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Ta ostatnia forma nie tylko rozwija wspomniane postawy, lecz także poprawia 
jakość funkcjonowania zespołów w całej firmie. Wzmocnienie kapitału ludzkie-
go wewnątrz firmy prowadzi do poprawy relacji z otoczeniem i budowy kapitału 
społecznego, co przekłada się na większe zaufanie wobec przedsiębiorstwa.

Filantropia jest lokatą w konkretną zmianę społeczną, a także w zaufanie i po-
czucie bezpieczeństwa. Pokazuje, że firma dostrzega potrzeby społeczne i chce 
inwestować w to, co jest ważne dla ludzi, dla jakości ich życia. Filantropia popra-
wia również relacje z otoczeniem, w którym funkcjonuje firma.

Podstawowe wymiary zaangażowania społecznego – wolontariat i  filantropia 
– przynoszą szereg korzyści. Szczególnie cenne są one dla małych firm, któ-
re nie tworzą jeszcze skomplikowanych strategii społecznej odpowiedzialności 
biznesu z pomocą wyspecjalizowanych kryteriów i wskaźników. Interesariusze 
małych firm zwykle ich nie potrzebują, wystarczy, że firma z pasją podchodzi 
do swojej misji społecznej.

Na tym przesłaniu opiera się nasza tegoroczna kampania edukacyjno-promocyj-
na, w której opowiedzieliśmy również o kilku ważnych przedsięwzięciach war-
tych nagłośnienia, na przykład o akcji wolontariackiej uznawanej przez history-
ków za pierwszą w Europie, polegającą na wspólnej odbudowie przez zwaśnione 
strony wioski pod Verdun po I wojnie światowej, czy też o zamierzchłej historii 
filantropii sięgającej starożytnej Grecji. Dzięki kampanii mogliśmy pokazać za-
równo szeroki kontekst społecznego zaangażowania biznesu oraz najciekawsze 
sposoby działania firm, jak i korzyści dla biznesu i otoczenia. To właśnie korzyści 
dla firmy i społeczeństwa napędzają zaangażowanie społeczne i odpowiedzial-
ność społeczną, niezależnie od czasu funkcjonowania i wielkości firmy.

DOBRO MUSI ZYSKAĆ ROZGŁOS,

BY POZYTYWNIE INSPIROWAĆ INNYCH!

DRODZY
PRZYJACIELE

Za nami już XVIII edycja Konkursu o  tytuł „Dobroczyńca Roku”. Metaforycznie 
można by rzec, że „pełnoletni” już Konkurs stoi na progu dojrzałości. Większą 
dojrzałością wykazują się także firmy biorące w nim udział, prezentując coraz 
bardziej przemyślane, rozważne i systematyczne działania społecznie zaanga-
żowane. W tym roku szczególnie ważne są małe firmy, ponieważ po raz pierwszy 
wyodrębniliśmy dla nich osobną kategorię. To właśnie firmy z sektora MŚP są 
największym pracodawcą w  Polsce i  dlatego tak ważna jest ich rola w  społe-
czeństwie. Trudno oczekiwać od małych lub młodych firm skomplikowanych 
i rozwiniętych strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, ale z pewnością 
można znaleźć wśród nich wartościowe przykłady zaangażowania społecznego 
w  jego dwóch podstawowych wymiarach, czyli wolontariacie i  filantropii. Za-
chęcam do lektury interesującego tekstu profesora Bolesława Roka, który po-
dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, przedstawiając ciekawe obserwacje 
dotyczące zaangażowania społecznego małych i młodych przedsiębiorstw.

Co jest ważniejsze – wolontariat czy filantropia?

Wolontariat powinien nam towarzyszyć przez całe życie. Kształtuje on w  nas 
takie postawy jak: empatia, życzliwość, odpowiedzialność, zaangażowanie i so-
lidaryzm społeczny. Są to wartości, które mogą rozwijać się tylko w działaniu, 
na przykład przez wolontariat rodzinny, szkolny, studencki czy pracowniczy.

PAWEŁ ŁUKASIAK
AKADEMIA ROZWOJU
FILANTROPII W POLSCE
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Okazuje się, że 25 lat to wystarczająco dużo, aby rozwinąć firmę, lecz wciąż zbyt 
mało, by zacząć myśleć o współtworzeniu wartości społecznych. Póki co spo-
łeczną odpowiedzialność biznesu traktuje się więc w Polsce jako formę nawra-
cania ludożerców biznesu na wegetarianizm gospodarczy.

Jest jednak bardzo prawdopodobne, że o CSR myślą tak tylko ci, którzy od dawna 
są w biznesie, np. od początku transformacji. Może brakuje im odwagi, by ro-
bić to, co powinni, lub zapominają o tym, że posiadają wystarczającą siłę, aby 
zmieniać świat na lepsze? Czy podejście najmłodszych przedsiębiorców jest 
podobne? To oczywiście możliwe, że ci, którzy obecnie wybierają biznes, chcą 
jedynie zarobić jak najwięcej i jak najszybciej, nie myśląc o odpowiedzialności 
i  powinnościach społecznych. Nie ma tak szczegółowych badań, które poka-
zywałyby rzeczywiste motywacje różnych grup najmłodszych przedsiębiorców. 
Można jednak spotkać w Polsce coraz więcej założycieli innowacyjnych start-
-upów, którzy wdrażają modele biznesowe generujące zarówno korzyści ekono-
miczne, jak i społeczne.

U podstaw tych modeli leżą idee, które pochodzą z wielu modnych w ostatnich 
latach koncepcji dotyczących gospodarki inkluzywnej (inclusive economy), przed-
siębiorczości społecznej czy ekonomii współpracy (collaborative economy, sharing 
economy). Ten ostatni trend to nowe na polskim rynku zjawisko, którego pod-
stawą jest bezpośrednie świadczenie sobie usług, m.in. przez współużytkowa-
nie, współtworzenie, współnabywanie. Ekonomia współpracy zawdzięcza swój 
dynamiczny wzrost gwałtownemu rozwojowi technologii komunikacji społecz-
nościowej, technologiom mobilnym oraz portalom wspierającym bezpośrednią 
współpracę osób.

CSR to produkt z importu, który powstał w warunkach całkiem innych niż nasze. 
Nawiązuje do wieloletniej tradycji rozwiniętej demokracji oraz systematycznego 
współtworzenia środowiska lokalnego. W Polsce takie produkty zawsze cieszyły 
się wielką estymą, dlatego określenie „firma odpowiedzialna społecznie” jest 
traktowane jako specyficzne świadectwo dojrzałości w biznesie. Zdaniem wielu 
przedsiębiorców firma może przynosić korzyści społeczne dopiero wtedy, gdy 
zajmuje ustabilizowaną pozycję na rynku, jest dobrze zarządzana, „zdrowa” fi-
nansowo i wypracowuje przyzwoite zyski dla właścicieli.

Dlatego CSR to termin, który nadal brzmi groźnie dla jednych, a  fałszywie dla 
innych. Ci pierwsi odczytują jego znaczenie jako konieczność rezygnacji z części 
zysków po to, by rozwiązywać problemy społeczne, ci drudzy zaś – jako jesz-
cze niemożliwe do wypełnienia zobowiązanie biznesu. Największą przeszkodą 
w podejmowaniu współodpowiedzialności jest bowiem przekonanie, że na spo-
łeczną odpowiedzialność firm jest w Polsce za wcześnie.

PROF. NADZW. DR HAB. 
BOLESŁAW ROK
CENTRUM ETYKI BIZNESU 
I INNOWACJI SPOŁECZNYCH
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

CZY MAŁE FIRMY 
SĄ ODPOWIEDZIALNE 
SPOŁECZNIE?
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Od pewnego czasu w  Polsce powstają firmy, tworzone zwykle przez młodych 
ludzi, które działają inaczej niż tradycyjny biznes, zakładany w  pierwszych 
dwudziestu latach po przemianach ustrojowych. Często są to z założenia fir-
my globalne, które bezpośrednio łączą ze sobą osoby zainteresowane zakupem 
lub wypożyczeniem właściwie wszystkiego dzięki nieograniczonemu dostępowi 
do aplikacji. Niektóre z tych firm szybko się rozwijają, zyskują wartość rynkową 
i generują przychody, inne pozostają na etapie wczesnego start-upu, a  jeszcze 
inne przestają działać po kilku miesiącach, by odrodzić się w  innej odsłonie, 
często w ramach tej samej społeczności.

W tych modelach biznesu zwraca się uwagę na otwarte innowacje (open innova-
tion) umożliwiające współpracę z otoczeniem na różnych etapach powstawania 
produktów i usług, np. z zaangażowanymi użytkownikami jako współtwórcami 
wartości. Ci, którzy potrafią wykorzystywać w  praktyce wiedzę od klientów, 
znacznie efektywniej wprowadzają swoje rozwiązania na rynek. Rozwój takich 
instrumentów – na tyle nowych, że nie stosuje się w odniesieniu do nich jesz-
cze polskich terminów – jak crowdsourcing, co-creation design, network governance, 
user-driven przyczynia się do zapoczątkowania przedsiębiorczości skierowanej 
na zmiany jakości i  stylu życia oraz wzorców produkcji i  konsumpcji zorien-
towanych na realizację wizji zrównoważonego rozwoju. Obecnie coraz częściej 
potrzeby współczesnych konsumentów wiążą się bowiem m.in. z ochroną środo-
wiska i odpowiedzialnością za następne pokolenia.

Te innowacyjne firmy wiele zawdzięczają przemianom, które dokonały się w ra-
mach przedsiębiorczości społecznej, szczególnie tej wyrastającej z  aktywności 
organizacji pozarządowych. Nowa przedsiębiorczość coraz częściej jest określa-
na jako taka działalność gospodarcza, która pozwala łączyć realizację misji spo-
łecznej z zasadami działalności komercyjnej, zapewniając dostęp do niezbędnych 
usług i  produktów szczególnie takim grupom konsumentów, którzy świadomie 
wybierają produkty, zwracając uwagę na sposób ich wytwarzania, i ograniczają 
konsumpcję w  trosce o  środowisko. W  ten sposób nowa przedsiębiorczość wy-
wiera pozytywny wpływ na środowisko społeczne i  jednocześnie podnosi swoją 
efektywność biznesową oraz jakość oferowanych produktów i usług.

Przedsiębiorczość pozytywnego wpływu (PPW) – nowy termin, który lepiej opisu-
je to zjawisko niż CSR – to poszukiwanie etycznie i ekonomicznie uzasadnionych 
oraz efektywnych finansowo sposobów zaspokajania różnorodnych potrzeb spo-
łecznych, które wywierają pozytywny wpływ na jakość życia. PPW zakłada zrów-
noważony rozwój i przyczynia się do rozwiązywania istotnych wyzwań cywiliza-
cyjnych w nowy sposób. Przedsiębiorstwa pozytywnego wpływu działają na rzecz 
zmiany społecznej, stwarzając i wykorzystując możliwości, które zazwyczaj nie są 
dostrzegane przez tradycyjne podmioty. Tych nowych organizacji nie można przy-
porządkować jednoznacznie ani do sektora biznesu, który tradycyjnie pojmujemy 
jako nastawiony wyłącznie na zysk, ani do sektora organizacji pozarządowych, 
które są zazwyczaj postrzegane jako podmioty realizujące wyłącznie misję spo-
łeczną, ani tym bardziej do sektora administracji publicznej.

Wśród tych przedsiębiorców są również pracownicy korporacji, których dzia-
łania prowadzą do istotnych zmian w podejmowaniu najważniejszych wyzwań 
społecznych przez biznes (social intrapreneurs), a  także właściciele mniejszych 
firm, którzy wykorzystują różnorodne zasoby, by tworzyć wartość jednocześnie 
ekonomiczną i  społeczną, zrównoważoną i  trwałą (sustainopreneurs). Niektórzy 
koncentrują się w  swoich poszukiwaniach na radykalnym zmniejszaniu ob-
ciążeń środowiskowych czy śladu ekologicznego (ecopreneurs). Inni zajmują się 
przede wszystkim tworzeniem warunków rozwoju dla 4 miliardów ludzi żyjących 
w ubóstwie – u podstawy piramidy ekonomicznej (BoP entrepreneurs).

Obecnie mamy w Polsce do czynienia z początkiem wielkiej zmiany na rynku 
przedsiębiorczości. Takie innowacyjne przedsięwzięcia pozytywnego wpływu 
często lokują się między dwiema sferami postrzeganymi przez nas jako rozłącz-
ne – światem zysku i światem dobra społecznego – łącząc je w ramach jednej 
struktury organizacyjnej i przynosząc dobro. W ten sposób buduje się rynek dla 
nowej, niskoemisyjnej gospodarki cyrkularnej (circular economy), inicjując trans-
formację w kierunku zrównoważonej gospodarki (sustainable economy) i zrówno-
ważonego stylu życia (sustainable lifestyle).
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Duże firmy wiedzą, że poza pomnażaniem zysków niezwykle istotne jest długofalo-
we inwestowanie w inicjatywy obywatelskie. Od kilku lat obserwujemy także istot-
ny wzrost zainteresowania zaangażowaniem społecznym wśród małych i  średnich 
przedsiębiorstw, które podejmują wyzwania ważne dla ich lokalnych społeczności. 
Szczególnym wymiarem tego zaangażowania jest współpraca z trzecim sektorem – 
zwłaszcza na poziomie lokalnym.

Piętnaście lat temu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności rozpoczęła swoją działal-
ność z podwójną misją umacniania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, demokracji 
i gospodarki rynkowej, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecz-
nego, a także dzielenia się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji z innymi 
krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki naszej wieloletniej współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi z małych miast i obszarów wiejskich wiemy, jak ważną rolę 
w  ich aktywności odgrywa wsparcie ze strony lokalnych przedsiębiorców. Cieszy nas 
fakt, że coraz częściej zawiązują się partnerstwa firm i NGO, do których dołączają rów-
nież władze lokalne i media, aby dzielić się zasobami i działać na rzecz dobra wspólnego. 
W ten sposób firmy nie tylko zyskują unikalną wiedzę na temat otoczenia, w którym 
funkcjonują, lecz także, będąc w pełni zaangażowane, mogą mieć realny wpływ na jego 
rozwój, tym samym przyczyniając się do budowy i umacniania lokalnego kapitału spo-
łecznego. Nagradzanie tych firm stało się możliwe dzięki wprowadzeniu do konkursu 
w 2007 roku kategorii „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania”. Przedsiębiorstwa 
biorące udział w prestiżowym konkursie są najlepszym przykładem dla biznesu, więc 
firmom nagrodzonym w tej edycji życzymy nie tylko dalszych sukcesów, lecz także inspi-
rowania innych do podejmowania aktywności społecznej. 

OD FUNDATORA

DR JOANNA LEMPART-WINNICKA
POLSKO-AMERYKAŃSKA 
FUNDACJA WOLNOŚCI

Wraz z XVIII edycją Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” celebrujemy 10. rocznicę peł-
nienia funkcji Audytora Konkursu.

Doświadczenie to daje nam solidną podstawę, aby wspierać Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, czyli organizatora Konkursu, w tworzeniu nowych kategorii, a także mo-
dyfikacji istniejących zasad decydujących o kształcie Konkursu.

W tegorocznej edycji Konkursu kategoria „Projekt społeczny” zyskała nową podka-
tegorię w związku z wyodrębnieniem projektów małych i średnich przedsiębiorstw 
ze względu na rosnące zaangażowanie społeczne małych firm. Jest to również za-
proszenie do udziału w Konkursie większej liczby małych podmiotów, które działają 
na rzecz społeczeństwa, a także szansa dla nich na wyróżnienie się wśród przedsię-
biorstw o podobnej skali działalności.

W  ramach naszego zaangażowania dbamy o  przygotowanie i  prawidłowe wdrożenie 
procedur konkursowych. Wszystkie etapy oceny wniosków zgłoszonych do Konkursu 
przebiegły prawidłowo i były zorganizowane z należytą starannością. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych laureaci Konkursu zostali wybrani w trakcie obrad Kapituły Konkursu lub 
w głosowaniu internetowym, które zakończyło się 13 kwietnia 2015 roku.

Podczas obrad tegorocznej Kapituły Konkursu zaproponowano nowe pomysły dotyczą-
ce dalszego rozwoju Konkursu, tak aby skutecznie promować zachowania skoncentro-
wane na faktycznym zaangażowaniu biznesu w sprawy społeczne i pozytywnie wpły-
wać na działania podejmowane przez polskie przedsiębiorstwa w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu w Polsce w kolejnych latach.

Gratulujemy tegorocznym laureatom i zachęcamy do dalszego tworzenia jak najlepszych 
programów społecznego zaangażowania biznesu i prezentowania ich w przyszłorocznej 
edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

OD AUDYTORA

AGNIESZKA 
NALEWAJKO
EY

AGNIESZKA PALKA
FUNDACJA EY
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8 XII 2014 – 20 I 2015 – firmy składały wnioski do Konkursu, a organizacje pozarządowe, które 
chciały podziękować swoim darczyńcom w  unikalny sposób, zgłaszały nominacje dla firm. 
Aby proces wyboru laureatów Konkursu był jak najbardziej obiektywny, formularze zgłosze-
niowe oceniano w kilku etapach:

20 I – 29 I 
OCENA
FORMALNA

29 I – 11 II
OCENA
EKSPERTÓW

20 II – 6 III
OCENA KAPITUŁY
KONKURSU

17 III
OBRADY KAPITUŁY
KONKURSU

23 III – 13 IV
GŁOSOWANIE
NTERNETOWE

26 V
GALA FINAŁOWA
KONKURSU

jej celem było zweryfikowanie zgłoszeń pod kątem zgodności z regulaminem Konkursu.

niezależni Eksperci oceniali nadesłane wnioski zgodnie z kryteriami i wskaźnikami opra-
cowanymi przez organizatora Konkursu w porozumieniu z Audytorem. Każdy wniosek 
oceniało dwóch Ekspertów, a ostateczna nota była średnią ocen cząstkowych. Na tej 
podstawie powstał ranking zgłoszonych firm, a najwyżej ocenione wnioski trafiły pod 
obrady Kapituły Konkursu.

w tym roku Kapituła oceniała 50 wniosków, które otrzymały najwyższe noty od Ekspertów.

co roku Kapituła Konkursu spotyka się w siedzibie Audytora, aby omówić najwyżej punktowane 
nominacje. Podczas tegorocznych obrad wybrano laureatów w dwóch kategoriach: „Zaangażo-
wanie lokalne” oraz „Strategia społecznego zaangażowania”. W pozostałych kategoriach Kapituła 
wyłoniła finalistów, których kandydatury zostały następnie poddane pod głosowanie internau-
tów. Nowością w tegorocznym Konkursie było dodanie kategorii „Projekt społeczny – mała firma”.

w tym czasie każdy, dla kogo ważne jest społeczne zaangażowanie firm, mógł głosować na swo-
jego faworyta w Konkursie. Firmy, które dostały najwięcej głosów w danej kategorii, otrzymały 
tytuł „Dobroczyńca Roku 2015”.

to właśnie podczas Gali oficjalnie przedstawiono laureatów XVIII edycji Konkursu o ty-
tuł „Dobroczyńca Roku 2015”. Statuetki wręczyli członkowie Kapituły. Dla laureatów była 
to niepowtarzalna okazja, aby szeroko zaprezentować swoje działania.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 18 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 najbardziej aktywne 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.

PRZEBIEG
KONKURSU

↖
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Członkowie Kapituły odgrywają ważną rolę w Konkursie. To oni dokonują ostatecznego wyboru laurea-
tów w kategoriach: „Zaangażowanie lokalne” i „Strategia społecznego zaangażowania”. Nominują rów-
nież finalistów w pozostałych kategoriach – te kandydatury zostają następnie poddane pod internetowe 
głosowanie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do Kapituły najbardziej doświadczonych 
i cenionych specjalistów z obszaru społecznego zaangażowania biznesu, rynku pracy oraz mediów.

Założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan, największej organizacji skupiającej pry-

watny biznes w Polsce. Wiceprezydent BUSINESSEUROPE. Była Minister Przemysłu i Handlu 

w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Kandydatka na Prezydenta RP w 2005 roku. Orga-

nizatorka Europejskiego Forum Nowych Idei w  Sopocie. Wiceprezes Fundacji Sztuki im. 

Stanisława Witkiewicza wspierającej Teatr Witkacego w  Zakopanem oraz pomysłodaw-

czyni i wieloletnia współfundatorka Nagrody Literackiej NIKE dla najlepszej książki roku. 

Założycielka Fundacji Prymus na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiej-

skich. Laureatka Nagrody Kisiela oraz Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego za szczególny 

wkład w rozwój dialogu społecznego w Polsce oraz działania ponad podziałami polityczny-

mi. Orędowniczka zwiększenia roli kobiet w życiu publicznym i biznesie. Współtwórczyni 

Kongresu Kobiet. Obecna na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w rankingu „Gazety 

Wyborczej” w 2015 roku.

HENRYKA BOCHNIARZ

KONFEDERACJA LEWIATAN

KAPITUŁA KONKURSU
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 nomina-
cyjnych pod kątem merytorycznym według kry-
teriów stworzonych we współpracy z Audytorem 
Konkursu. Liczba punktów przyznanych przez 
Ekspertów decydowała o tym, które wnioski tra-
fiły pod obrady Kapituły Konkursu.

„Potencjał CSR mikro-, małych oraz śred-
nich firm działających lokalnie” – pod 
tym hasłem można znaleźć w tegorocznej 
publikacji krótkie wypowiedzi Ekspertów. 
Zachęcamy do lektury.

EKSPERCI
MONIKA CHRZCZONOWICZ, Stowarzyszenie Klon/Jawor
KAROLINA CYRAN-JURASZEK, niezależny ekspert
KATARZYNA KARPA-ŚWIDEREK, TVN24 Biznes i Świat
RAFAŁ KOWALSKI, Stowarzyszenie Klon/Jawor, ngo.pl
MAGDALENA KOSTULSKA, niezależny ekspert
PAULINA KOSZEWSKA, DB Schenker Logistics
JUSTYNA KOZERA, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
IZABELA KRĘGIEL, Fundacja Orange
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
KATARZYNA RÓZICKA,
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
KATARZYNA SADŁO,
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ALEKSANDRA STANEK-KOWALCZYK, niezależny ekspert
BARBARA SZCZĘSNA-MAKUCH, niezależny ekspert
DR JUSTYNA SZUMNIAK-SAMOLEJ, Katedra Teorii Zarządzania, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
MARTA WALKOWSKA-LIPKO,
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie
ZBIGNIEW WEJCMAN, BORIS
ANNA WINDORPSKA, niezależny ekspert
JACEK WOJCIECHOWICZ, PKP S.A.
ANNA WRÓBEL, niezależny ekspert
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W latach 2012–2013 dyrektor wydawniczy w wydawnictwie 

Gremi Media (dawniej Presspublica). Wcześniej wydawca 

takich tytułów jak „Forbes” czy „Newsweek Polska”. Twórca 

wydawnictwa Vogel Burda Communications na rynku pol-

skim i jego prezes w latach 1993–2005 oraz przewodniczący 

Rady Nadzorczej spółki Poland.com i prezes wydawnictwa 

Lupus. W  latach osiemdziesiątych redaktor naczelny naj-

większego pisma podziemnej Solidarności „Z Dnia na Dzień” 

oraz „Gazety Związkowej”, a także szef podziemnego Radia 

Solidarność. W latach 1992–2010 aktywny działacz na rzecz 

integracji środowisk związanych z mediami jako członek za-

rządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców, członek 

zarządu Izby Wydawców Prasy oraz prezes Związku Kontroli 

Dystrybucji Prasy. Współautor standardu Polskich Badań In-

ternetu oraz Polskich Badań Czytelnictwa, nagrodzony przez 

prezydenta RP Orderem Oficerskim Odrodzenia Polski, wy-

różniony tytułem Kamień Milowy Forbesa.

JERZY KARWELIS

EKSPERT RYNKU 

MEDIÓW, MENTOR 

FUNDACJI DOBRA SIEĆ

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W  latach 

1994–2000 ambasador RP w  Waszyngtonie. Główne cele 

jego misji to uzyskanie przez Polskę członkostwa w  NATO 

oraz ustanowienie relacji sojuszniczych między RP i  USA. 

W pierwszych latach III Rzeczypospolitej Polskiej uczestni-

czył w działaniach na rzecz przebudowy państwa i gospo-

darki. Od 1989 roku, najpierw jako dyrektor generalny, a po-

tem jako podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, był 

najbliższym współpracownikiem wicepremiera i  ministra 

finansów Leszka Balcerowicza; koordynował prace sztabu 

autora programu stabilizacji i  przebudowy polskiej gospo-

darki. W latach 1992–1993, jako podsekretarz stanu w URM 

i  bliski współpracownik premier Hanny Suchockiej, orga-

nizował i  prowadził zespoły analityczno-doradcze służące 

szefowej rządu. Przed objęciem placówki dyplomatycznej 

w Waszyngtonie, w latach 1993–1994, pełnił funkcję wice-

ministra spraw zagranicznych, m.in. przygotowując program 

modernizacji polskiej służby zagranicznej. W  2004 roku 

był przewodniczącym Polskiego Komitetu Organizacyjne-

go Europejskiego Szczytu Gospodarczego, który obradował 

w Warszawie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej.

JERZY KOŹMIŃSKI

POLSKO-AMERYKAŃSKA 

FUNDACJA WOLNOŚCI

Dziennikarz, ekonomista i wieloletni komentator wydarzeń 

gospodarczych. Karierę dziennikarską rozpoczął w  latach 

osiemdziesiątych jako redaktor działu krajowo-ekonomicz-

nego w „Expressie Wieczornym”. W późniejszym czasie peł-

nił także funkcję zastępcy redaktora naczelnego tego dzien-

nika. Następnie piastował stanowisko redaktora naczelnego 

„Parkietu” (1994–1998) oraz komentatora i felietonisty „Pul-

su Biznesu” (2001–2002, 2003–2006). Od 2007 roku jest re-

daktorem naczelnym miesięcznika „Forbes”.

KAZIMIERZ KRUPA

DZIENNIKARZ EKONOMICZNY, 

WSPÓLNIK W KANCELARII 

DRAWBRIDGE 

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej od 2001 roku. 

Pracował w  administracji rządowej, był m.in. podsekreta-

rzem stanu w  Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i  Usług 

oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

W 1996 roku pełnił funkcję pełnomocnika do spraw organi-

zacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekre-

tarzem stanu. Poseł na Sejm, był członkiem polskiej delegacji 

sejmowej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 

Przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. 

Przemysłu i Handlu przy OECD – oraz reprezentował polskich 

pracodawców w  Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Spo-

łecznym. W 2005 roku został wybrany pierwszym wicepre-

zydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsię-

biorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem 

Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodaw-

ców (IOE). W 2013 roku został wybrany na Przewodniczącego 

Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodaw-

ców na kadencję w latach 2014–2015.

DR ANDRZEJ MALINOWSKI

PRACODAWCY 

RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ
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Wiceprezes zarządu Business Centre Club, dyrektor Insty-

tutu Interwencji Gospodarczych BCC. Absolwentka dzien-

nikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów 

marketingu i reklamy oraz studiów Executive MBA (Rotter-

dam School of Management, Uniwersytet Gdański, GFKM), 

na których z  wyróżnieniem obroniła pracę dyplomową 

z  zakresu CSR. Przez kilka lat współpracowała z  mediami, 

od 1992 roku związana z BCC. Od lat współpracuje z orga-

nizacjami pozarządowymi w  zakresie promocji idei CSR: 

bierze udział w debatach publicznych, w gremiach konsulta-

cyjnych, ma na swoim koncie liczne publikacje. Jest człon-

kiem m.in. jury Konkursu o  tytuł „Dobroczyńca Roku” oraz 

Rady Programowej „Wolontariatu Biznesu”. Reprezentowała 

BCC w rządowym Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności 

Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki powołanym 

przez Prezesa Rady Ministrów w maju 2009 roku. W latach 

2008–2012 realizowała skierowany do przedsiębiorców pro-

jekt BCC „Firma Dobrze Widziana”, w ramach którego prze-

prowadziła w  całej Polsce ponad 20 konferencji dotyczą-

cych CSR dla przedsiębiorców.

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych. Od 2004 roku Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Se-

kretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, koor-

dynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, 

uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

Pracował w  kilkudziesięciu krajach, wdrażając programy 

rozwojowe. W  latach 2009–2014 Dyrektor Biura Progra-

mu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. 

Wykładowca w Central European University w Bukareszcie, 

Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Warszaw-

skim oraz Instytucie Dyplomacji im. Ignacego Paderewskie-

go przy MSZ. Specjalista w zakresie współpracy rozwojowej 

i wielostronnej oraz transferu wiedzy. Pracownik ONZ zaj-

mujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecz-

nymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projekto-

waniem przeskoków rozwojowych. Prawnik specjalizujący 

się w  prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowego 

UNDP Development Academy. Na poziomie międzynaro-

dowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy z  przed-

stawicielami Global Compact w krajach Europy, Wspólnoty 

Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu. W latach 

2009–2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Pre-

zesa Rady Ministrów w Polsce. Od 2014 roku w Radzie Eks-

pertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji 

w gospodarce i innowacji społecznych.

ANNA POTOCKA-DOMIN

BUSINESS CENTRE CLUB

KAMIL WYSZKOWSKI

UNITED NATIONS 

GLOBAL COMPACT
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ZAANGAŻOWANIE LOKALNE:
Piekarnia Rynek

STRATEGIA SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA:
Bayer Sp. z o.o.

PROJEKT SPOŁECZNY – MAŁA FIRMA:
Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA

PROJEKT SPOŁECZNY – ŚREDNIA FIRMA:
Radisson Blu Hotel Kraków (UBM – HPG Sp. z o.o.)

PROJEKT SPOŁECZNY – DUŻA FIRMA:
T-Mobile Polska SA

WOLONTARIAT PRACOWNICZY:
Schenker Sp. z o.o. (DB Schenker Logistics)

NOWE TECHNOLOGIE W SPOŁECZNYM ZAANGAŻOWANIU:
Transition Technologies SA

LAUREACI KONKURSU 
O TYTUŁ „DOBROCZYŃCA 
ROKU 2015”

GŁOSOWANIE 
INTERNETOWE
Część najważniejszych decyzji podejmują internauci. Mogą oni wziąć udział w głosowaniu inter-
netowym na stronie www.dobroczyncaroku.pl i wskazać najbardziej zasłużonych, ich zdaniem, 
„Dobroczyńców Roku” spośród finalistów wytypowanych przez Kapitułę Konkursu. W ramach XVIII 
edycji Konkursu głosowanie internetowe trwało od 23 marca do 13 kwietnia. Wśród firm, na które 
mogli głosować internauci, znalazły się:

W KATEGORII 
„PROJEKT SPOŁECZNY – DUŻA FIRMA”:

 T-Mobile Polska SA
 Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego
 Fundacja PZU

W KATEGORII 
„PROJEKT SPOŁECZNY – ŚREDNIA FIRMA”:

 Radisson Blu Hotel Kraków (UBM – HPG Sp. z o.o.)
 Loyalty Partner Polska Sp. z o.o.
 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego Tarel Sp. z o.o.

W KATEGORII 
„PROJEKT SPOŁECZNY – MAŁA FIRMA”:

 Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA
 KONTEKST Andrzej Wolski s.j.
 PARK Sp. z o.o.

W KATEGORII 
„NOWE TECHNOLOGIE W SPOŁECZNYM 
ZAANGAŻOWANIU”:

 Transition Technologies SA
 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
 Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

W KATEGORII 
„WOLONTARIAT PRACOWNICZY”:

 Schenker Sp. z o.o. (DB Schenker Logistics)
 Fundacja Medicover
 Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
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PIEKARNIA RYNEK

Pasja jest tym, co połączyło Piekarnię Rynek z Żywiecką Fundacją Rozwoju: pasja do trady-

cyjnego wypieku i pasja do pomagania. Wszystko po to, aby wspierać finansowo osoby, bez 

względu na wiek, które chcą rozwijać swoje pasje.

Żywiecka Fundacja Rozwoju chciała stworzyć lokalny produkt bliski potrzebom mieszkańców, 

a ponadto przynoszący dochody ze sprzedaży, które zasiliłyby Fundusz Stypendialny. Pracownicy 

Piekarni Rynek zainspirowani tradycyjną recepturą i oryginalnym wyglądem bułki przygotowali, 

z sercem i zaangażowaniem, produkt, który okazał się idealnym rozwiązaniem. Cały zysk ze sprze-

daży „bułki z pasją” zasila działania funduszu wspierającego rozwój osobistych pasji mieszkańców 

Żywiecczyzny. To także doskonała metoda promocji tradycyjnych sposobów wypieku i samej Pie-

karni Rynek, która mierzy się z konkurencją wielkich sieci handlowych. Idealna symbioza.

„Bułka z pasją” – codziennie świeża i ciepła czeka na mieszkańców, którzy chcą wesprzeć zarówno 

regionalny handel, jak i własny Fundusz Stypendialny. Jest także dowodem na efektywne działania 

społecznego zaangażowania małej lokalnej firmy.

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

Żywiecka Fundacja Rozwoju od 2003 roku działa na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego 

Żywca i okolic. Fundacja zrealizowała łącznie ponad 50 projektów finansowanych z różnych źró-

deł. Przekrój tematyczny działań jest bardzo szeroki – ekologia, kultura, sport, rozwój rolnictwa, 

firm i organizacji pozarządowych, poradnictwo prawne i obywatelskie, wsparcie dla organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych. Najważniejszymi działaniami prowadzonymi przez Fundację 

są: udział w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz tworzenie Funduszu Stypendialnego, któremu 

ma służyć pierwszy produkt społeczny oparty na współpracy z biznesem – „Bułka z pasją”.

ZAANGAŻOWANIE 
LOKALNE

„Bułka z pasją” jest idealną 

ilustracją zasady „działaj 

lokalnie – kupuj lokalnie”. 

To również przykład działań 

małej firmy w zakresie 

zaangażowania społecznego 

w lokalnej społeczności. 

ANNA WRÓBEL

NIEZALEŻNY EKSPERT, 

na temat potencjału CSR mikro-, małych i średnich firm:

Od kilku lat obserwujemy intensyfikację działań w za-

kresie CSR – niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstw 

i skali ich działania. Odpowiedzialność i mądra filan-

tropia stają się popularne w Polsce i przestały być za-

rezerwowane dla dużych korporacji czy najbogatszych 

obywateli. Czekałam na moment, w którym tzw. giving 

back będzie stanem świadomości Polaków i  elemen-

tem naszej aktywności obywatelskiej. Działania CSR 

w  mikroprzedsiębiorstwach i  duży relatywny zwrot 

z  tych inwestycji społecznych pokazują siłę kreatyw-

ności i  powiązań społecznych oraz wzrost zaufania 

do lokalnych marek.
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BAYER SP. Z O.O.

Przepis na najlepszą strategię społecznego zaangażowania? Opracuj misję firmy – istotną, 

odpowiedzialną i korzystną nie tylko dla Ciebie, lecz także dla Twoich odbiorców; bądź innowa-

cyjny – zaproś do współpracy i współtworzenia nowych rozwiązań nie tylko swoich pracow-

ników, lecz także najzdolniejszych studentów; otwórz się na zwykłych ludzi, ich rodziny, osoby 

niepełnosprawne, a także lokalne instytucje, np. szkoły. Następnie wszystko połącz. Przygotuj 

ciekawe, otwarte dla wszystkich, nieodpłatne warsztaty dla szkół i rodzin. Czynność regular-

nie powtarzaj i stopniowo rozszerzaj. Rezultat – 3 500 uczestników w ciągu ostatniego roku.

W 2012 roku firma Bayer stworzyła w Warszawie salon multimedialny BayLab, w którym or-

ganizowane są spotkania popularyzujące naukę dla szkół oraz Naukowe Czwartki i Naukowe 

Soboty dla rodzin. Tematy spotkań obejmują różnorodne zagadnienia, m.in.: profilaktykę zdro-

wotną, uprawę roślin czy zdrowie zwierząt domowych. Dzięki stworzonemu przez Bayer pro-

gramowi praktyk studenckich adepci Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersyte-

tu Medycznego współtworzą i współprowadzą zajęcia. Działaniom towarzyszą także badania 

opinii społecznej „Barometr Bayer”, które od 2011 roku sprawdzają stosunek Polaków do nauki. 

Badanie wpływu innowacji naukowych na nasze życie jest celem działań społecznych firmy 

Bayer, które składają się na misję firmy Science For a Better Life.

Firma rozszerza swoje społeczne zaangażowanie. W 2014 roku po raz pierwszy przeprowa-

dzono warsztaty dla dzieci głuchoniemych. Następnym krokiem będzie rozszerzenie tema-

tyki i wyjście z warsztatami poza siedzibę BayLab. Making Science Makes Sense to program, 

który dopiero nabiera rozpędu.

STRATEGIA SPOŁECZNEGO 
ZAANGAŻOWANIA

Hasło przyświecające 

salonowi multimedialnemu 

BayLab Bayer to 

Making Science 

Makes Sense

MAGDALENA KOSTULSKA

NIEZALEŻNY EKSPERT, 

na temat potencjału CSR mikro-, małych i średnich firm:

Firmy nominowane do tytułu „Dobroczyńca Roku” udowadniają, że można skutecznie zarabiać, czyniąc dobro. Pasja, otwar-

cie się na potrzeby drugiej strony, miłość do ludzi i środowiska, a także mądre korzystanie z istniejących zasobów (zamiast 

tworzyć je na nowo) to skuteczna strategia rozwoju nowoczesnego biznesu. Działalność biznesowa, która wywiera pozytywny 

wpływ na otoczenie, wygrywa na współczesnym rynku. Tytuł „Dobroczyńca Roku” zobowiązuje do jeszcze aktywniejszego 

angażowania się w sprawy społeczne, środowiskowe, gospodarcze i polityczne.
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DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY SA

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy to nie tylko stara, dobra, warszawska marka. To także mała, 

rodzinna firma, która przedwojenne tradycje społecznego zaangażowania traktuje bardzo po-

ważnie, promując warszawski folklor i budując więzi mieszkańców stolicy z miastem przez 

wspieranie działań Stowarzyszenia Gwara Warszawska.

Przed wojną bracia Jabłkowscy prowadzili firmę, wyznaczając wysokie standardy społecznej 

odpowiedzialności biznesu (o którym to pojęciu jeszcze nikt wówczas nie słyszał), m.in. finanso-

wali stypendia edukacyjne dla pracowników, organizowali darmowe teatrzyki dla dzieci, sekcje 

sportowe i wyjazdy wakacyjne. W momencie odrodzenia się firmy przed kilkoma laty spadkobiercy 

nie zapomnieli o tym, jak etyczny biznes prowadzili ich dziadkowie, i kontynuowali tę tradycję, 

angażując się na rzecz lokalnej społeczności. Wśród różnorodnych działań realizowanych w ciągu 

ostatnich lat można wymienić m.in. otwarcie plenerowej galerii fotografii Fotomiastikon, wydawa-

nie lokalnej gazety o profilu kulturalno-społecznym „Na Chmielnej”, organizację corocznych cykli 

przedstawień kukiełkowych dla dzieci, współfinansowanie wydania albumu „Kapliczki warszaw-

skie”, a także – ostatnio, w 2014 roku – oddanie jednego piętra historycznego budynku przy ulicy 

Brackiej 25 organizacjom pozarządowym i aktywistom miejskim oraz zainicjowanie stworzenia 

tam domu innowacji „Marzyciele i Rzemieślnicy”. Dlatego współpraca ze stowarzyszeniem zajmu-

jącym się kulturą dawnej Warszawy wydaje się naturalna. Niektóre wspólne inicjatywy, bez ścisłej 

współpracy rozwijającego się stowarzyszenia z Jabłkowskimi, pewnie nigdy nie zostałyby zreali-

zowane. Do tej pory zorganizowano wspólnie, dzięki udostępnieniu przestrzeni, sprzętu, przygoto-

waniu poczęstunku i materiałów promocyjnych, dwie edycje „Kina pod Minogą” (seanse kinowe, 

koncerty, spektakle, spotkania) oraz warsztatów o gwarze warszawskiej. W 2014 roku w tych wy-

darzeniach wzięło udział 650 osób, a kolejne projekty już są planowane.

Wspólne działania przybliżają mieszkańcom Warszawy język stolicy sprzed lat, jej tradycję i folk-

lor warszawskiej ulicy. W wydarzeniach biorą udział zarówno osoby starsze, które mogą pamiętać 

dawną Warszawę, jak i młodzi ludzie. 

PROJEKT SPOŁECZNY 
– MAŁA FIRMA

Dom Towarowy Bracia 

Jabłkowscy udowadnia 

dwie ważne tezy. 

Po pierwsze, społeczna 

odpowiedzialność

stanowi element tradycji 

polskiego biznesu, 

a po drugie – nie jest 

tylko cechą dużych 

lub średnich firm.

Wspólne działania Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy oraz Stowarzyszenia Gwara Warszawska łączą wszystkich warsza-

wiaków – tych z dziada pradziada oraz flancowanych (przyjezdnych). 

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

Stowarzyszenie Gwara Warszawska to młoda organizacja założona przez kilkunastu zapalonych miłośników gwary i folkloru 

warszawskiego. Stowarzyszenie organizuje od 2 lat „Kino pod Minogą”, czyli otwarte, wakacyjne kino pod chmurką w samym 

sercu Warszawy. W  ramach wydarzenia prezentowane są wyjątkowe filmy, które przybliżają warszawski folklor, kulturę 

i gwarę – jednym słowem filmy z „warsiaskiem sznytem”. Poza filmami można również skosztować stołecznych przysmaków 

i potańczyć przy dźwiękach warszawskich szlagierów, spotkać się z autorami książek i filmów z Warszawą w tle, wziąć udział 

w koncertach i  licznych konkursach. Stowarzyszenie jest również organizatorem spacerów po stolicy i konkursu na strój 

w stylu warszawskim podczas wyścigów konnych „Wielka Warszawska” na Służewcu. Korzystając z zaproszenia uczelni wyż-

szych i szkół, realizuje także wykłady i lekcje tematyczne o gwarze warszawskiej.
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RADISSON BLU HOTEL KRAKÓW (UBM – HPG SP. Z O.O.)

Czas jest dziś jedną z najbardziej pożądanych wartości. Radisson Blu Hotel Kraków i jego pra-

cownicy wiedzą, co jest najcenniejsze, i już prawie od 10 lat nieprzerwanie i niezawodnie wspie-

rają wychowanków Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Jana Brzechwy 

w Krakowie oraz poświęcają im swój czas.

Hotel Radisson współorganizuje z  Fundacją „Uśmiech Dziecka” aukcje dzieł sztuki, pikniki 

ogrodowe dla wychowanków, wyjazdy na hipoterapię do stadniny koni, wycieczki krajoznaw-

cze oraz przygotowuje indywidualne prezenty z okazji Dnia Dziecka i mikołajek. Przekazuje 

różnego rodzaju dary rzeczowe zgodnie z potrzebami placówki, a także organizuje uroczyste 

obiady, na które zaprasza młode mamy (wychowanki domu dziecka). Dzieci przebywające 

w placówce opiekuńczej mają mniejsze możliwości zaspokajania swoich potrzeb niż dzieci 

wychowujące się w domach rodzinnych. Partnerzy przez swoje działania starają się urozmaicić 

czas wychowankom domów dziecka oraz zrekompensować im fakt bycia poza rodziną. Dzięki 

organizowanym imprezom dzieci czują, że ktoś się o nie troszczy, uczą się ciekawych rzeczy, 

a przede wszystkim są szczęśliwe, natomiast młode mamy – wyróżnione i dowartościowane. 

Środki uzyskane z aukcji są przeznaczane na zakup potrzebnych leków, badania oraz finanso-

wanie ferii zimowych i wyjazdów wakacyjnych.

Wachlarz pomocy udzielanej przez Hotel jest bardzo szeroki: od wolontariatu pracowniczego 

po wsparcie rzeczowe i merytoryczne. Jednak tym, co najlepiej charakteryzuje tę współpracę, 

są gotowość niesienia pomocy, niezawodność i profesjonalizm, a także otwartość na potrzeby 

zarówno wychowanków, jak i samej placówki, empatia wobec dzieci i zrozumienie ich szcze-

gólnej sytuacji.

PROJEKT SPOŁECZNY 
– ŚREDNIA FIRMA 

Wyjątkowość pomocy, 

której Radisson Blu 

Hotel Kraków udziela 

wychowankom domu 

dziecka, kryje się 

w naturalnej empatii, 

niezawodności oraz 

systematyczności.

BARBARA SZCZĘSNA-MAKUCH

NIEZALEŻNY EKSPERT,

na temat potencjału CSR mikro-, małych i średnich firm:

Dobroczynność w  sektorze MŚP to temat ciekawy 

i  niezwykle zróżnicowany. Niektóre organizacje, na-

wet naprawdę niewielkie, potrafią strategicznie in-

westować w dobro społeczne i widzą w tym korzyści 

związane z  biznesem, marką oraz kulturą organiza-

cyjną. Wciąż nie brakuje jednak starej, dobrej filantro-

pii, której dzieło ma charakter porywu serca.

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

Fundacja „Uśmiech Dziecka” została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, 

ochrony ich zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym 

oraz charytatywnym. W swoich działaniach Fundacja skupia się przede wszystkim na wspieraniu Specjalistycznej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej im. Jana Brzechwy w Krakowie oraz jej obecnych i byłych wychowanków.
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T-MOBILE POLSKA SA

Jak zmierzyć wysokość udzielonej pomocy? Liczbą zaangażowanych uczestników? 534 ty-

siące. Liczbą osób, do których trafił przekaz medialny? 32 miliony. A może wysokością przeka-

zanych środków? 1 milion zł. Te liczby mówią same za siebie. Jednak jest jeszcze jeden wskaź-

nik pokazujący rezultaty wspólnej akcji Fundacji TVN „Nie jesteś sam” i T-Mobile Polska SA 

– liczba pokonanych dobroczynnych kilometrów – 80 milionów. I to wszystko w ciągu zaledwie 

kilku miesięcy w 2014 roku.

Do akcji mógł włączyć się każdy posiadacz smartfona, bez względu na operatora sieci komór-

kowej. Wystarczyło zainstalować na swoim urządzeniu bezpłatną aplikację sportową Endo-

mondo i dołączyć do rywalizacji „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Po wykonaniu tej czynności 

należało włączyć aplikację podczas każdego treningu, aby dzięki technologii GPS zliczała ona 

przebyte kilometry, które automatycznie zostawały włączone do wspólnej puli. Do zbierania 

dobroczynnych kilometrów wyjściowo wybrano najpopularniejsze sporty: marsz, bieg i jazdę 

na rowerze. Na prośbę uczestników akcji poszerzono tę grupę o jazdę na rolkach. Akcja nie tyl-

ko wspierała finansowo niepełnosprawne dzieci (pomoc w rehabilitacji i zakupie protez), lecz 

także jednoczyła Polaków wokół pomagania i promowała sport oraz zdrowy tryb życia. Była 

skierowana do osób w pełni sprawnych i tych, którzy uprawiają sport na wózkach inwalidzkich 

oraz handbikach, a także do sportowców wyczynowych i amatorów.

Firma T-Mobile Polska SA z pełnym przekonaniem włączyła się w akcję. Nie tylko opracowa-

ła prosty i efektywny sposób angażowania uczestników, przeprowadziła skuteczną kampanię 

promocyjną, lecz także zaangażowała tysiące Polaków w filantropię. Duża firma, duże liczby, 

duże kwoty i duże oczekiwania. To była dopiero druga edycja projektu, a my już przygotowuje-

my sprzęt sportowy i czekamy na więcej.

PROJEKT SPOŁECZNY 
– DUŻA FIRMA

„Pomoc Mierzona Kilometrami”

to nowatorska akcja 

charytatywna, w której dzięki 

zaangażowaniu T-Mobile 

Polska SA każdy pokonany 

przez uczestników kilometr 

wspierał niepełnosprawnych 

podopiecznych Fundacji TVN 

„Nie jesteś sam”.

ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

Fundacja TVN „Nie jesteś sam” od 2001 roku wspiera około 18 tysięcy podopiecznych w leczeniu, rehabilitacji, zakupie sprzętu 

medycznego oraz rehabilitacyjnego. Wyremontowała wiele oddziałów i klinik w polskich szpitalach. Wybudowała pierwsze 

w Polsce Centrum Profilaktyki Nowotworowej. Kupiła najnowocześniejszy sprzęt medyczny i karetki pogotowia na potrzeby 

służby zdrowia. Przez ten czas przekazała na realizację celów charytatywnych około 220 milionów złotych.

MARTA WALKOWSKA-LIPKO

STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W WARSZAWIE,

na temat potencjału CSR mikro-, małych i średnich firm:

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wolontariat pracowniczy jest mniej sfor-

malizowany niż w dużych firmach. Brak wytycznych korporacyjnych i odgórnych decy-

zji, które zastępuje przekonanie we must do it, sprawia, że realizowane działania często są 

nieszablonowe i efektywniejsze pod względem diagnozy problemu społecznego. O wolon-

tariacie pracowniczym MŚP wciąż niewiele się mówi. Jest on niedoceniany nawet przez 

samych zainteresowanych, przekonanych, że nie mogą się równać z korporacyjnymi gigan-

tami i ich zasobami (finansowymi, kadrowymi, organizacyjnymi). Uważam jednak, że jest 

to mit, a organizatorzy konkursu „Dobroczyńca Roku” mogą przyczynić się do jego obalenia.
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SCHENKER SP. Z O.O. (DB SCHENKER LOGISTICS)

DB Schenker Logistics to jeden z największych operatorów logistycznych na rynku global-

nym. Firma rozwija się w zrównoważony sposób i dba o dobre relacje ze wszystkimi interesa-

riuszami. Jednym z projektów skierowanych do społeczności lokalnych jest „Czas Pomagania 

w DB Schenker Logistics” – program wolontariacki realizowany od siedmiu lat. Każdego roku 

w dwóch edycjach programu – Zielonym i Świątecznym Czasie Pomagania – odbywa się śred-

nio ponad 50 projektów przeprowadzanych przez około 600 pracowników i 200 przedstawi-

cieli dostawców i klientów firmy. Odbiorcami pomocy są lokalne społeczności w całej Polsce, 

w miejscowościach, gdzie znajdują się terminale i magazyny firmy.

Program wolontariacki koncentruje się na rozwoju współpracy z lokalnym otoczeniem firmy. Pra-

cownicy najlepiej znają potrzeby swoich społeczności, sami więc decydują, komu i w jaki sposób 

pomagać. Działania te najczęściej są skierowane do domów dziecka, placówek opieki, a także cho-

rych i bezdomnych. Projekty dotyczą również edukacji ekologicznej i zwiększania bezpieczeństwa 

na drogach. Program pomaga też w rozwoju kompetencji liderskich i organizacyjnych, wspiera 

budowanie relacji i integrację pracowników, zapraszanych partnerów i lokalnych podmiotów.

W praktyce udzielane wsparcie obejmuje różnorodne formy pomocy, m.in. projekty dla dzieci i mło-

dzieży, lekcje szkolne i warsztaty związane z  rozwijaniem świadomości ekologicznej czy promo-

waniem bezpiecznego zachowania na drogach, prace remontowe w świetlicach środowiskowych, 

domach opiekuńczych, prace ogrodnicze związane z rewitalizacją parków i zieleni w sąsiadujących 

z firmą miejscowościach czy świąteczne niespodzianki dla dzieci i osób w trudnym położeniu.

„Czas Pomagania” stał się jednym z filarów kultury organizacyjnej firmy. Tylko w 2014 roku 

w projektach wzięło udział ok. 600 pracowników. W działania włączyły się także ich rodziny 

i znajomi oraz 200 przedstawicieli klientów i kontrahentów firmy. Pomoc trafiła do 7000 osób. 

Właśnie rusza „Zielony Czas Pomagania 2015”. Jak widać, entuzjastyczne pomaganie wciąga.

WOLONTARIAT 
PRACOWNICZY

„Czas Pomagania - 

wolontariat pracowniczy 

w DB Schenker 

Logistics” to ponad 

50 projektów rocznie, 

800 zaangażowanych 

wolontariuszy, tysiące 

odbiorców pomocy

PIOTR ONIKKI-GÓRSKI

BUSINESS CENTRE CLUB,

na temat potencjału CSR mikro-, małych i średnich firm:

Społeczna odpowiedzialność biznesu może być po-

strzegana przez pryzmat polityki marketingowej, 

strategii biznesowych, przez indeksy kapitału ludzkie-

go czy wskaźniki GRI. Jednak może też wynikać z pro-

stego, intuicyjnego rozumienia przedsiębiorczości. 

Zwłaszcza przedsiębiorczości w skali mikro.

Jeżeli np. młody człowiek zakłada sklep w  miejsco-

wości, w której takiego sklepu nie ma, i ludzie mogą 

łatwiej zaopatrywać się u niego w potrzebne towary, 

zaspokojona jest potrzeba społeczna, a przedsiębior-

ca zostaje wynagrodzony zyskiem. Idąc tym tropem, 

możemy postrzegać przedsiębiorcę jako człowieka, 

który dzięki swoim umiejętnościom organizuje innych 

ludzi w ramach firmy i jest odpowiedzialny za współ-

pracę z nimi. Organizuje także otoczenie swojej firmy 

i to zarówno w znaczeniu geograficznym lub społecz-

nym, jak i np. środowiskowym. Również od jakości tej 

współpracy zależy powodzenie bądź niepowodzenie 

przedsięwzięcia. Strata lub zysk.

Z powyższych przykładów wynika, że już sam rynek wy-

musza na przedsiębiorcy postawy społecznie odpowie-

dzialne. Jeżeli dodamy do tego wyniki wielu europejskich 

i  światowych badań socjologicznych, które wskazują, 

że Polacy – ze szczególnym uwzględnieniem młodego 

pokolenia – są jednym z najbardziej przedsiębiorczych 

narodów na świecie, możemy wskazać, że polscy mikro-

przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę z potencja-

łu społecznej odpowiedzialności biznesu, choć czasami 

nie wiedzą, co znaczy skrót CSR, lub nie potrafią prawid-

łowo przygotować raportów społecznych.
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TRANSITION TECHNOLOGIES SA

Narzędzia cyfrowe, inteligentne rozwiązania oraz idea smart life – nowe technologie mają nam 

pomagać w pracy i w życiu, zwiększać efektywność, ułatwiać i przyspieszać komunikację, pod-

nosić komfort, uczyć i bawić. Krótko mówiąc, mają poprawiać życie użytkowników – wszystkich 

– także osób niepełnosprawnych. Tym właśnie zajmuje się Transition Technologies SA.

Spółka działa na rynku IT, tworzy oprogramowanie dla przemysłu, realizuje usługi outsourcin-

gowe, a także projektuje oprogramowanie mobilne. Jednym z nich jest rodzina aplikacji Seeing 

Assistant dla osób niewidomych i słabowidzących.

W 2014 roku projekt Seeing Assistant był intensywnie rozwijany, a  także promowany w wie-

lu krajach, w tym również na targach w Niemczech i Hiszpanii. Aplikacje zostały uzupełnio-

ne o moduły, których potrzebę zgłaszali użytkownicy. Założono również stronę projektową: 

http://seeingassistant.tt.com.pl. Pracownicy Transition Technologies SA brali udział w spotka-

niach z osobami niewidomymi, prowadzili dla nich szkolenia z obsługi Seeing Assistant, uczest-

niczyli w nagrywaniu podcastów. Aplikacje są szeroko dostępne również w wersji bezpłatnej. 

Pełna funkcjonalność pozwala m.in. rozpoznawać źródła światła, kolory, kody kreskowe, po-

większać obraz oraz nawigować po mieście.

Aplikacje wpłynęły na rynek rozwiązań mobilnych dla niewidomych, zwiększając konkurencję, 

a także podniosły samodzielność i niezależność osób z dysfunkcją wzroku. Do tej pory pobrało 

je ponad 13 tysięcy osób słabowidzących i niewidomych na całym świecie – interfejsy głównych 

aplikacji są dostępne w językach: polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, nor-

weskim, tureckim i chińskim. Seeing Assistant codziennie poprawia jakość życia użytkowników.

NOWE TECHNOLOGIE 
W SPOŁECZNYM 
ZAANGAŻOWANIU

Zastanawiało nas, dlaczego 

na rynku jest tak niewiele 

aplikacji komórkowych dla 

osób niepełnosprawnych. 

Wykorzystując wcześniej 

zdobyte doświadczenie, 

stworzyliśmy aplikacje 

dla niewidomych, 

które rozwiązują wiele 

codziennych problemów 

tych osób. Transition 

Technologies SA

Transition Technologies angażuje się w wiele społecznych inicjatyw – CoderDojo, Geek Girls Carrots, zbiórki świąteczne, ale 

dopiero dzięki aplikacjom Seeing Assistant poczuliśmy, że naprawdę możemy coś zmienić i zaoferować pomoc innym osobom 

na taką skalę – mówi Adam Bancarewicz, koordynator produktu. – Zdobycie tej nagrody to dla nas ogromny prestiż i potwier-

dzenie, że idziemy w dobrym kierunku.

MONIKA KULIK

ORANGE POLSKA,

na temat potencjału CSR mikro-, małych i średnich firm:

Bycie dobrym pracodawcą, uczciwym partnerem bizne-

sowym, dobrym sąsiadem, zaangażowanym członkiem 

społeczności lokalnej to coś, co pozytywnie wpływa na 

biznes firmy. Duże korporacje już to wiedzą, mniejsze 

firmy dopiero uświadamiają sobie, że warto strategicz-

nie podchodzić do aktywnej działalności firmy w sferze 

społecznej. Tym bardziej cieszy obecność małych firm 

w tej edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Tego-

roczni finaliści to dobre przykłady firm, które angażują 

się całym sercem i umieją mądrze dzielić się z innymi 

– nie tylko zyskiem, lecz także wiedzą i doświadczeniem.
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NOMINOWANI
ZAANGAŻOWANIE LOKALNE

NOMINOWANA FIRMA ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

3dm Damian Machnik Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowskie Centrum Wolontariatu

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Bank Spółdzielczy w Sławnie Darłowskie Centrum Wolontariatu

Bank Spółdzielczy w Tczewie Fundacja Pokolenia

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy”

Model Opakowania Sp. z o.o. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Piekarnia RYNEK Żywiecka Fundacja Rozwoju

Tikkurila Polska SA Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Żywiec Zdrój SA Żywiecka Fundacja Rozwoju

STRATEGIA SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA

NOMINOWANA FIRMA

Akademia Rozwoju Twórczego „Artrip” S.C. M. Włodarska, T. Włodarski

Asseco Poland SA

Auchan Polska Sp. z o.o.

AVIVA Sp. z o.o.

NOMINOWANA FIRMA

Bałtycki Bank Spółdzielczy

Bayer Sp. z o.o.

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.

Fundacja „Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”

Funiversity Sp. z o.o.

Grupa Allegro Sp. z o.o. – Serwis Charytatywni.allegro.pl

Grupa Aterima

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Job Safety Ośrodek Szkoleniowy

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Provident Polska SA

Tikkurila Polska SA

Wioska Rybacka S.C. Jolanta Rykowska, Mikołaj Rykowski

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” SA

PROJEKT SPOŁECZNY

NOMINOWANA FIRMA ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

Apator SA Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego

AQMET Sp. z o.o. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  
Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA
z siedzibą w Lublinie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Młodzieży w Lublinie

Bank Pocztowy SA z siedzibą w Bydgoszczy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie

Calesa Sp. z o.o. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Mrowisko

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Fundacja Fundusz Partnerstwa
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NOMINOWANA FIRMA ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA Stowarzyszenie Gwara Warszawska

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja BGŻ Stowarzyszenie Absolwentów Klasy BGŻ

FUNDACJA im. Leszka Podkańskiego
z siedzibą w Lublinie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie

Fundacja PGE – Energia z Serca
z siedzibą w Warszawie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie

Fundacja PKO Banku Polskiego Stowarzyszenie SIEMACHA

Fundacja PKO Banku Polskiego Stowarzyszenie WIOSNA

Fundacja PZU Stowarzyszenie WIOSNA

Gospodarstwo Nasienno-Rolne
„Bovinas” Sp. z o.o. z siedzibą w Chodowie

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej 
z siedzibą w Chodowie

Grupa KOPEX SA Fundacja ISKIERKA

Grupa LOTOS SA Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”

International Paper Polska Sp. z o.o. Polska Akcja Humanitarna

Kompania Piwowarska SA Fundacja Aeris Futuro

KONTEKST Andrzej Wolski s.j. Polska Akcja Humanitarna

Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. Polska Akcja Humanitarna

MAKRO Cash and Carry Polska SA Stowarzyszenie WIOSNA

McCormick Polska SA Federacja Polskich Banków Żywności

Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Mondelez Europe Services GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

Stowarzyszenie WIOSNA

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie

PARK Sp. z o.o. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Krok za Krokiem” w Zamościu

NOMINOWANA FIRMA ORGANIZACJA NOMINUJĄCA

PGE DYSTRYBUCJA SA z siedzibą w Lublinie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA
KONWENCJONALNA SA z siedzibą w Bełchatowie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie

POL-INOWEX Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Lublinie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie

Polskie Linie Lotnicze LOT SA Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Stowarzyszenie Willa Decjusza

Program Trzeci Polskiego Radia Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii 
w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Provident Polska SA Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji CIS
– Chcemy Integracji Społeczeństwa

Radisson Blu Hotel Kraków (UBM-HPG Sp. z o. o.) Fundacja dla Dzieci „Uśmiech Dziecka”

Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
„Sprawni Inaczej”

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Fundacja CoderDojo Polska

Siemens Sp. z o.o. Stowarzyszenie Willa Decjusza

Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa 
im. Zygmunta Chmielewskiego 
z siedzibą w Lublinie 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży w Lublinie

Tarnowskie Zakłady Osprzętu 
Elektrycznego TAREL Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „PIAST”
im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej

Tesco Polska Sp. z o.o. Federacja Polskich Banków Żywności

T-Mobile Polska SA Fundacja TVN „Nie jesteś sam”

Unilever Food Solutions Stowarzyszenie Na Tak

VIKTORIO Witold Wrzosek Polska Akcja Humanitarna

White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek
i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k.

Polska Akcja Humanitarna

ZUE SA Stowarzyszenie Willa Decjusza
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WOLONTARIAT PRACOWNICZY

NOMINOWANA FIRMA

AkzoNobel Decorative Paints Sp. z o.o.

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Capgemini Sp. z o.o.

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Cognifide Polska Sp. z o.o.

Fundacja Medicover

Getin Noble Bank SA

Grupa Kopex SA

HP Global Business Center Sp. z o.o.

Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA

Imperial Tobacco Polska SA

ING Usługi Finansowe SA

Kompania Piwowarska SA

Mondelez Europe Services GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Procter and Gamble Polska

Provident Polska SA

Schenker Sp. z o.o. (DB Schenker Logistics)

T-Mobile Polska SA

Wentor

NOWE TECHNOLOGIE W SPOŁECZNYM ZAANGAŻOWANIU

NOMINOWANA FIRMA

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Connectmedica Sp. z o.o.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Tesco Polska Sp. z o.o.

T-Mobile Polska SA

Transition Technologies SA
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Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od wielu lat wspiera koalicję instytucji i osób, dla których 

społeczne zaangażowanie firm to idea, za którą stoją prawdziwe wartości i realne działania. 

Zaszczytem i szczęściem jest współpraca z Wami. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają 

się do rozwoju społecznego zaangażowania biznesu w Polsce.

Serdeczne podziękowania kierujemy w  stronę Fundatora Konkursu, Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, która kolejny raz wspiera naszą misję promowania społecznego zaanga-

żowania firm.

Z całego serca dziękujemy Audytorowi procedur konkursowych, firmie EY, która już od 10 lat 

czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wszystkimi aspektami formalnymi. Szcze-

gólne wyrazy wdzięczności składamy Agnieszce Nalewajko i Agnieszce Palce, które uważnie 

obserwują każdy etap Konkursu.

Dziękujemy naszemu Partnerowi Technologicznemu – firmie Code & Pepper, która przygoto-

wała narzędzia do wnioskowania i głosowania w Konkursie.

Dziękujemy Partnerom Wspierającym Konkurs: Business Centre Club, Konfederacji Lewia-

tan, Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej oraz United Nations Global Compact. Dzię-

kujemy także: Orange Polska, Związkowi Firm Public Relations, Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz FreshMail.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Kapituły Konkursu, a także niezależnym eksper-

tom, którzy działają pro publico bono – poświęcają swój czas i dzielą się wiedzą, zapewniając 

rzetelną i obiektywną ocenę wniosków nominacyjnych.

Pragniemy również podziękować wszystkim osobom, które na łamach tej publikacji podzieliły 

się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi społecznego zaangażowania małych oraz młodych 

firmy, których coraz więcej pojawia się w Konkursie. Szczególne podziękowania kierujemy 

w stronę pana prof. nadzw. dr. hab. Bolesława Roka.

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy wszystkim internautom, którzy tak licznie wzięli udział w głosowaniu, a tym samym pomogli wybrać laureatów Konkursu.

Dziękujemy naszym Patronom Medialnym – magazynom: Manager, Purpose, CR Navigator, BusinessWoman&life; portalom: 

CSRinfo.org, Ngo.pl, OdpowiedzialnyBiznes.pl, MarketingPrzyKawie.pl, KampanieSpoleczne.pl, PRoto.pl. Dzięki Waszej pomocy 

możemy skutecznie promować społeczne zaangażowanie firm.

Szczególnie gorąco dziękujemy firmie AMS, która umożliwiła przeprowadzenie 3-tygodniowej kampanii promocyjno-informa-

cyjnej na wyświetlaczach CityINFOtv w warszawskim metrze. Kampania przebiegała pod hasłem: „Co jest ważniejsze – wolon-

tariat czy filantropia?”.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wspólnie z nami byli zaangażowani w przygotowanie Gali Finałowej 

Konkursu: dziękujemy Annie Popek prowadzącej Galę oraz Monice Borzym z zespołem za wspaniałą oprawę muzyczną. Dzięku-

jemy także Hotelowi InterContinental za udostępnienie nam swoich wnętrz oraz firmie Eventroom za scenografię, nagłośnienie 

i oświetlenie Gali. Dziękujemy zespołowi wolontariuszy, którzy pomagali podczas Gali.

Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

i Zespół XVIII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”
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HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO 
ORAZ MAŁŻONKI PREZYDENTA RP ANNY KOMOROWSKIEJ NAD GALĄ FINAŁOWĄ KONKURSU.

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

DARCZYŃCY I PARTNERZY

ORGANIZATOR PATRON
KONKURSU

FUNDATOR

PATRONI MEDIALNI

AUDYTOR PROCEDUR
KONKURSOWYCH

PARTNER
TECHNOLOGICZNY

PATRON MEDIALNY
GŁOSOWANIA

O AKADEMII ROZWOJU 
FILANTROPII W POLSCE
Wyobraź sobie świat, w którym ludzie ufają i pomagają sobie nawzajem, potrafią dzielić się z innymi i wspólnie rozwiązywać 

problemy. Czy jest to możliwe do osiągnięcia? Tak. Dzięki nowoczesnej filantropii. Nowoczesna filantropia to nie rozdawa-

nie pieniędzy czy prezentowanie gotowych rozwiązań. To inspirowanie do działania i zmiany postaw życiowych. Właśnie 

taki świat pomagamy budować. Nie robimy tego sami. Akademia wraz z Partnerami zmienia świat na lepsze. Dowiedz się 

więcej na: www.filantropia.org.pl i na naszym profilu facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce.

DOBRO JEST WSZĘDZIE, WYSTARCZY JE OBUDZIĆ.
PARTNERZY GALI FINAŁOWEJ
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O INWESTYCJACH
SPOŁECZNYCH

PROMOCJA KONKURSU

Inwestycje Społeczne to pierwsza firma specjalizująca się w działaniach na styku bizne-

su (Inwestycje) i działań charytatywnych (Społeczne). Została założona przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce, a jej celem jest rozszerzanie i wzmacnianie działalności sto-

warzyszenia z zakresu społecznej odpowiedzialności (CSR) i społecznego zaangażowania 

biznesu (CCI). Powstanie Inwestycji Społecznych to kolejny etap wdrażania w życie nowo-

czesnej filantropii, w zgodzie z misją i wartościami ARFP. Firma działa not for profit, co ozna-

cza, że zyski z jej działalności są przeznaczone na działalność statutową oraz rozwijanie 

programów społecznych Akademii.

PORTALE BRANŻOWE
Nasze artykuły, infografiki, banery i spot promujący 

internetowe głosowanie ukazały się w największych 

portalach branżowych i serwisach dedykowanych or-

ganizacjom pozarządowym.

SOCIAL MEDIA
Do promowania Konkursu wykorzystujemy nasz fan-

page w serwisie Facebook, a także profile na LinkedIn 

oraz GoldenLine.

NEWSLETTER
Wysyłamy go do firm, organizacji pozarządowych, agen-

cji PR – łącznie do ponad 18 000 odbiorców z całej Polski.

INFORMACJE PRASOWE
Z naszymi wiadomościami trafiamy do mediów ogólnopolskich, 

regionalnych i lokalnych – łącznie do niemal 1000 tytułów.

WYDARZENIA
Konkurs i idee społecznego zaangażowania promowa-

liśmy m.in. podczas konferencji Koalicji „Prezesi-wolon-

tariusze 2011” w grudniu 2014 r.

PRASA
Informacje o Konkursie pojawiły się w tygodnikach „Poli-

tyka” i „Newsweek Polska” oraz w miesięczniku „Forbes”.

WYWIADY
Na temat społecznego zaangażowania opowiadaliśmy 

w rozmowach publikowanych na portalach Odpowiedzial-

nyBiznes.pl, kampaniespoleczne.pl oraz na blogu Orange.

PARTNERSTWA I KOALICJE
To dzięki nim możemy dotrzeć z ideą zaangażowania 

społecznego jeszcze dalej.

Inwestycje Społeczne w  imieniu ARFP wspierają polskie firmy w  rozwoju programów 
i  standardów z  zakresu odpowiedzialności społecznej i  społecznego zaangażowania 
biznesu m.in. przez następujące projekty:

↖ Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011” promująca społeczne zaangażowanie wśród 
liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych przez 
wskazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy 
dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach 
akcji wolontariackich. Obecnie koalicja zrzesza 30 członków.

↖ Wolontariat pracowniczy rozwijany przez Inwestycje Społeczne w  wielu polskich 
firmach według sprawdzonej metody, która integruje i motywuje pracowników, bu-
duje pozytywny wizerunek firmy i jej wewnętrzną komunikację oraz rozwija kom-
petencje i zainteresowania pracowników. Obecnie firma oferuje następujące formy 
wolontariatu pracowniczego: e-wolontariat, wolontariat kompetencji, wolontariat 
akcyjny, a także programy grantowe dla pracowników.

Co jest ważniejsze – wolontariat czy filantropia? Wiele firm wybiera obie odpowiedzi i z sercem pomaga innym oraz czyni 

dobro cały rok – przez wolontariat i filantropię. Zależy nam, aby takich firm było coraz więcej, aby systematyczne zaangażo-

wanie społeczne i zysk społeczny były dla nich tak samo ważne jak pozycja na rynku i zysk finansowy. Dlatego promujemy 

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” – aby każda firma uwierzyła, że ma siłę, by zrobić coś dobrego.

W tej edycji Konkursu dzięki współpracy z firmą AMS mogliśmy przeprowadzić kampanię edukacyjno-promocyjną na wy-

świetlaczach CityINFOtv w wagonach warszawskiego metra. Kampania trwała od 23 marca do 13 kwietnia. W tym czasie 

można było poznać przykłady wolontariatu i filantropii realizowane m.in. przez finalistów Konkursu, dowiedzieć się, skąd 

pochodzi znaczenie słowa filantropia oraz kiedy pierwszy raz przeprowadzono akcję wolontariacką. Nasze komunikaty moż-

na było zobaczyć kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Poza proponowaniem pomysłów na zaangażowanie społeczne zachęcali-

śmy również do udziału w internetowym głosowaniu.
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