
 

 

I. Informacje o firmie 

Nazwa firmy  

Branża (wybór) 

budownictwo i nieruchomości; elektronika i AGD; energetyka; farmaceutyka; finanse; FMCG; 
handel; hotelarska; IT; konsulting; media; motoryzacja; przemysł chemiczny; przemysł ciężki; 
przemysł drzewny, papierniczy i meblowy; przemysł elektromaszynowy; przemysł odzieżowy; 
przemysł spożywczy; restauracje; rozrywka; surowce i paliwa; telekomunikacja; transport i 
logistyka; recykling; usługi; usługi wodno-kanalizacyjne 

Wielkość firmy (wybór) mała; średnia; duża 

Adres siedziby firmy  

Średnia liczba 
zatrudnionych w ubiegłym 
roku  

 

Strona internetowa  

Misja firmy  

Osoba odpowiedzialna w 
firmie za działania z zakresu 
CSR (imię, nazwisko, 
stanowisko, dział, telefon, e-
mail) 

 

 

 

II. Informacje o działaniach CSR firmy 

1. Czy firma posiada 
strategię CSR?  

2. Czy firma przygotowuje 
raport 
społeczny/zrównoważonego 
rozwoju w Polsce? 

 



 

 

3. Ile procent pracowników 
przedsiębiorstwa (w 
odniesieniu do liczby ogólnej 
w ubiegłym roku) 
uczestniczy w realizacji 
projektów/strategii CSR? 
(zakres) 

mniej niż 10% 
10-24% 
25-49% 
50-74% 
75-100% 

 

4. Czy w inicjatywy CSR 
zaangażowani są 
członkowie zarządu? 

tak, na etapie planowania 
tak, na etapie realizacji 
tak, na etapie planowania i realizacji 
nie, w ogóle nie są zaangażowani 

5. Czy firma bierze udział w 

następujących inicjatywach 

dotyczących CSR i 

zrównoważonego rozwoju? 

(wybór) 

Global Compact, Karta Różnorodności, Program Partnerstwa FOB, Wizja 2050, Respect Index, 
Ranking Odpowiedzialnych Firm, inne 

Osoba wypełniająca (imię, 
nazwisko, stanowisko, dział, 
telefon, e-mail) 

 

 

III. Informacje o zgłaszanej dobrej praktyce 

Osoba kontaktowa w 
sprawie dobrej praktyki 
(imię, nazwisko, stanowisko, 
dział, telefon, e-mail) 

 

1. Nazwa praktyki CSR (w 
jęz. polskim i angielskim)  

2. Obszar wg normy ISO 
26000 (wybór) 

Ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki 
operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 
lokalnej 

3. Czy praktyka przyczynia 
się do realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju 
(Sustainable Development 
Goals)? Jeśli tak, proszę 
zaznaczyć, których (wybór) 

 

4. Sytuacja firmy/ problem w 
firmie/ sytuacja społeczna, 
na którą odpowiada 
praktyka (maks. 500 znaków 
ze spacjami) 

 



 

 

5. Na czym polega dobra 
praktyka? (maks. 1500 
znaków ze spacjami) 

 

6. W jaki sposób mierzono 
efektywność danej praktyki 
– jakie wskaźniki przyjęto i 
jakie wyniki zostały 
uzyskane? (maks. 1000 
znaków ze spacjami) 

 

7. Jakie korzyści przyniosło 
dane rozwiązanie firmie i 
adresatom działań? (maks. 
1000 znaków ze spacjami) 

 

8. Planowane kierunki 
rozwoju praktyki (maks. 500 
znaków ze spacjami) 

 

10. Materiały multimedialne 
dotyczące dobrej praktyki 
(opcjonalnie)  

 

Osoba wypełniająca 
formularz (imię, nazwisko, 
stanowisko, dział, telefon, e-
mail) 

 

 

IV. Informacje o zgłaszanej dobrej praktyce długoletniej 

Osoba kontaktowa w 
sprawie dobrej praktyki 
(imię, nazwisko, stanowisko, 
dział, telefon, e-mail) 

 

1. Nazwa praktyki CSR (w 
jęz. polskim i angielskim)  

2. W których edycjach 
Raportu praktyka była już 
opisana? 

 

 

3. Na czym polega dobra 
praktyka? (max. 500 znaków 
ze spacjami) 

 



 

 

4. Osoba wypełniająca 
formularz (imię, nazwisko, 
stanowisko, dział, telefon, e-
mail) 

 

 


