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Szanowni Państwo,
rok 2020 przyniósł całkiem nową rzeczywistość dla nas wszystkich. 
Przedsiębiorcy doświadczyli, że prowadzenie firmy w czasach 
pandemii to ogromne wyzwanie logistyczne, podszyte permanentnym 
niepokojem. Nadzieją jednak napawa, że wciąż jesteście Państwo 
otwarci na społeczną odpowiedzialność biznesu, co możemy zobaczyć 
w prezentowanych przykładach. Korzystajmy z najlepszych wzorców 
i dobrych praktyk. To ogromna wartość!
W czasie gospodarczego lockdownu po raz kolejny udowodniliśmy, 
że na Pomorzu Zachodnim potrafimy być solidarni, otwarci na 
potrzeby innych i partnerską współpracę. To wartość, która świadczy 
o sile zachodniopomorskiej społeczności. Brawa dla Państwa!
Jestem jednocześnie przekonany, że limit nieszczęść związanych 
z wybuchem pandemii już wyczerpaliśmy i szybko uda się nam 
wszystkim odzyskać dawną energię. Jako władze Województwa 
Zachodniopomorskiego będziemy nieustannie wspierać 
gospodarkę, dając jej nowe impulsy do rozwoju, również w postaci 
eurofunduszy. Chcemy tworzyć nowe i  przede wszystkim 
dobrze płatne miejsca pracy, budować spójny region oparty 
o wyrównywanie szans i dostęp do usług publicznych o najwyższej 
jakości.
Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy chcą tworzyć firmy, zapraszając 
do współpracy lokalne społeczności, organizacje pozarządowe, szkoły 
i uczelnie wyższe czy realizując działania proekologiczne. To kierunek, 
który również jako Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego 
wybieramy i promujemy.

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
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Plebiscyt „Równa Firma” jest doskonałym przykładem na to, że w Szczecinie 
i Województwie Zachodniopomorskim jest coraz więcej firm i menedżerów 
społecznie odpowiedzialnych. Uczymy się od siebie nawzajem. Firmy z naszego 
regionu stają się motywatorami dla innych przedsiębiorców. Każdy z nas może 
uczynić swoje miejsce pracy lepszym, bardziej odpowiedzialnym. W biznesie 
powinniśmy przyjąć postawę doradcy, podsuwać rozwiązania, które wskażą, co 
warto zmienić, by było lepiej.
Cieszy mnie fakt, że pomimo pandemicznych warunków i wynikających 
z nich problemów, lokalny biznes wspiera obszary, które tego wymagają. Na 
prowadzenie działań CSR zawsze jest pora. Społecznie odpowiedzialny może być 
każdy. Wspaniale się patrzy, jak potrafimy się wspierać, jednoczyć w trudnych 
momentach, mobilizować do czynienia dobra. Promujmy dobre praktyki, 
z których możemy być dumni – „dobro wraca”.
Plebiscyt „Równa Firma”, to połączenie aktywności studenckiej, biznesu, 
upowszechnianie i wdrażanie wiedzy z zakresu CSR, to perspektywa przyszłości. 
To inicjatywa, której mogą pozazdrościć nam inne regiony, tworzona z udziałem 
studentów oraz dla studentów i ukazująca silne strony Szczecina jako miasta 
akademickiego, w którym warto studiować, warto się rozwijać i warto 
w przyszłości podjąć pracę.
W dzisiejszych czasach zdobywanie pozycji firmy na rynku, nie polega wyłącznie 
na dążeniu do wzrostu sprzedaży, osiąganiu zysku, ale przede wszystkim na 
pozyskiwaniu zaufania i szacunku pracowników oraz otoczenia zewnętrznego. 
Niech niniejszy przewodnik stanie się źródłem inspiracji dobrych praktyk 
w biznesie, a nam wszystkim życzę, by Szczecin i Pomorze Zachodnie stały się 
punktem na polskiej mapie biznesu, który będzie przykładem godnych zaufania 
firm, menedżerów i regionem, w którym warto budować swój biznes.

Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecina
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Szanowni Państwo,
9 edycja Plebiscytu Równa Firma jest najlepszym dowodem na to, że dzięki 
współpracy mogą dziać się rzeczy, których się nie spodziewamy. Do naszej 
inicjatywy stale dołączają kolejne, ważne dla rozwoju regionu organizacje. 
Poszerza się kapituła, co daje jeszcze większą gwarancje rzetelności 
i obiektywności plebiscytu. Powstała kolejna edycja przewodnika 
dobrych praktyk, który jeszcze kilka lat temu był poza zakresem naszych 
wyobrażeń. Wokół plebiscytu gromadzą się wspaniali ludzie, którzy 
dostrzegają jego wartość i wspierają jego rozwój.
Po raz kolejny mogliśmy skorzystać z informacji jakie w trakcie 
organizacji Plebiscytu Równa Firma zgromadziliśmy i zaprosić wybrane 
przedsiębiorstwa do zaprezentowania praktyk godnych naśladowania. 
Chcemy dzięki temu pokazać różnorodność działań podejmowanych 
przez firmy z województwa zachodniopomorskiego, ich kreatywność 
oraz właściwe podejście do budowania biznesu w oparciu o szlachetne 
wartości.
W tym roku w przewodniku poruszyliśmy zagadnienia ekologii oraz 
ekonomii społecznej. Mamy nadzieję, że będzie to wskazówka co do 
kierunku działań firm społecznie odpowiedzialnych oraz tych, które 
dopiero wkroczą na ścieżkę szczególnej dbałości o otoczenie. Okazało się, 
że trudne chwile jakie przeżyliśmy w związku z pandemią, nie osłabiły, 
ale wzmocniły CSR i wrażliwość na potrzeby innych. Jestem przekonana, 
że ta wrażliwość zostanie z nami na dłużej i przełoży się na wiele cennych 
aktywności przedsiębiorstw. Tego wszystkim życzę, oddając w Państwa 
ręce niniejszy przewodnik. Niech stanie się on inspiracją i przyniesie 
mnóstwo pozytywnych wrażeń.

dr Katarzyna Kazojć
Pomysłodawczyni Plebiscytu Równa Firma
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Społeczna odpowiedzialność 
biznesu nabiera coraz 
większego znaczenia

Być dobrym, to dobry interes
Anita Roddic

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – 
Corporate Social Responsibility), to koncepcja 
zarządzania, zgodnie z którą firmy dobrowolnie 
i świadomie w swoich działaniach uwzględniają 
interesy społeczne czy relacje z otoczeniem 
zewnętrznym. Bycie społecznie odpowiedzialnym 
oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, 
w ochronę środowiska, w relacje z otoczeniem 
firmy, co ostatecznie przekłada się na wzrost 

y Podczas gali wręczenia wyróżnień w 2021 r. gości 

przywitała Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów 

i Zarządzania prof. Małgorzata Łatuszyńska
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konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz 
kształtowanie warunków dla rozwoju społeczno-
ekonomicznego.
Należy jednak pamiętać, że podstawą działalności 
firmy jest odpowiedzialność ekonomiczna.
Każda złotówka wydana przez przedsiębiorstwo 
ma wypracować wartość. Raz będzie to zysk 
finansowy, innym razem wzrost rozpoznawalności, 
pozycji marki czy przewagi konkurencyjnej. 
Dopiero przy takim założeniu firma może podjąć 

decyzję o włączeniu działań CSR w swoją strategię.
Zamiast utożsamiać społeczną odpowiedzialność 
biznesu z filantropią, traktujmy ją jako interes 
zarówno dla firmy, jak i jej otoczenia. CSR jest 
oparta na etycznych zasadach, przejrzystej 
polityce i zrównoważonym rozwoju, a do tego 
nie są konieczne dodatkowe środki finansowe. 
Bez specjalnych funduszy można świadomie 
ograniczać zużycie surowców, oszczędzać zasoby, 
dbać o pracowników, stosować uczciwe praktyki 
lub wdrażać projekty pro bono. Dodatkową 

y Laureatem Plebiscytu Równa Firma 2021 jest MPS 

International. Statuetkę odebrał Marcin Napierała

y Na zdjęciu przedstawiciel zwycięskiej firmy MPS 

International Marcin Napierała, Przewodnicząca Kapituły 

dr Katarzyna Kazojć i przedstawiciele Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr Wojciech Bożek 

i dr Ewa Kowalewska
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przewagą małych firm jest to, że są blisko 
społeczności – znają jej potrzeby, więc mogą 
świetnie działać na jej rzecz. I nawet takimi 
codziennymi, ale wykonywanymi systematycznie 
i planowo działaniami można wiele osiągnąć.
Przy temacie społecznej odpowiedzialności 
biznesu należy wspomnieć również o jego 
„czarnej stronie” – „Czarny CSR” – czyli nieetyczne 
wykorzystywanie przez organizacje koncepcji CSR.
Ważna jest umiejętność odróżniania firmy 
społecznie odpowiedzialnej od tej, która tylko 
za nią się podaje. Działania CSR mogą budzić 

y Joanna Niemcewicz (Dyrektor RCITT), Łukasz Skryplonek 

(Dogcessories), Katarzyna Kazojć (Przewodnicząca Kapituły), 

prof. Katarzyna Kotarska (Prorektor ds. Studenckich 

Uniwersytetu Szczecińskiego)

y Pierwsza edycja przewodnika dobrych praktyk w rękach 

wspaniałej konferansjerki Sandry Jędras
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wątpliwość wówczas gdy przedsiębiorstwo więcej 
środków wydaje na nagłaśnianie informacji 
o swojej społecznej odpowiedzialności niż 
na faktyczne działanie lub gdy osiągnięty cel 
społeczny jest niewspółmierny do poniesionych 
nakładów.
Warto zatem być w pełni społecznie 
odpowiedzialną firmą. CSR umożliwia osiągnięcie 
zrównoważonego i długotrwałego rozwoju 
biznesu. Dzięki niemu przedsiębiorstwa 
mogą osiągać cele strategiczne, jednocześnie 

y Przedstawiciele wyróżnionych firm mogą świętować sukces podczas bankietu

y Zuzanna Saryczew i Jakub Rukowicz podczas prezentacji 

informacji o konkursie „Zostań Ekspertem”, który zorganizowali 

wspólnie z Dominiką Podgórską
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budując zaufanie społeczne i rozwiązując 
problemy środowiskowe. Działania społecznie 
odpowiedzialne prowadzą do poprawy PR’u firmy 
w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym.
Niniejszy przewodnik stanowi zbiór praktycznych 
wskazówek po zasadach odpowiedzialnego 
biznesu, zawiera podpowiedzi dla organizacji 
różnego typu – bez względu na ich wielkość czy 
strukturę organizacyjną.
W tej edycji przewodnika chcieliśmy zwrócić 
uwagę na dwa ważne i stale rozwijające się tematy 
związane ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu: ekologię oraz ekonomię społeczną.

y Z taką radością wręczamy wyróżnienia firmom społecznie 

odpowiedzialnym

y Bankiet dla wyróżnionych jest okazją do nawiązania kontaktów oraz współpracy w obszarze biznesu, nauki i edukacji



12

Ekologiczna odpowiedzialność biznesu staje się 
istotnym czynnikiem decydującym o odniesieniu 
sukcesu na współczesnym rynku. Dlatego 
podmioty gospodarcze przestają postrzegać ją 
jako koszt działalności gospodarczej. Wydatki 
ponoszone na cele związane z ochroną środowiska 
stanowią dla firm inwestycję w lepszą przyszłość 
przedsiębiorstwa i otoczenia. Aktywność na polu 
ekoCSR pozwala sprostać rosnącym wymaganiom 
rynku krajowego i międzynarodowego.

y Najsłodszą nagrodą w plebiscycie jest, wbrew pozorom, 

uznanie członków kapituły, pracowników, klientów 

i kontrahentów.

y Podczas bankietu uczestnicy mają okazję obejrzeć relację filmową z wręczenia nagród przygotowaną przez Remedy Brand 

(niezawodnego i błyskawicznego Łukasza Grosika)
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Z kolei ekonomia społeczna, to szansa dla 
przedsiębiorców na nieszablonowe działanie 
CSR. To system prowadzenia działalności 
gospodarczej, którego cele obejmują m.in. 
aktywizację zawodową i społeczną osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
rehabilitację społeczną i zawodową osób 
niepełnosprawnych. W ekonomii społecznej 
tkwi potencjał możliwych powiązań kooperacji 
biznesowej oraz współpracy w budowaniu 
wspólnego kapitału społecznego na poziomie 
lokalnym.

y Nagrodę dla przedstawicielki firmy Eryk wręczył Prorektor 

ds. Finansów prof. Jacek Batóg

y Firmy społecznie odpwiedzialne traktują wyróżnienie 

w Plebiscycie Równa Firma jako wielki zaszczyt

y Statuetka laureata Plebiscytu Równa Firma 2020 trafiła do 

Nordic Consulting & Development Company S.A.
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Dobre praktyki  
i działania godne naśladowania
Przedsiębiorstwa działające na terenie województwa zachodniopomorskiego podejmują wiele ciekawych 
i cennych dla otoczenia działań. Nagradzamy je za to od 9 lat w Plebiscycie Równa Firma. Jakie działania 
najbardziej cenimy? Te, w które angażują się pracownicy, które wynikają z potrzeby serca, które są 
niespotykane i dotykają trudnych problemów, na rozwiązywanie których nie każdy ma odwagę. Właśnie 
takie przykłady ujęliśmy w tej części przewodnika dobrych praktyk. Każdy z nich opatrzyliśmy eksperckim 
komentarzem wskazującym na szczególną wartość danej aktywności. W rolę ekspertów wcielili się 
również studenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Chcemy, żeby tak samo jak przy organizacji Plebiscytu 
Równa Firma, włączali się w tworzenie wartościowych dla otoczenia gospodarczego inicjatyw. To oni 
będą decydowali o przyszłości tworząc rynek pracy czy w nim uczestnicząc i warto już teraz wziąć pod 
uwagę ich opnie, co uczyniliśmy w tej edycji przewodnika dobrych praktyk.

Uczestnicy plebiscytu, których działania opisaliśmy:
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Podtrzymywanie lokalnych tradycji
IdoSell
IdoSell co roku obchodzi dzień pasztecika 
szczecińskiego. Podczas tego wybitnie 
regionalnego święta, pracownicy IdoSell 
wspólnie jedzą zakupione przez firmę 
paszteciki (do tego obowiązkowo czerwony 
barszcz).
Podczas ostatniego święta pasztecika, szczecińskie 
przysmaki od IAI otrzymali także ratownicy 
z Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

 Komentarz  
dr Katarzyna Kazojć 
adiunkt na Wydziale Ekonomii, 

Finansów i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego 

Firma nie tylko pobudza w pracownikach 
patriotyzm lokalny, ale także może go 
zaszczepić w innych grupach, okazując im 
równocześnie wsparcie i zainteresowanie. 
Wspólne celebrowanie zbliża ludzi, buduje ich 
lojalność, a jeśli mówimy o świętach czy dniach 
zapominanych przez inne firmy, da również 
pracownikom poczucie wyjątkowości sytuacji 
i podejścia firmy do otoczenia.
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Mobilizacja do ratowania zdrowia
Lerne! Szkoła Językowa
Firma od 2019 roku wspiera krwiodawstwo 
i zachęca do rejestracji jako potencjalny dawca 
szpiku. Osoby, które udokumentują oddanie 
krwi, otrzymują darmowe lekcje nauki języka 
obcego, nawet jeżeli nie są klientami firmy. Dzięki 
temu dawcy mogą wziąć udział w bezpłatnych 
jednorazowych zajęciach, przygotowaniach do 
egzaminu, do rozmowy kwalifikacyjnej w języku 
obcym lub konwersacjach.

 Komentarz  
dr Roman Tylżanowski 
adiunkt na Wydziale Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

Bardzo dobrym działaniem firmy jest 
zastosowanie nagrody w zamian za podjęcie 
aktywności ratującej ludzkie życie czy zdrowie. 
W czasach kiedy znaczna część zasobów 
kierowana jest na walkę z koronawirusem, 
ogromną wartość stanowi zwrócenie uwagi 
na potrzeby, które bez względu na warunki 
otoczenia pozostają tak samo aktualne i ważne.
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Dla młodych naukowców
Santander Bank Polska
Santander Bank Polska jest instytucją udzielającą 
wsparcia finansowego i merytorycznego 
studentom w ramach Ogólnopolskiej Sesji 
Kół Naukowych, która organizowana jest 
przy współpracy z Zachodniopomorskim 
Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. 
Podczas wydarzenia studenci mają okazję 
zaprezentowania wyników prowadzonych przez 
siebie badań. Wydarzenie to daje możliwość 
rozwoju kompetencji interpersonalnych, stanowi 
szansę na pierwszą publikację naukową oraz 
wymianę wiedzy i doświadczeń.

 Komentarz
  Piotr Szczepański

student kierunku Zarządzanie
na Uniwersytecie Szczecińskim 

Cieszy odpowiedzialnie społecznie 
postawa Santander Bank Polska. 

Instytucja daje szansę młodym ludziom 
na rozwój i zbieranie doświadczenia. Sam 
nie raz korzystałem ze wsparcia finansowego 
oraz merytorycznego oferowanego 
przez Santander w ramach działalności 
koła naukowego na Uniwersytecie 
Szczecińskim. Moim zdaniem oferują 
pomoc i obdarzają ogromnym zaufaniem 
młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać.
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NGO tworzone przez firmę
Grupa AVERTO
Firma od kilku lat prowadzi Stowarzyszenie STOP 
Nieuczciwym Pracodawcom, które bezpłatnie 
pomaga pracownikom pokrzywdzonym przez 
swoich pracodawców. Zajmuje się bezprawnymi 
zwolnieniami, problemami związanymi 
z wynagrodzeniami czy mobbingiem. Na listę 
zadań stowarzyszenia wpisane są także działania 
niosące pomoc w sytuacjach konfliktowych 
z „dzikimi lokatorami” czy w sprawach hejtu i gróźb 
kierowanych w stronę lekarzy, których ilość wzrosła 
w czasach pandemii koronawirusa.  

 Komentarz
  Joanna Mulak

studentka kierunku 
Zarządzanie na Uniwersytecie 

Szczecińskim

Działalność Grupy AVERTO idealnie 
odzwierciedla prowadzenie biznesu społecznie 
odpowiedzialnego – poprzez aktywność 
stowarzyszenia mogą stać się dla ludzi 
pewnego rodzaju „bohaterem”. Poszkodowani 
pracownicy, często nie mają żadnego 
wsparcia, przy współistniejącej znieczulicy 
społecznej na niesłuszne traktowanie, czują się 
coraz bardziej zagubieni, a jakość ich komfortu 
psychicznego znacznie spada. Z pomocą 
przychodzi jednak Grupa AVERTO, która daje 
siłę do walki o własne prawa.
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Wspieranie rozwoju kobiet
BMW MINI Bońkowscy
Dealer marek BMW MINI Motorrad Bońkowscy 
rozpoczął w 2019 roku cykl spotkań pn. 
„Women Performance by Bońkowscy”. Celem 
organizatorów jest promowanie rozwoju 
kobiet, wzmacnianie potencjału lokalnych 
liderek oraz budowanie sieci kontaktów. 
 Wydarzenia mają także motywować kobiety 
do zmian oraz doceniania swoich kompetencji. 
„Women Performance by Bońkowscy” to specjalny 
projekt kierowany do kobiet i odnoszący się do 
wartości, takich jak przywództwo, współpraca 
i zaufanie. Poprzez niesamowite historie omawiane 
podczas spotkań, a także wyjątkową energię, jaka 
im towarzyszy, firma chce inspirować panie do 
kreatywności, budowania odwagi oraz inicjowania 
wyjątkowych relacji.

 Komentarz
  Jakub Szulc 

student kierunku 
Dziennikarstwo i Zarządzanie 

Mediami  na Uniwersytecie 
Szczecińskim

„Siła jest kobietą!” to hasło idealnie wpisuje 
się w projekt „Women Performance by 
Bońkowscy”. Kobiety mają skrzydła, lecz nie 
zawsze mają odwagę, aby je wykorzystać 
– czas to zmienić. Cykl spotkań, który jest 
kierowany do kobiet, może je uskrzydlić, 
pomóc uwierzyć w siebie i swoje zdolności 
– to trafna idea. Kobiety to liderki, z energią 
i kreatywnością, którą muszą pokazać światu. 
Ten projekt to umożliwia i może być bardzo 
dobrym przykładem działania w ramach 
strategii CSR.
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Wsparcie medyków w walce z pandemią
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w czasie 
pierwszej fali zakażeń koronawirusem dołączyła do 
akcji Print4medic i drukarkę 3D służącą 
do przygotowania materiałów na zajęcia, 
wykorzystała aby pomagać. ZPSB znalazła się na 
liście podmiotów drukujących adaptery, łączące 
szczelne maski różnego zastosowania (np. maski 
do nurkowania, budowlane) z ogólnie dostępnymi, 
chroniącymi przed wirusem, filtrami DAR dla 
medyków i ratowników medycznych. Wykonywała 
na drukarce 3D i dostarczała przejściówki na 

zamówienie składane przez potrzebujące podmioty 
w wielu regionach Polski. Dzięki temu uzupełniły one 
niedobór niezbędnego sprzętu.

 Komentarz
  dr Roman Tylżanowski 

adiunkt na Wydziale Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
Zachodniopomorska Szkoła 

Biznesu zadziałała w najtrudniejszym 
dla wszystkich czasie niepewności i zmian. 
Poszukiwanie możliwości zaangażowania 
własnych zasobów rzeczowych i ludzkich 
do pomocy innym jest pierwszym 
działaniem jakie powinny przyjąć firmy 
w obliczu dostrzeżenia trudnej sytuacji 
w otoczeniu.
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Wsparcie różnorodności w otoczeniu
Restauracja Marshal food
Restauracja Marshal food przeznacza 10 procent 
dochodu z wybranych pozycji w karcie dań 
na, często nietypowy, cel społeczny. Chce tym 
działaniem wesprzeć potrzebujące organizacje, 

ale przede wszystkim pobudzić dyskusje 
w przestrzeni publicznej i zaktywizować otoczenie 
do czynnej pomocy. W ten sposób poruszono m.in. 
kwestię wolnego Tybetu czy wilków w Bieszczadach, 
wspierając również organizacje pożytku publicznego 
zajmujące się tymi kwestiami.

 Komentarz
  dr Katarzyna Kazojć 

adiunkt na Wydziale Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
Bardzo cenne jest podejmowanie akcji 

o charakterze charytatywno‑edukacyjnym. 
Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt 
wsparcia tematów niszowych czy dotyczących 
różnorodności i równego traktowania, które 
wykazywane są jako wartości propagowane 
na Pomorzu Zachodnim i wdrażane w związku 
z podpisaniem Karty Różnorodności. 
Tematy te mogą budzić kontrowersje wśród 
części potencjalnych klientów, dlatego ich 
uwzględnienie z pewnością wynika z potrzeby 
serca i wiąże się ze szczerymi chęciami 
pomocy. 
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W ochronie bioróżnorodności
MPS International
W 2019 roku firma we współpracy z Pasieką z Pasją 
Hawran otworzyła pierwszą w Koszalinie pasiekę 
przy prywatnym zakładzie produkcyjnym. 
W 2020 roku powiększono pasiekę z 10 do 60 
uli. W ten sposób przedsiębiorstwo promuje 
ochronę środowiska i podkreśla ważną rolę 
owadów zapylających rośliny.

 Komentarz
  dr Roman Tylżanowski 

adiunkt na Wydziale Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
Firma podjęła nietypowe, ale 

cenne dla środowiska i kształtowania 
świadomości społecznej działanie. 
Dodatkowym, wartym podkreślenia aspektem 
jest realizacja tej inicjatywy we współpracy 
z innym podmiotem. To dobry przykład 
ukazujący, że wartości społeczne mogą 
połączyć przedsiębiorstwa różnej wielkości 
i o odmiennym profilu działania.
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Aktywność w obszarze ekologii
Red Snake
Red Snake jest ekopartnerem wydarzenia 
TOGETAIR #razemdlaklimatu. Przedstawiciele 
firmy byli prelegentami tego wydarzenia, 
zasiadają w jego Radzie Eksperckiej, 
współtworzyli „Raport Klimatyczny TOGETAIR” 
stanowiący kompleksowe ujęcie zagadnień 
poruszanych podczas Szczytu Klimatycznego oraz 
podsumowanie dyskusji wokół kluczowych dla 
Polski wyzwań ekologicznych.

 Komentarz
  dr Katarzyna Kazojć 

adiunkt na Wydziale Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
Merytoryczne wsparcie obszarów 

istotnych społecznie jest dojrzałym przejawem 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki 
dzieleniu się wiedzą, firmy mają możliwość 
wpływu na zmianę postrzegania danego 
tematu i nawyków z nim związanych. Bardzo 
ważne jest, aby były to zmiany korzystne dla 
otoczenia, tak jak we wskazanym przykładzie.
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Na przekór przeciwnościom
Spółdzielnia Socjalna Pod Dębami
W czasie zagrożenia pandemicznego 
spółdzielnia utworzyła 5 miejsc pracy. 
Zatrudniła osoby z terenu powiatu 
stargardzkiego w szczególnie trudnej 
sytuacji życiowej. Mimo kryzysowego okresu 
izolacji społecznej spółdzielnia skoncentrowała 
się na zapewnieniu bezpiecznych warunków 
pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości 
swoich pracowników. Ponadto zadbała o proces 
reintegracji społecznej, stworzyła dla pracowników 
przestrzeń do rozwijania siebie i pokonywania 
swoich ograniczeń.

 Komentarz
  Maciej Rębilas

Koordynator Merytoryczny 
SZOWES 

To bardzo dobry przykład 
reintegracji społecznej i zawodowej, 

która przyniosła realne efekty. Osoby 
bezrobotne, dzięki funkcjonowaniu spółdzielni, 
wróciły aktywnie na rynek pracy. Uzyskały 
dzięki temu szansę na poprawę bytu swojego 
oraz swoich najbliższych. W sytuacji, w której 
wiele firm zwalniało pracowników, spółdzielnia 
dała im szansę na lepsze życie. 
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Firmy nagrodzone w 9 edycji 
plebiscytu Równa Firma
Liczba zgłoszeń w Plebiscycie Równa Firma 2021: 285

Liczba firm zakwalifikowanych do udziału w Plebiscycie Równa Firma 2021: 79

MPS International sp. z o.o. 
LAUREAT PLEBISCYTU „RÓWNA FIRMA” 
na najbardziej odpowiedzialną społecznie firmę z województwa 
zachodniopomorskiego w 2021 roku 
Obszar działania: produkcja kosmetyków, środków czystości i opakowań plastikowych 
w formule „contract manufacturing” / „private label”
Docenione działania CSR: dbałość o środowisko naturalne (m.in. własna stacja
oczyszczania ścieków, własna sortownia odpadów i pasieka), działania propracownicze 
(m.in. wspólne wyjścia na mecze piłki ręcznej mężczyzn, imprezy integracyjne dla 
pracowników i ich rodzin, dodatkowe dwa dni wolne od pracy), wsparcie finansowe 
i współpraca organizacyjna z wieloma fundacjami, wsparcie akcji charytatywnych 
(przekazanie tysięcy litrów płynów do dezynfekcji oraz mydeł, kosmetyków i środków 
czystości dla podmiotów publicznych – działania podjęte w czasie pandemii COVID-19), 
współpraca z uczelniami wyższymi, wsparcie dla działań na rzecz kultury i sztuki (firma 
prowadzi własną galerię sztuki, która jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych), 
oferta szkoleń i praktyk dla studentów.
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ASPROD S.A.
SZCZEGÓLNE UZNANIE W PLEBISCYCIE „RÓWNA FIRMA”
na najbardziej odpowiedzialną społecznie firmę z województwa 
zachodniopomorskiego w 2021 roku
Obszar działania: piekarnia oraz cukiernia.
Docenione działania CSR: organizowanie akcji zwiększających świadomość zdrowotną (np. 
akcja z Pogonią Szczecin – „Pogoń za zdrowiem”; wydawanie gazetki zawierającej 
artykuły i porady na temat zdrowego stylu życia), używanie materiałów ekologicznych, 
walka z marnotrawstwem jedzenia (podawanie do publicznej wiadomości przepisów 
kulinarnych np. na temat wykorzystania czerstwego pieczywa). Wiele ofert ze szkoleniami 
dla pracowników, organizowanie warsztatów dla szkół podstawowych oraz przedszkoli 
(np. konkurs: „Co zrobić, aby nasza szkoła była zdrowsza?”), wspomaganie lokalnych 
domów dziecka oraz innych placówek społecznych realizujących zadania edukacyjne 
i wychowawcze, wsparcie wielu organizacji charytatywnych.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
SZCZEGÓLNE UZNANIE W PLEBISCYCIE „RÓWNA FIRMA”
na najbardziej odpowiedzialną społecznie firmę z województwa 
zachodniopomorskiego w 2021 roku
Obszar działania: zarządzanie portami morskimi w Szczecinie oraz Świnoujściu
Docenione działania CSR: popularyzacja wiedzy o gospodarce morskiej wśród dzieci 
i młodzieży, organizacja akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”, ochrona 
środowiska, oferta praktyk i staży dla studentów, organizacja akcji pobierania krwi wraz 
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, organizowanie 
szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, współpraca z klubami i organizacjami 
sportowymi.

Eryk sp. z o.o.
SZCZEGÓLNE UZNANIE W PLEBISCYCIE „RÓWNA FIRMA”
w kategorii „Edukacja i Rozwój” w 2021 roku
Obszar działania: specjalistyczne usługi techniczne, głównie elektryczne i mechaniczne 
usługi instalacyjne.
Docenione działania CSR: promocja aktywnego stylu życia wśród pracowników 
(wydarzenia NCDC Business Race oraz Endomondo Summer Challenge, gdzie 
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pracownicy biorą udział w rywalizacji w kategoriach: bieg, rower, rolki i marsz), 
funkcjonowanie formularza „Whistleblower” – narzędzia umożliwiającego anonimowe 
zgłaszanie niepokojących, nieetycznych zachowań bezpośrednio do kadry 
zarządzającej, patronat wydarzeń kulturalnych, program „Africian Vision” (ścieżka 
edukacyjna dla absolwentów szkół w Ghanie i Nigerii, której celem jest stworzenie 
stałych i bezpiecznych miejsc pracy dla osób w Afryce Zachodniej), ekologiczna polityka 
firmy (np. zachęta dla pracowników by przesiąść się na rower – firma sponsoruje 
75% wartości roweru), oferta szkoleń i praktyk dla studentów i absolwentów szkół 
technicznych i zawodowych.

Freedomes Polska
SZCZEGÓLNE UZNANIE W PLEBISCYCIE „RÓWNA FIRMA”
w kategorii „Innowacje Społeczne” w 2021 roku
Obszar działania: producent konstrukcji sferycznych
Docenione działania CSR: współpraca z Agencją RPM oraz Sky Rainforest Rescue, 
WWF oraz Ryoal Botanic Garden Edynburg w celu uświadamiania społeczeństwu 
znaczenia lasów deszczowych w środowisku naturalnym. Nacisk na rozwój 
i szkolenia pracowników, zapewnienie im dostępu do bezpłatnej opieki medycznej. 
Działania charytatywne – stała współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Współpraca z organizatorami wydarzeń kulturalnych, np. udostępnienie namiotów na 
Open’er Festival, udział w 38. Festiwalu Filmowym w Gdyni, postawienie 9 konstrukcji 
w związku z finałami regat The Tall Ships Races 2013, udostępnienie namiotów 
sferycznych podczas Dulux Color Run w Wielkiej Brytanii – akcja w szczytnym celu, 
ponieważ Color Run podjął współpracę z fundacją Stand Up To Cancer, aby wspólnie 
finansować badania kliniczne nad eliminacją nowotworów.

Prasad
SZCZEGÓLNE UZNANIE W PLEBISCYCIE „RÓWNA FIRMA”
w kategorii „Aktywność Społeczna” w 2021 roku
Obszar działania: bar z miejscem wypoczynkowym serwującym dania wegańskie 
i wegetariańskie
Docenione działania CSR: wspieranie działań proekologicznych organizowanych 
w najbliższym otoczeniu (nagłaśnianie problemu marnowania żywności – 
współpraca z Jadłodajnią Szczecin); wspieranie lokalnych akcji charytatywnych 



28

(stała współpraca ze Stowarzyszeniem Siatkarze dla Hospicjum przy organizowaniu 
wydarzeń takich jak: Mecz Gwiazd, Piątka z Gwiazdami, Turniej Andrzejkowy – 
zapewnienie cateringu dla uczestników i organizatorów wydarzenia, z którego 
cały dochód zasilał konto Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 
w Szczecinie).

3Shape Poland sp. z o.o.
SZCZEGÓLNE UZNANIE W PLEBISCYCIE „RÓWNA FIRMA”
w kategorii „Równy Pracodawca” w 2021 roku
Obszar działania: produkcja skanerów dentystycznych ułatwiających pracę 
stomatologom oraz wprowadzanie innowacji w branży stomatologicznej
Docenione działania CSR: aktywność charytatywna, bliska relacja z lokalnymi 
szkołami, zapewnienie wyjątkowej atmosfery pracy poprzez imprezy integracyjne, 
szkolenia językowe dla pracowników oraz wiele konkursów wewnątrz organizacji, 
organizowanie akcji sprzątania lasu oraz Odry, używanie ekologicznych materiałów, 
wyjazdy dla pracowników za granicę, udostępnianie skanerów dla uczelni medycznej, 
otwarte dni dla szkół oraz uniwersytetów, udział w wielu akcjach charytatywnych, 
płatne oraz bezpłatne praktyki studenckie, wsparcie szpitali podczas pandemii 
Covid-19.

Coloplast Business Centre sp. z o.o.
SZCZEGÓLNE UZNANIE W PLEBISCYCIE „RÓWNA FIRMA”
w kategorii „Znana Marka” w 2021 roku
Obszar działania: opieka stomijna i urologiczna
Docenione działania CSR: ochrona środowiska (m.in. raportowanie ilości zadrukowanego 
papieru, sadzenie drzew, udział wakcji #trashtag, unikanie surowców szkodliwych 
dla środowiska i nieustanne zmniejszanie stopnia ich wykorzystania), szkolenia 
pracownicze (np. cykl szkoleń Coloplast Academy, pakiet uniwersalnych szkoleń 
wewnętrznych dla pracowników); członek koalicji „Przyjazna Rekrutacja”, pomoc 
osobom cierpiącym na dolegliwości o charakterze intymnym i osobistym, wdrożenie 
infolinii ds. etyki „Coloplast Ethics Hotline”, dzięki której pracownicy mogą zgłaszać 
swoje problemy w poufny sposób, działania wolontariackie (każdego roku 
organizowane są minimum 4 akcje charytatywne – 1 na kwartał, największym 
wydarzeniem jest „Szlachetna Paczka”).
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Garo Polska sp. z o.o.
SZCZEGÓLNE UZNANIE W PLEBISCYCIE „RÓWNA FIRMA”
w kategorii „Ekologia” w 2021 roku
Obszar działania: wytwarzanie elementów instalacji elektrycznych
Docenione działania CSR: coroczny udział w akcji Szlachetna Paczka, 
wykorzystywanie ekologicznych rozwiązań w firmie (m.in. zamknięty obieg 
palet i opakowań foliowych), dbałość o pracownika (np. dofinansowanie studiów 
wyższych pracownikom oraz nauki języka angielskiego), staże dla studentów 
oraz współpraca z uczelniami, współtworzenie największej w Polce platformy 
Elektromobilni.pl.

Wyróżnienia
BONO s.c. Bobala Krzysztof, Nykiel-Bobala Agnieszka
Obszar działania: organizacja eventów, marketing sportowy oraz eventowy.
Docenione działania CSR: organizacja wielu wydarzeń, m.in. „Turniej Gwiazd” oraz 
festiwal „Wakacyjne Miasto Kobiet”, przejrzyste warunki zatrudnienia, szkolenia 
podwyższające kwalifikacje, wspieranie akcji społecznych oraz placówek medycznych, 
praktyki dla studentów.

Bridgestone Stargard sp. z o.o.
Obszar działania: produkcja opon do samochodów ciężarowych i autobusów 
oraz bieżników PCT.
Docenione działania CSR: wspieranie oraz działanie na rzecz ochrony 
środowiska (np. zarybianie rzeki Iny, akcja sadzenia drzew), organizowanie 
szkoleń pracowniczych podwyższających kwalifikacje i zwiększających 
świadomość ekologiczną, wspomaganie lokalnych szkół, organizacja wydarzeń 
na temat bezpieczeństwa na drodze (np. współorganizacja wydarzenia 
„Bądź bezpieczny na drodze!”), działania charytatywne (np. promocja 
wśród pracowników akcji 1% podatku dla chorych dzieci), organizowanie 
praktyk dla studentów oraz uczniów szkół średnich.
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Carlsberg Polska sp. z o.o. (marka Bosman)
Obszar działania: warzenie piwa.
Docenione działania CSR: wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju – TOGETHER 
TOWARDS ZERO – zakładająca zero marnowania wody, zero śladu węglowego, 
zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i zero wypadków. Organizacja 
programu grantowego Bosman Wspiera Region, który pozwolił na sfinansowanie 
wielu ważnych dla społeczności lokalnej projektów jak np. postawienie koszy do 
charytatywnej zbiórki nakrętek, oczyszczanie Puszczy Bukowej, integracja środowiska 
osób niepełnosprawnych, przygotowanie miejsc do wypoczynku, sportu i rekreacji 
społeczności lokalnych, wsparcie schronisk dla zwierząt, wsparcie lokalnych szpitali, 
wybudowanie siłowni zewnętrznej przy domach studenckich, itp.

DB Schenker
Obszar działania: dostawca zintegrowanych usług logistycznych.
Docenione działania CSR: ochrona środowiska (m.in. budowanie ekologicznych 
terminali, kupowanie energii ze źródeł odnawialnych), współpraca z Bankiem Żywności 
z Olsztyna oraz Fundacją Nasza Ziemia, program stażowy kierowany do studentów, 
wprowadzenie programu „Widzę i Reaguję” dotyczącego bezpiecznych warunków pracy, 
współpraca z Global Compact Network Poland.

Fosfan S.A.
Obszar działania: producent wieloskładnikowych nawozów rolniczych.
Docenione działania CSR: ochrona środowiska (m.in. wyeliminowanie powstawania 
odpadów żużli i popiołów oraz zredukowanie emisji zanieczyszczeń energetycznych 
do powietrza), wsparcie wielu organizacji pozarządowych oraz osób potrzebujących, 
organizacja staży dla studentów, sponsor nagród w konkursach ogrodniczych („Cały 
Szczecin w kwiatach”, „Piękno kwiatów i zieleni wokół nas”).

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Obszar działania: prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów oraz
pomnażanie oszczędności, udzielanie leasingu, faktoring oraz wymiana walut.
Docenione działania CSR: wsparcie organizacji społecznych (np. Dni Barlinka, Lubuskie 
Święto Chleba) oraz charytatywnych (np. dofinansowanie i partnerstwo fundacji 
Ronalda McDonalda w akcji obejmującej ultrasonograficzne badania przesiewowe 
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małych dzieci), propagowanie kultury oraz sportu (np. sfinansowanie indeksu i udział 
w programie Akademia Przyszłości), dofinansowanie półkolonii organizowanych przez 
szkoły; promowanie ekologicznego trybu życia (np. wsparcie ogólnopolskiej akcji „EKO? 
Logiczne, że się opłaca!”)

Grupa Polmotor
Obszar działania: sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych
i furgonetek.
Docenione działania CSR: projekt „Wspieramy elektromobilność”, ufundowanie 
prezentów mikołajkowych i świątecznych dla dzieci ze Szpitala w Zdrojach, zbiórka 
na wsparcie polskiej służby zdrowia w czasie walki z epidemią COVID-19, wsparcie 
lokalnego środowiska sportowego (np. hala tenisowa przy alei Wojska Polskiego 
otrzymała nazwę Kia Polmotor Arena, firma jest partnerem motoryzacyjnym Maratonu 
Szczecińskiego, Półmaratonu Szczecińskiego, Sanprobi Biegu Kobiet, wspiera 
Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA). Szkolenia dla pracowników różnych 
szczebli (szkolenia sprzedażowe, produktowe, serwisowe, a także marketingowe). 
Współpraca ze szkołami technicznymi i uniwersytetami w ramach szkoleń, praktyk 
i doskonalenia działań edukacyjnych.

LSJ HR Group
Obszar działania: pozyskiwanie pracowników dla krajowych i zagranicznych 
przedsiębiorstw.
Docenione działania CSR: dbałość o rozwój pracowników, celebrowanie ważnych 
dla pracowników momentów życia (urodzin, ślubów, narodzin dziecka), działania 
integracyjne dla pracowników, coroczne wsparcie wybranej organizacji pozarządowej, 
zaangażowanie w działania Fundacji Rozwoju Zawodowego Talent&Kariera 
i merytoryczne wsparcie regionu w obszarze rynku pracy (udział w spotkaniach, 
konferencjach, radach itp.)

Mentor sp. z o.o. sp.k.
Obszar działania: produkcja specjalistycznego sprzętu elektronicznego.
Docenione działania CSR: działania na rzecz środowiska (m.in. recykling, 
utylizacja odpadów elektronicznych, wymiana pieców oraz ciężarówek), 
szkolenia dopasowane do potrzeb i kompetencji pracowników, udział 
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w charytatywnych imprezach jako sponsor lub partner (np. wsparcie 
przy wydarzeniach organizowanych przez Teatr Nie Ma, Festiwal pro 
Contra, wydarzenia „Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
2020”), oferowanie darmowych, merytorycznych szkoleń on-line dla kadry 
nauczycielskiej.

Nordic Consulting & Development Company S.A.
Obszar działania: tworzenie oprogramowania i dostarczanie usług IT.
Docenione działania CSR: dbałość o środowisko (m.in. zakup energii 
elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii), dzielenie się wiedzą 
(m.in. organizacja warsztatów programowania dla uczniów szkół podstawowych), 
prowadzenie autorskiego programu praktyk letnich dla studentów pn. „House of 
Talents”, zapewnienie ergonomicznych miejsc pracy, wspieranie młodych rodziców 
i włączanie rodzin w wydarzenia firmowe, organizowanie wydarzeń sportowych 
i edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia, regularne wsparcie Fundacji pod 
Sukniami, „Tygodnia ubogich – Szczecińskich spotkań przy zupie” oraz programu 
WFP „Zero Hunger”.

pAudio Technologies sp. z o.o.
Obszar działania: produkcja certyfikowanych dźwiękowych systemów  
ostrzegawczych.
Docenione działania CSR: dbałość o środowisko, partner Filharmonii Szczecińskiej, 
wspieranie lokalnych szkół bezpłatnym doradztwem, działania w zakresie 
edukacji i opracowywania systemów ewakuacyjnych dla społeczności lokalnej, 
cykliczne szkolenia i wsparcie pracowników, popieranie i wspieranie działalności 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Pazim sp. z o.o. (Radisson Blu Hotel Szczecin)
Obszar działania: usługi hotelarskie
Docenione działania CSR: dbałość o środowisko (propagowanie programów 
oszczędzania wody oraz światła), wsparcie akcji społecznych, m.in. Szlachetna 
Paczka, Współpraca z PCK oraz Domem Dziecka w Tanowie, organizacja 
pracowniczego bożonarodzeniowego kiermaszu charytatywnego, organizacja praktyk 
studenckich.
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PM Services Poland sp. z o.o.
Docenione działania CSR: współorganizowanie przedsięwzięć z Zachodniopomorskim 
Uniwersytetem Technologicznym i Klastrem Budowlanym, organizacja warsztatów 
o tematyce budowlanej, organizacja staży i praktyk dla studentów i absolwentów, 
dbałość o pracowników (m.in. możliwość korzystania z roweru pracowniczego, 
pożyczki finansowe, dofinansowanie szkoleń i kursów dla pracowników, organizacja 
pikników rodzinnych). Działalność firmy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, 
dołączenie do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC – 
Polish Green Building Council. Wsparcie Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział 
w Szczecinie.
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