
����������������������������
��������������������������������������������

����������
����������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������
����������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������





3Baza firm, organizacji pozarządowych i instytucji 
działających w Polsce, we Włoszech i na terenie UE

Wstęp

„Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” 
realizowany jest w partnerstwie wewnątrzsektorowym – z ważnym partnerem 
pozarządowym – Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz mię-
dzysektorowym – firmą prywatną heapmail Internet Solutions sp. z o.o. Dzięki 
temu, jako realizatorzy jesteśmy w stanie w lepszy i bardziej efektywny sposób 
docierać do najważniejszej grupy odbiorców, jaką są dolnośląscy przedsiębiorcy. 
Szczególny nacisk postawiliśmy na firmy działające w obszarze małego i śred-
niego biznesu. Aspekt lokalny i zróżnicowanie regionu Dolnego Śląska jest waż-
nym czynnikiem wpływającym na sytuację gospodarczą w poszczególnych jego 
obszarach.  Braliśmy go pod uwagę w procesie zachęcania firm do współpracy i 
udziału w realizowanych działaniach.  Projekt jest w znacznej mierze adresowany 
do przedstawicieli przedsiębiorstw i lokalnych organizacji pozarządowych. Wynika 
to z naszego przekonania o tym, że wspieranie współpracy między tymi dwoma 
ważnymi aktorami każdej społeczności lokalnej, przyczynia się do rozwoju zaso-
bów społecznych, intelektualnych i  ekonomicznych danej wspólnoty. Przekłada 
się to na zwiększenie jakości życia samych mieszkańców. Aby ta współpraca 
między lokalnymi przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi mogła być 
satysfakcjonująca i efektywna, wskazane jest, żeby otoczenie tworzyło warunki i 
wspierało partnerską współpracę przedstawicieli tych dwóch sektorów. 

Dzięki poszerzeniu projektu o komponent ponadnarodowy możemy dzielić się z 
Państwem wiedzą i doświadczeniem naszego Partnera zagranicznego - Istituto 
Formazione Operatori Azjendali (IFOA). Organizacja ta ma ponad 30 letni staż i 
bogate doświadczenie w obszarze wspierania współpracy między przedstawicie-
lami wszystkich sektorów - prywatnego, społecznego, pozarządowego i publicz-
nego. Jej priorytetem jest reagowanie na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu 
poprzez działania partnerskie i nastawione na wzajemną współpracę, reagowanie 
na trudności i problemy.

Projekt ma charakter innowacyjny, a wypracowany w jego wyniku produkt – Re-
gionalny Program Wsparcia Społecznej Odpowiedzialności dla sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z regionu Dolnego Śląska 
powstał i został przetestowany w oparciu o doświadczenia dolnośląskich przed-
siębiorstw i organizacji pozarządowych. Było to możliwe dzięki realizacji licznych 
spotkań, programu grantowego oraz cyklu edukacyjnego. Tworzenie produktu 
wspierane było także realizowanymi badaniami o charakterze jakościowym, w 
oparciu o które powstał Raport na temat znajomości zagadnień związanych z 
CSR-em i współpracą z organizacjami pozarządowymi wśród dolnośląskich przed-
siębiorców. Wraz z ekspertami i specjalistami od społecznej odpowiedzialności 
zbadaliśmy poziom wiedzy i postawy przedsiębiorców wobec dwóch ważnych kwe-
stii poruszanych w ramach naszego projektu: współpracy międzysektorowej firm 
z organizacjami pozarządowymi oraz społecznej odpowiedzialności, jako metody 
zarządzania i rozwoju własnej firmy.

Więcej informacji o realizowanych działaniach oraz o wypracowanym produkcie, 
który jest dostępny również dla przedstawicieli sektora publicznego znajdą Pań-
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stwo na stronie projektu: www.odpowiedzialnybiznes.eu

Mamy nadzieję, że opracowana publikacja przybliży Państwu informacje na te-
mat sytuacji w regionach i krajach Unii Europejskiej oraz pozwoli na dostrzeżenie 
potencjalnych i przyszłych partnerów lub organizacji, z którymi mogą Państwo 
współpracować w tym obszarze. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z zespołem projektu. Chętnie odpowiemy 
na Państwa pytania i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości, które mogą się pojawić 
w związku z nowym i złożonym zagadnieniem, jakim jest społeczna odpowiedzial-
ność biznesu.

Więcej informacji o realizatorach tego innowacyjnego projektu znajdą Państwo 
na naszych stronach internetowych, na które również zapraszamy.

Lider projektu:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 
– www.dfop.org.pl

Partnerzy krajowi:

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
– www.krzyzowa.org.pl

heapmail Internet Solutions sp. z o. o. 
– www.hm.pl

Partner zagraniczny:

Istituto Formazione Operatori Azjendali 
– www.ifoa.it 
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1.1 Przedsiębiorstwa wspierające 
działania z zakresu CSR

CSR Info

ul. Łucka 2/4/6 lok.73, 00-845 Warszawa 
fax: +48 22 406 33 46, e-mail: redakcja@csrinfo.org, www.csrinfo.com.pl
Rok powstania 2007
Aleksandra Silwonik, e-mail: aleksandra.silwonik@csrinfo.org, 
tel.:+48 795 196 739

Obszar działania: ogólnopolski
CSRinfo to firma świadcząca wyspecjalizowane usługi edukacyjne i doradcze 

w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. 
Prowadzi również ogólnopolski portal internetowy o tej samej nazwie. CSRinfo.
org to branżowy portal o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym 
rozwoju. Jego pierwsza wersja powstała w grudniu 2007 roku i adresowany 
jest przede wszystkim do biznesu i jego otoczenia. Jego podstawową funkcją 
jest edukacja i umożliwienie przepływu informacji na polskim rynku. Pozwala on 
również firmom na komunikację swoich działań m.in. poprzez informacje praso-
we, rejestr raportów, czy powierzchnię reklamową. Poprzez system patronatów 
portal promuje wartościowe inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu i zrównoważonego rozwoju. Portal CSRinfo.org współpracuje również z 
siecią partnerów społecznych i organizacji biznesowych.

CR Navigator

ul. Wiślana 8 lok. 3, 00-317 Warszawa
tel.: + 48 22 892 00 22, www.crnavigator.pl
Rok powstania 2008
Redaktor kwartalnika: Karolina Błońska, e-mail: karolina@goodbrand.com
Redaktor strony: Barbara Szczęsna, e-mail: basia@goodbrand.com

Obszar działania: ogólnopolski
CR Navigator jest projektem nastawionym na promowanie wiedzy o biznesie 

społecznie odpowiedzialnym, którego najważniejszym elementem jest kwartalnik 
poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu oraz portal internetowy. Pierw-
szy numer kwartalnika oraz pierwsza edycja portalu pojawiła się w 2008 roku. 
Obydwa środki przekazu dają możliwość promocji wydarzeń i inicjatyw związanych 
ze społeczną odpowiedzialnością biznesu poprzez patronaty medialne. Strona 



9Baza firm, organizacji pozarządowych i instytucji 
działających w Polsce, we Włoszech i na terenie UE

jest źródłem informacji na temat wydarzeń związanych z CSR zarówno w Polsce 
jak i na świecie. Wydawcą jest firma GoodBrand & Company, specjalizująca się we 
wdrażaniu strategii zrównoważonego biznesu do firm w całej Europie.

1.2 Organizacje pozarządowe, organizacje 
nieformalne i instytuty naukowe 
wspierające działania z zakresu CSR

Fundacja Komunikacji Społecznej 

ul. Filtrowa 75/22, 02-032 Warszawa
tel.: +48 22 823 60 93, www.fks.org.pl
Rok powstania 2007
Jarosław Kril, e-mail: j.kril@kampaniespoleczne.pl, tel.: +48 502 538 324

Obszar działania: ogólnopolski
Organizacja pozarządowa, której misją jest wprowadzanie dobrej i odpowie-

dzialnej komunikacji, jako podstawowego warunku zgody, współpracy i zrozumie-
nia niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Od 13 lat zajmuje 
się marketingiem społecznym prowadząc badania, realizując kampanie społeczne 
i tworząc archiwum kampanii społecznych, które od 4 lat systematycznie publi-
kowane są na portalu www.kampaniespoleczne.pl. Podstawową misją Fundacji 
jest udostępnianie narzędzi marketingowych do promocji inicjatyw społecznych. 
Fundacja prowadzi również portal internetowy www.kampaniespoleczne.pl. Roz-
począł on działalność 1 stycznia 2008 roku. Portal zawiera artykuły na temat 
akcji społecznych i inicjatyw z zakresu CSR i CRM, prezentuje zarówno archi-
walne, jak i najnowsze kampanie społeczne z Polski i ze świata (w bazie serwisu 
znajduje się obecnie ponad 3 000 opisów projektów tego typu). Wydawcą portalu 
kampaniespoleczne.pl jest Fabryka Komunikacji Społecznej.

Inicjatywą z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest Konkurs Kam-
panie Społeczne Roku, który jest wspólną inicjatywą Fundacji Komunikacji Spo-
łecznej oraz portalu kampaniespoleczne.pl organizowaną od 2008 roku. Ideą 
Konkursu jest zwrócenie uwagi na najlepsze przykłady kampanii realizowanych 
w Polsce. Głównym kryterium oceny projektów jest marketingowe podejście do 
poruszanych problemów. Tytuł Kampania Społeczna Roku przyznawany jest kam-
paniom charakteryzującym się nowatorskim podejściem do kreacji, jak również 
skutecznością oddziaływania na grupy docelowe.
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Fundacja Centrum Strategii i Rozwoju 
IMPACT

ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel.: +48 666 344 233, e-mail: biuro@csri.org.pl, www.csri.org.pl
Rok powstania 2010
Dr Agata Rudnicka, e-mail: rudnicka@uni.lodz.pl

Obszar działania: ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Polski 
Centralnej

Celem działania fundacji CSR Impact jest wspieranie innowacji społecznych i 
promowanie społecznej odpowiedzialności oraz rozwoju zrównoważonego. Funda-
cja jest zainteresowana podnoszeniem etyki życia społecznego i gospodarczego, 
rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i ekonomii społecznej. W tych obsza-
rach prowadzone jest wsparcie planowania, wdrażania i doskonalenia procesów 
zarządzania, poprzez doradztwo, szkolenia, realizację projektów i wsparcie dzia-
łalności naukowo-badawczej. Przykładami prowadzonych działań są przygotowanie 
publikacji dotyczących współpracy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, 
a także nauczania CSR. Fundacja prowadzi również portal informacyjny www.csri.
org.pl, w ramach którego informuje o realizowanych spotkaniach, konferencjach i 
innych działaniach dotyczących odpowiedzialności biznesu. 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa 
tel.: +48 22 627 18 71, fax. +48 22 627 18 72 
e-mail: biuro@fob.org.pl, www.odpowiedzialnybiznes.pl
Rok powstania: 2000
Prezeska Zarządu, Dyrektorka Generalna Mirella Panek – Owsianska 
e-mail: mirella.panek-owsianska@fob.org.pl
Wicedyrektorka Justyna Januszewska
e-mail: justyna.januszewska@fob.org.pl

Obszar działania: ogólnopolski, prowadzi również współpracę 
międzynarodową 

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzial-
nego biznesu, jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia kon-
kurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środo-
wiska. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja 
pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności 
biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, 
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będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. Forum kieru-
je swoje działania przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw oraz korporacji 
ponadnarodowych, mających swoją siedzibę w Polsce. Prowadzony jest dla nich 
program partnerstwa na indywidualnych zasadach. Obecnie partnerami strate-
gicznymi FOB jest ponad 40 przedsiębiorstw, które w jego ramach mają dostęp 
do specjalistycznej wiedzy, zapewnioną promocję w ramach partnerstwa, moż-
liwość wymiany dobrych praktyk oraz budowania sieci kontaktów. Forum Odpo-
wiedzialnego Biznesu prowadzi również działania mające na celu upowszechnianie 
wiedzy na temat CSR oraz realizację badań. 

W tym celu realizowane są konkursy (Konkurs Raporty Społeczne, Pióro Od-
powiedzialności – konkurs dla dziennikarzy, Konkurs „Moje odpowiedzialne waka-
cje”), rankingi (Ranking Odpowiedzialnych Firm), coroczny Raport Odpowiedzialny 
Biznes w Polsce. Dobre praktyki, a także konferencje, targi i spotkania. Forum 
prowadzi również projekt edukacyjny dla Studentów – Liga Odpowiedzialnego Biz-
nesu. 

Forum prowadzi również współpracę międzynarodową. Od 2002 roku jest 
partnerem narodowym CSR Europe - sieci organizacji promujących koncepcję 
odpowiedzialnego biznesu w Europie. 

Dzięki tej współpracy działalność Forum zyskała międzynarodowy wymiar. 
Przekłada się to na europejski charakter realizowanych programów i umożliwia 
korzystanie z dorobku innych europejskich organizacji. W maju 2008 roku Forum 
przystąpiło do Global Compact, CSR360 Global Partner Network, World Busi-
ness Council for Sustainable Development (WBCSD) na rzecz zrównoważonego 
rozwoju w Polsce.  

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
tel.: +48 22 622 01 22, 622 02 08, 622 02 09, faks: +48 22 622 02 11
e-mail: arfp@filantropia.org.pl, www.filantropia.org.pl
Rok powstania: 1998
Dagmara Kruczkowska, e-mail: d.kruczkowska@filantropia.org.pl
tel. +48 22 622 01 22
Patrycja Rokicka, e-mail: p.rokicka@filantropia.org.pl
tel. +48 22 622 01 22

Obszar działania: ogólnopolski
Akademia Rozwoju Filantropii jest stowarzyszeniem, które postawiło sobie na 

celu propagowanie i pobudzanie prospołecznych postaw filantropijnych, w szcze-
gólności podejmowanie działań na rzecz współpracy między sektorami: przedsię-
biorców, organizacji pozarządowych i administracji publicznej, w tym samorzą-
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dów oraz wspieranie takich działań podejmowanych przez organizacje o celach 
niezarobkowych i społeczności lokalne – w zakresie rozwoju filantropii. Stowarzy-
szenie realizuje swój cel poprzez wiele różnorodnych działań: promocję filantro-
pii, współpracę z przedsiębiorstwami, udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i 
intelektualnej dla organizacji pozarządowych i organizacji, przyznawanie nagród, 
wymianę doświadczeń, działalność wydawniczą i inne podobne działania. Akade-
mia prowadzi szereg działań związanych z filantropią korporacyjną. Pierwszym 
polem działań jest aktywizacja i pobudzanie współpracy w ramach społeczności 
lokalnych. Drugim polem działania Akademii jest realizowanie i wsparcie progra-
mów stypendialnych dla studentów i młodzieży szkolnej.  Kolejnym polem działa-
nia jest promocja i administrowanie funduszami wieczystymi. Akademia obejmuje 
również swoimi działaniami aktywizację osób w wieku 50+, realizując kampanię 
społeczną i program edukacyjny „Aktywnie w 50plus”. Ostatnim polem działa-
nia Akademii jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W ramach działań upo-
wszechniających i promujących tę ideę organizowany jest konkurs Dobroczyńca 
Roku oraz program „Koalicja Prezesi – wolontariusze”.  Dobroczyńca Roku to 
ogólnopolski konkurs organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
od 1997 roku, jest największym i najbardziej rozpoznawalnym programem propa-
gującym skuteczne przedsięwzięcia społeczne, w których realizację włączają się 
przedsiębiorcy. Służy promocji dużych, średnich i małych firm zaangażowanych 
w rozwój lokalnych społeczności oraz upowszechnianiu informacji na temat form 
współpracy organizacji pozarządowych ze środowiskiem biznesu. Projekt „Koali-
cja Prezesi – wolontariusze” to z kolei inicjatywa, której celem jest jest otwarcie 
dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także 
propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytyw-
nych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim cza-
sem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. 
Akademia prowadzi również stronę internetową  dobrybiznes.info.

Fundacja „Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel.: + 48 22 630 96 99, fax: + 48 22 826 25 96, 
tel. kom.: + 48 509 912 352, e-mail: iped@kig.pl, www.iped.pl
Rok powstania: 1993
Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zatrudnienie Fair Play”:
Paulina Bednarz, e-mail: pbednarz@fairplay.pl, tel.: +48 22 630 98 04 
Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”:
Agata Rozalska, e-mail: arozalska@fairplay.pl, tel.: +48 22 630 96 99 
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Inne projekty oraz działania Instytutu z zakresu CSR:
Anna Szcześniak, e-mail: aszczesniak@kig.pl, tel.: +48 22 630 98 01

Obszar działania: ogólnopolski
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” 

rozpoczęła swoją działalność na początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych w 
Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think 
tank. Jego misją jest wspieranie reform rynkowych, rozwoju instytucji demokra-
tycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej poprzez 
obiektywne badania, analizy, edukację i opracowywanie rekomendacji dla polityki 
gospodarczej. Instytut jest zapleczem intelektualnym Krajowej Izby Gospodar-
czej, największej polskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców. Instytut 
prowadzi działania międzynarodowe, współpracuje przede wszystkim ze swoimi 
odpowiednikami z innych krajów, nie tylko Unii Europejskiej, ale również Ameryki 
Północnej. Na terenie Polski współpraca obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale 
również związki pracodawców i przedsiębiorców, uniwersytety, organizacje poza-
rządowe oraz  inne instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Działania Instytutu 
skierowane są do przedsiębiorców bez względu na ich wielkość i branżę. Nie mniej 
jednak w przypadku społecznej odpowiedzialności biznesu szczególną uwagę po-
łożono na małe i średnie przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że najczęściej to 
właśnie w nich najtrudniej jest wdrożyć koncepcję CSR. 

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” 
prowadzi obecnie szereg działań związanych z koncepcją społecznej odpowie-
dzialności biznesu, przy czym kluczowe zamykają się pod wspólną nazwą „fair 
play”. Pierwszym rozpoczętym był Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. W jego ramach od 1998 r. promowane i nagradza-
ne są firmy kierujące się na co dzień w swojej działalności szeroko pojętymi za-
sadami etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. „Przedsiębiorstwa Fair 
Play” prowadząc działalność gospodarczą dobrowolnie troszczą się jednocześnie 
o społeczność lokalną oraz środowisko naturalne. Instytut opracował również 
Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Zatrudnienie Fair Play”. Jest to pro-
fesjonalny system zarządzania kapitałem ludzkim, który ma w zamierzeniu maksy-
malizować zaangażowanie pracowników organizacji w tworzenie jej sukcesu. 
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Forum Darczyńców 

ul. Marszałkowska 62 lok. 6, 00-545 Warszawa
tel.: +48 535 990 910, +48 22 247 27 59
e-mail: poczta@forumdarczyncow.pl, www.forumdarczyncow.pl
Rok powstania: 2004 
Magdalena Pękacka, e-mail: magdap@forumdarczyncow.pl

Obszar działania: ogólnopolski
Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finanso-

wo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. Forum zrze-
sza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje na różnorodne inicja-
tywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego. Organizacje te działają w 
takich obszarach jak: nauka i edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, dzie-
dzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, zwalczanie bezrobocia, rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, rozwój terenów wiejskich i przedsiębiorczości, 
przestrzeganie praw człowieka, współpraca międzynarodowa. Każda z nich okre-
śla własne cele, priorytety, zasady i normy przyznawania wsparcia. Odbiorcami 
pomocy członków Forum są najczęściej inne organizacje pozarządowe, obywatel-
skie grupy nieformalne, placówki oświatowe i kulturalne, a niekiedy także osoby 
indywidualne. Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności 
grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. 

Forum Darczyńców realizuje działania związane z doskonaleniem metod dzia-
łania fundacji korporacyjnych w Polsce i promocji filantropii. Przykładowym dzia-
łaniem na tym polu jest program „Standardy działania fundacji korporacyjnych” 
– w jego ramach Forum realizuje kompleksowy program wsparcia dla fundacji kor-
poracyjnych. Na początku projektu odbyły się badania fundacji korporacyjnych z 
całej Polski, następnie zostaną one podsumowane i w kolejnych latach na ich pod-
stawie odbędzie się cykl spotkań i warsztatów dla pracowników fundacji korpo-
racyjnych. Forum prowadzi również konkurs „Liderzy Filantropii”. W jego trakcie 
nagradza się w kilku kategoriach instytucje, które przekazały najwięcej środków 
na pomoc jej potrzebujących.
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Centrum Etyki Biznesu – CEBI 

Centrum Etyki Biznesu - Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa
tel.: +48 22 519-22-58, e-mail: cebi@cebi.pl, www.cebi.pl
Rok powstania: 1999

Obszar działania: ogólnopolski
Centrum Etyki Biznesu jest ośrodkiem badań i studiów na rzecz rozwoju ety-

ki biznesu w Polsce i miejscem spotkań przedstawicieli biznesu i środowiska 
akademickiego dążących do promocji etyki życia gospodarczego jako warunku 
prowadzenia biznesu w sposób skuteczny i odpowiedzialny. Centrum prowadzi 
współpracę z instytucjami naukowymi o podobnym profilu, a także organizacjami 
gospodarczymi, zarówno z Polski jak i z innych krajów Świata. Centrum skupia się 
głównie na realizacji projektów badawczych, dostarczaniu rozwiązań z zakresu 
etyki w biznesie, organizacji i uczestnictwie w konferencjach naukowych, a także 
na opracowywaniu publikacji i prowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu odpo-
wiedzialnego biznesu. 

Centrum Etyki Biznesu – CEBI prowadzi szereg programów i projektów zwią-
zanych z etycznym prowadzeniem biznesu oraz społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. Pierwszym projektem realizowanym przez CEBI, choć odbywał się on 
już przed powstaniem Centrum, był „Seminarium etyki w biznesie, działalności 
gospodarczej i zarządzaniu”, który jest realizowany od 1994 r. Kolejnym jest 
realizowana od 2000r. coroczna Ogólnopolska Konferencja CEBI. Centrum reali-
zowało również V Światowy Kongres Etyki Biznesu, który odbył się w Polsce w 
2012 roku.

1.3 Związki pracodawców 

Business Centre Club
pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa 
tel.: + 48 22 582 61 02, e-mail: biuro@bcc.org.pl, www.bcc.org.pl
Rok powstania: 1991
Hanna Nowakowska, e-mail: hanna.nowakowska@bcc.org.pl
tel.: + 48 22 582 61 51

Obszar działania: ogólnopolski
BCC jest klubem zrzeszającym 2500 członków (osób i firm) reprezentujących 

blisko 250 miast, skupiających się w 24 lożach regionalnych na terenie całej 
Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe kor-
poracje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, naj-
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więksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kan-
celarie prawne. BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju 
gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich 
przedsiębiorców. Od 2002 roku Business Centre Club reprezentuje interesy pra-
codawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i jako związek 
pracodawców uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych i gospodar-
czych kraju. BCC jest inicjatorem Forum Dialogu, płaszczyzny komunikowania 
się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju 
Polski. Forum Dialogu skupia środowiska gospodarcze, naukowe, dziennikarskie, 
prawnicze, lekarskie i studenckie, reprezentujące 25 ogólnopolskie organizacje 
składające się z 1800 stowarzyszeń publicznych, obejmujących swym oddziały-
waniem ponad 5 mln obywateli.

Polska Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych „Lewiatan” 

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel.: +48 22 55 99 900, fax. +48 22 55 99 910
e-mail: lewiatan@pkpplewiatan.pl, www.pkpplewiatan.pl 
Rok powstania: 1999
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. rozwoju Zbigniew Gajewski
e-mail: zgajewski@pkpplewiatan.pl, tel.:  22 55 99 916 

Obszar działania: ogólnopolski
PKPP Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3750 

firm zatrudniających w sumie ponad 700 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trój-
stronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEURO-
PE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec 
Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Podstawo-
wymi celami Konfederacji są: ochrona praw i reprezentowanie interesów zrze-
szonych organizacji pracodawców wobec związków zawodowych pracowników 
oraz organów władzy publicznej, ale także prowadzenie działań na rzecz rozwoju 
rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

PKPP Lewiatan wspólnie z firmą Deloitte Advisory Sp. z o. o. prowadzi rów-
nież projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Głównym ce-
lem jednego z takich projektów była promocja wśród przedsiębiorców sposobów 
planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami, jako aspektu kluczowego 
dla właściwej realizacji działań społecznie odpowiedzialnych i budowania kapitału 
społecznego na poziomie firmy. Projekt stanowił kontynuację projektu Promocja 
standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach realizowanego 
przez PKPP Lewiatan, 
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ZZ Solidarność oraz firmę Deloittte od kwietnia 2009 r. do końca września 
2010 r. W projekcie wypracowane, przetestowane i spopularyzowane zostały 
narzędzia planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami, jako elementu 
niezbędnego do efektywnej realizacji działań CSR. Wartością dodaną projektu 
jest opracowanie narzędzi i zestawu DP do samodzielnego, bezpłatnego wyko-
rzystania w mapowaniu interesariuszy, planowaniu i prowadzeniu dialogu przez 
wszystkie zainteresowane podmioty. 

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej 

ul. Brukselska 7, 03 - 973 Warszawa
tel.: +48 22 518 87 00, fax: +48 22 828 84 37, www.pracodawcyrp.pl
Rok założenia: 1989
Departament Relacji: tel.: +48 22 518 87 33, 
e-mail: m.kitlas@pracodawcyrp.pl
Departament Zagraniczny, tel.: +48 22 518 87 61
e-mail: e.forowicz@pracodawcyrp.pl

Obszar działania: ogólnopolski
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców 

Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Po-
wstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje 7500 firm: od małych przedsię-
biorstw po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na świato-
wych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają 

ok. 4 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy 
prywatne. Federacja prowadzi współpracę z partnerami z Polski i Europy. Oferuje 
swoim członkom szeroki zakres usług 

z zakresu doradztwa, organizacji spotkań i konferencji, pośrednictwa i arbitra-
żu. Pracodawcy RP prowadzą również działania z zakresu rzecznictwa interesów 
przedsiębiorców i monitorowania prawa. 

Pracodawcy RP realizują obecnie, wspólnie z największymi Polskimi przedsię-
biorstwami, projekt Koalicja CR. Jest to projekt realizowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia 
adaptacyjności). Głównym celem projektu 

jest pomoc we wdrażaniu przez przedsiębiorców zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Cel ten realizowany jest poprzez upowszechnianie, rozwijanie 
narzędzi i standardów CR (ang. corporate responsibility). Głównym elementem 
projektu jest opracowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu jako kanonu zasad, 
którymi powinny kierować się odpowiedzialne przedsiębiorstwa oraz stworzenie 
podręcznika zawierającego praktyczne wskazówki do wdrażania strategii CR w 
firmach. Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu i podręcznik powstają na podstawie 
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wyników badań opinii publicznej, najważniejszych grup interesariuszy oraz pra-
cowników przedsiębiorstw.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa 

ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań 
tel.: +48 61 869 01 00, fax: +48 61 869 01 01
e-mail: wiph@wiph.pl, www.wiph.pl
Rok Założenia: 1989
Anna Wasikiewicz, e-mail: a.wasikiewicz@wiph.pl

Obszar działania: Wielkopolska 
Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa powstała w 1989 roku, jako jeden 

z pierwszych związków pracodawców w Polsce. Jej celem jest reprezentowanie 
i obrona praw przedsiębiorców, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i krajo-
wym.  Izba dąży również do poprawy konkurencyjności regionu Wielkopolski. Izba 
realizuje między innymi działania sieciujące, inicjuje tworzenie klastrów, prowadzi 
szkolenia i realizuje projekty w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, in-
nymi organizacjami pracodawców, a także administracją lokalną i centralną. Izba 
realizowała w okresie 1.06.2011r. - 30.11.2012r. wraz ze Stowarzyszeniem 
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP projekt AS Biznesu. 
Jego celem była promocja i pomoc przedsiębiorstwom 

we wdrażaniu koncepcji CSR. Projekt składa się z trzech podstawowych ele-
mentów. Pierwszym jest Klub AsBiznesu – cykl spotkań przeznaczony dla przed-
siębiorców, w czasie których omawiano kolejne zagadnienia związane ze społecz-
ną odpowiedzialnością biznesu. Kolejnym działaniem był plebiscyt 

na As Biznesu, który miał na celu wyłonienie i promocję społecznie odpowie-
dzialnych praktyk realizowanych przez wielkopolskie przedsiębiorstwa. Ostatnim 
elementem był kwartalnik 

pod tytułem „As Biznesu” poświęcony koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu. W ramach projektu przeprowadzono również w mediach kampanię infor-
macyjną i promocyjną. Innymi projektami realizowanymi przez WIPH związanymi z 
CSR były m. in. projekty „CSR - społeczna wizytówka odpowiedzialnego przedsię-
biorstwa” i „Akademia Menadżerów CSR – projekt szkoleniowy”.  
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1.4 Instytucje Dolny Śląsk 

Dolnośląska Federacja Organizacji 
Pozarządowych

pl. Solidarności 1/3/5 V piętro, pok. 515, 53-661 Wrocław 
tel./fax: +48 71 793 23 24, e-mail: dfop@dfop.org.pl, www.dfop.org.pl
Rok powstania: 2004
Maria Lewandowska-Mika, e-mail: maria.mika@dfop.org.pl
tel.: +48 71 793 23 24

Obszar działania: Dolny Śląsk
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem sto-

warzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska i zrzesza 
obecnie 119 organizacji pozarządowych. Podstawowym zadaniem Federacji jest 
budowanie płaszczyzny współpracy, wymiana informacji i doświadczeń oraz ini-
cjowanie wspólnych działań. Federacja pełni rolę rzecznika interesów organiza-
cji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za 
słabe by przeforsować swoje pomysły i gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia 
wspólnego stanowiska. Federacja zapewnia również wsparcie merytoryczne i do-
radztwo dla organizacji członkowskich z zakresu CSR, ekonomi społecznej, zarzą-
dzania równościowego i profesjonalizacji organizacji pozarządowych. Dolnośląska 
Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi współpracę z organizacjami, in-
stytucjami i przedsiębiorstwami na poziomie krajowym i międzynarodowym, sku-
piając się na Europie Wschodniej, wschodnich Niemczech oraz regionie Reggio 
Emilia we Włoszech. 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje projekty związane 
ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Kluczowym jest projekt „Współpraca 
międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Jego celem jest 
stworzenie narzędzia regionalnego wsparcia wdrażania i promocji społecznej od-
powiedzialności biznesu oraz współpracy międzysektorowej na granicy przedsię-
biorstw, organizacji pozarządowych i administracji. W ramach projektu zreali-
zowano program edukacyjny Dolnośląska Akademia Menadżerów CSR, Program 
Małych Grantów oraz zaanimowano powstanie Dolnośląskiej Federacji Przedsię-
biorstw Społecznie Odpowiedzialnych. We wszystkich tych programach kluczowy 
nacisk kładziony był na networking i budowanie partnerstwa pomiędzy przedsię-
biorstwami, a organizacjami pozarządowymi. Federacja prowadzi również projekt 
„Różni, ale równi” w ramach, w ramach którego prowadzi działania edukacyjne i 
strażnicze z zakresu równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 
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Związek Pracodawców Dolnego Śląska 

ul. Szewska 3, 50- 053 Wrocław
tel./fax: +48 71 341 07 21, tel. kom.: +48 784 630 077
e-mail: biuro@zpds.com.pl, www.zpds.com.pl
Rok powstania: 1991

Obszar działania: Dolny Śląsk 
ZPDŚ  jest związkiem pracodawców, zrzeszającym przedsiębiorców z regionu 

Dolnego Śląska. Działa jako instytucja non profit, przeznaczając całość swoich 
dochodów na finansowanie celów statutowych. Od początku swojego funkcjono-
wania ZPDŚ był zaangażowany w działanie na rzecz wspierania pracodawców, 
tworzenie nowoczesnego środowiska pracy na Dolnym Śląsku, a także w pogłę-
bianie dialogu społecznego, poprzez udział w negocjacjach oraz konsultacjach 
między reprezentantami rządu, pracodawców oraz pracobiorców. Przedstawi-
ciele ZPDŚ są członkami stałych komitetów Konfederacji Pracodawców Polskich, 
Trójstronnej Komisji Społeczno-Gospodarczej, Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz 
rad zatrudnienia wszystkich szczebli, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, 
Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Zespołu Akre-
dytacyjnego przy Kuratorium Oświaty. ZPDŚ jest członkiem Pracodawców RP, 
prowadzi również współpracę z organizacjami pozarządowymi, związkami praco-
dawców i innymi podmiotami z regionu.

ZPDŚ prowadził projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. 
Były to między innymi „Koncepcja CSR oraz elastyczne formy pracy instrumen-
tami wspomagającymi adoptowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian go-
spodarczych”. Głównym celem projektu była promocja i upowszechnienie wśród 
dolnośląskich pracowników i przedstawicieli organizacji pracodawców elastycz-
nych form pracy w kontekście godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz idei 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w odniesieniu do lokalnego rynku 
pracy. Projekt miał charakter informacyjno-promocyjny. W jego ramach odbywały 
się konferencje, spotkania i seminaria. Wydano również publikację na temat kon-
cepcji CSR. 
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Dolnośląska Izba Gospodarcza

ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
tel.: +48 71 344-78-25, 71 372-44-91, fax.: +48 71 343-45-97 
e-mail: biuro@dig.wroc.pl, www.dig.wroc.pl
Rok powstania: 
Iwona Wielgo, e-mail: wielgo@dig.wroc.pl, tel. tel.: +48 71 344-78-25

Obszar działania: Dolny Śląsk 
DIG jest organizacją samorządu gospodarczego, niezależną od władz lokal-

nych i państwowych, zrzeszającą podmioty gospodarze niezależnie od ich własno-
ści, posiadającą osobowość prawną. Misją Dolnośląskiej Izby Gospodarczej jest 
świadczenie pomocy swoim członkom i podmiotom zewnętrznym w obszarach 
ich aktywności gospodarczej, a także działania na rzecz integracji środowiska 
przedsiębiorców. Satysfakcja członków i podmiotów współpracujących z Izbą jest 
wyznacznikiem jej sukcesu. DiG oferuje usługi z zakresu szkoleń, networkingu, 
informowania o funduszach unijnych, pośrednictwa we współpracy międzynaro-
dowej, reprezentacji członków, przygotowania publikacji oraz dbania o etykę pro-
wadzenia działalności gospodarczej w regionie. 

DIG prowadzi intensywną współpracę zagraniczną z wieloma izbami, władzami 
regionalnymi, fundacjami i agencjami rozwoju regionalnego z terenu całej Europy, 
aktywnie wyszukuje oferty firm zagranicznych. Udziela również bezpłatnych kon-
sultacji firmom członkowskim, które są zainteresowane rozpoczęciem lub rozwi-
nięciem eksportu. Dolnośląska Izba Gospodarcza realizowała projekty związane 
ze swoim zakresem działań, których część dotyczyła bezpośrednio społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Pierwszym był projekt Podnoszenie świadomości do-
tyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie wśród firm z sektora 
MSP, który rozpoczął się w 2004 roku. Celem projektu było podniesienie świado-
mości małych i średnich przedsiębiorców na temat społecznie odpowiedzialnego 
biznesu, promowanie tej idei oraz wymiana dobrych praktyk w Unii Europejskiej 
oraz w Polsce.
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Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw 
Społecznie Odpowiedzialnych

pl. Solidarności 1/3/5 V piętro, pok. 515 , 53-661 Wrocław 
tel.: +48 71 793 23 24, www.odpowiedzialnybiznes.eu
Rok powstania: 2012
Piotr Domański, e-mail: piotr.domanski@dfop.org.pl
tel.: +48 71 793 23 24

Obszar działania: Dolny Śląsk
Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych zrzesza 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, 
inne podmioty i osoby prywatne zainteresowane koncepcją społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Federacja oferuje swoim członkom wsparcie merytoryczne, 
organizacyjne oraz informacyjne z zakresu społecznej odpowiedzialności bizne-
su. 



23Baza firm, organizacji pozarządowych i instytucji 
działających w Polsce, we Włoszech i na terenie UE

Instytucje CSR 
we Włoszech 
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2.1 Wspieranie sektora NGO, rozwój 
i zarządzanie strategiami CSR 
we Włoszech

Przegląd Sektora Trzeciego we Włoszech

Według najnowszych źródeł ISTAT – Włoskiego Instytutu Statystycznego, kra-
jowy trzeci sektor liczy ok. 235 tysięcy organizacji non-profit (5,4% organizacji), 
500 tysięcy pracowników (2,5% siły roboczej) oraz ponad 4 miliony wolontariu-
szy. 

Badania pokazują, że wartość ekonomiczna trzeciego sektora wynosi ok. 67 
bilionów euro, 4,5% krajowego PKB.

Przyjęta definicja organizacji non-profit nie funkcjonuje w prawodawstwie wło-
skim: definicja owa musi zostać skorygowana poprzez uwzględnienie przepisów 
szczegółowych oraz ustaw regionalnych dotyczących zdrowia i pomocy społecz-
nej, które ukazują zróżnicowanie włoskiego trzeciego sektora.
Trzeci sektor stanowią następujące podmioty:
1. Podmioty gospodarcze oraz stowarzyszenia nieposiadające osobowości 

prawnej (uznawane prawnie lub zarejestrowane): każde zgromadzenie, re-
gulowane przez Kodeks Cywilny, które jest zorganizowane w celu działania 
innego niż biznesowe (sport, kultura, opieka społeczna, każdy inny obszar).

2. Organizacje wolontariatu: szeroki wachlarz organizacji prywatnych zajmują-
cych się problematyką zdrowia i usługami opiekuńczymi regulowanymi przez 
Uchwałę Sejmu 266/1991. Pracownicy mogą otrzymywać wynagrodzenie lub 
pracować w ramach wolontariatu.

3. Spółdzielnie socjalne: regulowane przez Ustawę 381/1991, mające za zada-
nie włączenie lokalnej społeczności w promocję kapitału ludzkiego i integrację 
obywateli. Mają charakter publiczny (cele) oraz prywatny (forma organizacyj-
na). Prawo rozróżnia spółdzielnie produkcyjne i usługowe (typ A) oraz spół-
dzielnie skupiające osoby wykluczone społecznie (typ B). 

4. Fundacje: obejmują różne nazewnictwo oraz zakres działania, np. fundacje 
bankowe, fundacje korporacyjne, fundacje kulturalne, fundacje społeczne itd.

5. Organizacje pozarządowe: których obszarem działalności jest współpraca 
międzynarodowa.

Trzeci sektor a Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Przegląd włoskiego CSR rozpocząć należy od wielu inicjatyw korporacyjnych, 
tak państwowych jak i prywatnych, które charakteryzują się różnymi postawami 
i narzędziami.

Nie mniej jednak, obecnie włoski trzeci sektor nie zapewnia systemowego, 
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spójnego czy instytucjonalnego podejścia wobec CSR:
•  nie ma organizacji non-profit ani instytucji, których misja skupiałaby się na 

CSR,
•  większość ustrukturyzowanych inicjatyw CSR, które włączają także trzeci 

sektor/NGO zapoczątkowują firmy, stowarzyszenia biznesowe lub instytucje 
państwowe,

•  systemowe, organizacyjne podejście do kwestii CSR jest realizowane przez 
duże i dobrze ustrukturyzowane organizacje (np. sektor spółdzielczy);

•  mimo, iż współpraca między biznesem a NGO jest brana pod uwagę, istnieje 
pewien rodzaj “wzajemnego braku zaufania”, który tworzą uprzedzenia (np. 
nieetyczne nastawienie biznesu vs. nieprofesjonalne zachowanie NGO);

•  w dziedzinie CSR – tzw. “społecznego partnerstwa”, firmy z różnych powodów 
wolą wdrażać działania związane z wewnętrznym funkcjonowaniem (np. pomoc 
społeczna/relacje z pracownikami, biznes i marketing, „zielona” polityka, wiary-
godność społeczna) niż skupiać się na współpracy z podmiotami społecznymi;

•  wiele NGO realizuje działania CSR bez umiejętności „rozpoznania”, instytucjo-
nalizowania, wypromowania ich w odpowiedni sposób;

•  literatura fachowa (badania, publikacje) dot. kwestii CSR i trzeciego sektora 
właściwie nie istnieje, stąd trudno jest przedstawić wiarygodny, kompleksowy 
i „naukowy” przegląd tej tematyki.

Mimo powyższej krytyki, nie można nie podkreślić, że debata i rosnąca świado-
mość CSR wraz z potrzebą przyjęcia bardziej integralnej, sformalizowanej i świa-
domej postawy oraz nastawienia względem CSR wzrastają w trzecim sektorze:
•  niektóre NGO (głównie organizacje drugiego poziomu, takie jak centra wolon-

tariatu: patrz punkt C poniżej) włączają CSR do swojej działalności, przyjmując 
czytelne, strategiczne i zinstytucjonalizowane podejście;

•  kwestia transparentności i wiarygodności wobec wewnętrznych i zewnętrz-
nych interesariuszy staje się priorytetem strategicznym, poświadczonym 
przez rosnącą liczbę dokumentów i raportów dot. wiarygodności i zrównowa-
żonego rozwoju;

•  działania proekologiczne oraz zielone inicjatywy stają się integralną częścią 
struktury organizacyjnej i działań NGO;

•  dostrzeżenie potrzeb pracowników, wolontariuszy i aktywistów (np. równowa-
ga życia zawodowego z prywatnym, zarządzanie wykluczające dyskryminację 
wiekową czy płciową) pojawia się coraz częściej;podejście „wygrana-wygrana” 
jest traktowane jako jedna z alternatyw, innowacyjna i korzystna strategia 
rozwijania działań pozyskiwania funduszy, realizowania wspólnych projektów z 
podmiotami gospodarczymi.



Społeczna odpowiedzialność26

Przykłady inicjatyw CSR realizowanych przez podmioty 
trzeciego sektora – Reggio Emilia 

Doświadczenie Włoskich Centrów Wspierania Wolontariatu
We Włoszech istnieje rozbudowana sieć Centrów Wspierania Wolontariatu 

(CWW). Takie centra powstają na mocy Ustawy 266/91 oraz Dekretu Ministe-
rialnego z dnia 8 października 1997 roku. Pozostają do dyspozycji organizacji 
wolontariatu oraz, w tym samym czasie, są zarządzone przez nie, zgodnie z 
zasadą autonomii wolontariatu, którą Ustawa wyraźnie zatwierdza.  Centra dzia-
łają aktywnie w każdym włoskim regionie poza autonomiczną prowincją Bolzano. 
Spośród 78 centrów istniejących we Włoszech, 65 ma zasięg prowincjonalny, 9 
regionalny oraz 4 są międzyprowincjonalne lub subprowincjonalne.

Funkcje CVS oraz główne role są następujące:
- promocja wolontariatu (spotkania i konferencje, kampanie promocyjne, organi-

zacja wydarzeń publicznych, pokazy, wystawy, publikacje, działania ze szkołami 
i wybranymi grupami itp.);

- usługi doradcze dla oddolnych organizacji wolontariatu, włączając w to wspar-
cie dla grup i osób prywatnych na etapie tworzenia ich organizacji, dobieranie 
i szkolenie potencjalnych wolontariuszy, wsparcie w zakresie administracji, ko-
munikacji, zarządzania grantami, pozyskiwania funduszy, tworzenia sieci itp.;

-  szkolenia;
-  informowanie, dokumentowanie oraz badania.

Mimo braku kompleksowej, instytucjonalnej polityki CSR w sektorze trzecim, 
niektóre Centra rozwijają własne strategie.

CWW w prowincji Genova (www.celivo.it) 
Od 2003 roku Centrum Wspierania Wolontariatu w Genovie – CELIVO – współ-

pracuje z lokalnym Stowarzyszeniem Pracodawców, potwierdzając ową współpra-
cę poprzez sporządzenie protokołu ustaleń. Pośród działań rozwijanych wspólnie 
znajdują się:
•  Nagroda dla Innowacyjnego Partnerstwa Społecznego: stwarza szansę nagra-

dzania i promowania najbardziej interesujących i innowacyjnych modeli współ-
pracy firm i organizacji wolontariatu. 
Od 2005 roku ok. 100 wspólnych projektów zostało zaprezentowanych.

•  Prezentowanie dotacji: od 2007 roku stowarzyszenia wolontariuszy korzysta-
ją ze specjalnie zaprojektowanej strony internetowej, na której promuje się i 
prezentuje projekty przed gronem 1500 firm z regionu chętnych do przekaza-
nia wsparcia finansowego oraz niematerialnego (np. personel).
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CWW w prowincji Reggio Emilia 
(www.darvoce.org) 

Od 2009 roku Centrum DarVoce jest aktywnie zaangażowane w dwie kampa-
nie CSR:
1)  Na poziomie instytucjonalnym.Relacje z instytucjami państwowymi i przed-

stawicielami biznesu, np.:
•  współpraca ze Związkiem Zawodowym Księgowych w zakresie usług księ-

gowych oraz szkolenia stowarzyszeń wolontariuszy,
•  członkostwo w jury Nagrody za Innowacyjność w Zrównoważnym Rozwoju 

przyznawaną przez Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców Reggio Emi-
lia,

•  uczestnictwo w Społecznym i Ekonomicznym Obserwatorium Izby Gospo-
darczej Reggio Emilia.

Zwiększanie świadomości, np.:
•  gazetka “Darvoce Informa” poświęcona lokalnym doświadczeniom CSR
•  udział w lokalnych, krajowych i europejskich wydarzeniach CSR

2)  Na poziomie operacyjnym:
•  poszukiwanie szkoleń i warsztatów CSR dla NGO: np. definicja CSR, jak 

rozwijać projekty dla firm itp.
•  Doradztwo skierowane do NGO w zakresie rozwijania projektów CSR we 

współpracy z przedsiębiorstwami.
•  Usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych zainteresowanych współ-

pracą z NGO na rzecz CSR (np. znajomość realiów społecznych, dostar-
czanie brakujących dóbr, dotacje, itp.).

•  Badania i publikacje: pierwsze w regionie badanie CSR we współpracy ze 
Związkiem Zawodowym Księgowych oraz Katolickim Uniwersytetem w Me-
diolanie (do projektu włączyło się ponad 300 firm różnej wielkości).

Firmowa polityka pomocy społecznej 
Coopselios (www.coopselios.com) 

Coopselios to spółdzielnia socjalna typu A mająca ponad 3 tysiące członków z 
siedzibą w Reggio Emilia. Działa jednak aż w 7 regionach i ponad 170 jednostkach 
na różnych obszarach CSR: opieka nad osobami starszymi, edukacja wczesnosz-
kolna, niepełnosprawność fizyczna i umysłowa, integracja zdrowotna i społeczna, 
młodzież. Służy dziennie ponad 7 tysiącom mieszkańców.

Coopselios realizuje CSR tak poprzez opiekę społeczną w regionie, kraju oraz 
na poziomie międzynarodowym, jak i własną politykę opieki socjalnej.

Spośród wewnętrznych inicjatyw warto wspomnieć:
•  Biuro Pomocy Społecznej: celem jest zapewnienie wsparcia oraz znalezienie 

najlepszych rozwiązań na rzecz równowagi życia zawodowego i prywatnego 
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pracowników z wykorzystaniem wewnętrznych i lokalnych usług, które mogą 
rozwiązywać problemy pracowników (np. opieka nad dziećmi i osobami starszy-
mi, elastyczny czas pracy).

•  Ubezpieczenie zdrowotne: dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne jest oferowa-
ne wszystkim pracownikom i pokrywa wydatki nierefundowane przez państwo-
we ubezpieczenie.

•  Wakacyjne kurorty: firma wynajmuje 4 apartamenty w różnych kurortach, któ-
re udostępnia pracownikom za atrakcyjną cenę.

•  Porozumienia ze sklepami i usługodawcami wspierające prawa ich pracowników.

Partnerstwo Społeczne: współpraca między przedsiębiorstwami 
a organizacjami non-profit

Współpraca między Związkiem Pośredników Nieruchomości, 
agencją pośrednictwa i Stowarzyszeniem Per di qua na rzecz walki 
z wykluczeniem społecznym młodocianych

Agencja wspiera projekty stowarzyszenia za pomocą dotacji oraz integruje 
działalność CSR w ramach certyfikatu SA8000.

www.unionbrokers.it, http://perdiqua.blogspot.it

Alice Modena Onlus

Stowarzyszenie profilaktyki udarów współpracuje z Grupą CMS, przedsiębior-
stwem średniej wielkości (http://www.gruppocms.com/en/) działającą w sektorze 
budownictwa kontraktowego. Stowarzyszenie, wraz z personelem medycznym 
realizuje kampanię informacyjną, zwiększa świadomość zagrożenia chorobą oraz 
oferuje badania medyczne w miejscu pracy dla ponad 200 pracowników. Badania 
są współfinansowane przez firmę.

www.alicemodenaonlus.org

Tellure Rota Spa () 

Firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i sprzedażą kół współpracuje 
ze stowarzyszeniem Cittá&Scuola (www.cittaescuola.it) oddanym pracy z mło-
dzieżą wykluczoną na poziomie szkoły gimnazjalnej. Partnerzy, wraz ze szkołą 
rozwijają program specjalnej edukacji dla uczniów z trudnościami w nauce, który 
łączy się z zadaniami w klasie oraz zdobywaniem doświadczenia zawodowego w 
firmie pod okiem opiekuna praktyk. Doświadczenie zawodowe jest również czę-
ścią egzaminu końcowego uczniów.

www.tellurerota.com
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2.2  Organizacje wspierające środowisko 
biznesowe w zarządzaniu strategią 
i działaniami CSR we Włoszech 

W ciągu ostatnich 20 lat Włochy zdobywały szerokie doświadczenie, które 
dało początek organizacjom oraz sieciom dedykowanym promocji, komunikacji i 
wdrażaniu projektów CSR na wielu poziomach.

Z historycznej perspektywy, debata dotycząca CSR we Włoszech rozpoczęła 
się w latach 90. i obejmowała jedynie kilka największych firm oraz badaczy w 
środowisku akademickim. 

Pośród organizacji-pionierów jedną z najważniejszych i najlepiej rozpoznawal-
nych od samego początku pozostawała Sodalitas.

Sodalitas 

Utworzona w roku 1995 przez Assolombardę (Korporację Przemysłową Regio-
nu Lombardia) w celu stworzenia mostu pomiędzy społeczeństwem a przemysłem 
stała się pierwszą organizacją wprowadzającą koncepcję CSR we Włoszech.

Obecnie Sodalitas stanowi punkt orientacyjny dla 95 wiodących przedsię-
biorstw, reprezentując 800 tysięcy pracowników wytwarzających 30% włoskiego 
PKB, którzy pracują razem przy realizacji projektów o tematyce CSR, tj.: środo-
wisko, praca, rynek oraz społeczność, skupiając się na partnerstwie z organiza-
cjami pozarządowymi oraz współpracy przedsiębiorstw ze szkołami.

Każdego roku Sodalitas promuje eventy prezentujące bieżącą działalność or-
ganizacji i najlepsze praktyki CSR, m.in. przyznając Nagrodę w Dziedzinie Dzien-
nikarstwa Społecznego oraz Nagrodę Społeczną Sodalitas. Ta ostatnia inicjaty-
wa doczekała się 10 edycji, w których corocznie udział wzięło co najmniej 300 
przedsiębiorstw - prezentując najlepsze przykłady wdrażania CSR na poziomie 
narodowym.

www.sodalitas.it 

Projekt Q-RES
Pośród pierwszych inicjatyw CSR wymienić należy Projekt Q-RES zapocząt-

kowany w 1998 roku. Projekt przez lata był rozwijany przez zespół Q-RES CELE 
– Centrum Etyki Prawa & Ekonomii Uniwersytetu Cattaneo LIUC Castellanza. 

Projekt Q-RES wzbogacił system zarządzania o wskazówki opublikowane w 
październiku 2001 roku, opisując zarządzanie Q-RES jako zintegrowane podej-
ście do etycznej i społecznej odpowiedzialności biznesu, które określa elementy, 
funkcje, metody rozwoju i kryteria doskonalenia niezbędne do przystosowania 
sześciu instrumentów: wizji etycznej, kodu etycznego, treningu etycznego, sys-
temów organizacyjnych wdrażania i kontroli, społecznej i etycznej odpowiedzial-
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ności oraz zewnętrznej weryfikacji.

Izby Handlu i CSR
Z perspektywy Rządowej i Biznesowej Społeczności istotną rolę w promowaniu 

kultury CSR odegrała federacja Włoska Izba Handlu Unioncamere. Po podpisaniu 
porozumienia z Ministerstwem Opieki Społecznej, Unioncamere zaczęło popula-
ryzować CSR za pośrednictwem lokalnych Izb Handlu. 

Przez lata utworzono tuziny Biznesowych Centrów Konsultacyjnych CSR, 
które zapewniają szkolenie, wsparcie techniczne, wymianę najlepszych praktyk, 
mimo, że tylko nieliczne Centra zobowiązują się do świadczenia tych usług dłu-
goterminowo.

www.csr.unioncamere.it 

Fundacja I-CSR
Włoska Fundacja I-CSR promuje projekty, innowacyjne rozwiązania i badania 

o zasięgu narodowym i europejskim w zakresie CSR i zrównoważonego rozwo-
ju. Włoskie Centrum na Rzecz Społecznej Odpowiedzialności jest pełnoprawnym 
członkiem sieci europejskiej “Centra Wiedzy Krajowej”, stowarzyszenia utworzo-
nego przez Komisję Europejską w 2002 roku.

Ostatnie projekty skupiają się na różnorodnych tematach, tj. bezpieczeństwo 
i higiena pracy tak w kontekście lokalnym, jak i globalnym, równowaga work-life 
balance, bilateralność (równe zaangażowanie obu stron) i multilateralność oraz 
idea ustawicznego uczenia się.

www.i-csr.org 

 
Global Compact Italia

W nadchodzących latach pozostałe organizacje krajowe stały się lokalnym po-
średnikiem międzynarodowej sieci. Wśród znaczących przykładów znajdują się 
aktorzy the Global Compact Italia. 

Organizacja Global Compact Network Italy (GCNI) została założona, by przy-
czynić się do rozwoju we Włoszech “Globalnego Porozumienia”, projektu wykre-
owanego w celu promocji kultury korporacyjnego obywatelstwa, idei, którą zapo-
czątkował w roku 1999 były Sekretarz Generalna ONZ Kofi Annan.

Misją organizacji jest nie tylko upewnienie się, że Global Compact jest dobrze 
znaną ideą oraz pozyskanie kolejnych państw członkowskich, lecz także wypro-
mowanie działań GCNI jako nieocenionego instrumentu reformowania przedsię-
biorstw i ich interesariuszy.

W tym kontekście, GCNI jest zobowiązana:
- promować Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 10 zasad 

inicjatywy w kontekście Włoch,
- wspierać firmy biorące udział w doskonaleniu i raportowaniu realizacji zrówno-
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ważonego rozwoju;
- promować współpracę pomiędzy wieloma interesariuszami oraz wspólne akcje 

członków sieci.
Sieć Global Compact działa jako platforma informacyjna, zapewniając wsparcie 

i koordynując włoskie przedsiębiorstwa i organizacje, które wymieniają się środ-
kami, wspierają i wdrażają całą gamę uniwersalnych priorytetów w dziedzinie 
praw człowieka, prawa pracy, środowiska oraz walki z korupcją.

www.globalcompactnetwork.org 

Sieć Menedżerów CSR Włochy
Nieocenioną rolę spełnia również Sieć Menedżerów CSR we Włoszech, krajowe 

stowarzyszenie zrzeszające profesjonalistów ze wszystkich typów organizacji, 
którzy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu zajmują się zarządzaniem proble-
matyką społeczną – kwestiami środowiska i biznesu według zasad zrównoważo-
nego rozwoju.

www.csrmanagernetwork.it 

Impronta Etica 
Impronta Etica jest instytucją pozarządową założoną w roku 2001 w Bolonii  

przez grupę dużych przedsiębiorstw z siedzibą w regionie Emilia Romagna. Misją 
organizacji jest promowanie i rozwijanie CSR na poziomie krajowym oraz podkre-
ślanie roli Włoch w międzynarodowej dyskusji dotyczącej CSR. 

Głównym celem stowarzyszenia jest włączenie zrównoważonego rozwoju w 
budowanie relacji między firmami a organizacjami, która respektowałaby odpo-
wiedzialność społeczną i ekologiczną jako rdzeń swoich działań. Jednocześnie 
priorytetem jest utrzymywanie przedsiębiorstw i sektora NGO w kontakcie z 
instytucjami rządowymi oraz angażowanie ich w aktywne współdziałanie na rzecz 
międzynarodowej etyki biznesowej oraz nie finansowych sieci odpowiedzialności.

Od 2002 roku Impronta Etica jest członkiem CSR Europa.
www.improntaetica.org 

Anima 
Narodzona w roku 2001 organizacja non profit z siedzibą w Rzymie. Została 

wypromowana przez organizacje przemysłu z okolic włoskiej stolicy, które zrze-
szają przedsiębiorstwa i dyrektorów generalnych mających wspólny cel: przeni-
kanie kultury i koncepcji CSR oraz zrównoważonego rozwoju ponad środowisko-
wymi, ekonomicznymi i społecznymi podziałami.

Anima ma postać zrzeszenia i ściśle współpracuje z organami publicznymi, 
korporacjami przemysłowymi oraz ludnością cywilną. Jej działalność obejmuje se-
sje tematyczne, warsztaty, aktywność badawczą i kampanie komunikacyjne.

Zrealizowane działania: ocena najlepszych praktyk oraz dzielenie się doświad-
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czeniami, zwłaszcza w kontekście MŚP; uwrażliwianie na kluczowe kwestie jako 
zyskiwanie przewagi konkurencyjnej dzięki wdrażaniu strategii CSR; zaangażowa-
nie członków w projekty partnerskie z zakresu CSR.

www.animaroma.it 

Wśród pozostałych niedawno powstałych stowarzyszeń krajowych CSR mo-
żemy wymienić: Etic Lab w regionie Liguria, Dzieci Świata w Rimini, Sieć SA w 
Toskanii, Modena Club Firmy na rzecz CSR w Modenie, Animaimpresa w regionie 
Friuli Venezia Giulia.

2.3 Centralne i lokalne instytucje 
pubiczne wspierające idee CSR 
oraz zarządzanie strategiami 
społecznej odpowiedzialności biznesu

W ciągu ostatnich 10 lat administracja centralna i lokalne instytucje pań-
stwowe wypromowały we Włoszech kilkanaście inicjatyw popularyzujących CSR i 
mających na celu wykonywanie konkretnych działań, w szczególności wspieranie 
małych i średnich przedsiębiorstw o zasięgu lokalnym.

Projekt CSR – Zaangażowanie Społeczne
Z punktu widzenia rządu pierwsza instytucjonalna akcja promowania inicjatyw 

CSR na poziomie krajowym narodziła się w roku 2003 w Ministerstwie Pomocy 
Społecznej. W trakcie przygotowań do włoskiej prezydencji w Unii Europejskiej, 
owo Ministerstwo we współpracy z Uniwersytetem Bocconi w Milanie rozpoczęło 
realizację Projektu CSR – Zaangażowanie Społeczne (CSR-ZS).

Projekt CSR-ZS zainicjowany w 2002 roku przez Ministerstwo Pomocy Spo-
łecznej wziął swój początek z rosnącego międzynarodowego zaangażowania 
społecznego w kwestię kształtowania etycznej i przyjaznej środowisku postawy 
przedsiębiorstw. Definicja tej akcji pochodzi od definicji CSR zawartej w Zielonej 
Księdze Komisji Europejskiej: “Integracja na zasadzie dobrowolności ze strony 
przedsiębiorstw, uwzględnienie problematyki społecznej i ekologicznej w działa-
niach biznesowych oraz w relacjach z interesariuszami”.

Kluczowymi elementami projektu stały się dobrowolne podejście do idei CSR 
oraz popularyzowanie kultury społecznej odpowiedzialności w krajowej ekonomii.

Wśród celów makro można wymienić:
•  rozszerzanie kultury CSR, zrównoważonego rozwoju oraz wymiana dobrych 

praktyk,
•  zagwarantowanie obywatelom, że zaangażowanie społeczne deklarowane przez 

firmy jest efektywne;
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•  wspieranie MŚP w rozwijaniu polityki i strategii CSR;
•  stworzenie zestawu standaryzowanych wskaźników (Oświadczenie Społecz-

ne), prostych i łatwo przystosowujących się;
•  uproszczenie wymiany doświadczeń między państwami w celu zidentyfikowania 

i wprowadzania najlepszych praktyk na poziomie międzynarodowym;
•  motywowanie do aktywnego udziału przedsiębiorstw w inicjatywach społecz-

nych w myśl nowoczesnej logiki integracji państwowo-prywatnej.
Po wnikliwych debatach na temat rzeczywistych możliwości firm – zwłasz-

cza z sektora MŚP – do wdrażania kryteriów CSR-ZS, projekt został odroczony 
w związku ze zmianami politycznymi po stronie rządowej. Mimo to, podstawo-
we treści projektu zostały wykorzystane w innych działaniach CSR wspieranych 
przez poszczególne regiony, a administracja rządowa wspomogła Fundację CSR.

Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
W ubiegłych latach Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego rozpoczęło krajową 

kampanię promocyjną Dyfuzji Wiedzy oraz wytycznych OECD obejmujących kwe-
stie CSR, również w zakresie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Ministerstwo stworzyło Protokół Uzgodnień ze wszystkimi regionami.
Obecnie prowadzone projekty skupiają się na definicji Krajowego Programu 

CSR na lata 2012-2014 w objętych uzgodnieniami regionach.

Fabrica Ethica (region Toskanii)
Wraz z uchwaleniem Ustawy regionalnej nr 17 dnia 8 maja 2006 roku “Re-

gulacje społecznej odpowiedzialności biznesu”, Toskania zobowiązała się promo-
wać oraz wspierać przedsiębiorstwa w inwestowaniu w zrównoważony rozwój 
nie tylko poprzez wspieranie sektora MŚP certyfikując jego systemy zarządzania 
i odpowiedzialność społeczną bądź przez publikowanie raportu nt. zrównoważo-
nego rozwoju (Raport społeczno-ekologiczny), lecz także na drodze nieustannego 
informowania oraz tworzenia świadomości tego obszaru pośród obywateli i inte-
resariuszy.

Przedsiębiorstwa, które pragną wprowadzić narzędzie zarządzania, monitoro-
wać efekty i zakomunikować swoją odpowiedzialność społeczną stają przed kil-
koma opcjami, spośród których należy zwrócić uwagę na certyfikację SA8000, 
raportowanie nt. zrównoważonego rozwoju oraz od roku 2011, międzynarodowy 
“zestaw narzędzi” wzbogacony dzięki ratyfikacji wytycznych ISO26000 stosowa-
nych we wszystkich organizacjach.

www.fabricaethica.it 

Region Emilia Romagna
W minionych latach region Emilia-Romagna zapewnił znaczące wsparcie 

upraszczające implementację CSR za pomocą następujących narzędzi:
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Ustawa regionalna nr 5/2005 stanowi w Rozdziale “Stanowisko pracy” Roz-
dział VIII Społeczna Odpowiedzialność Biznesu o różnorodnych metodach inter-
wencji dedykowanych wspieraniu przedsiębiorstw i władz lokalnych (artykuł 46).

Poprzedni Plan Trzyletni Działalności Produkcyjnej (LR 3/1999, Art. 54, ustęp 
4 Ax. 2 Plan Jakościowy 2.1. Inicjatywy regionalne wspierające projekty rozwija-
nia zintegrowanych systemów zarządzania oraz kompleksowej jakości) wspomógł 
ideę CSR poprzez współfinansowanie dwóch projektów w sektorze budowlanym i 
przemysłu rolnego.

Ponadto, sporządzono Protokół Ustaleń pomiędzy regionem Emilia-Romagna i 
Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego w sprawie Dyfuzji Wiedzy oraz wytycz-
nych OECD obejmujących kwestie CSR, również w zakresie procesu umiędzyna-
rodowienia przedsiębiorstw.

Obecne projekty koncentrują się na definicji kryteriów CSR zachęcających do 
składania ofert oraz promowania regionalnych sieci CSR.

www.regione.emilia-romagna.it/rsi 
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Instytucje CSR 
w Europie 
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3.1 Instytucje Państwowe wspierające 
wdrażanie CSR

FINLANDIA

Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki
Adres: Aleksanterinkatu 4, Helsinki, P.O. Box 32, 
FI-00023 GOVERNMENT, Finland 
tel.: +358 29 506 0000, fax: +358 9 1606 2166, e-mail: kirjaamo@tem.fi
Adres strony internetowej: http://www.tem.fi/?l=en
Data powstania: 1 stycznia 2008 r. 
Kontakt do Departamentu Pracy i Handlu: Katja Keckman
tel.: +358 29 50 63265, e-mail: katja.keckman@tem.fi

Obszar działania: Ministerstwo działa nie tylko na terenie Finlandii, ale 
także współpracuje z zagranicznymi instytucjami i rządami innych państw

Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki ma na celu przede wszystkim koordy-
nowanie rozwoju ekonomicznego kraju, które wiąże się także z nowoczesnym sys-
temem CSR. Propozycje jego wprowadzania i rozwoju kieruje szczególnie do firm 
średnich i małych, którym trudniej jest zmienić swoje funkcjonowanie. Obecnie 
realizowanych jest kilka różnych projektów, m.in. „The Nordic Entrepreneurship 
Project 2011-2013” (Nordic Projekt Przedsiębiorczość) czy Program Promocji 
Zdrowej Konkurencji, które mają na celu poprawę funkcjonowania różnych obsza-
rów gospodarki kraju, a tym samym także polepszenie jego sytuacji ekonomicz-
nej. 

Oprócz tego utworzono także Komitet ds. CSR, który działa jako organ do-
radczy w sprawach decyzji administracyjnych, dotyczących funkcjonowania 
przedsiębiorstw i innych organizacji. Jego kadencja trwa od 24.11.2011 r. do 
23.11.2014 r. a swoje działania prowadzi on nie tylko na terenie Finlandii, ale 
także współpracuje z przedstawicielami innych państw. Członkowie komitetu po-
chodzą z różnych sfer i reprezentują różne branże handlu i przemysłu, wszystko 
po to aby skutecznie wdrożyć jak najwięcej założeń CSR.

Fińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Adres pocztowy: Ministry for Foreign Affairs, P.O.Box 176, 
FI-00023 Government, Finland
Adres dla odwiedzających: Merikasarmi, Laivastokatu 22 C 2 
tel.: +358 9 160 05 lub 578 15             
e-mail: kirjaamo.um@formin.fi 
Adres strony internetowej: www.formin.finland.fi 
Data powstania: 1918 r.
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Kontakt do szefa Jednostki ds. Polityki Handlowej UE i Stosunków 
Gospodarczych: Okko-Pekka Salmimies
tel.: +358-9-1605 5530, e-mail: kpo-10@formin.fi

Obszar działania: MSZ swoim działaniem obejmuje nie tylko terenie Finlandii, 
ale także zobowiązało się m.in. do wspierania krajów rozwijających się we 
wprowadzaniu polityki rozwoju opartej na odpowiedzialności społecznej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajmuje się szeroko pojętą polityką za-
graniczną kraju, przy tym współpracuje z innymi państwami na całym świecie, 
reprezentuje Finlandię w Unii Europejskiej i zajmuje się sprawami obcokrajowców 
przebywających w tym kraju. 

W ramach międzynarodowej polityki zrównoważonego rozwoju, która obejmuje 
także zagadnienia z obszaru CSR, MSZ stara się rozpowszechniać i nakłaniać 
przedsiębiorstwa do stosowania zasad odpowiedzialności społecznej. Aby do-
trzeć do większej grupy ludzi, finansuje także działania różnych fundacji i organi-
zacji pozarządowych w zakresie CSR. Finlandia, jako jeden z pierwszych krajów, 
stworzyła Krajowy Program Na Rzecz Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji, 
oprócz tego bierze także czynny udział w opracowywaniu podobnego projektu na 
skalę międzynarodową. 

Ministerstwo Środowiska
Adres dla odwiedzających: Kasarmikatu 25, Helsinki
Adres pocztowy: PO Box 35 FI-00023 Government, Finlandia
tel.: + 358 20 610 100 (centrala), fax: + 358 9 1603 9320         
e-mail: kirjaamo.ym@ymparisto.fi 
Adres strony internetowej: www.environment.fi 
Kontakt do osoby z działu ochrony środowiska: Merja Saarnilehto
tel.: +358 400 232 763    
e-mail: merja.saarnilehto@ymparisto.fi

Obszar działania: Ministerstwo Środowiska działa na terenie Finlandii, jednak 
przy opracowywaniu różnych projektów kieruje się także dobrem międzynaro-
dowym. 

Misją Ministerstwa jest zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska natural-
nego, promowanie strategii zrównoważonego rozwoju i dbanie o to, aby przyszłe 
pokolenia żyły w lepszych warunkach. Aktywnie współpracuje ono z Unią Europej-
ską, proponując nowe rozwiązania oraz wprowadzając ustawy krajowe mające na 
celu ochronę środowiska. 

Finlandia, dzięki swojej polityce, osiągnęła cel w postaci rozwoju gospodarcze-
go, który znacznie mniej wpływa na zanieczyszczanie środowiska. Ministerstwo 
Środowiska pilnuje, aby fińskie firmy dbały o naturę poprzez wprowadzenie ak-
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tów prawnych nakazujących ponoszenie odpowiedzialności za wyrządzane szkody. 
Przedsiębiorstwa nielegalnie odprowadzające różne odpady są zobowiązane do 
wypłacenia odszkodowania, a nowo powstające firmy muszą uwzględnić w swoim 
funkcjonowaniu działania, mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń do mini-
mum.

ESTONIA

Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji
Adres: 11 Harju St, 15072 Tallinn, Estonia 
tel.: +372 6 256 342, fax: +372 6 313 660
e-mail: info@mkm.ee
Adres strony internetowej: www.mkm.ee 
Data powstania: 1 listopada 2002 r.
Kontakt do Naczelnego Przedsiębiorczości Wydziału Rozwoju Gospodarczego: 
Kaupo Sempelson, tel.: +372 625 6350, e-mail: kaupo.sempelson@mkm.ee

Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji zajmuje się ogólnie pojętym rozwojem 
gospodarki kraju poprzez podnoszenie jej konkurencyjności, wdrażanie konkret-
nych projektów oraz bieżące monitorowanie zmian. W celu realizacji tych zadań, 
Ministerstwo współpracuje z innymi agencjami rządowymi, fundacjami, organi-
zacjami pozarządowymi czy też osobami prawnymi. Bierze również pod uwagę 
stanowisko Unii Europejskiej we wszystkich dziedzinach, w których realizuje pro-
jekty.

Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji opracowało niedawno specjalny projekt, 
poświęcony zagadnieniom CSR: „Estoński Plan działania na rzecz odpowiedzialno-
ści społecznej przedsiębiorstw 2012-2014” (przyjęty przez Rząd 20.09.2012).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Adres: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, tel.: +372 6 377 000
Data powstania: 1918 r.
Adres strony internetowej: www.vm.ee 
Kontakt do dyrektora Wydziału Polityki Handlowej i Międzynarodowej 
Gospodarki: Kristi Karelsohn, tel.: 637 7211, 
e-mail: kristi.karelsohn@mfa.ee

Obszar działania: MSZ swoim działaniem obejmuje teren Estonii, ale także 
współpracuje z innymi państwami w opracowywaniu różnych projektów i ak-
tów prawnych.

Misją MSZ w Estonii jest reprezentowanie jej interesów na arenie między-
narodowej, wdrażanie międzynarodowych projektów i dbanie o bezpieczeństwo 



39Baza firm, organizacji pozarządowych i instytucji 
działających w Polsce, we Włoszech i na terenie UE

i niepodległość kraju. Ministerstwo jest także organem przekazującym dane i 
informacje zarówno do innych instytucji rządowych, przedsiębiorstw prywatnych, 
jak i zwykłych obywateli. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pośredniczy w różnych spotkaniach i kon-
ferencjach z przedstawicielami innych państw, podczas których omawiane są 
różne sprawy, także te dotyczące odpowiedzialności społecznej firm. Współpra-
cuje ono z rządami zagranicznymi w celu wprowadzenia jednolitej polityki CSR dla 
wielu państw. Wspiera także organizacje pozarządowe w realizowaniu różnych 
projektów z tego zakresu.

ŁOTWA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy
Adres: K.Valdemara street 3, Riga LV-1395, Łotwa 
tel.: +371 67 016 201, e-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv
Adres strony internetowej: www.mfa.gov.lv 
Data powstania: 1991 r. 
Kontakt do Kierownika Wydziału Promocji Gospodarczej: Rúdolfs Brúmanis
tel.: +371 67 016 240

Obszar działania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy obejmuje swoim 
działaniem głównie obszar Łotwy, ale współpracuje także z instytucjami in-
nych państw.

Ministerstwo ma za zadanie odpowiednio kierować m.in. gospodarką kraju, 
wspomagać małe i średnie przedsiębiorstwa w opieraniu swoich działań na za-
sadach odpowiedzialnego biznesu oraz współpracować z rządami innych państw 
i razem z nimi tworzyć warunki gospodarcze odpowiednie zarówno dla przed-
siębiorców, osób pracujących jak i środowiska naturalnego. Wszelkie projekty 
Ministerstwa są kierowane do wszystkich obywateli Łotwy oraz cudzoziemców, 
którzy zdecydowali się na osiedlenie w tym kraju.

MSZ w okresie od listopada 2007 r. do czerwca 2008 r. zrealizował projekt 
„Balticness” w ramach prezydencji Łotwy w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. 
Opierał się on m.in. na zorganizowaniu serii konferencji na zasadzie obrad okrągłe-
go stołu. Odbywały się one w stolicach państw Rady m.in. w Tallinie, Helsinkach, 
Oslo i Warszawie. Spotkania te miały na celu omówienie sytuacji gospodarczych 
poszczególnych krajów i przedstawienie koncepcji rozwojów tych terenów, która 
zawierała także informacje na temat odpowiedzialnego biznesu. 
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LITWA

AB Lesto
Adres: Žveju g.14, Vilnius, 09310 Lietuva 
tel.:  +85 277 75 24 (Administracja), fax: + 85 277 75 14 
e-mail: info@lesto.lt 
Adres strony internetowej: www.lesto.lt 
Data powstania: 2011 r. 
(w ramach połączenia dwóch isniejących wtedy spółek)
Kontakt do Managera ds. CSR: Renata Gaudinskaité 
tel.: +370 69 88 55 61, e-mail: renata.gaudinskaite@lesto.lt

Obszar działania: Litwa
Firma jest własnością państwową i zajmuje się szeroko pojętą dystrybucją 

energii elektrycznej na Litwie. Obecnie jest wiodącą instytucją w tym kraju, któ-
ra propaguje zasady CSR oraz regularnie publikuje raporty na ten temat. Należy 
także do inicjatywy ONZ Global Compact, która na całym świecie zrzesza przed-
siębiorstwa zainteresowane wdrażaniem systemu CSR. Firma Lesto zdobyła 
również kilka nagród za swoje zasługi dla rozwoju CSR zarówno na Litwie, jak i na 
rynku europejskim. 

AB Lesto zorganizowała konkurs pt. „Sezon Bociana”, który był częścią akcji 
na rzecz ratowania zagrożonych bocianów na Litwie. Zaangażowała się także w 
edukację dzieci i młodzieży na temat energii elektrycznej (jej korzyści, oszczę-
dzania, bezpieczeństwa itp.), którą realizuje poprzez zabawę (gry, testy) i stwo-
rzenie specjalnej strony internetowej. W 2010 r. firma stworzyła także długo-
terminowy projekt „Operacja 2020”, który ma na celu zwalczanie nielegalnego 
korzystania ze źródeł energii, ochronę zdrowia i życia ludzi mających kontakt z 
elektrycznością oraz rozpowszechnianie informacji o potencjalnych zagrożeniach 
wśród wszystkich użytkowników energii. 

DANIA

Duński Urząd Biznesu
Adres: Langelinie Alle 17, DK-2100 Copenhagen
tel.: +35 29 10 00, e-mail: erst@erst.dk 
Adres strony internetowej: http://www.erhvervsstyrelsen.dk
Data powstania: 1 stycznia 2012 r.
Kontakt do szefa sekcji CSR.gov.dk: Sofie Pedersen 
tel.: +45 2248 5975, e-mail: sofped@erst.dk

Agencja ma za zadanie polepszyć warunki gospodarki w Danii tak, aby zachę-
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cała ona do inwestowania i otwierania nowych przedsiębiorstw na terenie kraju. 
Współpracuje z Ministerstwem Finansów i stara się pomagać firmom we wdra-
żaniu polityki CSR poprzez m.in. opracowywanie narzędzi i przepisów regulują-
cych obowiązki przedsiębiorstw odpowiedzialnych biznesowo. 

Urząd Biznesu, w ramach propagowania systemu CSR, utworzył specjalną 
stronę internetową poświęconą właśnie ogólnie pojętej odpowiedzialności bizne-
sowej www.csrgov.dk. Przedsiębiorcy mogą tam znaleźć mnóstwo informacji na 
ten temat, zarówno podstawowych jak i bardziej złożonych (narzędzia CSR, akty 
prawne i wytyczne, jakie musi spełniać firma, aby być odpowiedzialna). 

Jest to część rządowego planu działania w zakresie wdrażania systemu CSR. 

NIEMCY

Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych
Adres: Wilhelmstraße 49, 10117 Berlin 
tel.: +49 3018 527-0, e-mail: info@bmas.bund.de
Kontakt do działu CSR:  e-mail: csr@bmas.bund.de
Adres strony internetowej: www.bmas.de 

Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych zajmuje się szeroko pojętym rynkiem 
pracy, m.in. zwiększaniem ilości miejsc pracy, aktywizacją zawodową czy koordy-
nowaniem systemu emerytalnego. 

W ramach systemu CSR, Ministerstwo utworzyło portal internetowy www.
csr-in-deutschland.de, który jest źródłem wszechstronnej wiedzy na ten temat i 
ma za zadanie wspomagać rozwój odpowiedzialności biznesowej wśród wielu nie-
mieckich firm. Ministerstwo jest także przedstawicielem Niemiec w strukturach 
Grupy Eksperckiej ds. CSR w Komisji Europejskiej, gdzie reprezentuje interesy 
państwa.

Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody 
i Bezpieczeństwa Jądrowego
Adres: Stresemannstraße 128 – 130, 10117 Berlin
tel.: 030 18 305-0
Adres strony internetowej: www.bmu.de 
Data powstania: 1986 r.

Do zadań Ministerstwa należy szeroko pojęta ochrona środowiska, która 
polega na odpowiednim korzystaniu z zasobów naturalnych oraz wdrażaniu idei 
zrównoważonego rozwoju. Na oficjalnej stronie internetowej publikowane są akty 
prawne, artykuły czy różne programy rozwojowe, dzięki czemu każdy obywatel 
może się z nimi zapoznać.
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W związku z rosnącym zainteresowaniem systemem CSR, Ministerstwo Śro-
dowiska urządza warsztaty tematyczne poświęcone odpowiedzialności biznesowej 
oraz analizuje raporty dotyczące CSR. Umożliwia to zapoznanie społeczeństwa z 
tą ideą a w późniejszym czasie powszechne stosowanie jej w wielu firmach. 

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii
Adres: Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin 
tel.: +49 (0) 30-186150, fax: +49 (0) 30-186157010
Adres strony internetowej: www.bmwi.de 
Data powstania: 1919 r.
Kontakt do Departamentu Relacji z UE (zajmującego się projektem „Europa 
2020”): MinDirig Obersteller, e-mail: buero-eb@bmwi.bund.de  

Celem Ministerstwa jest zapewnienie gospodarce niemieckiej odpowiedniego 
poziomu poprzez podnoszenie poziomu zatrudnienia, wspieranie sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, czy promowanie nowoczesnych technologii i tym sa-
mym zwiększanie atrakcyjności gospodarki. 

W kontekście CSR Ministerstwo skupia się przede wszystkim na promocji tego 
zagadnienia wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Stara się także stworzyć 
dobre warunki dla funkcjonowania takich nowych, odpowiedzialnych społecznie 
firm. Podstawą do tego mają być różnorodne szkolenia, spotkania i ogólnie pojęta 
edukacja na temat CSR. 

3.2 Instytucje wspierające wdrażanie CSR 
w Unii Europejskiej

European Trade Union Confederation (Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych)
Adres: Boulevard Roi Albert II, 5, B-1210 Bruksela, Belgia
tel: +32 (0) 2-224 04 11, fax: +32 (0) 2-224 04 54,+32 (0) 2-224 04 55
e-mail: etuc@etuc.org
Adres strony internetowej: http://www.etuc.org
Rok założenia: 1973 

Obszar działania: Unia Europejska 
Europejska Federacja Związków Zawodowych jest organizacją parasolową 

zrzeszającą 85 konfederacji pracodawców z 36 krajów oraz 10 federacji branżo-
wych z Europy. W sumie organizacja skupia prawie 60 mln pracowników. Głów-
nym celem Konfederacji jest promocja i rozwój Europejskiego modelu państwa 
socjalnego, w którym ludzie pracy mogą cieszyć się dobrobytem i pokojem. W 
swoich działaniach współpracuje z organizacjami pracodawców i strukturami UE. 
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Działania organizacji obejmują szeroki zakres tematyczny obejmujący rynek pra-
cy, bezpieczeństwo socjalne, ochronę środowiska oraz dialog społeczny. Konfe-
deracja koordynuje również działania swoich członków. Metody działania stoso-
wane przez organizację to przede wszystkim wydawanie oświadczeń, publikacji, 
organizacja spotkań oraz demonstracji. By zapewnić swoim działaniom wsparcie 
merytoryczne organizacja powołała swój instytut badawczy - European Trade 
Union Institute. 

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych realizuje projekty związane 
ze społeczną odpowiedzialnością biznesu takie jak promocja Flexicurity, równo-
uprawnienia oraz ochrony środowiska. Z zakresu Flexicurity przygotowano mię-
dzy innymi publikacje, raporty oraz wydano kilkadziesiąt oświadczeń prasowych. 
W zakresie ochrony środowiska Konfederacja skupia się na kilku polach: emisja 
CO2 i zmiany klimatu, nanotechnologie i zagrożenia z nimi związane, zrówno-
ważony rozwój oraz substancje chemiczne i zapobieganie zagrożeniom, które 
niosą. Z zakresu równouprawnienia Konfederacja skupia się na czterech polach: 
równouprawnienia płci, równouprawnienia mniejszości seksualnych, imigrantów 
oraz osób niepełnosprawnych. Działania na tych polach skupiały się głównie na 
promocji i edukacji. 

EUROCADRES
Adres: Bd du roi Albert II, n°5, B - 1210 Bruksela, Belgia
tel.: 32 2 224 0730, fax : 32 2 224 0733
e-mail: secretariat@eurocadres.org
Adres strony internetowej: www.eurocadres.org
Rok powstania: 1993

Obszar działania: Unia Europejska
EUROCADRES jest organizacją parasolową zrzeszającą organizacje menadże-

rów i specjalistów wysokiego szczebla. Skupiając prawie 6 mln osób jest jednym 
z partnerów dialogu społecznego dla instytucji Unii Europejskiej. Organizacja 
działa na sześciu podstawowych polach: społecznej odpowiedzialności biznesu, 
mobilności zawodowej, edukacji i treningu, warunków pracy, pensji i zatrudnie-
nia. Swoje działania realizuje na trzy podstawowe sposoby: poprzez reprezenta-
cję organizacji członkowskich, networking oraz realizację projektów. Organizacja 
przygotowuje również publikacje i prowadzi projekty badawcze. Stworzone przez 
EUROCADRES sieci skupiają przedstawicieli organizacji pozarządowych, związ-
ków pracodawców i związków zawodowych. Sieci tematyczne realizowane przez 
organizację dotyczyły między innymi równouprawnienia, mobilności pracowników 
oraz wejścia pracowników na rynek pracy. 

Organizacja realizowała również szereg projektów związanych z koncepcją spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Poza sieciami tematycznymi EUROCADRES 
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realizowała projekt Responsible European Management. W jego ramach odbywały 
się seminaria, spotkania, wydano również publikację w tym zakresie. Drugim pro-
jektem związanym ze społeczną odpowiedzialnością biznesu był Managing Change 
through Diversity. Projekt ten składał się z analizy case study, publikacji oraz 
spotkań. Jego celem była promocja zarządzania różnorodnością jako bodźca do 
wprowadzania zmian w organizacji.

BUSINESSEUROPE
Adres: Av. de Cortenbergh, 168, 1000 Bruksela, Belgia
tel.: +32 (0)2 237 65 11, fax: +32 (0)2 231 14 45
e-mail: main@businesseurope.eu
Adres strony internetowej: http://www.businesseurope.eu
Rok powstania: 1957
Heidi Lougheed, tel.: +32 2 237 6516

BUSINESSEUROPE jest organizacją zrzeszającą 41 federacji przedsiębiorców 
z 36 krajów Europy. Celem organizacji jest zapewnienie odpowiedniej reprezen-
tacji zrzeszonych w organizacji przedsiębiorstw przed organami Unii Europej-
skiej. Obecnie głównym celem instytucji, zgodnym ze strategią Europa 2020 jest 
wykorzystanie kryzysu jako dźwigni do przyśpieszenia wzrostu, a jednocześnie 
na utrzymanie obecnego poziomu życia w Europie. Organizacja działa w ramach 
komitetów, które zajmują się takimi kwestami jak współpraca międzynarodowa, 
kwestie finansowe, ekologiczne, społeczne, a także społeczna odpowiedzialność 
biznesu. Organizacja w swoich działaniach skupia się na dziewięciu głównych po-
lach działania: regulacje, ekonomia i finanse, zatrudnienie i kwestie społeczne, 
ochrona środowiska i zmiany klimatyczne, handel globalny, przemysł i energia, 
kwestie prawne, wspólny rynek oraz sektor MŚP. 

Organizacja jest częścią EUROPEAN ALLIANCE for CSR (Europejskiego So-
juszu dla CSR), inicjatywy zapoczątkowanej przez Komisję Europejską, której 
celem jest promocja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Europie. 
BUSINESSEUROPE bierze obecnie udział w kampanii na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa w miejscu pracy. Jednak obecnie głównym obiektem zainteresowania 
organizacji jest działanie w synergii z Komisją Europejską w celu stworzenia sta-
bilnych podstaw do ponownego wzrostu gospodarek krajów UE. Program został 
nazwany „Growing out of the crisis”. 
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European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises 
(Europejskie Stowarzyszenie rzemiosła, małych i średnich 
przedsiębiorców)
Adres: Rue Jacques de Lalaingstraat 4, B-1040 Bruksela, Belgia
tel.: +32 2 230 75 99, fax: +32 2 230 78 61, e-mail: info@ueapme.com
Rok powstania: 1980

Obsza działania: Unia Europejska 
The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises jest 

organizacją parasolową zrzeszającą I reprezentującą interesy przedsiębiorców 
z branży MŚP. Organizacja zrzesza 84 organizacje pracodawców w sumie re-
prezentując ponad 12 mln firm i 55 mln pracowników. Organizacja w związku ze 
swoim potencjałem jest uznanym europejskim partnerem społecznym w zakresie 
tematów powiązanych z firmami sektora MŚP. Do celów organizacji należy mo-
nitorowanie polityk UE oraz procesu legislacyjnego, reprezentowanie i promocja 
interesów i opinii firm z sektora MŚP, wspieranie członków technicznie, meryto-
rycznie i prawnie na wszystkich polach polityk UE. Stowarzyszenie realizuje pro-
jekt Responsible Entrepreneurship in SMEs, którego celem jest wypracowanie 
narzędzi i działań pozwalających na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw z 
sektora MŚP poprzez działania społecznie odpowiedzialne. 

CSR Europe 
Adres: Rue Victor Oudart 7, 1030 Bruksela, Belgia
tel.: +32 2 541 1610, fax. +32 2 502 8458, e-mail: cn@csreurope.org
Adres strony internetowej: www.csreurope.org
Rok założenia: 1995
Osoba kontaktowa: Stefan Crets – dyrektor wykonawczy
e-mail: sc@csreurope.org, tel.: +32 2 541 1610

Obszar działania: Unia Europejska 
CSR Europe jest siecią ponad 70 międzynarodowych korporacji oraz 36 or-

ganizacji partnerskich, w sumie docierając do 5000 przedsiębiorstw w całej 
Europie. Została założona po apelu Przewodniczącego Komisji Europejskiej Ja-
cques Delors. Organizacja zapewnia swoim członkom szereg usług. Począwszy 
od wspomagania przedsiębiorstwa w budowie zrównoważonego modelu rozwoju, 
poprzez zapewnienie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a tak-
że wspólnego prowadzenia badań. CSR Europe oferuje również swoim członkom 
wsparcie w prowadzeniu dialogu z interesariuszami. Organizacja dąży również do 
utrzymania przywództwa Europy na świecie 

w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie organizacja nawią-
zując do strategii Europe 2020 organizacja dąży do stworzenia modelu „Przed-
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siębiorstwa 2020”. By osiągnąć zakładany cel oferuje się przedsiębiorstwom 
członkowskim specjalistyczne doradztwo: benchmarking, wymianę dobrych prak-
tyk, a na ostatnim etapie zapewnia wsparcie w realizacji innowacyjnych projek-
tów. Organizacja prowadzi również działalność wydawniczą w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Współpraca realizowana przez organizację jest za-
mknięta w ramach programów partnerstwa. 

Cooperatives Europe 
Adres: Co-operative House Europe, avenue Milcamps 105,
1030 Bruksela, Belgia
Adres strony internetowej: www.coopseurope.coop
Rok założenia: 1895 (Międzynarodowy Związek Spółdzielczy) 
Mirko Nodari – komunikacja zewnętrzna 
e-mail: m.nodari@coopseurope.coop, tel.: +32 2 743 10 37

Organizacja jest biurem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego – organi-
zacji parasolowej zrzeszającej spółdzielnie z całego świata, powstałego w 1895 
roku. Biuro realizuje jednak samodzielne działania, których część nastawiona jest 
na synergię ze strategią Europe 2020. Cooperatives Europe zrzesza 90 organi-
zacji członkowskich z 34 krajów Europy, reprezentując w ten sposób 123 miliony 
osób współtworzących ponad 16 tysięcy spółdzielni. Organizacja prowadzi swo-
je działania na 6 polach: standardach księgowości, prawie spółdzielczym, spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, energii i środowisku, rozwoju spółdzielczości 
oraz przedsiębiorczości społecznej.  Organizacja prowadzi współpracę przede 
wszystkim ze swoimi organami członkowskimi i spółdzielniami socjalnymi, jest 
również uznanym partnerem społecznym Unii Europejskiej. W zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu organizacja dąży do stworzenia modelu CSR odpowied-
niego dla spółdzielni. Organizacja jest również jednym z partnerów realizujących 
projekt REScoop. 

Jest on nastawiony na tworzenie instalacji energii odnawialnych nazywanych 
Spółdzielniami Energii Odnawialnej. Dzięki nim obywatele będą wstanie samo-
dzielnie wytwarzać potrzebną im energię oraz ewentualnie sprzedawać nadwyżki. 
Wspomoże to realizację strategii energetycznej Unii Europejskiej, w zakresie 
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej ich liczbie. 
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Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Adres: Square de Meeús 18, 1050 Bruksela, Belgia 
tel.: +32 (0)2 511 37 14, fax. +32 (0)2 511 19 09
e-mail: platform@socialplatform.org
Adres strony internetowej: www.socialplatform.org
Rok założenia: 1995
Valentina Caimi, e-mail: valentina.caimi@socialplatform.org, 
tel.: +32 (02) 508 16 36 

Social Platform jest organizacją parasolową skupiającą organizacje pozarzą-
dowe, stowarzyszenia i grupy wolontariuszy na poziomie lokalnym, regionalnym 
narodowym i Europejskim. 

Jej bezpośrednimi członkami są organizacje parasolowe z całej Europy, a także 
sieci i nieformalne związki organizacji. Social Platform prowadzi swoje działania 
na 14 polach, związanych miedzy innymi ze społeczną odpowiedzialnością bizne-
su, zrównoważonym rozwojem, zatrudnieniem i włączeniem społecznym (social 
inclusion). W ramach działań związanych z CSR organizacja wzięła udział w dzia-
łaniach Europejskiego Forum Interesariuszy na rzecz Odpowiedzialnego Bizne-
su. Realizując swoje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju współtworzyła 
Spring Alliance, organizację mającą lobbować na rzecz włączenia społeczeństwa 
obywatelskiego w podejmowanie decyzji zgodnie ze strategią Europe 2020. Or-
ganizacja realizuje swoje cele poprzez lobbing, sieciowanie, lecz także organizację 
heapeningów demonstracji i protestów. Organizacja prowadzi szeroką współpra-
cę z organizacjami pozarządowymi z całej Europy. 

European Coalition for Corporate Justice
Adres: Rue d’Edimbourg 26, 1050 Bruksela, Belgia
fax: +32 (0)2 893-10-35, e-mail: info@corporatejustice.org
Adres strony internetowej: www.corporatejustice.org
Rok założenia: 2005
Yolaine Delaygues,  e-mail:communication@corporatejustice.org
tel: +32 (0)2 893-10-27

European Coalition for Corporate Justice jest siecią organizacji działających 
na rzecz zwiększenia  transparentności międzynarodowych korporacji w duchu 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizacja reprezentuje ponad 250 pod-
miotów z 15 krajów Europy. Zdaniem założycieli organizacji transparentność 
przedsiębiorstw powinna być oparta na międzynarodowych zasadach i prawie, 
tworząc w ten sposób szkielet systemu sprawiedliwości korporacyjnej. Działania 
koalicji oparte są na trzech podstawowych metodach działania: nakreślaniu pro-
blemów i pobudzaniu opinii publicznej do zainteresowania nimi, budowaniu koalicji 
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organizacji zainteresowanych danym problemem oraz wpływaniu na formułowanie 
polityki instytucji europejskich.  Organizacja publikuje również materiały dotyczą-
ce transparentności przedsiębiorstw i raportowania społecznego. Członkami or-
ganizacji jest 10 sieci zrzeszających organizacje obywatelskie z poszczególnych 
krajów Europy, 5 organizacji reprezentujących kraje gdzie sieci nie powstały, 5 
organizacji ogólnoeuropejskich oraz 1 organizację międzynarodową. Organizacja 
podejmuje również akcyjną współpracę z organizacjami pozarządowymi o podob-
nym profilu z całej Europy i innych zakątków świata gdzie europejskie firmy pro-
wadzą swoje działania. 

European Sustainable Investment Forum
Adres: 331 Rue du Progrés, 1030 Bruksela , Belgia
tel. +32 (0)2 274 1435, e-mail: contact@eurosif.org
Adres strony internetowej: http://www.eurosif.org
Rok założenia: 2001
Anastasius Mpulassikis, e-mail: anastasius@eurosif.org
tel. +32(0)2 274 14 35

European Sustainable Investment Forum to sieć i jednocześnie think – tank, 
którego główną misją jest wsparcie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrów-
noważonego rozwoju poprzez wsparcie dla prowadzenia zrównoważonych inwe-
stycji. Organizacja skupia inwestorów, dostarczycieli usług finansowych, uczel-
nie wyższe, organizacje pozarządowe i związki zawodowe reprezentując w sumie 
aktywa o wartości około 1 biliona euro. Realizuje swoje cele poprzez lobbing na 
poziomie wspólnotowym, prowadzenie badań, organizacje wydarzeń oraz siecio-
wanie. Organizacja współpracuje w pierwszej kolejności ze swoimi członkami, 
lecz także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i przedsiębiorstwami z 
terenu Europy. Przykładami konkretnych działań są konferencje dotyczące mię-
dzy innymi emisji gazów cieplarnianych, zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie, 
a także coroczne spotkania forum. Organizacja przygotowała również szereg 
raportów dotyczących między innymi inwestowania na rynkach wschodzących, 
efektywności energetycznej czy korupcji. 
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European Academy of Business in Society
Adres: Avenue Moliére 128, 1050 Ixelles Bruksela, Belgia
tel.: +32 (0)2 539 37 02, e-mail: info@eabis.org
Adres strony internetowej: www.eabis.org
Rok założenia: 2002
Raquel Petra Lopes, e-mail: raquel.lopes@eabis.org

Instytucja została założona by wspierać główne szkoły biznesowe na kontynen-
cie w kształceniu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie po za 
kursami EABIS realizuje ogromną liczbę projektów badawczych i edukacyjnych. 
Podstawowymi obszarami działalności organizacji są: zrównoważony rozwój, 
zarządzanie zmianą, innowacje, etyka i przywództwo, zarządzanie strategicz-
ne oraz governance. Instytucja realizuje liczne projekty we współpracy z uczel-
niami wyższymi oraz korporacjami, które założyły Akademię. Projekty te swoim 
zainteresowaniem obejmują zakres szeroko pojętego odpowiedzialnego biznesu, 
rozpoczynając od wymierzania niefinansowych aspektów działania przedsiębior-
stwa, przez przewidywania dotyczące odpowiedzialnego zarządzania po kryzysie, 
kończąc na tworzeniu rozwiązań w zakresie międzynarodowej opieki zdrowotnej. 
Poza koncernami, które stworzyły organizację, jej obecnymi członkami są głównie 
uczelnie wyższe, firmy consultingowe i organizacje silnie powiązane ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. 

EUROCHAMBERS - European Association of Chambers of Commerce 
and Industry (Europejskie Stowarzyszenie Izb Handlowych i 
Przemysłowych)
Adres: Avenue des Arts 19 A/D, 1000 Bruksela
tel.: +32 (0)2 282 08 50, fax: +32 (0)2 230 00 38
e-mail: eurochambres@eurochambres.eu
Rok powstania: 1958
Osoba kontaktowa w sprawie CSR: 
Michael Steurer, tel.: +32 (0)2 282 08 77, 
e-mail: steurer@eurochambres.eu
Anna Maria Szatkowska, tel.: +32 (0)2 282 08 81
e-mail: szatkowska@eurochambres.eu

EUROCHAMBRES jest organizacją parasolową powołaną by zrzeszać i reprezen-
tować Izby Gospodarcze, Izby Handlowe i Izby Przemysłowe z całej Europy. Obecnie 
zrzesza 2000 regionalnych i lokalnych izb, reprezentując w ten sposób 20 milio-
nów przedsiębiorców. Nieco ponad 93% z nich należy do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. EUROCHAMBRES jest jedyną organizacją w Europie zrzeszającą 
wszystkie gałęzie przemysłu i przedsiębiorstwa wszystkich rozmiarów. 
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Na terenie Unii Europejskiej Izba skupia się na następujących polach działa-
nia: Konkurencji, Innowacji, Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, Rozwoju Go-
spodarczym Kobiet, Edukacji i treningu, politykach regionalnych oraz kwestiach 
instytucjonalnych. Organizacja oferuje swoim członkom przede wszystkim usługi 
treningowe oraz sieciowanie – benchmarking, wymianę wiedzy i kontaktów. Orga-
nizacja realizuje obecnie szereg projektów, które mają na celu pobudzanie współ-
pracy przedsiębiorstw i izb gospodarczych z Europy oraz innych regionów świata. 
Jeżeli chodzi o działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, to moż-
na je zaobserwować na kilku polach – począwszy od EUROCHAMBRES Woman 
Network, celem której jest wspieranie kobiet-przedsiębiorców i kobiet-profesjo-
nalistów w działaniach mających na celu między innymi: tworzenie partnerstw 
publiczno–prywatnych na każdym poziomie, łączenie życia zawodowego i prywat-
nego oraz zarządzanie różnorodnością. Innym polem działania jest prowadzenie 
monitoringu wspólnotowych aktów prawnych pod kontem zgodności z potrzebami 
przedsiębiorców w zakresie określanym przez problem starzenia się społeczeń-
stwa, ograniczania dostępnych źródeł energii, czy zmian klimatycznych.

3.3 Organizacje pozarządowe z krajów Unii 
Europejskiej wspierające wdrażanie 
koncepcji CSR 

FiBS - Finlandia
Pełna nazwa: Finnish Business & Society
Adres i dane kontaktowe: Korkeavuorenkatu 30, 00130 Helsinki, Finlandia
tel.: 020 749 7630
Adres strony internetowej: www.fibsry.fi
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 2000
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Mikko Routti, e-mail: mikko.routti@fibsry.fi,  tel.: +358 40 527 4575
Tina Vourinen, e-mail: tina.vourinen@fibsry.fi, tel.: +358 400 877 396

Obszar działania: Finlandia
FiBS została założona w roku 2000. Firma jest liderem w wdrażaniu ekolo-

gicznego, zrównoważonego biznesu w Finlandii. FiBS zachęca i pomaga firmom 
wdrażać system CRS. Firma posiada ponad 130 członków, tworzy sieć współ-
pracy pomiędzy firmami, sektorem publicznym, obywatelami i konsumentami aby 
promować zrównoważony rozwój. Misją firmy jest identyfikowanie i rozpowszech-
nianie dobrych praktyk, w celu pomagania firmom wdrażania społecznej odpo-
wiedzialności w ich firmach oraz aby zapewnić im informacje i wiedzę na temat 
CRS.
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VirksomhedsNetvärket – Dania
Pełna nazwa: VirksomhedsNetvärket
Adres i dane kontaktowe:  VirksomhedsNetvärket, Esbjergvej 84,
6000 Kolding, Dania
tel.: +45 2927 4927, e-mail: karsten.vester@mail.tele.dk
Adres strony internetowej: www.virksomhedsnetvaerket.dk
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 2001
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Karsten B. Vester, e-mail: karsten.vester@mail.tele.dk
tel.: +45 2927 4927

Obszar działania: Dania
Organizacja została założona w 2001 roku, przez grupę firm które chciały 

stworzyć forum, gdzie mogły by się spotykać i dyskutować o wyzwaniach oraz 
dzielić się wiedzą i pomagać sobie nawzajem. Od początku swojej działalności, aż 
po dzień dzisiejszy zorganizowali wiele projektów, spotkań i działań. W ostatnich 
latach wiele firm z sektora publicznego i prywatnego przyłączyło się do organiza-
cji. W tej chwili organizacja zrzesza 139 członków. Organizacja stała się znaną 
platformą dla firm które chciały pracować z CSR. Misją organizacji jest promocja 
CSR, i kreowanie wzrostu gospodarczego dla swoich członków. Oprócz tego or-
ganizacja ofiaruje co roku 50 % nadwyżki na cele charytatywne.

Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: Social Econo-
my Enterprises for Innovation and Growth

CSR FOUNDATION - Dania
Pełna nazwa: CSR Fonden
Adres i dane kontaktowe: Strandvejen 165, 2900 Hellerup, Dania
tel.:  26 27 60 35, e-mail: us@csrfonden.dk
Adres strony internetowej: www.csrfonden.dk
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 2011 
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Ulrik Skovgaard, e-mail: us@csrfonden.dk, tel.:  26 27 60 35

Obszar działania: Dania
CSR Fonden jest nową platformą dla duńskich firm do komunikacji  na temat 

firm w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją organizacji jest pod-
niesienie poprzeczki dla CSR w Danii, poprzez wymianę najlepszych praktyk oraz 
wzrost współpracy wśród firm, organizacji pozarządowych i innych.  
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CSR Forum - Dania
Pełna nazwa: CSR Forum  
Adres i dane kontaktowe: Sekretariat Forum CSR, C/O Deloitte.
Attn. Esben Wedell Topp, PO Box 1600, 0900 Copenhagen C
tel.: +45 30 93 61 89, e-mail: csrforum@csrforum.dk
Adres strony internetowej: www.csrforum.dk
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 2004
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Sekretariat Forum CSR
e-mail: csrforum@csrforum.dk, tel.: +45 30 93 61 89 

Obszar działania: Dania
Celem forum jest podnoszenie rozwoju zawodowego oraz interdyscyplinarnego 

rozumienia debaty w Danii w zakresie CSR, poprzez bycie wspólnym forum dla 
ludzi, sieci i grup zawodowych pracujących zawodowo z CSR. 

Ecosense Niemcy
Pełna nazwa:  Ecosence
Adres i dane kontaktowe: Oberwallstrasse 24, 10117 Berlin
tel.: +49 (0) 30 2028 1417, e-mail: v.lemor@ecosense.de
Adres strony internetowej: http://www.econsense.de
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 2001
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Vedrana Lemor, e-mail: v.lemor@ecosense.de, tel.: +49 (0) 30 2028 1417

Obszar działania: Niemcy
Ecosense zrzesza firmy działające na całym świecie oraz organizacje niemiec-

kiego biznesu, które specjalizują się w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Firma został założona w 2000 roku z inicjaty-
wy Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI).

Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: Work&Age: 
Branchen und Berufe im Wandel

DNWE - Niemcy
Pełna nazwa:  Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik
(Niemiecka Sieć Etyki Biznesu)
Adres i dane kontaktowe: DNWE – EBEN Germany eV, Bayreuther Str. 35,  
D-10789 Berlin
tel.: +49 (0) 30/223627675, e-mail: info@dnwe.de
Adres strony internetowej: www.dnwe.de
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 1993
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Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Manuela Stempfle
tel.: +49 (0) 30/23627675, e-mail: info@dnwe.de

Obszar działania: Niemcy
Jest to organizacja pozarządowa założona w 1993 roku. W organizacji jest 

zrzeszonych ponad 600 członków. DNWE ma na celu promowanie wymiany myśli 
i pomysłów na temat zagadnień etycznych gospodarki i etycznych działań eko-
nomicznych, w celu rozwiązania dylematów moralnych związanych z konkurencją 
gospodarczą. 

Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: Integrating 
the Ethical Perspective- Methods, Cases, Levels in Business and Management.

3p Instytut - Niemcy
Pełna nazwa: 3p Consortium for Sustainable Management
Adres i dane kontaktowe: Friesenplatz 15, 50676 Köln, Niemcy
tel.: +49 (0)221 170 935 0, fax: +40 (0)221 170 935 20
Adres strony internetowej: www.3p-institute.org
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 2007
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
e-mail: info@3p-institute.org

Obszar działania: Europa, Azja, Afryka, Ameryka
Głównym celem pracy Instytutu jest opracowywanie i adaptowanie systemów 

do wdrażania krajowych i międzynarodowych kryteriów jakości, norm społecznych 
i środowiskowych w różnych sektorach przemysłu. Głównym celem jest zrówno-
ważona produkcja. Instytut bada jakie przemysł może podejmować inicjatywy w 
celu realizacji zrównoważonych praktyk w całym cyklu życia produktów i usług. 
Instytut oferuje transfer know-how i pomoc w planowaniu, koncepcyjnej opcji fi-
nansowania i koordynacji projektu, jak również tworzenie sieci na całym świecie.

Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: Qualification 
program in textile sector in Bangladesh, Digital Learning System in Vietnam, 
Sustainable Shrimp Production in Bangladesh.

GermanWatch - Niemcy
Pełna nazwa: Germanwatch Nord-Süd-Initiative eV
Adres i dane kontaktowe: Schiffbauerdamm 15, D- 10117 Berlin
tel.: +49 (0) 30/28 88 356 – 0, e-mail: info@germanwatch.org
Adres strony internetowej: www.germanwatch.org
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 1991
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
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Corneli Heydenreich  
tel.: +49 (0) 30/28 88 356-4, e-mail: Heidenreich@germanwatch.org

Obszar działania: Niemcy 
Germanwatch jest pozarządową organizacją non-profit, ma wpływ na środo-

wisko naturalne, stosunki między krajami, często współpracuje z innymi organi-
zacjami pozarządowymi. Szczególnie interesuje się handlem żywnością, polityką 
rolną i odpowiedzialnością w korporacji.  

Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: Adaptation 
Fund Projekt Tracker.

UPJ - Niemcy
Pełna nazwa: UPJ Bundesinitiative
Adres i dane kontaktowe: UPJ eV, Brunnenstr. 181, D-10119 Berlin
tel.: +49 (0) 30 2787 406-0, e-mail: info@upj.de
Adres strony internetowej: www.upj.de
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 1996
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Peter Kromminga, tel.: +49 (0) 30 2787 406-0
e-mail: Peter.komminga@upj.de

Obszar działania: Niemcy
UPJ jest siecią firm i organizacji non-profit, które kładą szczególny nacisk 

na projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów społecznych, przez 
tworzenie nowych połączeń między przedsiębiorstwami, organizacjami non-profit 
i administracji publicznej. Wspierają, informują i radzą w zakresie wdrażania kor-
poracyjnej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: CSR Regio.Net 
- Odpowiedzialne zarządzanie w MŚP

Responsible Business Forum in Estonia
Pełna nazwa: Vastutustundliku Ettevôtluse Foorum
Adres i dane kontaktowe: MTÜ Vastutustundliku Ettevôtluse Foorum,
Rotermanni 8, Tallinn 10111, Estonia
Adres strony internetowej: http://www.csr.ee
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 2005
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Triinu Gröön, e-mail: triinu@csr.ee

Obszar działania: Estonia
Vastutustundliku Ettevôtluse Foorum - Forum Odpowiedzialnego Biznesu roz-
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poczęło swoją działalność w 2005 roku, przy wsparciu Open Estonia Foundation. 
Jest to organizacja non-profit, której celem jest inspirowanie i promowanie CSR 
w społeczeństwie estońskim, przez bycie ośrodkiem budowania kompetencji i 
komunikacji w zakresie CSR. 

Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: Developing Na-
tional CSR Platform in Estonia, Corporate Social Responsibility (CSR) Practices 
Among Small and Medium Estonian Corporations

ONZ Global Compact - Litwa
Pełna nazwa: ONZ Global Compact
Adres i dane kontaktowe: Str Gostauto. 40A (10 piętro), 
LT-01112 Wilno, Litwa
Adres strony internetowej: www.undp.lt
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 1992
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
tel.: (+370-5) 2107400, fax: (+370-5) 2107401
e-mail: registry.lt@undp.org 

Obszar działania: Litwa
UNDP podjął na Litwie obowiązek promowania koncepcji CSR, rozpoczął drogę 

jednoczenia organizacji prywatnych, publicznych i społeczeństwa obywatelskiego. 
Od 2004 roku UNDP wprowadza jedną z koncepcji CSR oraz inicjatywę w zakre-
sie CSR.

Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: „GATES: Social 
and Environmental Business Innovations“

Atsakingas Verslas - Litwa
Pełna nazwa: Atsakingas Verslas
Adres i dane kontaktowe: 
Adres strony internetowej: www.atsakingasverslas.lt
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Priestess Vogulyte, tel: +370 5 2526230, e-mail: vaidilute@ekt.lt

Obszar działania: Litwa
Jest częścią europejskiego projektu, którego celem jest promowanie społecz-

nej odpowiedzialności wśród małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie.
Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: Sustainability 

and social responsibility through learning in SMEs 
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LCCI – Łotwa
Pełna nazwa: Latvian Chamber of Commerce & Industry
Adres i dane kontaktowe: Kr. Valdemara iela 35, 1010 Riga
tel.: 6722 – 5595, fax: 6782 - 0092
Adres strony internetowej: www.chamber.lv
Rok powstania/rozpoczęcia działalności: 1990
Adres kontaktowy do komórki w organizacji:
Janis Butkevics, e-mail: janis.butkevics@chamber.lv
tel.: +371 67225595

Obszar działania: Łotwa
Łotewska Izba Handlu i Przemysłu (LCCI) jest pozarządową organizacją, która 

jednoczy łotewskie spółki z różnych sektorów. Celem organizacji jest tworze-
nie sprzyjającego otoczenia biznesowego, reprezentowanie interesów gospo-
darczych przedsiębiorstw łotewskich. LCCI reprezentuje interesy gospodarcze 
poprzez dialog z władzami krajowymi i lokalnymi oraz uczestniczy w opracowaniu 
prawodawstwa handlowego na Łotwie.

Przykładowe zrealizowane/realizowane projekty z obszaru CSR: Lifelong Lear-
ning
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