych czy współpracy sektorowej w obszarze jej działania.
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WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy)
Program Wolontariatu Pracowniczego Citi działa od 2005 roku. O sile i skali jego oddziaływania świadczy
fakt, że z dobrowolnego wsparcia wolontariuszy Citi skorzystało ponad 241 tys. osób w całej Polsce.
Misją Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi, koordynowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy,
jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego byłych i obecnych pracowników banku Citi Handlowy i Citi
Service Center Poland. Z roku na rok przybywa chętnych do pracy wolontariackiej. W samym tylko 2016 roku wolontariusze Citi wraz z rodzinami i przyjaciółmi zaangażowali się ponad 3,7 tys. razy, biorąc udział w 256 projektach
obejmujących zajęcia edukacyjne, rekreacyjne, prace remontowe i porządkowe, wsparcie schronisk dla zwierząt,
przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia, akcje krwiodawstwa. Łącznie przepracowali na rzecz społeczności
lokalnych ponad 19 tys. godzin, a efekty ich starań trafiły do 33 tys. odbiorców.

Dzięki wolontariatowi pracowniczemu rośnie siła kulturotwórcza organizacji i umacnia się poczucie tożsamości
z marką. W ramach programu pracownicy mogą co roku wziąć udział w konkursie grantowym „Wolontariusz
na Bank”. Organizowane są również wyjazdy integracyjne połączone z działalnością społeczną, działania edukacyjne (np. prowadzenie lekcji w szkole), wolontariusze mogą wziąć także udział w wydarzeniach organizowanych
przez fundację i instytucje partnerskie (np. konferencja „Wolontariat w Kulturze”). To zaledwie kilka przykładów akcji
dotyczących przeciwdziałaniu szeroko rozumianym wykluczeniom: finansowemu, informacyjnemu, społecznemu.
Inicjatywy w ramach programu są skierowane do wszystkich grup wiekowych i o różnym statusie: dzieci i młodzieży, chorych, osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich, rodzin niepełnych, zastępczych, osób w trudnych
sytuacjach losowych. Pomoc trafia także do schronisk dla zwierząt domowych.
Do udzielania takiego wsparcia pracownicy banku i Citi Service Center Poland często angażują własne rodziny,
klientów i kontrahentów. W te działania jest również zaangażowany zarząd Citi w Polsce. Większość jego członków
uczestniczyła co najmniej w jednym wydarzeniu wolontariackim w 2016 roku. Najczęściej były to zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz prace remontowe i ogrodnicze. Wolontariusze Citi wraz z członkami zarządu biorą też udział
w wyjazdach integracyjnych połączonych z działaniami na rzecz lokalnych społeczności.
Citi w Polsce jest dumny z dokonań swoich pracowników. W siedzibie Citi Handlowy przy ul. Senatorskiej w Warszawie na media wallu – specjalnym ekranie widocznym dla wszystkich wchodzących do budynku – wyświetlają
się informacje o Programie Wolontariatu Pracowniczego w Citi. Sprawnie też działa komunikacja na ten temat
w mediach społecznościowych (na Twitterze, Facebooku, YouTube). Wolontariusze Citi w 2016 roku komunikowali
również o wspólnych dokonaniach na swoich prywatnych profilach, oznaczając wpisy #CitiVolunteers.
Wszystko to śmiało pozwala nagrodzić Citi Handlowy laurem „Dobroczyńca Roku” i pokazywać dokonania banku
jako idealne wręcz przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowane systemowo i z sercem.

28

D

O

B

R

O

C

Z

Y

Ń

C

A

R

O

K

U

X

X

E

D

Y

C

J

A

29

NOWE TECHNOLOGIE
W SPOŁECZNYM
ZAANGAŻOWANIU

Czynna współpraca banku Citi Handlowy przy powstawaniu aplikacji ArtSherlock, jego wrażliwość na dziedzictwo
kulturowe w połączeniu z umiejętnością wychwytywania z rynku najciekawszych rozwiązań IT w służbie społecznej pozwalają śmiało nadać mu tytuł „Dobroczyńca Roku”.

Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi Handlowy)
Bank Handlowy w Warszawie SA, działający pod marką Citi Handlowy, funkcjonuje nieprzerwanie od ponad
140 lat. Jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce. Jego aktywność wybiega daleko poza cele biznesowe. Działania CSR w imieniu banku realizuje Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Tradycją banku
jest mecenat nad kulturą i sztuką. Przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy bank realizuje różnorodne programy z obszaru dziedzictwa kulturowego. Jednym z nich jest aplikacja ArtSherlock, która powstała
w wyniku partnerskiej współpracy Fundacji Communi Hereditate, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Aplikacja korzysta z bazy zaginionych dzieł sztuki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zawierającej
63 tys. obiektów. Do tej pory została zainstalowana w ponad 7 tys. smartfonów w ponad 30 krajach na świecie.
Wraz z jej uruchomieniem ruszyła kampania informacyjna skierowana zarówno do społeczeństwa, jak i do pracowników służb mundurowych oraz instytucji kultury i sztuki. Z aplikacji korzystają pracownicy: korpusu dyplomatycznego, służby celnej, policji, straży granicznej, domów aukcyjnych, a także muzealnicy, historycy sztuki, antykwariusze, kolekcjonerzy, entuzjaści i hobbyści. Po siedmiu miesiącach od oficjalnej inauguracji przez aplikację zostało
przesłanych 15 tys. zapytań mających zidentyfikować zaginione dzieła sztuki. W tym okresie siedem z nich zostało
pozytywnie zweryfikowanych i podlega dalszym czynnościom sprawdzającym. Ukazało się ponad 1,6 tys. relacji
medialnych o projekcie w telewizji, radio, prasie i Internecie, co pokazuje zainteresowanie tematem zaginionych
dzieł i nagłaśnia problem. Więcej informacji i link do pobrania aplikacji znajduje się na stronie www.artsherlock.pl.
Warto zaznaczyć, że wśród dzieł zaginionych w latach 1939-1945 są obrazy polskich i zagranicznych twórców,
m.in. Rafaela Santi, Petera Paula Rubensa, Rembrandta, Albrechta Dürera, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego. W ostatnim czasie do Polski powróciło kilkadziesiąt zrabowanych dzieł sztuki, ale lista poszukiwanych jest gigantyczna – liczy ponad 0,5 mln obiektów. Są na niej dziesiątki
obrazów znanych polskich malarzy, 7,5 tys. dzieł malarstwa obcego, 3,8 tys. rzeźb i ponad 20 tys. wyrobów
rzemiosła artystycznego.
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Organizacja nominująca:
Fundacja Communi Hereditate zajmuje się badaniem, dokumentowaniem i ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. Działania koncentruje w trzech głównych obszarach: pochodzenia muzealiów i dzieł sztuki, grabieży dzieł sztuki dokonanych w Polsce podczas drugiej wojny światowej oraz popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą. W swoich działaniach Communi Hereditate wykorzystuje zaawansowane
rozwiązania informatyczne, które umożliwiają efektywne monitorowanie światowego rynku sztuki. Na przykład
aplikacja mobilna ArtSherlock, oparta na systemie automatycznego rozpoznawania obrazu w czasie rzeczywistym,
analizuje dzieło sztuki na podstawie fotografii wykonanej za pomocą aparatu w smartfonie. To pierwsze tego typu
rozwiązanie na świecie.
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FUNDACJA KORPORACYJNA
– PROJEKT SPOŁECZNY
Fundacja Grupy Adamed
Fundacja Grupy Adamed działa od 2014 roku. Jej celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej,
naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.
Głównym przedsięwzięciem prowadzonym przez fundację jest program naukowo-edukacyjny Adamed SmartUP,
skierowany do szczególnie uzdolnionej młodzieży. Chodzi w nim o to, aby popularyzować biologię, matematykę,
fizykę, geografię i astronomię i wychwycić najbardziej utalentowanych młodych ludzi, a później wspierać ich w rozwoju pasji i zainteresowań. Podstawą programu jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program
stypendialny dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Fundacja Grupy Adamed realizuje program we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzecznicy Nauki. Dzięki współpracy zrzeszeni w stowarzyszeniu naukowcy promują autorskie badania
i eksperymenty, popularyzują przedmioty ścisłe i przyrodnicze podczas wydarzeń naukowych, tworzą inspirujące
materiały wideo i scenariusze lekcji oraz odwiedzają szkoły ze swoimi pokazami naukowymi.
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Dzięki programowi Adamed SmartUP młodzież rozwija
się naukowo, intelektualnie i społecznie. W jego trzech
kolejnych edycjach zarejestrowało się ponad 15 tys.
osób. Efekty to: własne badania naukowe (m.in. nad
rozwiązaniem problemu antybiotykooporności bakterii), udział w międzynarodowych projektach (European
Union Contest for Young Scientists), oferty studiowania
na zagranicznych uczelniach (m.in. na Uniwersytecie
w Cambridge), zwycięstwa w olimpiadach przedmiotowych (np. na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej
w Hanoi w Wietnamie) czy laury w Konkursie „Dobroczyńca Roku”. Oto jak fundacja komentuje to wyróżnienie: Laur „Dobroczyńcy Roku” jest wyjątkowym
wyróżnieniem oraz docenieniem działań Fundacji
Grupy Adamed na rzecz społeczeństwa. Jest to dowód słuszności obranego przez nas kierunku i motywuje nas do dalszej pracy w przyszłości.
Ponadto fundacja wspiera naukowców i wykładowców
w promocji ich działalności, np. organizuje wyjazdy
na TEDxWarsaw czy ogólnokrajowe wizyty w szkołach podczas Roadshow. W ten sposób realnie wpływa na rozwój karier naukowych laureatów programu
Adamed SmartUP. I co równie istotne, sam program
popularyzuje nauki ścisłe i przyrodnicze wśród całego społeczeństwa. Oto jak wobec wyzwań przyszłości fundacja widzi swoją rolę w ciągu najbliższych lat:
Powstaliśmy, aby wspierać działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w naukach ścisłych i przyrodniczych. Nadal planujemy szerzyć
ideę współpracy i integrować środowisko naukowe,
a nade wszystko wspierać młode talenty. Wierzymy, że staną się w przyszłości liderami polskiej innowacyjnej gospodarki.
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Organizacja nominująca:
Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki zajmuje się nawiązywaniem relacji i organizacją współpracy między
naukowcami i dziennikarzami. Naukowcy zyskują solidnych sprzymierzeńców w popularyzowaniu swoich
osiągnięć, a dziennikarze – inspirację i źródło wiedzy
z pierwszej ręki. Społeczeństwo także zyskuje: młode
talenty stają się śmielsze i są bliżej tych, którzy nie pracują jako naukowcy. Rzecznicy Nauki promują też ideę
społeczeństwa opartego na wiedzy. U jego podstaw leży
rzetelne nauczanie od najniższych szczebli ze szczególnym naciskiem na przedmioty ścisłe. Rzecznicy
Nauki dążą w ten sposób do wzrostu poziomu edukacji
u wszystkich. Idea powołania stowarzyszenia powstała
w 2014 roku jako uzupełnienie konkursu FameLab, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik.
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FIRMY NOMINOWANE
W XX EDYCJI KONKURSU
KATEGORIA: PROJEKT SPOŁECZNY
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HENKEL POLSKA SP. Z O.O.

FUNDACJA MIEJSCE KOBIET

HENKEL POLSKA SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

HSBC BANK POLSKA SA

FUNDACJA ROBINSON CRUSOE

IKEA RETAIL SP. Z O.O.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

KALTER SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM „SZANSA”

KAUFLAND POLSKA MARKETY SP. Z O.O. SP.K.

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

FIRMA:

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:

KOMPANIA PIWOWARSKA SA

STOWARZYSZENIE WIOSNA

AQUANET SA

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU

LESAFFRE POLSKA SA

FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

„MAJONEZY” SPÓŁDZIELNIA PRACY
PRODUKCYJNO-HANDLOWA W KĘTRZYNIE

FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI

ATS TRANSPORT TOMASZ SOSNOWSKI

FUNDACJA BABCI ALINY

AVON COSMETICS POLSKA SP. Z O.O.

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOLOGICZNEGO

BANK POCZTOWY SA

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

BIESIADA

STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO

BMW GROUP POLSKA

FUNDACJA ASHOKA – INNOWATORZY DLA DOBRA PUBLICZNEGO

BP EUROPA SE ODDZIAŁ W POLSCE

STOWARZYSZENIE WIOSNA

CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O.

FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

CISCO SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA
PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

FUNDACJA KAPITAN ŚWIATEŁKO

NOWA ITAKA SP. Z O.O.

FUNDACJA MAM MARZENIE

OCHNIK SA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM

PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ LUBLIN

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

POL-INOWEX SP. Z O.O. SKA

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

FUNDACJA UNIWERSYTET DZIECI

PROVIDENT POLSKA SA

FUNDACJA CIS – CHCEMY INTEGRACJI SPOŁECZEŃSTWA, WARSZTAT TERAPII
ZAJĘCIOWEJ W ZŁOTOWIE

COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

ROSCO POLSKA SP. Z O.O.

FUNDACJA POMOCY ARTYSTOM POLSKIM „CZARDASZ”

DELIA COSMETICS SP. Z O.O.

FUNDACJA GAJUSZ

ROSCO POLSKA SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

SERVIER POLSKA SP. Z O.O.

POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE

FARM FRITES POLAND SA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 1
IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W LĘBORKU

SIEMENS SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

FEDEX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O.

FUNDACJA UNITED WAY POLSKA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

FUH VGI GUY SADAKA

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

STANPOL SC SKLEP PSZCZELARSKI WARSZAWA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SOS

GRUPA ATERIMA

STOWARZYSZENIE POMOC DLA KOBIET I DZIECI IM. MARII NIEPOKALANEJ

TJX POLAND SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE WIOSNA

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SA

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

T-MOBILE POLSKA SA

SOCIAL WOLVES
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TOYOTA MOTOR POLAND COMPANY
LIMITED SP. Z O.O.

FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT „VIVA!” ODDZIAŁ
KORABIEWICE

UPS POLSKA SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY „WĘDKA” IM. KAŻDEGO CZŁOWIEKA

WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SP. Z O.O.

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

ZAKŁAD CUKIERNICZY MICHAŚ SJ ARTUR
SZYMCZYK, KATARZYNA CHOJNACKA-SZYMCZYK

FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SP. Z O.O.

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA SA

FUNDACJA L’ARCHE WSPÓLNOTA WE WROCŁAWIU

CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O.

ZUE SA

STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

CREDIT SUISSE (POLAND) SP. Z O.O.

KATEGORIA: STRATEGIA SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA
AGENCJA INTERAKTYWNA SUKCESFIMRY.PL
ADAMED SP. Z O.O.
TUIR ALLIANZ POLSKA SA
ANWIL SA
ASSECO POLAND SA

PEPSICO CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.
KATEGORIA: FUNDACJA KORPORACYJNA - PROJEKT SPOŁECZNY

HM INWEST SA

FUNDACJA:

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:

IDEO SP. Z O.O.

FUNDACJA GRUPY ADAMED

STOWARZYSZENIE RZECZNICY NAUKI

JERONIMO MARTINS POLSKA SA

FUNDACJA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

JOB SAFETY OŚRODEK SZKOLENIOWY JANUSZ CZAJKOWSKI

FUNDACJA IM. LESZKA PODKAŃSKIEGO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

KAREDENT SC

FUNDACJA ORLEN – DAR SERCA

STOWARZYSZENIE SPORTU MŁODZIEŻOWEGO „WISŁA PŁOCK”

KOMPANIA PIWOWARSKA SA

FUNDACJA ORLEN – DAR SERCA

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

KREDYT INKASO SA

FUNDACJA PGE

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

SCHENKER SP. Z O.O.

FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO

FUNDACJA EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

STAR & RING SEBASTIAN MŁODZIŃSKI (BEE ON TREE)

FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO

STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM KIEROWCOM – SPINKA

STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

FUNDACJA PRAMERICA

FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TIKKURILA POLSKA SA

FUNDACJA PZU

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY W LUBLINIE

TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O.
VOTUM SA
WAWEL SA
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KATEGORIA: NOWE TECHNOLOGIE

KATEGORIA: WOLONTARIAT PRACOWNICZY

FIRMA:

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:

ARCELORMITTAL POLAND SA

ACCENTURE SP. Z O.O.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (CITI HANDLOWY)

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(CITI HANDLOWY)

FUNDACJA COMMUNI HEREDITATE

BAYER SP. Z O.O.

MICROSOFT SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

SONETA SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE WIOSNA

WAYMORE SP. Z O.O.

TOWARZYSTWO SZKÓŁ ZJEDNOCZONEGO ŚWIATA
IM. PROF. PAWŁA CZARTORYSKIEGO

WIDOCZNI

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

CISCO SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
COGNIFIDE POLSKA SP. Z O.O.
CREDIT SUISSE (POLAND) SP. Z O.O.
GOOD ONE SP. Z O.O.
GRUPA GPEC
HENKEL POLSKA SP. Z O.O.

KATEGORIA: ZAANGAŻOWANIE LOKALNE

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE GLOBAL BUSINESS

FIRMA:

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA:

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOŁCZYNIE

LGD DOLINA STOBRAWY

BŁASZCZYK EDWARD. PRACOWNIA CUKIERNICZA

STOWARZYSZENIE EUROPA I MY

KLIMAS SP. Z O.O. – KLIMAS WKRĘT-MET

FUNDACJA OCZAMI BRATA

LING BRETT SC

STOWARZYSZENIE EUROPA I MY

MARS POLSKA SP. Z O.O.

POROZUMIENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SOCHACZEWSKIEGO

PHU WITPOL BOŻENA ZAKIERSKA

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SENIORA,
KLUB SENIORA LEŚNA KRAINA W CIERPICACH

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SENIORA,
KLUB SENIORA LEŚNA KRAINA W CIERPICACH

PROCTER AND GAMBLE DS POLSKA SP. Z O.O.

PPH HERRING BRYGIDA STACHNIUK

CENTER SP. Z O.O.
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
KOMPANIA PIWOWARSKA SA
METLIFE
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY „ORLEN” SA

PROVIDENT POLSKA SA

RHENUS DATA OFFICE POLSKA SP. Z O.O.

FUNDACJA SYNAPSIS, ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIA
RZECZY RÓŻNYCH „SYNAPSIS” W WILCZEJ GÓRZE POD WARSZAWĄ

SKŁADBUD P. ZAKRZEWSKI, R. HOŁOWCZAK SJ

LGD KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH

SPOŁEM
– POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW

CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH

TRANSITION TECHNOLOGIES SA

USŁUGI AUDIO-WIZUALNE DAWID WOJTYŁA

ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU

UPS POLSKA SP. Z O.O.

STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
TUIR ALLIANZ POLSKA SA

WENTOR
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PROMOCJA XX EDYCJI
Cel

Partnerstwo z PGE Stadion Narodowy

W związku z jubileuszem Konkursu głównym celem działań promocyjnych było umocnienie marki Dobroczyńca
Roku w świadomości społecznej. Prowadziliśmy kampanie wizerunkowe, w których podkreślaliśmy 20-letnią historię Konkursu, osiągnięte rezultaty, zasługi dla promocji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Zależało
nam na dotarciu z kampanią do jak największej liczby osób, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z mediami
tradycyjnymi, akcje w mediach społecznościowych i marketing zewnętrzny.

Partnerem głosowania w 20. edycji Konkursu został PGE Stadion Narodowy. Na elewacji budynku był wyświetlany
adres internetowy wybierajdobro.pl, który kierował na stronę głosowania.

Hasło
Tegoroczny Konkurs promowaliśmy hasłem „Wybieraj dobro”, które oddaje w sobie dwie idee: skłania do udziału
w głosowaniu, czyli wyboru najbardziej dobroczynnych firm w 2016 roku, i codziennej odpowiedzialności konsumenckiej. W serii artykułów i wpisów internetowych staraliśmy się pokazywać moc, z jaką nasze zakupy wpływają
na otoczenie biznesowe, i zachęcać do wybierania marek społecznie odpowiedzialnych.

Agencja prasowa Newseria Biznes przygotowała materiał wideo i artykuł na temat roli konsumentów w budowaniu biznesu społecznie odpowiedzialnego. Materiał dotyczył tegorocznego hasła Konkursu. Udostępniło go ponad
160 portali, w tym np. serwis internetowy Polskiego Radia.

PAP Lifestyle
Polska Agencja Prasowa dwukrotnie podała depeszę na temat Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, mówiąc w niej
o jego idei i zachęcając do udziału w głosowaniu.

Media społecznościowe

Partnerstwo z Agorą

Profil Dobroczyńcy Roku na portalu Facebook obserwuje prawie 3 tys. osób. Zamieszczaliśmy tam posty informujące o kolejnych etapach Konkursu i mobilizujące do głosowania, w tym również płatną kampanię reklamową, która
została wyświetlona około 20 tys. odbiorców. Był to też kanał komunikacji z firmami, które kandydowały do tytułu
„Dobroczyńca Roku”. Nowym sposobem promocji były płatne i darmowe posty w serwisie Instagram, w których
publikowaliśmy grafiki na temat Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

Partnerami branżowymi Konkursu są „Gazeta Wyborcza” i serwis Wyborcza.biz. W ramach współpracy w ogólnopolskim wydaniu „GW” pojawił się artykuł na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, którego część była poświęcona Konkursowi. Agora w papierowym wydaniu dziennika wydrukowała dwie reklamy Konkursu, a w swoich
serwisach internetowych prowadziła kampanię odsłonową, kierującą do strony głosowania.

Współpraca z firmami nominowanymi w Konkursie

Został wysłany kilkakrotnie do firm, organizacji pozarządowych, agencji PR na etapie naboru wniosków i głosowania – łącznie do ponad 18 tys. odbiorców z całej Polski.

Wszystkie firmy biorące udział w finale Konkursu otrzymały pakiet promocyjny, zawierający informację prasową
i grafiki reklamowe, takie jak: baner na stronę internetową, rysunek „Jesteśmy w finale!”, grafiki na portal Facebook.
Przez media społecznościowe udostępnialiśmy informacje dotyczące finalistów, promując tym poszczególne firmy.
Przedsiębiorstwa chętnie udostępniały treści konkursowe na swoich profilach, angażowały publiczność i dzieliły się
z nią pozytywnymi przeżyciami związanymi z udziałem w finale Dobroczyńcy Roku.

Kampania outdoorowa
We współpracy z firmą AMS Polska, partnerem głosowania, prowadziliśmy kampanię zewnętrzną. Na 40 warszawskich przystankach autobusowych i tramwajowych przez trzy tygodnie można było zobaczyć plakaty zachęcające
do głosowania w Konkursie.
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Współpraca z Newseria Biznes
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Newsletter

Partnerzy – wzmianki, informacje prasowe
Partnerami 20. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” są: „Gazeta Wyborcza”, Wyborcza.biz, PGE Stadion Narodowy, AMS, EY, Be-navigator.pl, MarketingPrzyKawie.pl, KampanieSpołeczne.pl, NGO.pl, OdpowiedzialnyBiznes.pl, Forum
Darczyńców, Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, The Global Compact, FreshMail. Wszyscy zamieścili na swoich stronach i kanałach społecznościowych
informacje na temat Konkursu, opublikowali notatkę prasową lub zachęcali do udziału w głosowaniu. Reklamę Konkursu
wydrukowała również ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych w swojej gazecie „Nienieodpowiedzialni”.
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20 LAT KONKURSU
Drodzy Czytelnicy!
Jubileuszowe wydanie raportu dotyczącego Konkursu o tytuł „Doborczyńca Roku” postanowiliśmy wzbogacić o dodatkowe informacje wykraczające poza bieżącą edycję Konkursu. Znalazły się tu dane historyczne na temat filantropii i współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi. Świeże spojrzenie na interesujące nas tematy znajdziecie w serii wywiadów z osobami na różne sposoby związanymi ze środowiskiem NGO i przedsiębiorców. W tym
gronie znaleźli się znani z mediów przedstawiciele sektora biznesu, administracji i organizacji pozarządowych,
a także osoby mniej znane lub kojarzone z innymi polami działalności i nieczęsto zabierające głos na poruszane
przez nas tematy.
W tej części przypominamy także laureatów poprzednich edycji Konkursu, naszych partnerów, darczyńców i inne
osoby i instytucje zaangażowane w jego realizację.
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20 LAT W LICZBACH
W ciągu 20 lat trwania Konkursu
o tytuł „Dobroczyńca Roku” wpłynęło aż

4517 wniosków,

Według danych o laureatach zebranych od początku
trwania Konkursu najbardziej dobroczynna jest branża
przemysłu spożywczego. Drugie miejsce zajmuje branża finansów i ubezpieczeń.

• Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
• Edukacja

co przekłada się na udział blisko

1700 firm.

Wnioski zostały nadesłane z niemalże

500 miejscowości.

• Wolontariat pracowniczy

Przez lata kategorie się zmieniały, by coraz precyzyjniej
nagradzać dobroczynne zaangażowanie firm. Oto nazwy
wszystkich dotychczasowych kategorii:

• Pomoc społeczna
• Ochrona i promocja zdrowia

• Wspólna kategoria

• Współpraca firmy z organizacją pozarządową

• Porozumienie i stała współpraca

• Program wolontariatu pracowniczego

• Oryginalność i inwencja

• Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy

• Zaangażowanie pracowników firmy

• Zdrowie
• Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy
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• Edukacja i oświata

• Projekt społeczny

• Ekologia

• Strategia społecznego zaangażowania

• Rozwój demokracji i ochrona praw człowieka

• Fundacja korporacyjna

• Kultura i sztuka

• Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu

• Aktywizacja społeczności lokalnej

• Zaangażowanie lokalne
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Rok wyjątkowych
rocznic: 25 lat
odzyskania wolności,
15 lat Polski w NATO,
10 lat polskiego
członkostwa w Unii
Europejskiej.

Inicjatywa polskiej
wersji Karty
różnorodności.

2017

2013

Utworzenie
kategorii „Fundacja
korporacyjna
– projekt społeczny”.

2014

2010

Debata z okazji
15-lecia Konkursu
o tytuł „Dobroczyńca
Roku” pt. „Między
konkurencyjnością
a filantropią, czyli
etyczna twarz
kapitalizmu”.

2012
X

W Polsce
rozpoczyna
się realizacja
Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju.

Wprowadzenie
kategorii „Nowe
technologie
w społecznym
zaangażowaniu”.

Zostaje wydana
norma PN-ISO 26000,
przewodnik dla
organizacji dotyczący
stosowania zasad
odpowiedzialności
społecznej
i środowiskowej.

2008
U

FOB przygotowuje
I Listę Kobiet
Polskiego CRS-u.

Projekt
„Wizja
zrównoważonego
rozwoju dla
polskiego
biznesu 2050”.

Pierwsza edycja
Open Eyes
Economy Summit,
międzynarodowego
forum poświęconego
ekonomii wartości.
		
Polska jako pierwsze
państwo na świecie
emituje „zielone
obligacje”.

2016

Komisja Europejska
definiuje społeczną
odpowiedzialność
przedsiębiorstw
(corporate social
responsibility,
CSR) jako
odpowiedzialność
firm za ich wpływ
na społeczeństwo.

2015

2011
W Polsce,
w Poznaniu, odbywa
się po raz pierwszy
Konferencja
Stron Ramowej
Konwencji Narodów
Zjednoczonych
w sprawie zmian
klimatu COP 14.

Pokojową Nagrodę
Nobla otrzymuje
Muhammad
Yunus za model
mikrofinansowania
i walkę z ubóstwem.

R

2009
2007

2003
2002

Komisja Europejska
ogłasza Białą księgę.

Pierwszy Ranking
Odpowiedzialnych
Firm.

Parlament
Europejski ogłasza
Europejski Rok
Wolontariatu.
		
Powstaje
Koalicja Prezesi-wolontariusze
2011.

Wprowadzenie
możliwości
głosowania
na zwycięzców przez
internet.

Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce
i Inwestycje
Społeczne Sp. z o.o.
wydały publikację
„Społeczne
zaangażowanie
przedsiębiorstwa.
Corporate Community
Involvement.
Doświadczenia
i opinie”.

Polska przystępuje
do Unii Europejskiej.
		
W Polsce zostają
przyjęte ustawy
wprowadzające
System
ekozarządzania
i audytu (EMAS).

2000

1998

Unia Europejska
apeluje do liderów
biznesu o podjęcie
wysiłku praktycznego
wdrażania zasad
odpowiedzialności
społecznej.

Powstają
Inwestycje Społeczne
– pierwsza
spółka non profit
w dziedzinie CCI.

Zostaje
wprowadzona
kolejna kategoria:
„Strategiczne
programy
społecznego
zaangażowania
firmy”.

PAWF
rozpoczyna
wspieranie
realizacji
Konkursu.

Powstaje Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu.

Powstaje Akademia
Rozwoju Filantropii
w Polsce.
		
Mija 50 lat
od ogłoszenia
Powszechnej
deklaracji praw.
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1999

Utworzenie
kategorii
„Wolontariat
pracowniczy”.

Zostaje
wprowadzona
nowa kategoria:
„Lokalny wymiar
społecznego
zaangażowania
firmy”.

Odbywają się
pierwsze w Polsce
Targi CRS.

Pierwsza
edycja
Corporate
Responsibility Index.

Giełda Papierów
Wartościowych
w Warszawie
wprowadza
Respect Index,
indeks spółek
odpowiedzialnych
społecznie.
		
Nagroda Nobla
w dziedzinie
ekonomii zostaje
przyznana
Elinor Ostrom.

2006

Zostają
wprowadzone
kategorie:
„Porozumienie
i stała współpraca”,
„Oryginalność
i inwencja”,
„Zaangażowanie
pracowników firmy”
i „Największy wkład
w realizację danego
projektu”.

Z inicjatywy
Sekretarza ONZ
zostaje powołany
Global Compact.

Unia Europejska
wydaje dokument
„Green Paper
on CSR”, dotyczący
społecznej
odpowiedzialności
przedsiębiorstw.

Do Konkursu
napływa najwięcej
wniosków w jego
historii: 473.

2004

Polska ratyfikuje
Europejską kartę
społeczną.

ONZ ogłasza
Międzynarodowy Rok
Wolontariatu.

2005

Stowarzyszenie Forum
Inicjatyw Pozarządowych
organizuje I edycję Konkursu
o tytuł „Dobroczyńca Roku”.
Zgromadzenie Narodowe
uchwala Konstytucję
Rzeczypospolitej
Polskiej.

Przegląd najważniejszych wydarzeń związanych z Konkursem
i społeczną odpowiedzialnością biznesu z ostatnich 20 lat.

2001

1997

KALENDARIUM
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OD KAPITUŁY
W wieloetapowym procesie oceny wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku” biorą udział wybitni
przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego. Członkowie Kapituły mają nie tylko wiedzę ekspercką
związaną ze społecznym zaangażowaniem biznesu, ale także moc opiniotwórczą. Dlatego zwróciliśmy się
do nich z prośbą o kilka słów podsumowania z okazji jubileuszu oraz kilka słów na przyszłość, o tym, jak widzą społeczne zaangażowanie firm w najbliższych latach.

dr Henryka Bochniarz: Dzisiaj CSR na całym świecie stał się jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju
zarówno korporacji, jak i firm z sektora MŚP. W Polsce dopiero się uczymy tej koncepcji. Przez ostatnie dwie dekady
przedsiębiorcy powoli zaczęli stosować zasady etycznej działalności biznesowej – od jednorazowych akcji charytatywnych czy sponsoringowych aż po dzisiejsze programy stałego wsparcia na rzecz społeczności lokalnych czy
środowiska. I to jest kierunek, w którym powinniśmy podążać.
Jerzy Karwelis: Nominacje do tytułu „Dobroczyńca Roku”, którymi Kapituła Konkursu zajmuje się już od 20 lat,
można podzielić na dwie podstawowe grupy. Po pierwsze, wnioski dotyczą dużych korporacji. Coraz liczniej uczestniczą one w Konkursie i choć nie wszystkie zwyciężają, to nigdy się nie poddają i wracają po roku z jeszcze lepszymi
programami i strategiami. Po drugie, rośnie również liczba coraz to nowych małych dobroczyńców, którzy chcą się
pochwalić, że i na poziomie lokalnym można skutecznie działać charytatywnie. Obie te grupy pokazują, że Konkurs
już dawno wykroczył poza swoje pierwotne ramy – stał się bowiem punktem odniesienia dla polskiej dobroczynności
biznesu i elementem animującym rozwój filantropii w Polsce.
Joanna Luberadzka-Gruca: W ciągu ostatnich lat nastąpił dynamiczny rozwój fundacji korporacyjnych. Odzwierciedleniem tego trendu jest pojawienie się w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku” kategorii „Fundacja korporacyjna – projekt
społeczny”. Mądra filantropia może, ale nie musi być związana z posiadaniem oddzielnej organizacji. Jeżeli przedsiębiorstwo decyduje się na założenie własnej, to powinna być ona związana z długofalową strategią rozwoju działań dobroczynnych. Mam nadzieję, że nowa kategoria w Konkursie sprawi, że za 20 lat pojawi się wiele fundacji korporacyjnych,
które będą ubiegały się o ten zaszczytny tytuł i będzie to wynikało z przemyślanej i konsekwentnej polityki fundatora.
Andrzej Malinowski: Kiedy wieje wiatr, jedni budują mury, a inni wiatraki. Kiedy w świecie biznesu coraz silniejsze
stawały się głosy, że zarządzający firmami powinni robić to w sposób etyczny, a firmy ponosić odpowiedzialność
za swoje działania, sceptycy przekonywali, że CSR to obciążenie w drodze do osiągania podstawowych celów biznesowych, czyli zysku i wzrostu. Mądrzejsi od nich okazali się jednak ci, którzy uczynili z niego integralny element strategii działania przedsiębiorstwa. Z lżejszym sumieniem i cięższym portfelem pozostawili swoich konkurentów 20 lat
w tyle i wciąż zwiększają przewagę, gdyż przyszłość będzie należała do społecznie odpowiedzialnych.
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Anna Potocka-Domin: Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” ma ogromne zasługi w rozpowszechnianiu wiedzy i popularyzowaniu idei społecznej odpowiedzialności firm. Dwadzieścia lat jego istnienia doskonale pokazują, jak ważną
społecznie i gospodarczo rolę odgrywa wyróżnianie firm odpowiedzialnych, jak inspirujące są to przykłady, jak rośnie
nie tylko skala przedsiębiorstw działających aktywnie w obszarze CSR, lecz także jak ten proces się profesjonalizuje.
Dziś dzięki ogromnej pracy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedsiębiorcy nie zadają już pytania: „Po co CSR?”,
lecz: „Jak robić to najlepiej?” – z korzyścią dla firmy, jej pracowników i otoczenia. Dziękuję Akademii, że nie ustaje
w wysiłku, by zmieniać świat na lepsze.
Mirella Panek-Owsiańska: Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest jedyny w swoim rodzaju, pokazuje, jak w ciągu
dwóch dekad zmieniała się świadomość polskich firm. Jak z fazy „wilczego” kapitalizmu przechodziły do fazy zaangażowania społecznego, a bycie dobrym sąsiadem stało się dla nich powodem do dumy, a nie wyrazem frajerstwa.
Dzięki Konkursowi można docenić także mniejsze firmy, dla których wspieranie lokalnych inicjatyw jest wyrazem troski o ludzi i miejsce, w którym funkcjonują. Równocześnie nagrody w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania” pozwala nagrodzić te przedsiębiorstwa, które wspierają swoje społeczności w sposób przemyślany i długofalowy.
Dla wielu firm statuetka „Dobroczyńca Roku” jest niezwykle cennym symbolem tego, że w biznesie oprócz zysku liczą
się także wartości i aspekty społeczne działalności. Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach będziemy mieli coraz
więcej firm czyniących dobro na co dzień.
Bolesław Rok: Przyszłość jest dla mnie ciekawa dlatego, że nic o niej nie wiem. Dzięki temu mogę marzyć. A w marzeniach wszystko jest możliwe, nawet to, że organizacje przyszłości będą nastawione na pracę społeczną i zaangażowane jak nigdy dotąd. I że za 20 lat nikogo już do czynienia dobra nie trzeba będzie namawiać. Ale kiedy włączam
swój racjonalny umysł, to wiem, że nie czeka nas aż tak różowa przyszłość. Ci, co przyjdą po mnie, będą tak samo
przekonywać i zachęcać.
Kamil Wyszkowski: Optymistycznie patrzę w przyszłość i rozwój zrównoważonego biznesu. We wrześniu 2015 roku
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nową globalną agendę rozwojową – 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG),
które są kompasem do działania nie tylko dla państw członkowskich ONZ, lecz także dla instytucji publicznych, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. W Polsce premier Beata Szydło wdraża SDG, prowadząc odpowiednie
działania rządu, czego wyrazem jest chociażby Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która bezpośrednio
nawiązuje do tych celów i – mam nadzieję – będzie w ich duchu implementowana i monitorowana. Jestem zdania,
że działania UN Global Compact na poziomie globalnym i lokalnym przyczynią się do poprawy jakości życia. Zadanie
jest bardzo trudne i nie da się go wykonać bez oddanych sojuszników, którzy skupiają się wokół idei zrównoważonego
rozwoju i od lat popularyzują ideę odpowiedzialnego biznesu. Jedną z takich organizacji jest Akademia Rozwoju Filantropii, która dzięki takim wydarzeniom jak Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” doprowadzi do tego, że za następne
20 lat firmy działające w sposób zrównoważony będą regułą, a nie wyjątkiem.
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20 WYWIADÓW
NA 20-LECIE

Jerzy Buzek – premier RP w latach 1997-2001, poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 r.,
przewodniczący PE w latach 2009-2012 obecnie przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii PE.

NACZELNA CECHA BIZNESU

Przy okazji 20-lecia Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, 20 wybitnych osobistości życia publicznego – politycznego, gospodarczego, społecznego, sportu, sztuki – pomogło nam stworzyć kompendium wiedzy o tym, jak jest teraz
i jaka będzie przyszłość relacji biznesu i społeczeństwa.
Są to osoby niekoniecznie związane z biznesem, ale baczni, wrażliwi obserwatorzy życia społecznego kraju i autentyczni twórcy wartości – każdy w swojej dziedzinie. To daje niezwykłą siłę tych rozmów. Postanowiliśmy oddać im
głos, wierząc, że wszystko, co mają nam do powiedzenia, wzbogaci też Państwa organizacje na przyszłość.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jako organizator wymiany kapitału społecznego, ludzkiego, finansowego
w obszarze firmy – organizacje – biznes czuje się zobowiązana do niniejszego podsumowania i podziękowania
za wieloletnią i obecną współpracę wszystkim firmom zaangażowanym społecznie. Także tym, które wzięły udział
w powstawaniu tego raportu.
Pierwszym liderem, z którego opinią się Państwo zetkną, jest wybitny polityk, niekwestionowany europejski autorytet i wielki Polak. We wstępie nakreśli ramy, jak powinna wyglądać nasza wspólnota. Całość zakończy inny lider,
jeden z najbardziej wpływowych Polaków XX i XXI wieku. Już te powody powinny zachęcić Państwa do zapoznania
się z wywiadami, a to tylko mały wycinek tego, co Państwa czeka.
Zapraszamy do lektury!

Wywiady przeprowadził Paweł Oksanowicz – dziennikarz, autor i moderator konferencji. Zajmuje się tematyką CSR-u i zrównoważonego rozwoju. Publikuje w mediach tradycyjnych i elektronicznych. Wydał 10 książek.
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Zacznijmy nie od biznesu, ale od tego, że z punktu widzenia dobra wspólnego Unia Europejska jest ewenementem na skalę świata. Dlaczego wydaje się teraz tak krucha?
Za komentarz niech posłużą słowa Henryka Sienkiewicza sprzed ponad 110 lat. Pisał: „Idea ojczyzny powinna zajmować pierwsze miejsce w duszy i sercu człowieka [...], ale jednocześnie pierwszym obowiązkiem prawdziwego
patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego Ojczyzny nie tylko nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości,
lecz by się stała jedną z jego podstaw”.
Dlaczego wielu obywateli Unii Europejskiej popełnia grzech obojętności, a wręcz wrogości wobec niej?
Czynników jest wiele. Tu chcę zwrócić uwagę na to, że po drodze jako Europejczycy utraciliśmy to sienkiewiczowskie rozumienie patriotyzmu. A kryzys gospodarczy i kilkuletnia stagnacja podkopały to, co było największym,
na co dzień widocznym osiągnięciem integracji – dobrobyt ekonomiczny. Tym samym wzmocniły myślenie w kategoriach wąsko rozumianych interesów narodowych.
Do jakich wartości powinniśmy się odwoływać na co dzień jako obywatele UE?
Do fundamentalnej miłości bliźniego, wyrażanej wrażliwością, otwartością, gotowością do dialogu z drugim człowiekiem. Bez tego nie ma wspólnoty, nie ma więc i kategorii dobra wspólnego i zrozumienia, że od nas samych
zależy dobrobyt tej wspólnoty.
Jakimi wartościami powinien kierować się biznes na naszym wspólnym, europejskim rynku?
Amerykański miliarder, filantrop, a zarazem prekursor CSR, Andrew Carnegie, twierdził, że „bogactwo powinno być traktowane jako święty depozyt zarządzany przez posiadacza, do którego rąk spływa, ku najwyższemu dobru ludu”. Tak rozumiana
społeczna odpowiedzialność biznesu, doceniająca wagę i potrzebę myślenia w kategoriach dobra wspólnego, to drogowskaz
w naszych staraniach, by okiełznać wciąż przyspieszające zmiany społeczne, gospodarcze czy technologiczne, pozwalający
na odniesienie trwałego sukcesu w aktywności gospodarczej. W Polsce współcześnie też o tym dyskutujemy. Na przykład
w Deklaracji Sopockiej 2015, przyjętej na Europejskim Forum Nowych Idei, na którym co roku zastanawiamy się nad przemianami i nowym modelem rynku – w skali europejskiej i globalnej, napisaliśmy: „Największą obietnicą powojennej Europy był kapitalizm gwarantujący dobrobyt, umożliwiający wszystkim udział w korzyściach wzrostu gospodarczego i dający słabszym zabezpieczenie przed ryzykami wynikającymi z losu i mechanizmów rynkowych. Ta umowa społeczna oparta była na niezbywalnych
wartościach wolności, równości i solidarności. Dziś tym bardziej muszą one pozostać naszymi drogowskazami na przyszłość”.
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Jakie cechy powinny więc charakteryzować przedsiębiorcę przyszłości, pracującego w duchu CSR?
Myślę, że najpełniej przedsiębiorcę kierującego się społeczną odpowiedzialnością charakteryzuje jedna naczelna
cecha – wrażliwość, taka, która ukierunkowuje działania na dobro wspólne. Choć współcześnie mówimy o nim
zbyt rzadko, to najważniejszą w nim rzeczą jest zrozumienie tego, co uwypukla zglobalizowany dziś świat: że człowiek zależy od człowieka, wspólnota lokalna od jej członków, miasto od miasta, państwo od państwa, państwa
od wspólnot, które je przerastają. Ta sieć zależności nie jest dana. To zadanie do wykonania – wyzwanie, nasz obowiązek budowania wzajemnych więzi, wzajemnego wsparcia, myślenie w kategoriach ponadindywidualnych. Nie
chodzi tu tylko o przestrzeganie zasad współżycia, ale o coś więcej: o dawanie czegoś z siebie, pracę, zaangażowanie, zainteresowanie względem innych, wreszcie czas dla nich i dla spraw wspólnych. Wartość dobra wspólnego
widać najbardziej w czasach kryzysu i zagrożeń, gdy we wspólnocie szukamy wsparcia, bezpieczeństwa, nadziei
na dobrobyt i pokój. Widać je nie tylko w sferze publicznej czy prywatnej. Widać je przecież też w obszarze działalności gospodarczej, dziś może lepiej niż jeszcze kilka lat temu.

Jerzy Oskar Stuhr – jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorów filmowych i teatralnych. Lista jego ról liczy setki świetnych kreacji, zapamiętanych przez pokolenia widzów.
Reżyser, pedagog, profesor sztuk teatralnych, pisarz i polonista.

Niepodzielne dzieło

Poza tym ludzie biznesu lubią pokazywać się w towarzystwie artystów, bo to budzi określone skojarzenia. Nie zapominajmy, że biznes też kokietuje ludzi sztuki, a oni z tego korzystają. Sam także współpracuję na tym polu z firmami.
To dobrze, że powstają takie związki między artystami a biznesmenami. Na czym polega współpraca?
W październiku 2014 roku w Krakowie otworzyłem z żoną Barbarą Centrum Psychoonkologii Unicorn. Ten ośrodek
powstał przy wydatnej pomocy wielu firm, co było pięknym gestem, i do teraz biznes nas wspomaga. Mam szczęście, bo zawsze udawało mi się znaleźć wspólny język z przedsiębiorcami i tu także to pomogło. Mam nadzieję,
że to nie zaniknie.
Jaką cechę biznesmena może pan wskazać, która powinna nim kierować i otwierać go na ważne sprawy dotyczące społeczeństwa?
Zawsze chodzi o szerszą perspektywę, wychylanie się ponad poziom egoizmu, który przecież
każdy z nas ma. Pochwalałbym zachowanie w momencie, że gdy już przyszło komuś zrobić pieniądze, aby miał
świadomość, że trzeba się podzielić tą zgromadzoną energią finansową. Nie tylko z rodziną, ale z szerzej potraktowanym społeczeństwem. Spotykam takich ludzi, więc wiem, że to nie są puste słowa. Bo są w kraju majętni ludzie
wychodzący naprzeciw tym, którym trzeba pomóc. To jest cecha szlachetna, gdy ktoś chce się dzielić.
Co po tym zostaje?
Realna pomoc, a dla darczyńcy – satysfakcja i spokój. Ja w swojej pracy dzielę się tym, co umiem, z widzami,
i to daje mi rodzaj spokoju. Jest to umiejętność życia, prowadzenia biznesu i dzielenia się z innymi jako całości.
Chodzi o to, aby to wszystko trwało jako niepodzielne dzieło.

Jakie emocje wywołuje u Pana słowo „biznes”?
Moje ambicje zawodowe i życiowe nigdy nie koncentrowały się na pomnażaniu pieniędzy, więc z pewnością nie odczuwam aż takich emocji, jakie mogą przeżywać przedsiębiorcy, gdy im biznes zaczyna wychodzić. Ale na pewno
pozytywne emocje wywołuje taki biznes, który pozostawia trwałe ślady w naszym otoczeniu. Pochwalam tych
szefów firm, którzy mają zakorzenione poczucie patriotyzmu rozumianego jako praca na rzecz społeczeństwa.
Lubi pan ludzi biznesu?
Takich, o których wspomniałem – oczywiście. Odwrotnie do polityków; oni w Polsce lekceważą artystów. Polityków
unikam. Za to zawsze wyczuwałem szacunek, z jakim biznes zwracał się do mnie. Teraz z przymrużeniem oka
powiem, że biznesmani może nie do końca rozumieją, o co chodzi w aktorstwie czy reżyserii, ale my się rozumiemy.
Może to dobry moment, żeby wyjaśnić, co pana łączy z ludźmi biznesu?
Biznesmani ocierają się o podobny rodzaj ryzyka, które ponoszą artyści. I my, i oni zastanawiamy się, gdy przystępujemy do pracy: „Uda się czy nie? Jak zareagują ludzie?”. Chodzi o akt tworzenia: koncepcję, konstrukcję działania,
później realizację i dążenie do uznania. Podobnie jest ze sportowcami – rozumiemy się z sobą.
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Tomasz Andrukiewicz – prawnik, samorządowiec, specjalista PR, szczególnie zasłużony dla
Warmii i Mazur. Tworzył w Ełku struktury ZHR, był starostą ełckim. Od 2006 roku sprawuje
urząd prezydenta Ełku. M.in dzięki działaniom rewitalizacyjnym stworzył silną markę tego
miasta w kraju i za granicą.

Zawodowy ełczanin
Jaką rolę widzi pan dla biznesu w kształtowaniu dobra wspólnego w mieście?
Środowisko biznesowe, a przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy rozumieją potrzebę wspierania oddolnych
inicjatyw społecznych, to nieoceniony partner każdego, kto chce realizować działania na rzecz naszych mieszkańców. Obecnie przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że bez społecznego uznania trudno jest zaistnieć na rynku
i promować swoje produkty czy usługi. Świadomie wspierają podejmowane inicjatywy, dzielą się wiedzą, doświadczeniem i swoimi zasobami, przez co budują nieoceniony kapitał społeczny.
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Czy możemy tu podać jakieś przykłady z ełckiego podwórka?
Ełk od kilku lat mocno stawia na różnorodne działania, które wiążą się z szeroko rozumianą aktywnością mieszkańców, turystów – bez względu na wiek i posiadane umiejętności. Sport i rekreacja to jedna z prężnie działających
gałęzi życia społecznego naszego miasta. Sprzyjają temu przede wszystkim położenie i doskonała infrastruktura
sportowo-rekreacyjna. Każde organizowane wydarzenie jest życzliwie przyjmowane i chętnie wspierane przez
ełcki biznes. Kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzeni, nawet w obrębie własności przedsiębiorcy, często są konsultowane z nami. Na przykład przedsiębiorca chciałby, żeby jego obiekt wpisywał się w ukształtowaną
przestrzeń publiczną, by był akceptowany. W ostatnim okresie otrzymaliśmy kilka propozycji związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych przez ełckich przedsiębiorców. To bardzo pozytywne zachowania.
Jakie, ogólnie rzecz biorąc, biznes ma możliwości angażowania się w życie społeczności miasta?
Tak naprawdę każdy przedsiębiorca może włączyć się w społeczną działalność naszego miasta. Nie jest ważne, czy
firma zatrudnia dwie, 40, czy 250 osób, liczą się przede wszystkim chęci i realne wsparcie, jakie może zaoferować,
bo dzięki temu kształtowany jest klimat zaufania i wzajemnej współpracy. Pomoc przedsiębiorców ma wymiar
wieloaspektowy, począwszy od sponsoringu, mecenatu, reklamy, na konkretnych działaniach marketingowych
kończąc. Każdego roku kilka razy spotykam się z przedstawicielami różnych branż. Rozmawiamy o rozwiązaniach
komunikacyjnych, transportowych, środowiskowych. Przedstawiciele firm pomagają nam lub wspierają nasze instytucje w organizacji wydarzeń, takich jak konferencje, warsztaty, wydarzenia rekreacyjno-sportowe.
Jak powinna wyglądać modelowa współpraca biznes – samorząd dla dobra społeczności?
Samorząd i biznes to dwie przenikające się sfery, które muszą nauczyć się z sobą współpracować, ale przede
wszystkim słuchać się nawzajem oraz rozumieć wzajemne potrzeby i oczekiwania. Przecież lokalne firmy zatrudniają pracowników, którzy tu mieszkają, utrzymują swoje rodziny, uczą się i wypoczywają. Jeśli obie strony nie
dojdą do porozumienia, ucierpią na tym głównie ełczanie, bo stracą miejsca pracy i możliwość dalszego rozwoju
zawodowego. Także miasto straci inwestora, który przeniesie swoją działalność w inne miejsce. Dlatego od wielu
lat jako samorząd podejmujemy działania, aby stworzyć korzystne warunki do zakładania i prowadzenia w Ełku
własnego biznesu. Na przykład na obszarze około 130 ha działa Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa
Ełk. I tu też zapraszamy biznes do współpracy. Utworzyliśmy park naukowo-technologiczny – doskonałe miejsce
dla innowacji w biznesie.
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Amma Omenaa Mensah – od ponad dekady związana z TVN. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktorantka SGH. Od 2011 roku rozwija własną markę mebli Ammadora. Inwestuje w sztukę, a także współtworzy przedsięwzięcia biznesowe w branży mody
i deweloperskiej. Od 2014 roku prowadzi fundację Omenaa Foundation.

Jacy jesteśmy
No właśnie – jacy jesteśmy my, Polacy, pani oczami? Jakie cechy zachowania rzucają się w oczy?
Staramy się być mili i gościnni. Choć w praktyce z naszą narodową gościnnością różnie bywa. Jesteśmy też sprytni, co jest związane z koniecznością przystosowania się do funkcjonowania w ramach wolnego rynku, którego
doświadczamy od lat 90. XX wieku.
Czy dobrze wykorzystujemy swoje narodowe cechy?
Zależy, do jakich celów. Narodowy spryt jest pomocny w załatwianiu spraw wszelakich, co jest cechą indywidualistów i służy prywatnym interesom. Potrzeba nam czegoś, co przybliży nas do Europy i całego świata, a mianowicie
świadomości społecznej i empatii wobec potrzebujących.
Jak pani zdaniem powinien wyglądać biznes zaangażowany społecznie?
Posłużę się przykładem modelu, który sama wypracowałam. Uważam, że każda działalność, która czerpie z zasobów społeczeństwa, powinna przynajmniej w minimalnym stopniu oddawać mu część energii, jaką od niego
otrzymała. Oczywiście na początku startu biznesu nie można sobie na to pozwolić. Tak było w moim przypadku. Ale
teraz, gdy moje biznesowe przedsięwzięcia okrzepły na tyle, bym mogła zwrócić tę energię zaczerpniętą od społeczeństwa, chętnie oddaję ją z nawiązką, bo pomaganie jest fajne, a mnie osobiście daje siłę i ogromną satysfakcję.
I założyła pani fundację.
Omenaa Foundation wspiera edukację dzieci w Afryce i budowę szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie. Z sumy, niezbędnej
do ukończenia budowy, czyli kwoty jednego miliona złotych, udało nam się do I kwartału 2017 roku zebrać trochę ponad
40 proc., co uważam za początek sukcesu tego szczytnego celu. W ramach fundacji realizujemy wiele projektów związanych z promocją tolerancji wobec drugiego człowieka. Tym staramy się walczyć z rasizmem, ksenofobią czy homofobią.
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Jakich argumentów używać, aby firmy włączały się w życie społeczności, oddawały całemu społeczeństwu
energię, o której pani wspomniała?
Poza pracą w telewizji jestem też przedsiębiorcą, dlatego dobrze orientuję się w realiach współczesnego biznesu
i wiem, czego on potrzebuje – wymiernych korzyści. Stąd np. gdy negocjuję wsparcie finansowe dla swojej fundacji,
przygotowuję listę wymiernych świadczeń PR-owo-marketingowych, które możemy zaproponować z naszej strony. Ciekawy kontent do komunikacji z mediami, jaki dzięki współpracy z fundacją firma może od nas dostać, to dla
świadomych przedsiębiorców ogromna wartość wizerunkowa. Dziś w natłoku treści medialnych nie jest łatwo
wyróżnić się z tłumu i skutecznie dotrzeć do odbiorców. A sposobów przekonania biznesu do filantropii może być
wiele, jak wiele jest obustronnych korzyści przy konstruowaniu takiej współpracy.

Tomasz Majewski – lekkoatleta specjalizujący się w pchnięciu kulą. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich sportowców. Mistrz świata i Europy. Zdobywca złotych medali na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 roku i Londynie w 2012 roku. Zakończył karierę. Jest
teraz prezesem Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego ZLA i wiceprezesem PZLA.

Nie kończę
Co biznes powinien wnosić do sportu?
Dobrze zaprojektowane relacje firmy – zawodnicy wnoszą spokój i pewność skupienia się na najważniejszym –
na wynikach. Dlatego wieloletnie umowy sponsoringowe są bardzo istotne dla zawodników. Z drugiej strony sportowcy pomagają biznesowi trafić do nowych grup klientów, a biznes pomaga w promocji danych dyscyplin, szczególnie tych mniej znanych. Korzyści są więc po obu stronach.
Zauważa pan współpracę między sportem a biznesem dla wyższych celów?
Tak, są wokół nas firmy, które czują misję, przykładają się do odegrania pozytywnej roli w sporcie czy szerzej –
w społeczeństwie. Przeważnie są dobrze widoczne.
Dlaczego to robią?
Zależy to od strategii bądź decyzji właścicieli. Nie zapominajmy, że sport z biznesem mają bardzo dużo wspólnego. Rywalizacja, sposoby poprawienia efektywności, praca nad sobą, wytrwałość – to kategorie znane i w sporcie, i w biznesie.
Jako członek zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki lobbuje pan za budową stadionu lekkoatletycznego
w Warszawie. Jaką rolę powinien odegrać tu biznes?
Taki stadion w Polsce, a najlepiej – w Warszawie, to wymóg współczesności. Po jednej próbie zbudowania takiego
obiektu obecnie najważniejszą misję – inwestora – powinno spełnić miasto stołeczne Warszawa.
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Ale to zaangażowanie nie wystarczy przy funkcjonowaniu stadionu, gdy już powstanie. Będzie on na pewno bardzo
widoczny w przestrzeni miasta, a przez to atrakcyjny dla biznesu. I tu właśnie jego rola. Konieczne będzie znalezienie płaszczyzny biznesowej dla firm, aby chciały na nim zaistnieć i pomagać samemu obiektowi, sportowcom.
Mimo zakończenia kariery jest pan bardzo zajęty. Jakie znaczenie ma dla pana funkcja ambasadora Fundacji
Kamili Skolimowskiej?
Znałem Kamilę przez wiele lat, to była wspaniała zawodniczka i człowiek. Czuję tu silne zobowiązanie. I fakt, że fundacja działa prężnie, dla mnie jest wielką sprawą i cieszę się, że wspólnie z innymi sportowcami możemy zrobić coś
dobrego dla kolejnych poświęcających się dla wyników, a przy okazji nie dajemy zapomnieć o Kamili. Tu też biznes
może odegrać pozytywną rolę. Teraz i w przyszłości. À propos przyszłości, jak relacje sport – biznes będą wyglądać
za 20 lat? Mam nadzieję, że będą jeszcze bliższe niż dziś, że sport i sportowcy, cała społeczność ludzi wokół sportu
staną się oczywistym partnerem dla biznesmanów. Że kapitał zainwestowany w sport opłaci się wszystkim, tak jak
jest to w USA czy Europie Zachodniej. Po prostu biznes nie powinien bać się inwestować w sport.
Jak wyobraża pan sobie dalszą indywidualną współpracę z biznesem?
Mam świadomość tego, że jestem nazwiskiem, marką, ze względu na to, co osiągnąłem w pchnięciu kulą. Te osiągnięcia
nadal przyciągają różne firmy i wciąż widzimy dla siebie pola współpracy. W ogóle wszyscy sportowcy, którzy mają za sobą
osiągnięcia, powinni być dla społeczeństwa wzorami i pokazywać drogę, na jakiej ludzie mogą się rozwijać. Chodzi nie tylko
o promocję ruchu i zdrowia, lecz także o kształtowanie wytrwałości czy postaw fair play. Są to też wartości biznesu.

Adam Wajrak – dziennikarz piszący o zwierzętach, przyrodzie, środowisku naturalnym.
Od 1990 roku pracuje dla „Gazety Wyborczej”, od 1997 roku mieszka w Puszczy Białowieskiej. Jedyny Polak z tytułem Bohatera Europy tygodnika „Time” za obronę środowiska naturalnego, który otrzymał w 2005 roku. Pisze książki przyrodnicze.

Łatwy łup
Kto wygra w starciu natura kontra cywilizacja?
Trudno stwierdzić. Nasza cywilizacja wykształciła narzędzia, dzięki którym możemy zniszczyć każde stworzenie na Ziemi. Nie było w historii naturalnej tak zwycięskiego gatunku jak nasz. Ale nosimy w sobie niebezpieczne
sprzeczności, bo mając arsenał środków, takie jak komputery, rakiety, satelity, tworzymy zachwycające wynalazki,
a przy tym wciąż w niektórych sytuacjach zachowujemy naturę człowieka pierwotnego, jakby kolejne stado mamutów było za górką, choć mamutów już dawno nie ma. Rozhuśtaliśmy ekosystem. Jest prawdopodobne, że on nie
wytrzyma i sprowadzimy zagładę na samych siebie.
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Czy człowiek dąży świadomie czy nieświadomie do takiej sytuacji?
Trudne pytanie, aby dać jednoznaczną odpowiedź. Wiemy, ile zużywamy paliw kopalnych, ile emitujemy CO2, znamy konsekwencje. Naukowcy nie mają wątpliwości, co znaczą przykłady niezrównoważonej eksploatacji zasobów
planety. Z kolei światowa klasa polityczna zachowuje się tak, jakby nie było problemu. W Polsce przyczyniamy się
tej do katastrofy modelowo, popierając gospodarkę opartą na węglu.
Jakimi sposobami chronić naturę i cywilizację?
Musimy ograniczyć wzrost liczby ludności, a najlepszą drogę wskazał brytyjski biolog i pisarz, wielki światowy autorytet – David Attenborough – chodzi o prawa kobiet. Kobiety wykształcone i niezależne ekonomiczne mają mniej
dzieci. Z punktu widzenia Europy i Polski lansowanie takiej tezy nie przysporzy mi zwolenników, ale pomyślmy
trzeźwo. Nasze emerytury to nic w porównaniu z globalną liczbą ludzi. Dziś to ponad siedem miliardów. Planeta
tego nie wytrzyma. A najpierw zaczną się nieciekawe zjawiska społeczne, jak chociażby migracja klimatyczna.
Jak w tej sytuacji powinniśmy zadbać o środowisko naturalne i cywilizację?
Jako cywilizacja musimy stworzyć i trzymać się długofalowej wizji. Są to zachowania stricte polityczne. Konkretnie chodzi o odchodzenie od paliw kopalnych i niszczenia klimatu, stawiając na małe, rozproszone źródła energii.
Wyrażę też bardzo egoistyczny pogląd – poza grupami bogatych krajów w momencie kryzysu może być bardzo
nieprzyjemnie, i w naszym narodowym interesie jest pozostawanie w UE – i to w takiej, która będzie bardzo ścisłym
związkiem. Musimy też dbać o polską przyrodę. Mamy jeszcze w miarę naturalne lasy i rzeki. Są buforem, który nie
zabezpieczy doskonale, ale przynajmniej ograniczy negatywne skutki gwałtownych zmian klimatu.
Jaką rolę powinien odegrać na tym polu biznes?
Jeśli biznes celuje w krótkookresowe przedsięwzięcia, obliczone na jedno pokolenie dobrobytu, to nie powinien
zawracać sobie głowy tymi zagadnieniami. Ale odpowiedzialny biznes, także jako wyraz patriotyzmu ludzi, którzy
go tworzą, powinien stawiać na rozwiązania pozwalające ograniczyć nasz wpływ na przyrodę i klimat. Na przykład
gdy chodzi o nowe, energooszczędne technologie, biznes powinien być odpowiedzialny, wpływać na swoich pracowników itd. Nie powinien traktować zasobów przyrody i pracowników jako łatwego łupu.

Karol Wójcicki – popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, prezenter telewizyjny.
Twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage’u „Z głową w gwiazdach” na FB.
Organizator największych na świecie społecznościowych obserwacji nocnego nieba, np. Nocy
Spadających Gwiazd przy CN Kopernik.

Znaczenie gwiazd
Czy gwiazdy, planety, inne obiekty astronomiczne są niczyje?
Pozostają poza naszym zasięgiem, są więc niczyje. Ale możemy na nie spoglądać i je podziwiać. Działają wprawdzie
firmy, które sprzedają działki na Księżycu, inne nadają nazwy gwiazdom i sprzedają certyfikaty. To tylko zabawa.
Jedynie Międzynarodowa Unia Astronomiczna ma prawo do nazywania obiektów w kosmosie.
Czy powinniśmy w takiej sytuacji pozostawić obiekty astronomiczne samym sobie?
Na pewno nie zawłaszczać, nie zaśmiecać. Już teraz naukowcy zastanawiają się, jak badać inne planety, aby nie
zanieczyścić ich nawet jednym mikrobem z Ziemi. Co na pewno my możemy zrobić na miejscu, to zadbać o to,
abyśmy nie zdewastowali naszego nieba. Niestety, zanieczyszczenie nieba światłem postępuje. Na przykład ponad
95 proc. mieszkańców europejskich miast nie ma możliwości dostrzec Drogi Mlecznej.
Jeśli te odpowiedzi potraktujemy alegorycznie – czy można wyprowadzić z nich zasady funkcjonowania człowieka w społeczeństwie?
Możemy. Nasza codzienność – pośpiech – powoduje, że zapominamy o tym, jak fascynujący jest świat. Wmawiamy sobie, że żyjemy w zdegradowanej rzeczywistości i nie widzimy piękna, które wciąż nas otacza mimo postępu
cywilizacji. Trzeba dostrzegać coś więcej, co jest poza codziennością.
Czy zauważa pan, że firmy angażują się społecznie?
Tak, i wszelkie materiały czy akcje, które biznes inicjuje, a które poszerzają naszą świadomość, są dobre. Czasem
jednak odnoszę wrażenie, że firmami kierują względy wizerunkowe. Na przykład decydują się na działania skierowane do dzieci i młodzieży, chociaż nie należą one do misji przedsiębiorstwa.
Jak biznes powinien naprawdę się angażować?
Podstawowym zadaniem firm jest dostarczanie na rynek towarów i usług, zarabianie. Gdy któraś z nich zacznie
interesować się CSR, to powinna swoje społeczne oddziaływanie kalkulować już na etapie wdrożenia technologii
czy produktu. Najlepszym przykładem są sztuczne satelity. Kiedyś nie zastanawiano się, co się będzie z nimi działo
po śmierci technologicznej. I teraz wpadają na siebie, zaśmiecają kosmos. Na szczęście obecnie w branży kosmicznej zauważalnym trendem jest utylizacja satelitów. I tu chociażby studenci ze stołecznej politechniki – jako jedni
z pierwszych na świecie – w ramach programu PW-Sat zaczęli wdrażać system bezpiecznej deorbitacji satelitów.
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Czy biznes wraz z naukowcami nie napędza pośpiechu cywilizacyjnego?
Gdy internet masowo rozpowszechniał się w naszym życiu, słyszałem, że to wynalazek tylko dla młodych. Zastanawiałem
się wtedy, czy mnie to kiedyś będzie dotyczyć – czy zetknę się z technologiami, wobec których będę zbyt „stary”. Odnoszę
wrażenie, że to nastąpiło. A więc rzeczywiście wkład, jaki wnosi nauka w powiązaniu z biznesem w rozwój cywilizacji,
jest olbrzymi. Jeśli chodzi o udział biznesu w tym procesie, to jest on bardzo ważny. Naukowcy pozostają ciekawi świata,
kolejnych odkryć, ale ich wybory prowadzenia badań są m.in. ukierunkowane na zainteresowanie firm. I tu, pod warunkiem
że przedsiębiorcy i naukowcy przyczyniają się do rozwoju cywilizacji, obecność biznesu w nauce jest pożądana.

Czy przedsiębiorcy powinni szukać drogi do was, czy raczej odwrotnie?
Nie wiem, czy mają czas na szukanie tego, w co mogliby się zaangażować. A więc po naszej stronie leży inicjatywa
zainteresowania ich jakąś ideą. A później już razem tworzymy coś dla ludzi, a to przekłada się na wartości lokalnej
tożsamości, empatii, humanizmu, które wracają – i do społeczności, i do biznesu. Ale też bardzo nas cieszy, gdy firmy i osoby fizyczne same z siebie wysyłają do nas np. książki. Robią to bez specjalnej zachęty. Ktoś usłyszał, przeczytał o nas i… postanowił wysłać paczkę. Właściwie to listonosz regularnie dostarcza nam książki od osób i firm
niezwiązanych z naszą lokalną społecznością. To dla nas bardzo piękne gesty, za które zawsze bardzo dziękujemy.

Karolina Suska – najmłodsza w Polsce dyrektorka gminnej biblioteki i domu kultury, w miejscowości Łaziska koło Lublina. Pracuje z kobietami z terenów wiejskich, dziećmi, młodzieżą, seniorami, rolnikami, przedsiębiorcami. W wolnych chwilach prowadzi blog kobietynawsi.blogspot.com

Czy człowiek niezaangażowany społecznie żyje gorzej od tego, który się udziela?
Nie sądzę, bym miała prawo to oceniać, zresztą na jakiej podstawie? Ale zauważyłam, że osoby żyjące na uboczu
grupy wiodą smutniejsze życie. Pewna kobieta z mojej wsi po śmierci męża czuła się samotna. Gdy włączyła się
w nasze działania, jest jedną z najaktywniejszych kobiet na ternie mojej gminy. Jest z nią co świętować. My swoje
małe sukcesy zawsze świętujemy, a państwo – 20-lecie Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Serdecznie gratuluję!

Odważnie i pozytywistycznie
Jak często rusza w drogę Mobilna Biblioteka Kobiet Aktywnych?
Przemieszcza się cyklicznie. Wzięciem cieszy się literatura ambitna: Joanna Bator, Alice Munro, Andrzej Stasiuk. Wypożyczamy
też książki tematyczne, psychologiczne, kulinarne, dla dzieci. Biblioteka funkcjonuje w ramach Międzypokoleniowego Klubu Kobiet
Aktywnych, który świetnie promuje społeczność nie tylko w mojej gminie, lecz także w sześciu innych na terenie Lubelszczyzny.
Od czego zależy chęć ludzi do wspólnego działania?
Przede wszystkim od wizji i przekonania ich, że mają wspólny cel. Ale i odwagi organizatora – bez niej nie urządzałabym chociażby corocznych wakacji ze studentami, którzy przyjeżdżają do nas z krańca świata, czy też spotkań
z imigrantkami, a przez to nasza społeczność nie przekonałaby się, jak bardzo jest otwarta i tolerancyjna.
Czy biznes pomaga w organizowaniu życia społeczności?
W mojej okolicy działają rolnicy, mikro- i mali przedsiębiorcy, co wcale nie oznacza, że oni nie pomagają ani się
nie angażują. Zauważyłam, że to nie wielkość firmy decyduje o zaangażowaniu w sprawy publiczne. Na przykład
coroczny Piknik Sąsiedzki organizujemy w dużej mierze z funduszy pochodzących od lokalnego biznesu. Gdyby nie
nasi lokalni sponsorzy, wówczas i to i inne wydarzenia by się nie odbyły.
Jak firmy jeszcze mogą pomagać?
Z perspektywy wiejskiej organizacji wsparcie może dotyczyć wielu obszarów. Może to być np. pomoc sprzętowa – wyposażenie sal, pomoc w organizacji spotkań w tych salach, przekazywanie wyposażenia, konkretnych produktów czy też
konkursowych nagród, aż po większe akcje – zaangażowanie się w Festyn Charytatywny czy inne lokalne wydarzenie.
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Natalia Partyka – mistrzyni Polski, świata, czterokrotna indywidualna mistrzyni paraolimpijska w tenisie stołowym z Aten (2004), Pekinu (2008), Londynu (2012) i Rio de Janeiro (2016),
a także uczestniczka igrzysk w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro. Mimo niepełnosprawności
rywalizuje z powodzeniem z zawodniczkami pełnosprawnymi.

Foto: J. Żembrowski

Prawdziwe mistrzostwo
Czego uczy sport, kogo i w jaki sposób?
Sport wiele uczy i wiele daje. Jestem przekonana, że sport to jeden z najlepszych sposobów wychowania dzieci,
kształtowania nastolatków. Nie chodzi o zawodowstwo, lecz o aktywność, ruch. Uczy podejmowania samodzielnych decyzji. Towarzyszą im stres i napięcie psychiczne. Radzenie sobie z nimi to próba charakteru, dobra szkoła
życia. Sport utrwala zasadę fair play. Uczy pokory, szacunku do innych i pracy, którą wykonujemy. Samodzielności,
bo sami doświadczamy tego, ile kosztują sukcesy i porażki.
Jak rozwijać sport – korzystny dla młodzieży, społeczeństwa?
Sport to są ludzie, którzy go tworzą, często pasjonaci. To oni prowadzą zajęcia i sekcje różnych dyscyplin przy
szkołach. Oni tworzą pozytywną aurę, co powoduje, że dzieci i młodzież garną się do nich. Trzeba dbać o te osoby,
wspierać je, a także rozwijać infrastrukturę.
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A sponsoring?
Wiadomo, że za niektórymi gwiazdami naszego sportu stoją wielkie marki. Ale niżej gwiazd jest już inaczej. Zawsze
jako sportowiec będę powtarzać, że firmy mogłyby bardziej zaangażować się w tym obszarze dla naszego wspólnego dobra. Gdybym była właścicielką firmy, chciałabym zaangażować się w sport na różne sposoby.
Chodzi o integrację społeczną przez sport?
Tak, także. Dlatego założyłam fundusz stypendialny, Fundusz Natalii Partyki, który wspiera młodych zdolnych sportowców o utrudnionym stracie. Mam ponad 20 podopiecznych, niektórzy już z sukcesami. Na przykład Bartosz
Tyszkowski w pchnięciu kulą wywalczył srebrny medal na paraolimpiadzie w Rio de Janeiro. Wspieramy go i innych,
bo wierzymy, że przydaje się najmniejsza pomoc. Mamy z swoim zespole psychologa, jest dietetyk.
Tak właśnie pani widzi swoją rolę w społeczeństwie jako mistrzyni olimpijska?
Skłamałabym mówiąc, że nie. Moja rola w szerszym, tym społecznym znaczeniu chyba nawet rośnie z roku na rok. A może
to ja dojrzewam do niej, staję się jeszcze bardziej odpowiedzialna za swoje postępowanie? I chociaż wciąż staram się koncentrować przede wszystkim na grze, to wrażenie, że wyróżniam się na tle innych sportowców, mnie nie opuszcza.
Jak by pani nazwała tę rolę?
Zdaję sobie sprawę, że swoją osobą pokazuję, że własne, przyrodzone ograniczenia to nie coś ostatecznego. Wyrażę to w prosty sposób, a co inni niepełnosprawni sportowcy pokazywali i pokazują swoją postawą – a szczególnie
polscy, bo jesteśmy niedoścignieni w wielu dyscyplinach na świecie. Można pokonać bariery nie do przejścia.

Foto: W. Rudzki

Sylwia Chutnik – pisarka, kulturoznawczyni, feministka, działaczka społeczna. Laureatka
Paszportu Polityki, trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Kieruje Fundacją
MaMa, zajmującą się prawami matek. Otrzymała Społecznego Nobla Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych „Ashoka”.

Zachowawczo przewidywalni
O co chodzi w CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu?
Życzyłabym sobie, aby nie chodziło tylko o dopisanie jakiegoś ckliwego rozdziału do rocznego sprawozdania finansowego firmy. Ani o to, aby to nie było „kopiuj – wklej” działań centrali do lokalnej siedziby. Chciałbym też, aby firmy
nie traktowały CSR jako swego rodzaju sponsoringu NGO, gdy trzeci sektor traktuje się jako agencję reklamową.
Do legend przeszły przepychanki NGO – biznes wokół wielkości logo umieszczonego na folderze reklamującym
jakąś akcję społeczną.
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Sięgnijmy po przykłady z jasnej strony.
Owszem. Z Fundacji MaMa wyniosłam też dobre doświadczenia we współpracy z firmami. Na przykład francuska
sieć hoteli Accor sama zgłosiła się do nas z pytaniem, co możemy wspólnie zrobić. Dalej nasze relacje polegały
na wzajemnym szacunku. I wyobrażam sobie, że tak to powinno się kształtować – firma ma zaufanie do organizacji,
będącej bliżej grupy docelowej, do której obie wspólnie się kierują.
W jakie działania powinien angażować się biznes?
Brawa dla firm podejmujących swego rodzaju ryzyko wizerunkowe, wchodząc w partnerstwo z organizacją zajmującą
się poważnymi problemami społecznymi, np. przemocą wobec kobiet. Stało się tak w przypadku firmy Avon i Fundacji
Feminoteka, a teraz z Niebieską Linią. Przemoc wzbudza naturalne reakcje niechęci, odrzucenia, a jednak firma zaryzykowała. Fundacja szukała też sponsorów dla działań polegających na budowaniu grup wsparcia kobiet, które poroniły. Jednak w Polsce, gdzie prawa reprodukcyjne są szczególnie ideologizowane, nie udało się nam znaleźć partnerów.
Czego to dowodzi?
Jeśli chodzi o społeczne zaangażowanie w Polsce, to firmy są bardzo zachowawcze i przewidywalne. W praktyce
dotyczy to najczęstszych grup docelowych: dzieci i zwierząt.
Firmy z zasady powinny angażować się w projekty kontrowersyjne?
Nie zawsze. Jednak biznes ogólnie powinien ufać organizacjom pozarządowym i nie chodzi tu o wydatkowanie
pieniędzy, tylko o szeroko potraktowane zaufanie. Do szczegółowej współpracy powinien też oddelegować pracownika, który rozumie zasady kontaktów NGO – biznes i cechuje go wrażliwość społeczna.
Może firmy w przyszłości mogłyby angażować się anonimowo w kampanie społeczne?
Nie wiem, czy w Polsce były takie działania. Czy będą – trudno powiedzieć.
Zaplanujmy przyszłość. Jak przekonać szefów firm, żeby inaczej traktowali NGO?
Apelować do sumienia, pokazywać korzyści inwestowania w kapitał społeczny i edukację w Polsce. Działań społecznych nie można traktować jest reklamy wykupionej w TV. Relacje ze społeczeństwem firmy powinny potraktować jako wyzwanie i innowację.
Jak mogłaby wyglądać systemowa pomoc biznesu dla twórców, w tym ludzi piszących?
Przez stypendia – pobyt w jakiejś artystycznej rezydencji plus dieta. Tak teraz działają stypendia państwowe, regionów czy miast. Wciąż jednak nie ma takich inicjatyw finansowanych przez firmy. Ciekawą formą jest też nagroda
literacka. W przypadku biznesu mogłaby to być nagroda np. celowo skierowana do debiutantów lub w jakiś inny
sposób akcentująca zaangażowanie w wybrany obszar społeczny. Jestem przekonana, że wzbudziłoby to bardzo
duże zainteresowanie wśród twórców.
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Wirginia Szmyt (DJ Wika) – pedagog, pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi i trudną
młodzieżą. Obecnie działa społecznie na rzecz seniorów. Jest najstarszą didżejką w Polsce
i prawdopodobnie na świecie. Gra regularnie didżejskie sety w jednym z warszawskich klubów, występowała w Finale WOŚP.

Umiejętnie
Jakie emocje wywołuje u pani słowo „biznes”?
Pozytywne, bo sama jestem kobietą biznesu – swoją działalność prowadzę, kontaktując się z różnymi firmami:
farmaceutycznymi, IT, kosmetycznymi, budowlanymi i kurierskimi. Mam też kontakty z firmami rodzinnymi i wiem,
że na tę rodzinność jestem dość wrażliwa.
To znaczy?
Mówię tutaj niekoniecznie o firmach stricte rodzinnych, lecz o atmosferze wewnątrz nich. Byłam zapraszana do zagrania na wielu imprezach firmowych, z setkami uczestników. Zauważyłam, że atmosfera na tych spotkaniach
była niewymuszona, bez dystansu między pracownikami a przełożonymi. O taką rodzinność mi chodzi. Nie ma nic
lepszego niż sytuacja, gdy pracownicy czują się autentyczną grupą, bez wysokich struktur, gdzie właściwie nie ma
już potrzeby integracji.
Co takie środowisko daje pracownikom i w ogóle biznesowi?
Powoduje przywiązanie do firmy. Mogę sobie wyobrazić, że po wspólnej imprezie pracownik przychodzi do szefowej i mówi o swoich problemach albo o ulepszeniach, jakie wymyślił. I między nimi nie ma dystansu. Bo pracownik
powinien mieć odwagę porozmawiać z wszystkimi. A przecież czasami są bariery, niektórzy przełożeni miewają muchy w nosie, zwykły pracownik nie ma odwagi zapukać do ich drzwi. A możliwość dobrej relacji pozwala
ukształtować kulturę szacunku dla wszystkich.
Czy tak powinien wyglądać biznes w przyszłości – firma spełnia oczekiwania nie tylko pracownika,
lecz także klienta?
Jeśli ktoś teraz wchodzi do internetu, to dość szybko może się przekonać, co robi dana firma, a często – jakie są
reakcje na jej działalność wśród ludzi. I to jest dobre. Ale są miejsca, gdzie oczekiwałabym więcej. Życzyłabym
sobie, aby firmy bardziej otworzyły się na seniorów. Tworzyły dla nich miejsca pracy, informowały o nich na stronach w internecie. Wśród nas, seniorów, są osoby pełne zdrowia, przygotowane do różnych zawodów, z bogatym
doświadczeniem i dyspozycyjne. Mogłyby też pojawić się więcej produktów dla seniorów. Tej grupie brakuje np.
rekreacyjnych rowerów na trzech kołach czy ławeczek do wanny.
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Czy zetknęła się pani ze społeczną odpowiedzialnością biznesu?
Chodzi o to, że pieniądze zobowiązują do czegoś więcej niż tylko ich posiadania? Mówią, że pieniądze nie dają
szczęścia, ale bez nich trudno żyć. Ich największą wadą jest to, że ci, którzy mają ich dużo, chcą mieć jeszcze więcej i nie potrafią zrozumieć, że człowiek, który pieniędzy nie ma, nie musi być gorszy od nich.
Paskudna cecha.
Widziałam bardzo dużo ludzi majętnych, którzy nie afiszują się bogactwem. To powinna być cywilizacyjna norma.
Niestety, spotkałam też takich, którzy arogancji mieli jeszcze więcej niż majątku. Co i komu daje to, że wywyższa
się ponad innych? Nie wiem. Więc z pieniędzmi trzeba umiejętnie. Nie pokazywać, że się je ma, wydawać w sposób
nierzucający się w oczy, a gdy się da, za ich pomocą pomagać innym.

Paweł Gadomski – dziennikarz telewizyjny z radiowym rodowodem. Był reporterem „Faktów” TVN, pracował też dla TVN24.Później związał się z „Wiadomościami” TVP, dla których
pracował w latach 2005-2014. Zajmował się tam głównie tematami dotyczącymi gospodarki.
Obecnie pracuje w redakcji „Wydarzeń” telewizji Polsat.

CSR to całość
CSR to całość – co to znaczy?
Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy jakaś firma jest odpowiedzialna tylko w części rynku, a w innej pozwala sobie
na nieczystą grę, np. unika płacenia podatków.
Dziennikarze zauważają takie sprzeczności?
Oczywiście, bo one cały czas się zdarzają obok nas. I zapadają głęboko w pamięć. Na przykład afera „diesel gate”
pokazała, jak można grać społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Jednak w efekcie tej afery ludzie nie odwrócili się od marki, którą wszyscy znamy.
W Polsce jeszcze mogło tak być, bo na naszym rynku wciąż liczy się cena. Niemniej w moich oczach odpowiedzialność w biznesie dotyczy wszystkiego: środowiska, załogi, dostawców, klientów, ogólnie – rynku.
To był jednak nie pierwszy przypadek, gdy firma „odpowiedzialna społecznie”
dała się złapać na gorącym uczynku.
Nawet zdarzają się takie przypadki – jak w USA – gdy truciciel środowiska dostaje mniejsze kary od rządu, bo wcześniej miał rzetelny CSR.
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Czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to coś w rodzaju polisy?
Dopuszczam odchylenie od normy, ale jednorazowe. Na przykład spowodowane błędem pracownika. Ale w przypadku wielkiego koncernu, który chwali się, że jest proekologiczny, a zaczyna oszukiwać klientów przy analizie
spalin, to cyniczna gra, aby maksymalizować zyski.
Więc jest dopuszczalne, że firmy mogą popełnić błąd. Co mają zrobić, gdy to się stało?
Trzeba później posypać głowę popiołem, przeprosić opinię publiczną i naprawić błędy. One mogą zdarzyć się każdemu.
Jak ogólnie oceniasz polski CSR?
Zrobiło się w nim sztampowo. Kopiujemy rozwiązania zachodnie. A przecież mamy u siebie tradycje CSR sprzed
100 lat. Na przykład rodzina Wedlów budowała domy i jadłodajnie dla pracowników.
Jakie podejście jest niesztampowe?
Zawsze staram się dotrzeć do motywów, rozumieć, co było impulsem do powstania strategii CSR danej firmy. I tu mi
się podoba, gdy włączają one jak najwięcej otoczenia w swoje działania. Maksymalizacja zysku to model przestarzały.
Więc jak ten obszar będzie wyglądał w przyszłości?
Tak jak wspomniałem – zysk owszem, jest ważny, ale firmy będą starać się dzielić zyskiem na różne sposoby. Zauważam, że coraz więcej biznesów odczuwa zewnętrzną presję ze strony innego biznesu, społeczeństwo staje się
też bardziej świadome tego, od kogo i co kupuje – tak więc firmy będą ostrożniejsze w podejmowaniu zachowań
ryzykownych, a bardziej skore do przyjaznych działań. Powtórzę, że biznes musi być uczciwy jako całość – wobec
dostawców i odbiorców, środowiska. A podstawowa uczciwość nakazuje, aby oprócz płacenia podatków firmy
wpływały na rozwój obszaru, z którego zasobów korzystają.

Krzysztof Margol – działacz społeczny, pedagog, ekonomista, samorządowiec, były burmistrz
Nidzicy. Współzałożyciel i prezes zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. Inicjator Garncarskiej Wioski w Kamionce – przedsiębiorstwa społecznego w sieci Wiosek Tematycznych.

Zawsze jest coś
Dlaczego ludzie słuchają lokalnego lidera, chce im się działać wspólnie z nim?
Jeśli ma pomysł na to, co można zrobić dobrego w społeczności, potrafi przekonać ewentualnych chętnych do potrzeby takiego działania i będzie w pełni identyfikował się z zadaniem, to ludzie za nim pójdą. Do tego jeszcze dodałbym
zaangażowanie, a później wytrwałość w realizacji projektu. Zawsze jest coś do zrobienia w każdej społeczności.
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Na ile te składniki dobrego przywództwa są uniwersalne?
Nihil novi sub sole (łac. nic nowego pod słońcem) – zmieniają się tylko okoliczności, możliwości i potrzeby. Projekty najlepiej realizować, dając dobre przykłady, komplementarne wsparcie, nie pozostawiać nikogo podczas realizacji projektu i po jego zakończeniu bez opieki oraz wskazywać atrakcyjne społecznie i ekonomicznie zachęty/
potencjalne efekty.
Nowoczesny biznes powinien wspierać biznes modelu społecznego? W jaki sposób?
Komercyjny biznes nie jest bezludną wyspą. Wokół są społeczności, ich potrzeby, bliższe i dalsze otoczenie ekonomiczne i społeczne. Można w pogoni za zyskiem za wszelką cenę nie oglądać się na to, co jest, kto i jak żyje obok,
co dzieje się po drodze do zysku. Oczywiście nie ma obowiązku wspierania społecznych inicjatyw, ale powinność
jest zawsze. Nie forma się liczy, lecz jej intencja i moc sprawcza. Przykładem lokalnym z mojego podwórka takiego
wspierania jest wspólne budowanie z biznesem Rajskiego Ogrodu w Garncarskiej Wiosce.
Kiedyś działał pan w społecznej rzeczywistości 28 PGR-ów, które upadły. A co teraz jest obszarem społecznym, który należy rozwijać?
Jest wiele wyzwań nadal aktualnych, wśród nich mentalność traktowana przekrojowo. Chodzi o to, abyśmy nie
tylko byli dumni z tego, że nazwiemy się społeczeństwem obywatelskim, lecz także byśmy takim społeczeństwem
byli. Co to znaczy dobry, aktywny obywatel? Takim obszarem jest teraz społeczna świadomość potrzeby współpracy, dzielenia się zasobami, zaangażowania w obywatelskie inicjatywy i dbałości o środowisko.
Jak więc biznes może wspomagać lokalnych liderów, tych z małych społeczności?
To kwestia wspólnego określenia potrzeb, a na początek motywacji, żeby biznes chciał wspomagać. Można zostawić tych – jak czasem się o nich mówi – „wariatów” samym sobie. Jeżeli wspomagać, to trzeba zapytać, czego im
potrzeba. Najważniejsze, żeby lider miał zapewnione bezpieczeństwo ekonomiczne i nie był osamotniony w realizacji inicjatyw.
Myśli pan czasem o następcach? Jakie cechy powinien mieć lider lokalnej społeczności w przyszłości? I jak
powinien rozmawiać z biznesem, aby wspólnie mogli wypracować wartość dla społeczeństwa?
Działalność społeczna jest jak ogród. Przez cały czas trzeba o niego dbać, pielęgnować, a sadząc małe rośliny
wiedzieć jakie będą i jakie być powinny po wielu latach. O następcach myślę od początku działania Fundacji NIDA.
Najważniejszą cechą lidera jest społeczna wrażliwość, determinacja, kreatywność oraz umiejętność dostrzegania
i rozumienia lokalnych potrzeb. Następców już mamy. Są to stypendyści naszego lokalnego programu stypendialnego, wolontariusze organizacji społecznych, a teraz ich pracownicy. Połączenie potrzeb społecznych i potrzeb
biznesowych jest najlepszym fundamentem tworzenia trwałych wartości, dobra wspólnego.
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Łukasz Puchalski – dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, współtwórca stołecznego systemu roweru
publicznego Veturilo. Rowerzysta i miłośnik kultur miejskich w różnych wydaniach.

Miasto – biznes
Jaka powinna być przestrzeń publiczna?
Przyjazna, taka, w której chce się przebywać. Zielona, otwarta, bez nadmiernego hałasu. Mieszkańcy miast i mniejszych miejscowości już są świadomi tego, jak ta przestrzeń wygląda, i chcą mieć na nią wpływ. Świadomość tego,
że coś jest wspólne, zmienia ludzi i ich podejście. Rośnie partycypacja obywatelska, np. do budżetu partycypacyjnego w Warszawie rocznie zgłaszanych jest kilkaset projektów, kilkaset tysięcy ludzi bierze udział w głosowaniu.
Jakie jeszcze wartości wnosi do społeczeństwa uporządkowana przestrzeń publiczna?
Kiedy wymieniliśmy w Warszawie stare wiaty przystankowe na nowe – non stop demolowane, oklejane, popisane
sprayem – coś się zmieniło. Obecnie przypadki dewastacji są sporadyczne. Uporządkowana przestrzeń publiczna
uczy więc odpowiedzialności, a także smaku, wyrafinowania, co przekłada się na inne pola, poczynając od najbliższego otoczenia. Tu mamy już do czynienia nie tylko ze świadomym i zaangażowanym obywatelem miasta, lecz
także chociażby pracownikiem jakiejkolwiek firmy, uczniem.
W jaki sposób firmy mogą angażować się w zmiany przestrzeni publicznej na lepsze?
Na wiele różnych sposobów, ale zacznijmy od dialogu z urzędnikami, którzy znają długoletnie perspektywy rozwoju
dzielnic, miast. Choćby wspomniane wiaty przystankowe zbudowaliśmy w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Biznes pomógł w ten sposób nie tylko zaprowadzić ład na przystankach, lecz także uporządkować reklamy.
Czy to nie jest punkt zapalny w kontaktach z biznesem – ile reklam powinno być w mieście?
Dlaczego? Jestem w pełni świadomy, że reklama być musi, ale można ją przenieść na nośniki uporządkowane,
reglamentowane. To podnosi też jej walory i wskaźnik dotarcia. W miastach, które są zaśmiecone reklamami, ceny
nośników są niższe w porównaniu do stolic naszego regionu – Pragi czy Budapesztu. Dziś należy dążyć do tego, aby
podaż reklam równoważyć. W tej chwili w wielu miastach w Polsce powstają kodeksy umieszczania reklam i biznes
powinien uczestniczyć w pracach nad tymi dokumentami.

W systemie miejskim mamy kilkadziesiąt stacji i kilkaset rowerów finansowanych przez podmioty prywatne. W budowaniu partnerstw z samorządem jest przyszłość. Transfer środków oraz wiedzy między ratuszem a biznesem
to korzyści dla wszystkich. Przykładem są też pierwsze system carsharingowe w Europie Środkowej, które powstaną również w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie. W stolicy system będzie obejmował 300-500 samochodów, wypożyczanych na minuty, w czym znajdą się ceny paliwa, ubezpieczenia i parkowanie.
Model „wybuduję – użytkuję – oddaję” sprawdza się? To przyszłość dla kontaktów z biznesem?
Tak, w niektórych sytuacjach to na pewno dobry pomysł. W Warszawie szukamy obecnie podmiotu, który wyremontuje w trybie PPP przejście podziemne w rejonie Dworca Centralnego, a następnie będzie nimi zarządzał przez
30 lat. W takim modelu zyskują obie strony. W podobnym modelu miasto rozważa realizację parkingów podziemnych. Po ich wybudowaniu firma prywatna będzie czerpać zyski z eksploatacji parkingów, a po np. 30 latach, jak
w przypadku krajowych autostrad, parkingi staną się własnością publiczną.

Ks. Jacek Stryczek – prezes zarządu Stowarzyszenia Wiosna, organizator akcji Szlachetna Paczka, duszpasterz ludzi biznesu i wolontariatu w Małopolsce. Jego specjalizacja zawodowa to PR
Kościoła oraz społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Felietonista „Dziennika Polskiego”.

Koniec dorobkiewicza
Jaka cecha ludzi biznesu rzuca się księdzu w oczy od razu, jeśli chodzi o relacje biznes – społeczeństwo?
Dorobkiewiczostwo, bo jesteśmy krajem dorobkiewiczowskim. W sferze wartości w dużej części stawiamy przede
wszystkim wciąż na swój interes, myślimy o sobie i o swoich, oczywiście w pozytywnym sensie, ale zauważam
też, że właściciele firm chcą już wnosić do otoczenia coś więcej niż tylko relacje handlowe.
Czy coś szczególnego zobowiązuje ich do angażowania się?
To jest coś z gatunku „trendy” połączonego z przyzwoitością. I tak jak bogaci ludzie np. podróżują po świecie, degustują różne gatunki win, uczą się je rozpoznawać, mają ambicje przynależeć dla klubów biznesowych, tak samo
zaangażowanie społeczne nabiera dla nich znaczenia. Po prostu CSR staje się ważny.

System Veturilo, bardzo popularny w stolicy, to także przykład partnerstwa publiczno-prywatnego.
Rower miejski w Warszawie to obecnie jeden z najlepiej zaprojektowanych systemów w Europie Środkowej. Ten model
się sprawdził – w 2016 roku z warszawskiej wypożyczalni rowerów skorzystano 1,9 mln razy. Rowery zużywają się,
ale nie są dewastowane. To idealny przykład tego, jak biznes może współdziałać z urzędami publicznymi.
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Jakie warunki muszą zaistnieć, aby polski biznesmen zaangażował się w ten sposób?
Chodzi o pobudzenie aspiracji do dorównania europejskim trendom. My już dużo jeździmy i jako klienci, i przedsiębiorcy. Widzimy, jak biznes może angażować się społecznie. Podczas rozmowy z właścicielem dużej, krajowej firmy
na temat CSR słyszałem z jego ust wielokrotnie, że biznes jest biznesem, wartością samą w sobie. Tłumaczyłem
mu swoje racje – potencjał, jaki wytworzył, nie ma większego sensu, jeśli nie wnosi czegoś więcej do społeczeństwa niż towary i usługi. Pod koniec tej rozmowy wydało mi się, że zrozumiał, o co mi chodziło. Zmiana może
zacząć się od takich rozmów.
Kiedy następuje punkt krytyczny, że biznesmen mówi „tak”?
Wszystko dokonuje się w człowieku. To on decyduje, w jakim momencie rozwoju znajduje się jego firma i co dalej
chce zdziałać w świecie. Oczywiście chciałbym najczęściej słyszeć: „OK! Włączam się”. Żeby nastąpił prawdziwy
koniec ery dorobkiewiczów, jak ogłosiliśmy w Szlachetnej Paczce.
Jak nazwać nową erę?
To era wartości. Firmy obecnie pokazują ludzką twarz, stawiają na ludzi, muszą też zwracać się do rynku szerzej,
a to też oznacza reorientację na społeczeństwo. Na przykład trendy HR pokazują, że w tym kierunku idzie zatrudnienie. Wiemy już, że pracownicy zwiążą się na dłużej z firmą, gdy będzie ona realizować jakieś wyższe wartości.
Szlachetna Paczka to największa obecnie polska innowacja w CSR. Czy takich pomysłów powinien szukać biznes?
Jestem zwolennikiem różnorodności, jeden niech organizuje wolontariat, inny czyści rzekę, a ktoś inny niech organizuje duże, społeczne akcje. Różnorodność w tym obszarze sprawi, że będziemy kompletnym społeczeństwem.

Magdalena Dziewguć – menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży teleinformatycznej. Studiowała prawo i psychologię, ma tytuły executive MBA SGH i GMP Harvard Business
School. Jest dyrektorem programowym w Fundacji Rozwoju Kompetencji Strategicznych. Teraz pracuje dla Google Cloud.

Społecznie i cyfrowo
Do kogo będzie w przyszłości należeć przestrzeń cyfrowa/wirtualna?
Tak jak teraz, do wszystkich. To jest druga, równoległa do Ziemi planeta. Ma swoje prawa i zasady. Jak chociażby
to, że należy do tych, którzy są jej użytkownikami. Są oni równi wobec siebie. Tu tracą znaczenie wyróżniki mające
wciąż znaczenie w realu – płeć, rasa, bogactwo. Powinni oni też znać swoje obowiązki –nie zaśmiecać tej przestrzeni, dbać o jej wygląd – tzn. o swój profil itp.
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Jak o tę przestrzeń powinien dbać biznes?
To jest przestrzeń wymiany usług, towarów, informacji. Teraz biznes uczy się, jak wykorzystywać rzeczywistość
cyfrową. Firmom jest trudniej niż ludziom, bo mają swoje wypracowane, trwałe procedury, ale im mocniejsze
trzymanie się procesów, tym gorzej dla firm. Na przykład niepracujące mamy handlujące na Instagramie skarpetkami i śpioszkami, które budują tam swój biznes-rękodzieło, zagrożą obecnym markom z ubraniami dla dzieci
w ciągu dekady.
Skoro rzeczywistość cyfrowa jest tak bardzo demokratyczna, czy widzisz sens prowadzenia przez firmy
strategii CSR, polegających też na włączaniu się w życie społeczności lokalnych?
Tak, dlatego że bardzo łatwo zamknąć się w silosie, nawet w przestrzeni, która działa na demokratycznych zasadach. Berlin jest europejską stolicą start-upów. Obserwuję tam osoby, które budują takie właśnie przedsięwzięcia
– one angażują się mocno w przestrzeni społecznej. Podobnie na Kampusie Google na warszawskiej Pradze odbywa się tyle samo spotkań biznesowych, co dotyczących rozwoju społecznego. Fundacje i stowarzyszenia dyskutują z obywatelami o mieście, edukacji. Firmy wspierają kobiety, uczą dzieci kodowania. Jeśli społeczność czerpie
z obecności jakiejś firmy, to jest to też dobre dla tej firmy.
Czy jeśli jakiś biznes wniesie dodatkową wartość do społeczeństwa, będzie społecznie odpowiedzialny, to zyska klientów w przyszłości?
Zachęcam i tradycyjne, i cyfrowe firmy do tego otwarcia, nie tylko do tworzenia ekosystemów biznesowych i przejścia do e-gospodarki, lecz także do poszukiwania modeli współpracy sąsiedzkiej. Choćby i takiej, żeby sąsiedzi mogli przyjść do firmy i zapytać o pracę. Wydaje się to nieprawdopodobne teraz, ale taka szykuje się nam przyszłość.
Jak jeszcze różne biznesy mogą angażować się w otoczenie?
Zmieniać się intensywnie w firmy rodzinne. To duże wyzwanie przed polskimi menedżerami – humanistyczne podejście. Mam na myśli rodzinność pozwalającą i widzącą sens w tym, że pracownik może zabrać dziecko do pracy,
a rodzice pracowników – seniorzy – zobaczą, co robią ich dzieci. Im więcej zbudujemy takich relacji, tym mocniej
zwiążemy ludzi z organizacją. Wtedy będą chcieli w niej przebywać i lepiej pracować. Nie szukajmy work-life balance, co zakłada, że gdy pracujemy, jesteśmy niejako poza życiem. Jest dokładnie odwrotnie. Żyjemy, będąc w pracy,
jesteśmy sobą zawsze i wszędzie. I z takiej tezy wychodzą też pracownicy nowego, digitalowego świata. Jeśli jakaś
marka nie przyciągnie ich do siebie wartościami, o których tu piszemy, założą własne firmy. Oni pracują, kiedy chcą
i jak chcą. Będą też pomagać innym, na swoich zasadach.
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Jacek Wiśniewski – prezes Raiffeisen TFI, działa w Koalicji Prezesi-wolontariusze. Zajmuje się też problematyką dochodu podstawowego. Wraz z zespołem stworzył Dom Maklerski
Raiffeisen Brokers, któremu szefował. Doradzał premierowi Donaldowi Tuskowi.

Paradygmat biznesu
Jaki model biznesu zwycięży w 2050 roku?
Na pewno skończy się kapitalizm, jaki znamy, który przyniósł pracę dla rzesz społeczeństwa i stworzył klasę średnią.
Automatyzacja, robotyzacja i digitalizacja przeorają rynek pracy. Roboty napędzane sztuczną inteligencją zastąpią
ludzi. Możliwe, że obronią się zawody kreatywne. Ale np. najpopularniejszy zawód w USA – kierowca – zniknie, bo maszyny za kierownicą będą niezawodne, efektywniejsze i tańsze niż ludzie. Kierowcy nie staną się też nagle koderami.
Zresztą za 20 lat nie będzie potrzeba tysięcy koderów, bo sztuczna inteligencja stworzy kody lepsze niż człowiek. Tak
więc praca jako najwyższa wartość zniknie, bo jej po prostu nie będzie tyle, ile jeszcze jest teraz.
Jak powinniśmy zarządzić tą sytuacją?
Wskażę dwa wyjścia. Albo pójdziemy w kierunku społeczeństwa współpracy, opartego na dochodzie podstawowym, z odpłatnością za prace, które do tej pory nie były wynagradzane, np. opiekę nad dziećmi, seniorami, zajmowanie się ochroną
środowiska. Pieniądze na te rozwiązania wezmą się z opodatkowania robotów i tych, którzy będą uzyskiwać duże dochody
dzięki efektowi skali. Albo będziemy żyć w systemie korporacjonizmu, przemocowym, gdzie wąska kasta właścicieli firm
stworzy imperia silniejsze od państw. Obstawią się robotami wojennymi, które będą bronić ich przychodów.
Na drodze do jakiego rozwiązania jesteśmy?
Trudno określić. Są korporacje, które już zawładnęły naszą tożsamością, inne starają się najefektywniej automatyzować pracę. Po drugiej stronie jest wspólnota, czyli model Wikipedii.
A może te dwa typy będą obok siebie funkcjonować w ramach jednego systemu?
Wierzę, że w przyszłości będzie powstawało więcej biznesów kooperatywnych. Wzrost wartości przedsiębiorstwa
nie będzie służył temu, żeby zwrot z zainwestowanego kapitału (ROE) szedł do właściciela, tylko zwiększaniu wspólnego dobra. Dzięki darowiznom, obniżaniu ceny dla tych, którzy nie mają pracy. Paradygmatem nie będzie zysk.
Czy uda się takiemu modelowi konkurować z agresywniejszym modelem nastawionym na profit?
Uwarunkowania dla obu typów biznesów będą zależały od polityków. Można się spodziewać, że ten twardy biznes
zacznie wzmacniać lobbing. Ale obywatele też mają bardzo dużą rolę do odegrania. Wraz z postępem robotyzacji
społeczeństwo nie może popaść w marazm, jaki sztampowo jest przypisywany człowiekowi na bezrobociu. Każdy
z nas będzie miał prawo wyborcze i decydował – kto i co zwycięży.
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Co można rekomendować firmom? Czekać na polityczne rozwiązania i na wszelki wypadek dostrajać się
do rynku, do robotyzacji, digitalizacji biznesu?
Tu widzę dwie drogi. Trzeba być nastawionym na ciągłe zmniejszanie kosztów, aby przetrwać na rynku, gdzie cena
staje się najważniejsza. To prowadzi do ograniczania zatrudnienia. Ale uwaga, to kierunek donikąd, bo zawsze znajdzie się na rynku firma, która osiągnie lepszy efekt skali w naszym biznesie albo wynajdzie tańsze rozwiązanie.
Druga droga to sukcesywne budowanie grupy klientów, którzy zaczną wspierać firmę opartą na marce społecznej.
Będzie ona sprzedawała co prawda drożej, ale zwróci się do rynku z komunikatem: „Zapłać nam odrobinę więcej,
ale my dzięki temu będziemy robić dla ogółu określone rzeczy”. Trzeba będzie wynaleźć taką niszę albo zbudować
pozycję marki na styku człowiek – człowiek. Bo ludzie przyszłości wybiorą albo niską cenę, albo wartość społeczną.
Nigdy zaś finansowania czyichś wakacji czy kolejnej willi strzeżonej przez uzbrojone roboty.

Rafał Flis – jeden z trójki założycieli i wiceprezes platformy edukacyjnej Social Wolves, która
od 2014 roku umożliwia młodym ludziom bezpłatne rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i przywództwa. Obecnie platforma ma ponad 18 tys. użytkowników, a jej
działania dotyczą 5,5 mln osób.

Social Wolves
Co z perspektywy Twojej działalności można nazwać dobrem wspólnym?
To kompetentne i odpowiedzialne społeczeństwo, w którym młodzi ludzie są przygotowani do ogromnych zmian,
jakie zachodzą na rynku pracy. Raport Światowego Forum Ekonomicznego stwierdza, że tylko do 2020 roku 21 mln
osób wykonujących rutynowe prace biurowe straci zatrudnienie. Jednocześnie powstanie 6 mln nowych miejsc pracy, głównie w biznesie i zarządzaniu. To wymaga umiejętności pracy w grupie, przywództwa. Niezależnie od tego,
czy uczestnicy naszego programu Zwolnieni z Teorii będą prowadzić własne firmy, zostaną prezesami, premierami,
czy świadomymi wyborcami, połączą ich wspólne cechy: radość, jaką daje zmiana świata na lepsze, i umiejętność
podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
Jakimi drogami chcecie tego dokonać?
Nazywamy swoje odkrycie The Social Action Project Method. Chodzi o nauczanie przez projekty społeczne. Ponieważ celem każdego projektu jest rozwiązanie prawdziwego problemu danej społeczności, uczestnicy cieszą się
zaangażowaniem lokalnych partnerów, a wraz z nim cenną informacją zwrotną, dzięki której też się uczą. Przez
praktykę rozwijają kompetencje, jakie są niemożliwe do zdobycia w szkole – one przesądzą o ich pozycji na rynku
pracy w przyszłości. Już teraz Zwolnieni z Teorii są dwa razy częściej zatrudniani przez przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Radzie Biznesu niż ich rówieśnicy, którzy nie zrealizowali projektu społecznego.
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Jak oceniacie rolę biznesu w budowaniu kapitału społecznego?
Budujemy kapitał społeczny startupowo, tworząc zupełnie nową usługę i sporo eksperymentując w trakcie. Nie byłoby to możliwe przy użyciu środków publicznych. Dlatego pracujemy wyłącznie z dużym i średnim biznesem, który
rozumie naturę innowacji, ma biznesowe podejście i najmniejszą biurokrację. Przetrwanie XX-wiecznych korporacji
w XXI wieku zależy od umiejętności przyciągania talentów z kompetencjami, jakich nie da się zdobyć w tradycyjnej
szkole. Biznes ma żywotny interes w promowaniu kompetencji społecznych i praktycznych.
Jak biznes może pomóc wam w działaniach?
Biznes może pomóc sobie i nam, rekrutując kandydatów z kompetencjami społecznymi zdobytymi w trakcie realizacji projektów społecznych. Tylko przez ostatnie dwa lata nasi uczestnicy ukończyli 850 projektów społecznych.
Jeden z nich – „Śmieci na wysokości” – w dwa tygodnie osiągnął 100 tys. wyświetleń na YouTube, przeprowadzając
największą w historii Polski kampanię na rzecz przestrzeni publicznej. Co więcej, aż 6 tys. partnerów zaangażowało
się w projekty Zwolnionych z Teorii, dzieląc się swoim doświadczeniem. To prawie dwa razy tyle, ilu jest zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. To wyśmienity przykład dialogu społecznego. Dostaliśmy zagraniczne nagrody i wyróżnienia, m.in. MIT Innovators Under 35, Forbes 30 Under 30 czy Effie Awards.
Jak oceniasz potencjał swojego pokolenia do przeprowadzenia zmiany społecznej?
Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które zostawi świat w lepszym stanie, niż go zastało. Kiedyś wyznacznikiem
kariery marzeń były gigantyczne zarobki. Teraz – sens i społeczna misja. Możemy zarabiać mniej, ale praca musi
mieć dla nas sens. Chętniej kolekcjonujemy przeżycia niż przedmioty. Wolimy współdzielić, niż posiadać. I przede
wszystkim chcemy realizować własne pomysły i mieć wpływ na świat wokół siebie.

Natalia Hatalska – analityk trendów, założycielka i CEO infuture hatalska foresight institute. Autorka bloga hatalska.com i bestsellerowej książki „Cząstki przyciągania”. W 2017 roku uznana przez
redakcję magazynu „Wysokie Obcasy” za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.

Błękit w biznesie
Jakie globalne trendy kształtują obecnie relacje biznes – społeczeństwo?
Jeden mogę wskazać od razu – bunt przeciwko elitom, z zaznaczeniem trudności w definicji elit. Czy osoba pokroju
Donalda Trumpa do nich należy? Czy ich wyróżnikiem jest majątek? To wynika z globalnego braku zaufania do klasy
posiadającej, do właścicieli i zarządów firm. Oxfam, organizacja humanitarna zajmująca się problemem światowego ubóstwa, w swoim ostatnim raporcie stwierdza, że ośmiu ludzi posiada takie samo bogactwo co 3,6 mld
stanowiących najbiedniejszą połowę ludzkości.
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A najbogatszy człowiek w Wietnamie zarabia w jeden dzień tyle, ile najbiedniejszy w 10 lat. Społeczeństwa zaczynają te nierówności dostrzegać coraz wyraźniej. I co istotne, z badań, które zrealizowaliśmy na potrzeby tegorocznego TrendBooka, wynika, że zmiany polityczne zachodzące teraz nie podobają się starszemu pokoleniu, ale
młodszemu już tak.
Dojdzie do rewolucji młodych czy raczej biznes zdąży z planem naprawczym?
Na polu biznesowym zauważamy trend, aby przejść na tzw. human economy, zastąpić neoliberalizm – zysk oparty
na globalnej konsumpcji – człowiekiem i jego potrzebami. Mówi się o „błękitnych” firmach, które dobrze sobie radzą
na rynku, jednocześnie wywierając pozytywny wpływ społeczny.
Jak systemowo reagować na powiększanie nierówności światowych?
Chodzi o podejście CSR-owe, ale bez PR-u, o strategię działania, aby firmy grały fair. CSR nie może być polem
sprzeczności, gdy np. firma spożywcza konstruuje programy wpierające edukację dzieci, a w Azji zmusza do wycinania dżungli, aby wykorzystać nowy teren pod plantacje olejowca gwinejskiego, z którego wytwarza się olej
palmowy. Inny przykład: co z tego, że firmy fast fashion podejmują inicjatywy społeczne, skoro produkują ubrania
w Bangladeszu, kraju znanym z łamania praw człowieka i pracowniczych?
Jakich nowych firm, nowych wartości potrzebujemy w tej sytuacji?
Na przykład firma Intel wprowadziła program kontroli i zdecydowała, że przy produkcji urządzeń nie będzie wykorzystywać minerałów konfliktu: cyny, tantalu, wolframu, złota. Kilka lat zajęło jej skanowanie łańcucha dostaw
i udało się. Więc nie do końca potrzebujemy nowych firm, ale nowych wartości.
Stare firmy mają wiedzę o nowym „błękitnym” modelu?
Dziś najważniejszym trendem konsumenckim jest transparentność. Firmy muszą być czyste jak łza. Wielkie korporacje wywierają ogromny wpływ na rzeczywistość. Uważam, że powinny brać za nią odpowiedzialność, tzn. wypracowywać zysk uczciwie. Przykładem jest pewna firma, która wycofała się ze wschodniego rynku, bo działanie
tam oznacza podjęcie ryzyka wchodzenia w nieokreślone układy. A więc była gotowa zrezygnować z zysku, aby nie
przekreślić wartości, które ją budują.
A co mogą zrobić mniejsze firmy?
Też mają rolę do odegrania, mogą np. tworzyć modele partycypacji pracowniczej w zarządzaniu albo nawet modele
współwłasności, a więc chodzi o to, by było jak najmniej hierarchii i pełna przejrzystość. W środowisku start-upów
mówi się dziś coraz głośniej nie o firmach-jednorożcach, ale o firmach-zebrach, czyli takich, które są odpowiedzialne społecznie. Human economy można realizować na każdym poziomie kapitału.
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Jerzy Owsiak – jedna z najbardziej wpływowych postaci w Polsce. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, działacz społeczny, założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizatora Finału WOŚP i największego letniego festiwalu muzycznego w Europie
– Przystanku Woodstock.

Jesteś wielki
Prawdopodobnie byłeś pierwszym człowiekiem w Polsce, który usłyszał o CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu.
Ćwierć wieku temu zetknąłem się z CSR dzięki menedżerom z Zachodu przyjeżdżającym do Polski. Mówili o tym, jak
biznes i obywatele musieli z sobą współistnieć, wypracować zasady wspólnoty. My cywilizacyjnie już dogoniliśmy
Zachód. Podam przykłady pierwszej zbiórki pieniędzy i ostatniego, 25. Finału WOŚP. Zaczynaliśmy od wdowiego
grosza wrzucanego do puszek, a dziś dwóch biznesmenów licytuje za 370 tys. zł pobyt w Parlamencie Europejskim
u Donalda Tuska. A inny pan – złote serduszko za jeden milion złotych. Za złote serduszko! Tacy ludzie jak oni wiedzą, co oznacza dzielić się z innymi. A więc Orkiestrę wspomaga i zwykły obywatel, i biznes. A wszyscy tego chcą.

Jak jeszcze biznes powinien angażować się w pomaganie w przyszłości?
Włączać załogę. Firma kurierska z USA przekazuje nam co rok 99 tys. dolarów. Ale jej kadra kierownicza mówi
swoim pracownikom: „Nie mamy tych pieniędzy, musimy je wspólnie wypracować”. I od lat przyjeżdża na Woodstock, aby pomagać w najprostszych sprawach organizacyjnych. Wiem, że kilka lat temu w firmie były łapanki tych,
którzy pojadą, a dziś – każdy chce. To jest budowanie więzi z załogą, wizerunku firmy, która ma poczucie społecznej
odpowiedzialności.
Nowoczesny filantrop – to kto?
Filantrop wie, że musi zapewnić sobie godne życie, a resztę zostawia innym. Postępuje mądrze, nie rozdaje wszystkiego. Na przykład właściciele firm, którzy wylicytowali złote serduszka, mówią do swoich ludzi: „Każdy z was
złożył się na to wspólne dzieło”. Wprawdzie wciąż za mało mamy najbogatszych Polaków, którzy np. zbierają się
razem i decydują: „Rozwijamy edukację w kraju”. To właśnie ci najbogatsi, którzy znają się na biznesie najlepiej,
wiedzą, jak przeprowadza się inwestycje, powinni inwestować na różne sposoby w nasz kraj. Tu też potrzebny jest
plan. Masz swój? Jeśli tak, jesteś wielki. Albo – wielka.

Jak się zmieniał polski biznes od 1989 roku?
Kolorowo, wspaniale. Nigdy nie powinniśmy zapominać o tym, jacy byliśmy 25 lat temu. Polskę pokrywały szczękoblaszaki i kantory w budkach. A teraz np. nasze autobusy, tramwaje i pociągi kupuje cały świat. Nie straciliśmy
ani sekundy z tych lat, a pamiętajmy, że pracujemy nadal w totalnym mentliku prawno-administracyjnym. Te 25 lat
dzięki biznesowi postawiło nas bardzo wysoko w rozwoju.
Czy WOŚP dyktuje biznesowi warunki współpracy?
Skoro jedna z największych marek na świecie z siedzibą w Atlancie zgodziła się na to, żebyśmy zaprojektowali butelkę ich napoju według swojego pomysłu, to chyba jakąś siłę w negocjacjach mamy? A tak na serio – w umowach sponsoringu przyjęliśmy
politykę długofalową. Podpisujemy kontrakty na co najmniej trzy lata. Chcemy wymiernych korzyści przede wszystkim dla
ludzi, sponsora, dla nas. To da się osiągnąć ze strategią. I tak będzie w przyszłości – wszystko trzeba doskonale zorganizować.
Trzeba stworzyć system. Bez niego WOŚP nie przekazałaby szpitalom chociażby 1150 inkubatorów na oddziałach porodowych.
Jak konkretnie zorganizować pomaganie ludziom?
Firma Złoty Melon, którą założyliśmy przy WOŚP, jest przykładem tego, jak można połączyć biznes z działaniem
fundacji. Złoty Melon pozyskuje pieniądze z zewnątrz, sam też zarabia. Żeby funkcjonował ten model, trzeba zachować kilka zasad. Pierwsza i najważniejsza – 2+2 daje 4, a nie 22. Jeśli ktoś chce założyć fundację, to nie powinien
wciągać do zarządu tłumu ludzi. My prowadzimy WOŚP w cztery osoby. No i trzeba mieć ideę. Słowo „filantropia”
jest pojęciem adekwatnym do tego, co robimy – oddajesz siebie innym, oddajesz to, co masz. I trzeba się rozwijać,
stawiać sobie cele, dążyć do nich i napędzać się swoimi ambicjami.
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VENTURE PHILANTHROPY
TO SZANSA NA ROZWÓJ SPOŁECZNY

Podzieliło się również swoim doświadczeniem biznesowym – wskazało, jak stowarzyszenie może się rozwijać i zwiększać
obroty. Dotychczas Siedlisko dało szansę życiową ponad 300 osobom zagrożonym marginalizacją.

Loïc Comolli jest ekspertem w dziedzinie venture philanthropy, współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym NESsT. Organizacja rozwija przedsiębiorstwa społeczne, dając dostęp do specjalistów, wiedzy oraz
pomaga budować kapitał zakładowy przez granty i niskooprocnetowane pożyczki. L. Comolli nadzoruje też
NESsT Consulting – jednostkę biznesową, której celem jest pomoc korporacjom, fundacjom i rządom w osiągnięciu strategicznych celów społecznych.
Dla kogo jest venture philanthropy? Mówi się, że jest dla osób, które już osiągnęły sukces w biznesie i chcą teraz spróbować czegoś „lżejszego”.
Jest dla tych, którzy chcą osiągnąć efekty społeczne w określonej skali i wykorzystują do tego możliwości, jakie dają rozwiązania z sektora prywatnego. Inwestujący w dobroczynne fundusze wysokiego ryzyka wyznaczają ważny dla siebie cel społeczny
i zobowiązują się wspierać działania z nim związane. Na venture philanthropy składają się inwestycje finansowe w organizacje
dążące do osiągania społecznej zmiany, w ich zaplecze, umiejętności i systemy zarządzania. Chodzi w nim o wspomaganie
celów, które one realizują. Trzeba bowiem pamiętać, że dziś coraz częściej filantropia oznacza zaangażowanie dobroczyńcy
w ograniczoną grupę projektów.
Ważnym czynnikiem dla inwestorów jest stopa zwrotu z kapitału. Czy w przypadku inwestycji społecznych jest ona
równie ważna? A może liczy się jeszcze coś innego, być może istotniejszego?
W venture philanthropy najważniejsze jest osiągnięcie celu, a następnie jego rozliczenie. Filantrop, który wie, z jak wysokim
ryzykiem wiąże się inwestycja społeczna, chce uzyskać wymierny efekt i rozlicza z niego organizację społeczną, w którą
inwestuje. Ponieważ efektów społecznych nie da się łatwo mierzyć, inwestorzy przyjmują wzajemnie uznawane wskaźniki
i mierniki, za pomocą których oceniają inwestycję. Filantropowi-inwestorowi w równym stopniu zależy na zwrocie finansowym
i na efekcie społecznym, ponieważ jeden i drugi liczą się w ostatecznej ocenie powodzenia przedsięwzięcia.
Jakie są podstawowe korzyści dla inwestorów w venture philanthropy?
Ten rodzaj działań umożliwia inwestorowi zaangażowanie się w ściślejszą współpracę z wybraną przez siebie organizacją
społeczną. Poza samym wsparciem finansowym inwestor buduje też relację, do której wnosi swoje umiejętności i kontakty zawodowe. Udziela się tutaj jako wolontariusz i oferuje swoją wiedzę, doświadczenie biznesowe i kompetencje doradcze. Czasem
zasiada w zarządzie lub radzie organizacji, pomaga w jej prowadzeniu. Niektórzy twierdzą, że w modelu venture philanthropy
można uzyskać większe efekty właśnie ze względu na bezpośrednie uczestnictwo w sprawach organizacji.
Taka jest teoria. A jak to się odbywa w praktyce?
Przykład z Polski: stowarzyszenie Siedlisko w gminie Kolonowskie prowadzi stały dom opieki dla osób starszych i przewlekle
chorych wraz ze stołówką i pralnią obsługującą miejscowe firmy. Stowarzyszenie szkoli i zatrudnia młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i osoby długotrwale bezrobotne. Dla wielu z nich Siedlisko to pierwsza w życiu okazja, aby legalnie popracować i mieć stały dochód. Od trzech lat Nesst, międzynarodowa organizacja venture philanthropy obecna również w Polsce,
wykorzystuje ten model wspierania dobroczynności i pomaga stowarzyszeniu rozszerzać działalność, wzmacniać jej efekty.
Nesst przekazało mu środki na sprzęt i zaplecze organizacyjne.
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Wsparcie dla takich ludzi jest bardzo ważne. Czy są jeszcze inne obszary działań społecznych, które powinny być traktowane priorytetowo?
Życie zawodowe wielu osób jest związane z określoną branżą lub regionem. Podobnie jest z venture philanthropy – efekty
są często lepsze, jeśli działa się w określonej dziedzinie, np. tworzy miejsca pracy, pracuje z dziećmi i młodzieżą, w edukacji,
opiece zdrowotnej czy dba o środowisko. Często inwestorzy zawężają swoje zainteresowania do jednego lub zaledwie kilku
obszarów, do których mają największe przekonanie lub w których mogą zaoferować swoje konkretne doświadczenie.
Jaka powinna być rola państwa w promowaniu VP?
Państwo ma do odegrania ważną rolę wspierającą. Podobnie jak w przypadku sektora prywatnego venture philanthropy wymaga przejrzystego i sprzyjającego otoczenia prawnego. Potrzebne są rozwiązania sprzyjające rozwojowi filantropii oraz instrumenty finansowe przyciągające bardziej „cierpliwy” kapitał do sektora pozarządowego i zdejmujące ryzyko z barków inwestorów. Dzięki temu będzie ich coraz więcej. A jeśli chodzi o same organizacje społeczne, to państwo może je wspierać, tworząc
struktury prawne ułatwiające im pozyskiwanie funduszy z różnorodnych źródeł. Może promować akceleratory i inkubatory
pomagające młodym organizacjom i przygotowujące je do korzystania z venture philanthropy.
Ten model dobroczynności doskonale się sprawdził na Zachodzie. Jaka jest szansa na jego powodzenie na rynkach
wschodzących, takich jak Europa Środkowo-Wschodnia?
To rozwiązanie już dziś święci triumfy na wielu rynkach rozwijających się. Na przykład Asian Venture Philanthropy Network
(AVPN – Azjatycka Sieć Funduszy Venture Philanthropy) to dzisiaj prężny ekosystem organizacji promujących podejście biznesowe do osiągania efektów społecznych. Venture Philanthropy Africa z powodzeniem promuje tę ideę na kontynencie afrykańskim i pomaga tamtejszym organizacjom społecznym w budowie trwałych podstaw przedsiębiorczości społecznej. W Polsce
i w całej Europie Środkowo-Wschodniej funkcjonuje EVPA – Europejskie Stowarzyszenie Venture Philanthropy, które wraz z firmami z tego regionu, takimi jak Nesst czy Valores, zrobiło bardzo wiele dla upowszechnienia tego modelu. Setki specjalistów
pracujących na co dzień w korporacjach wspomagają organizacje pozarządowe. Nesst przyznaje doroczną Nagrodę Venture
Philanthropy firmie z Europy, która wyróżniła się na tym polu.
Jakich argumentów powinniśmy używać, gdy będziemy promować venture philanthropy i inwestycje społeczne w Polsce
i w innych krajach naszego regionu?
Należy podkreślać, że venture philanthropy nie ma zastępować, lecz uzupełniać tradycyjne rodzaje dobroczynności. To jedna
z form filantropii, a jej zastosowanie jest uzależnione od osobistych preferencji i celów strategicznych filantropa-inwestora.
Venture philanthropy to szansa na to, by w dobroczynności przenieść akcent z wspierania „działań projektowych” na pomoc
organizacjom, tak aby wzmacniały one swoje ogólne zdolności do działania, a nie tylko realizowały pojedyncze przedsięwzięcia. W venture philanthropy docenia się siłę instytucjonalną organizacji, bowiem dzięki niej efekt społeczny działań może być
trwalszy, a ich skala – większa. To najlepszy sposób na osiąganie długofalowych zmian społecznych.
Jeśli chcemy upowszechnić venture philanthropy, musimy ten model rozpropagować wśród przedsiębiorców. Jaki jest
na to najlepszy sposób z marketingowego punktu widzenia?
Można do tego zastosować kilka narzędzi. Są np. programy gotowości do inwestowania (ang. investment-readiness programs),
które pomagają przedsiębiorcom zbudować odpowiedni plan biznesowy obejmujący zwiększenie skali działalności i wielkości
wykorzystywanych środków. Są jeszcze konkursy wniosków, które pogłębiają wiedzę przedsiębiorców na temat venture philanthropy i zachęcają ich do praktycznego stosowania tej nowej formuły wsparcia. Z kolei nagłaśnianie pozytywnych przykładów venture philanthropy to sposób na zyskanie zaufania przedsiębiorców i zachęcenie ich do wejścia w ściślejszą współpracę
z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
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LISTA LAUREATÓW
KONKURSU OD 1997 ROKU
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ABIMEL

1997

FEEDBACK/HILL & KNOWLTON

2008

AGENCJA REKLAMOWA TBWA\ODDZIAŁ
TBWA\TELESCOPE

2004

FHU WITEK KAROLINA WITEK

2006

ALTIX

2010

FUNDACJA WARTA

2002

AVON COSMETICS POLSKA

2004

FUNDACJA ALLEGRO ALL FOR PLANET

2014

BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY

2010, 2012

FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI ATLAS

2003

BANK BGŻ

2007

FUNDACJA KRONENBERGA PRZY CITI HANDLOWY

2006, 2016

BANK BPH

2005

FUNDACJA ORANGE

2008, 2012

BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ

2003

GE MONEY BANK

2008

BANK SPÓŁDZIELCZY W NIDZICY

2006

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU

2002

BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE

2007

GRUPA ALLEGRO

2016

BANK ZACHODNI WBK

2006

HUTA SZKŁA JAROSŁAW

2001

BAYER

2015

J.W. CONSTRUCTION HOLDING

2007

BP AMOCO POLAND

1999

KALTER

2016

BP POLSKA

2003, 2009

KANCELARIA ADWOKACKA
BARBARA PARCZEWSKA

2000

CADBURY WEDEL

2008

KAWIARNIA U AKTORÓW

2007

CARGILL POLSKA ODDZIAŁ BIELANY WROCŁAWSKIE

2004, 2008

KOMANDOR

2005

CENTRUM TELEMARKETINGU BANCOM

1997

KOMPANIA PIWOWARSKA

2010

CHMIELNIK ZDRÓJ

2005

KONSMETAL Z NIDZICY

1999

CITI HANDLOWY

2009

LESAFFRE POLSKA

2011

COMMERCIAL UNION POLSKA
– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

1999

LEVI STRAUSS POLAND

2002

COMPUTERLAND

2000

MASTERFOODS POLSKA

1999, 2003

DANONE

2005

MEBLIK

2009

DOBROPASZ – GRUPA ROLIMPEX

1999

METSÄ TISSUE

2004

DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY

2015

MICROSOFT

1999, 2006

ENERGIAPRO KONCERN ENERGETYCZNY

2005

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE W KRAKOWIE

2002

ERNST & YOUNG

2002

MONDELEZ EUROPE SERVICES ODDZIAŁ W POLSCE

2016

FABRYKA PORCELANY

1997

NADLEŚNICTWO GÓRA ŚLĄSKA

2008
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NESTLÉ POLSKA

2004

TELEKOMUNIKACJA POLSKA

2000, 2004

NOKIA POLAND

2001

TESCO POLSKA

2014

NOWA ERA

2014

TIKKURILA POLSKA

2016

NUTRICIA

2011

T-MOBILE POLSKA

2015

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE

2016

TOTALIZATOR SPORTOWY

2016

OPEL POLSKA

2001

TRANSITION TECHNOLOGIES

2015

ORANGE POLSKA

2011, 2012

UNILEVER POLSKA

2004

PARTNERSTWO DLA ZDROWIA:
DANONE, LUBELLA, JERONIMO MARTINS

2011

VOTUM

2016

PIEKARNIA MIROSŁAWA I STANISŁAW
PARACZYŃSCY Z KALISZA

2000

POLFA WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE

2000

WEIL, GOTSHAL & MANGES

2007

PIEKARNIA RYNEK

2015

WHIRLPOOL POLSKA

2005

PIEKARNICTWO I CUKIERNICTWO
TADEUSZ I PIOTR CICHOŃSKI

1997

WODOCIĄGI I KANALIZACJA HYDROKOM

2014

PIEM PROJEKT

2009

WYDAWNICTWO LUPUS

2000

PKO BANK POLSKI
I INTELIGO FINANCIAL SERVICES

2004, 2007,
2010

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYCYNY PRACY
Z KRAKOWA

1998

PKO BANK POLSKI

2001, 2004

ZAKŁAD PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
„PASOL”

1998

POLSKI KONCERN NAFTOWY „ORLEN”

2016

ZEFIR TOMASZ SZESZYCKI

2016

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT

1998

ŻYWIEC ZDRÓJ

2011

PPH HETMAN

2001

PPH KONIMPEX

1997

PPHU AXIOM

1998

PRYZMAT

2010

PUDLISZKI

2002

PW PRIMA

2007

RADISSON BLU HOTEL KRAKOW (UBM – HPG)

2015

RESTA

1998

RÖBEN POLSKA

2012

SCANMED MULTIMEDIS

2012

SCHENKER (DB SCHENKER LOGISTICS)

2015

SERVISCO

2001

SMAY

2014

SPEDYCJA POLSKA SPEDPOL

2000

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA

2008

STOCZNIA DARŁOWO M&W

2014

TEATR KAMIENICA

2012
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KAPSUŁA CZASU
Uroczyste przekazanie kapsuły czasu!
Zgodnie z decyzją społecznej rady ds. obchodów 20-lecia Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”
przygotowaliśmy kapsułę czasu.
Kapsuła czasu to swego rodzaju wiadomość dla przyszłych pokoleń. Zawiera zazwyczaj przedmioty
codziennego użytku i nośniki informacji opisujące rzeczywistość w konkretnym punkcie czasu.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstała pierwsza kapsuła czasu. Wiadomo zaś, że najstarsza odkryta
kapsuła czasu powstała w Polsce w 1874 roku. Kapsuły czasu zostały także wysłane w przestrzeń
kosmiczną, co znacznie powiększa grono potencjalnych odbiorców.
Nasza kapsuła zawiera artefakty dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami oraz kilka niespodzianek dla odbiorców, na których będzie czekać przez 10 lat pod najbardziej odpowiednim adresem: w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na ul. Dobrej. Uroczyste przekazanie
kapsuły nastąpiło 29 maja 2017 podczas Gali Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.
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PODZIĘKOWANIA
Z okazji 20. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” oraz w związku z jego jubileuszem chcielibyśmy podziękować tym, od których otrzymaliśmy wsparcie i pomoc.

Serdecznie dziękujemy tegorocznym partnerom głosowania internetowego: AMS i PGE Narodowy. Dziękujemy także Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego za pomoc w przechowaniu kapsuły czasu.

Wyrazy wdzięczności i podziękowania składamy fundatorowi Konkursu, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
która od wielu lat wspiera nas w promowaniu idei społecznego zaangażowania firm.

Szczególne podziękowania kierujemy do 20 osób, które z okazji jubileuszu Konkursu podzieliły się swoimi refleksjami dotyczącymi idei społecznego zaangażowania i jej przyszłości. Dziękujemy także Pawłowi Oksanowiczowi
za przeprowadzenie wywiadów do naszej publikacji.

Dziękujemy Ministerstwu Rozwoju, które objęło patronatem honorowym Galę Finałową 20. edycji Konkursu.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich partnerów wspierających Konkurs: Forum Darczyńców, Business
Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej,
United Nations Global Compact.
Składamy podziękowania firmie EY, wieloletniemu audytorowi Konkursu. W tym miejscu pragniemy podziękować
szczególnie Agnieszce Nalewajko i Agnieszce Palce za ich rzetelną pomoc na każdym etapie Konkursu.
Dziękujemy członkom Kapituły Konkursu, którzy od lat z pełnym oddaniem angażują się w ocenianie wniosków
konkursowych: Henryce Bochniarz, Jerzemu Karwelisowi, Jerzemu Koźmińskiemu, Kazimierzowi Krupie, Joannie
Luberadzkiej-Grucy, Andrzejowi Malinowskiemu, Annie Potockiej-Domin, Mirelli Panek-Owsiańskiej, Bolesławowi
Rokowi i Kamilowi Wyszkowskiemu. Składamy gorące podziękowania również ekspertom za ich dobrowolnie poświęcony czas i wiedzę oraz sumienną pracę przy obiektywnej ocenie wniosków nominacyjnych.
Dziękujemy także osobie, która przez wiele lat prowadziła społecznie Galę oraz z wielkim sercem i zaangażowaniem pomagała nam przy jej przygotowaniu – Annie Popek.
Dziękujemy Edwardowi Dwurnikowi, który wspierał nas swoim niezwykłym talentem i którego prace wzbogacały
wydawnictwa towarzyszące Konkursowi o tytuł „Dobroczyńcy Roku”.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie Gali Finałowej Konkursu: dziękujemy prowadzącej Galę Oldze Bończyk oraz Kayah, Urszuli Dudziak, Bovskiej i całemu zespołowi agencji Kayax za wspaniałą
oprawę muzyczną, a także hotelowi Marriott za udostępnienie nam sal oraz firmie BSC CI za wspaniałą scenografię,
oświetlenie i nagłośnienie podczas Gali.
Pragniemy serdecznie podziękować Laureatom Konkursu, którzy na nasze zaproszenie dołączyli do społecznej
Rady ds. Obchodów 20-lecia Konkursu i wspierali nas swoim doświadczeniem i pomysłami. Dziękujemy przedstawicielom firm: T-Mobile, Microsoft, Bayer, Altix, Schenker, Orange Polska, Jeronimo Martins, Bank Handlowy
w Warszawie, Dom Towarowy Braci Jabłkowskich i Teatr Kamienica. Za osobiste zaangażowanie dziękujemy Karolinie Kurasz, Aleksandrze Stasiak, Januszowi Mirowskiemu, Barbarze Dyluś, Paulinie Koszewskiej, Monice Kulik
i Anettcie Jaworskiej-Rutkowskiej.
W tym miejscu szczególnie dziękujemy za współpracę także: Konradowi Grajnerowi, Dominikowi Wodzowi i Markowi
Czarnowskiemu z firmy Encode. Dziękujemy również Galerii Grobla z Gdańska za przygotowanie statuetek dla partnerów.
Na gorące podziękowania zasługują także wszyscy wolontariusze i osoby wspierające realizację Konkursu.
Dziękujemy wszystkim internautom za systematyczne i tak liczne oddanie głosów oraz za pomoc przy wyborze
laureatów Konkursu.
Dziękujemy także innym osobom niewymienionym w raporcie, a zaangażowanym przez tych 20 lat w tworzenie Konkursu.

Na wyrazy wdzięczności zasługują również nasi partnerzy branżowi: Be-Navigator.pl, MarketingPrzyKawie.pl, OdpowiedzialnyBiznes.pl, KampanieSpołeczne.pl, NGO.pl oraz „Gazeta Wyborcza” i Wyborczabiz.pl.
Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i zespół 20. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.
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DARCZYŃCY I PARTNERZY
ORGANIZATOR

AUDYTOR PROCEDUR
KONKURSOWYCH

O AKADEMII ROZWOJU
FILANTROPII W POLSCE

FUNDATOR

PARTNERZY GŁOSOWANIA

Świat oparty na zaufaniu, pomocy i dzieleniu się z innymi. Brzmi idyllicznie? Owszem. Czy jest możliwe, żeby taka
wizja stała się realna? Jak najbardziej, jednak to ludzie odpowiadają za jej urzeczywistnienie. Kto może spełnić te marzenia? Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Zespół Akademii ma cel i aby go osiągnąć, każdego dnia inspiruje
i pobudza do zmian postaw życiowych. Wierzymy, że do budowy lepszego świata wcale nie potrzeba wielkich działań.
To dzięki naszemu codziennemu postępowaniu i drobnym, słusznym wyborom powstaje rzeczywistość jutra.

PARTNER GALI

Akademię tworzą osoby, które łączą wspólne wartości, misja rozpowszechniania dobrych inicjatyw i chęć rozwijania współczesnych form dobroczynności.

PATRONAT HONOROWY

Uważamy, że współczesna filantropia opiera się na wzajemnym dialogu, w którym obydwie strony obdarowują
się pomysłami, pomocą, korzyściami i wartościami, aby wspólnie poprawić życie jednostek, lokalnych wspólnot
i całego społeczeństwa.

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Pomagamy na wielu płaszczyznach: promujemy działalność społeczną, rozwijamy nowoczesną filantropię, aktywizujemy społeczności lokalne. Stawiamy na otwartość, innowacyjność i samodzielność. Szukamy oryginalnych
rozwiązań, tworząc bazę sprawdzonych pomysłów, przynoszących najlepsze rezultaty. Przekazując wiedzę i doświadczenie, chcemy, aby współpracujące z nami organizacje usamodzielniały się i same stawały się inspiracją dla
innych. Udzielając wszechstronnego wsparcia, tworzymy własną, lepszą wizję jutra, a dzięki pomocy partnerów zmieniamy świat.

PARTNERZY BRANŻOWI

Więcej informacji o działalności Akademii na www.filantropia.org.pl
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O INWESTYCJACH SPOŁECZNYCH
Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.

Inwestycje Społeczne to spółka specjalizująca się w działaniach na styku biznesu i organizacji pozarządowych. Założyło ją stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, które jest jej jedynym właścicielem. Celem spółki
jest rozszerzanie i wzmacnianie działalności stowarzyszenia w obszarze społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu. Powstanie Inwestycji Społecznych to kolejny etap wdrażania w życie nowoczesnej
filantropii zgodnej z misją i wartościami ARFP. Jest to spółka non profit, co oznacza, że zyski z jej działalności są
przeznaczone na działalność statutową i rozwijanie programów społecznych, które prowadzi ARFP.
Spółka Inwestycje Społeczne wspiera polskie firmy w rozwoju programów i standardów dotyczących społecznej
odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu m.in. przez następujące projekty:

•

Koalicja Prezesi-wolontariusze – tworzy platformę współpracy i wymiany doświadczeń w dziedzinie społecznego zaangażowania biznesu, popularyzuje postawy wolontariackie w środowisku przedsiębiorców m.in. przez
pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach działań wolontariatu kompetencji realizowanego we współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami edukacyjnymi.

•

Wolontariat pracowniczy – jest wdrażany i rozwijany przez Inwestycje Społeczne w wielu polskich firmach
według sprawdzonej metody, która integruje i motywuje pracowników, buduje pozytywny wizerunek firmy i jej
wewnętrzną komunikację oraz rozwija kompetencje i zainteresowania pracowników. Spółka promuje i wprowadza takie formy wolontariatu pracowniczego, jak: wolontariat rodzinny, e-wolontariat, wolontariat kompetencji,
wolontariat akcyjny, a także programy grantowe dla pracowników-wolontariuszy.

Więcej o działalności Inwestycji Społecznych na www.inwestycjspoleczne.pl
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Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

