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Szanowni Państwo,
na Pomorzu Zachodnim jednoznacznie opowiadamy się za takimi
wartościami jak: otwartość na potrzeby innych, partnerska współpraca,
tolerancja, równość, solidarność. Niezmiennie stoimy na stanowisku, że
różnorodność jest wartością, która wzbogaca. Trzeba dać jej tylko szansę.
Cieszę się, że coraz więcej firm, instytucji i organizacji pozarządowych
upatruje w społecznej odpowiedzialności biznesu wartość. Kolejna
edycja Plebiscytu „Równa Firma” udowadnia, że zachodniopomorscy
przedsiębiorcy mają się czym pochwalić. Korzystajmy z najlepszych
wzorców, dobrych praktyk, uczmy się od siebie nawzajem. Często
powtarzam, że można mieć najpiękniejszy i najbogatszy dom, ale gdy
panuje w nim zła atmosfera, a człowiek człowiekowi wilkiem, to nikt
w takim domu nie chce mieszkać.
Dwa lata temu jako drugi Urząd Marszałkowski w Polsce podpisaliśmy
Kartę Różnorodności. Dołączyliśmy do europejskiego grona
organizacji, promujących równe traktowanie ze względu: na wiek,
płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie, narodowość,
rasę, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną, tożsamość
płciową, styl życia itd. Mamy nadzieję, że będziemy wzorem dla innych
instytucji i przedsiębiorstw, ponieważ nie mam cienia wątpliwości:
społeczna odpowiedzialność biznesu wzbogaca.
Cieszę się, że przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego są także
otwarci na tę ideę. Z tego miejsca serdecznie gratuluję wszystkim,
którzy chcą tworzyć dobre miejsca pracy, współpracując z lokalnymi
społecznościami, trzecim sektorem, szkołami i uczelniami, a także
realizować działania proekologiczne.
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
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Szanowni Państwo,
coraz większą popularność zyskują w ostatnim czasie koncepcje
ekonomiczne doceniające zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw.
Zarówno odpowiedzialność firm przekładająca się na dbałość o dobrobyt
lokalnej społeczności, a także tworzenie wspólnej wartości, łączącej
biznes ze społeczeństwem w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej, są
zjawiskami cennymi i zasługującymi na wsparcie samorządu. Bez wątpienia,
powodem do zadowolenia jest fakt, że coraz więcej firm ze Szczecina
i regionu realnie wprowadza w życie założenia wynikające z idei społecznej
odpowiedzialności biznesu czy ekonomii wartości. Wierzę także, że liczba
przedsiębiorstw rozwijających się etycznie i w sposób zrównoważony wciąż
będzie rosła.
Od wielu lat z satysfakcją obserwuję rozwój Plebiscytu Równa Firma.
Działania jego laureatów pokazują, że można robić biznes dbając
jednocześnie o pracowników, kontrahentów, lokalną społeczność
i środowisko. Laureaci udowadniają również, że wielkość firmy nie
ma znaczenia. Zarówno małe, jak i duże, prezentują praktyki warte
naśladowania i pochwały.
Dlatego wyrażam swoje pełne uznanie dla organizatorów Plebiscytu
Równa Firma. Jest to cenna inicjatywa, przyczyniająca się do budowania
pozytywnego wizerunku Szczecina i Pomorza Zachodniego jako miejsca
przyjaznego, w którym dobrze się pracuje i mieszka. Gratuluję także pomysłu,
by promowanie rzetelnych lokalnych biznesów połączyć z zaangażowaniem
studentów, wzmacniając tym samym u młodych osób wrażliwość społeczną.
Niech niniejszy przewodnik inspiruje dobrymi praktykami oraz wytycza
mapę godnych zaufania firm i przedsiębiorców, których warto naśladować.
Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecina
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Szanowni Państwo,
8 lat temu, gdy organizowaliśmy pierwszy Plebiscyt, nie podejrzewałam, że
Równa Firma tak się rozwinie. Wówczas większość regionalnych firm albo
nie podejmowała działań społecznie odpowiedzialnych, albo nie chciała
o tym szerzej informować.
Na szczęście nastawienie firm do CSR-u zmieniło się. Teraz każdego
roku dowiadujemy się o kolejnych małych i dużych firmach z całego
województwa i ich etycznych praktykach.
Nie zmieniła się natomiast formuła i założenia Plebiscytu. Od początku
zależało mi na aktywnym udziale studentów, przejrzystych zasadach
oceny i partnerstwie. I tak faktycznie jest. Studenci, dzięki kontaktom
z firmami, jeszcze przed wejściem na rynek pracy poznają jego realia.
Wieloosobowa Kapituła i jasny system punktacji sprawia, że firmy są
sprawiedliwie oceniane. Plebiscyt jest też jedną z niewielu inicjatyw,
do której zaproszenie przyjęły największe organizacje zrzeszające
przedsiębiorców w regionie.
Coraz większa liczba zgłoszeń do Plebiscytu, również od pracowników
i właścicieli pokazuje, że firmy już wiedzą – opłaca się być społecznie
odpowiedzialnym i o tym mówić.
Warto zauważyć też odwagę, z jaką firmy wybierają obszary wsparcia.
Wcześniej w społecznie odpowiedzialnych projektach stawiano na
spójność z działalnością firmy. Obecnie w CSR-owych decyzjach jest więcej
serca osoby, która za nimi stoi. Ten trend cieszy, bo oznacza dostrzeganie
potrzeb otoczenia. Nawet jeśli ich nagłaśnianie może być uznane za
kontrowersyjne. Taka szczerość działań jest wysoko oceniana nie tylko
przez Kapitułę Równej Firmy, ale i klientów.
Badania pokazują, że konsumenci wybierają firmy, które robią coś
dobrego, wspierają ciekawe inicjatywy.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to pewny sposób na przewagę
konkurencyjną. Na rynku jest jednak jeszcze dużo miejsca, więc niech ten
przewodnik będzie zachętą dla kolejnych firm do wprowadzania praktyk CSR.
dr Katarzyna Kazojć
Pomysłodawczyni Plebiscytu Równa Firma
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Znaczenie społecznej
odpowiedzialności biznesu
Być dobrym, to dobry interes
Anita Roddic
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, według której
firma poza spełnianiem obowiązujących norm wymaganych przez prawo, dba, w miarę możliwości,
o potrzeby środowiska, społeczeństwa i innych interesariuszy.
Firma społecznie odpowiedzialna działa transparentnie, zdaje sobie sprawę z wpływu na pracowników,
kontrahentów, środowisko, społeczność lokalną i bierze odpowiedzialność za działania.

Mity wokół CSR-u
Dobrowolność działań

W niektórych definicjach CSR-u pojawia się dodatkowo określenie „dobrowolne działania”. Ale czy
dobrowolność jest konieczna, by zaliczyć działania firmy do odpowiedzialnych społecznie? Niektóre
projekty CSR są dobrowolne i płyną prosto z serca, a niektóre wymusza rynek. Nie zmienia to jednak ich
pozytywnego wpływu na otoczenie (oraz na samą organizację) i to jest najważniejsze.

Filantropia
Społecznej odpowiedzialności biznesu zarzuca się niekiedy, że służy tylko promocji i poprawie wizerunku.
Warto jednak pamiętać, że podstawą działalności firmy jest odpowiedzialność ekonomiczna.
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Każda złotówka wydana przez firmę 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.
Jeśli w ramach budżetu marketingowego przedsiębiorstwo zainwestuje w rozwój pracowników,
budowanie relacji z otoczeniem czy dbanie o środowisko, to wciąż jest to działanie warte docenienia
i nagradzania.
Zamiast utożsamiać społeczną odpowiedzialność biznesu z filantropią, traktujmy ją jako interes
i dla firmy, i dla jej otoczenia.

Tylko dla dużych
Czy dopiero przy większej liczbie pracowników lub dużym obrocie można pomyśleć o CSR?
Zdecydowanie nie. Nie trzeba czekać na wzrost firmy, aby być społecznie odpowiedzialnym.
CSR jest oparta na etycznych zasadach, przejrzystej polityce i zrównoważonym rozwoju, a do tego nie są
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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.
Dodatkowym atutem 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.

Czarny CSR

W wykorzystywaniu CSR jako narzędzia do promocji nie ma nic złego, ale umiejętność odróżniania
organizacji społecznie odpowiedzialnej od tej, która tylko za nią się podaje jest niezbędna.
Działania CSR mogą budzić wątpliwość np. gdy przedsiębiorstwo więcej środków wydaje na nagłaśnianie
informacji o działaniach niż na faktyczne działanie lub gdy osiągnięty cel społeczny jest niewspółmierny
do poniesionych nakładów. Zaangażowanie firmy i zakres działań powinny zawsze odpowiadać skali
przedsięwzięcia.

Po co być społecznie odpowiedzialną firmą?

CSR umożliwia osiągnięcie zrównoważonego i długotrwałego rozwoju firmy. Dzięki niemu
przedsiębiorstwa mogą osiągać cele strategiczne, jednocześnie budując zaufanie społeczne i rozwiązując
problemy środowiskowe.
Działania społecznie odpowiedzialne prowadzą do poprawy wizerunku firmy. I nie piszemy tego tylko
dlatego, że zajmujemy się społeczną odpowiedzialnością biznesu :) Szereg badań i analiz pokazuje, że
dzięki CSR zauważalnie wzrastają:
– zaufanie klientów do firmy i przywiązanie do jej produktów/usług
– lojalność pracowników
– jakość relacji z lokalną społecznością i administracją
– liczba standardów bezpieczeństwa i doskonalonych procesów
– oszczędności związane z niższym zużyciem zasobów i surowców, np. wody, papieru, energii
elektrycznej itd.
Inwestycje w CSR, to doskonały sposób na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Przyczyniają się
do maksymalizacji wartości firmy, a tym samym wpływają na jej sukces.
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Na czym polega
Plebiscyt Równa Firma?
Plebiscyt ma na celu wyróżnienie społecznie
odpowiedzialnych firm działających
w Zachodniopomorskiem. Firm, które bez
względu na wielkość wykazują ponadprogramową
i niewymuszoną prawem dbałość o pracowników,
kontrahentów, społeczność oraz środowisko.
Inicjatorką Równej Firmy jest dr Katarzyna
Kazojć, która współtworzy to przedsięwzięcie
ze studentami Wydziału Ekonomii, Finansów

y Spotkanie organizacyjne Plebiscytu Równa Firma

i Zarządzania (dawniej Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania) Uniwersytetu
Szczecińskiego, zrzeszonymi w Fundacji Biznes
Innowacje Networking.

Krok pierwszy: Zgłoszenie
y Posiedzenie Kapituły Równej Firmy
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Każdy kto zna społecznie odpowiedzialną firmę
(lub firmy) może anonimowo wypełnić formularz

organizacji aktywnie działających w regionie
oraz patronów wydarzenia. Na zebraniu Kapituła
przyznaje punkty za ogół działań CSR oraz
w kategoriach: edukacja i rozwój, innowacje
społeczne, aktywność społeczna, równy
pracodawca i oddział firmy / znana marka.
Dodatkowo wśród studentów prowadzona jest
ankieta, w której mogą wskazać firmy, kojarzące się
z działalnością społecznie odpowiedzialną.

Krok trzeci: Nagrodzenie laureata
i wyróżnionych firm

y Dyplomy szczególnego uznania w poszczególnych
kategoriach

Miano Równej Firmy otrzymuje przedsiębiorstwo,
któremu Kapituła przyznała łącznie najwięcej
punktów. Laureat Plebiscytu ma możliwość
posługiwania się tytułem „Równa Firma”, otrzymuje
statuetkę i upominek.
Aby docenić firmy, których działania
w poszczególnych kategoriach są godne uwagi,
w Plebiscycie przewidziano również dodatkowe
wyróżnienia.
Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i bezpłatny.

on‑line i zaproponować jej udział w Plebiscycie.
Organizatorzy Równej Firmy kontaktują się ze
zgłoszonymi przedsiębiorstwami i pytają o chęć
udziału. Jeśli firma wyraża zgodę, dołącza do grona
nominowanych.

Krok drugi: Wybór laureata
Społeczną aktywność firm ocenia Kapituła
Plebiscytu, w skład której wchodzą:
pomysłodawczyni i organizatorzy Plebiscytu,
a także przedstawiciele mediów, lokalnych władz,

y Statuetka laureata Równa Firma 2015
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Dobre praktyki
i działania godne naśladowania
Na następnych stronach prezentujemy godne naśladowania działania uczestników Plebiscytu „Równa
Firma”, które naszym zdaniem warto zaakcentować.
Wskazaliśmy dobre praktyki w czterech obszarach: wsparcie potrzeb otoczenia, dbałość o pracowników,
współpraca z podmiotami otoczenia oraz firma w obliczu wyzwania. Każdą z aktywności firm krótko
opisaliśmy i opatrzyliśmy komentarzem dr Katarzyny Kazojć.
Uczestnicy plebiscytu, których działania opisaliśmy:
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Wsparcie potrzeb otoczenia
Radisson Blu Hotel Szczecin
Hotel włączył się kilkukrotnie w akcję
charytatywną „Szczeciński Tydzień Ubogich.
Spotkania przy zupie”, która wspiera
ludzi ubogich, samotnych lub w kryzysie
bezdomności. Pracownicy hotelu oprócz
przygotowania każdorazowo ok. 50 litrów zupy,
przywozili ją na plac Tobrucki w Szczecinie, gdzie
odbywa się akcja, i serwowali uczestnikom.

Na uwagę zasługuje fakt, że
czterogwiazdkowy hotel
zdecydował się wspierać akcję,
która nawet pośrednio nie
jest kierowana do jego grupy
docelowej. Wśród beneficjentów
„Szczecińskiego Tygodnia Ubogich.
Spotkania przy zupie” nie ma potencjalnych
klientów hotelu, a skojarzenia z akcją mogą
nie mieć jednoznacznie pozytywnego odbioru.
Mimo to hotel zdecydował się na takie
zaangażowanie i odpowiedź na potrzeby
lokalnej społeczności.
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Wsparcie potrzeb otoczenia
Kancelaria prawnicza SDO Skotarczak
Dąbrowski Olech i Partnerzy
3 lata temu kancelaria zdecydowała się zaoferować
bezpłatnie jednej z lokalnych organizacji non
profit swoją wiedzę i doświadczenie. Do wyboru
instytucji włączeni byli pracownicy kancelarii,
którzy najpierw zaproponowali kilka instytucji
non profit, a później poprzez głosowanie wybrali
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
i Dorosłych.
Hospicjum przyjęło propozycję i od tego czasu
kancelaria oferuje pro bono swoją pomoc prawną
na jego rzecz.

W tym przypadku warte
docenienia są dwa aspekty.
Po pierwsze, długofalowe
i profesjonalne wspieranie
organizacji non profit. Według
oceny pracowników Hospicjum
obsługa kancelarii jest na bardzo wysokim
poziomie i niczym nie odbiega od obsługi
pełnopłatnej.
Drugi aspekt to aktywne włączenie
pracowników w wybór organizacji non profit.
Takie działanie z pewnością dało poczucie,
że głos pracowników jest ważny, mogło też
wpłynąć pozytywnie na morale zespołu oraz
odbiór wybranej organizacji.
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Dbałość o pracowników
PM Services Poland
Firma od początku istnienia, czyli od ponad 5
lat organizuje bożonarodzeniowy konkurs
plastyczny dla dzieci pracowników. Każdego
roku maluchy mają inne zadanie. Prace ze
wszystkich lat są skrupulatnie przechowywane,
dzięki czemu przez cały okres świąteczny
pracownicy i klienci mogą podziwiać imponującą
liczbę konkursowych ozdób w holu i sali
konferencyjnej.

PM Services Poland nie tylko
nie zrezygnowała z tracących
ostatnio popularność imprez
mikołajkowych dla dzieci
pracowników, ale poszła o krok
dalej. Organizując integrujący całe
rodziny konkurs plastyczny buduje ciepły
i pozytywny wizerunek firmy. Pracownicy,
którzy wchodzą do siedziby firmy, widzą na
wejściu twórczość swoich dzieci i z pewnością
czują dodatkową motywację do pracy.
Warto również docenić zarówno wieloletnie,
konsekwentne działanie firmy, jak i jej
determinację.

Okazuje się jednak, że organizowanie takiego
przedsięwzięcia przysparza księgowych
komplikacji. Z tego powodu firma musiała
stworzyć odpowiedni regulamin i całą procedurę,
ale nie porzuciła konkursu.
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Dbałość o pracowników
NCDC Nordic Consulting & Development Company
Software house z duńskimi korzeniami ma w swoim DNA popularyzowanie aktywności fizycznej. Jedno
z jego działań – cykliczny bezpłatny przegląd rowerów – ma zachęcać pracowników do częstszego
wsiadania na rower i przyjeżdżania nim do pracy.
Każdego roku, gdy rozpoczyna się sezon rowerowy
firma zaprasza profesjonalnych serwisantów.
Ich zadaniem jest kontrola stanu jednośladów
Poprzez to nietuzinkowe działanie
należących do pracowników i przygotowanie
społecznie odpowiedzialne widać
ich tak, aby były bezpieczne i gotowe do jazdy.
dbałość o pracownika w różnych
jego aspektach. Firma nie tylko
promuje zdrowie i zachęca do
aktywności fizycznej, ale widać, że
zależy jej na bezpieczeństwie pracowników.
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Współpraca z podmiotami otoczenia
LSJ HR Group
Fundacja Rozwoju Zawodowego Talent & Kariera działająca przy LSJ HR Group oraz Fundacja Ludzkie
Sprawy we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin powołała w połowie 2019 roku Centrum Informacji dla
Cudzoziemców.

Centrum pomaga obcokrajowcom
przybywającym do Szczecina w sprawach
związanych z życiem i pracą. Fundacja
przygotowała stronę internetową w czterech
wersjach językowych, organizuje również szkolenia
i webinary. Wiedzę do tworzonych materiałów
fundacja czerpie z codziennych doświadczeń
firmy LSJ HR Group, działającej m.in. jako agencja
pracy tymczasowej. To gwarantuje, że informacje
są aktualne i odpowiadają na bieżące potrzeby
cudzoziemców.

Dzięki staraniom firmy udało się
nawiązać współpracę z Urzędem
Miasta i powołać inicjatywę
wspierającą cudzoziemców
w naszym mieście. Działanie to niesie
korzyści dla całego lokalnego rynku pracy,
tym bardziej, że liczba pracowników spoza
Polski rośnie. Firma zdecydowała się na ten
krok i podjęła związaną z nim pracę, mimo że
wykracza on poza grupę jej klientów.
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Współpraca z podmiotami otoczenia
Grupa Polmotor, marka KIA
Szczeciński dealer samochodów prowadzi
szeroko zakrojone działania edukacyjne dzieląc
się swoim know-how z regionalnymi szkołami
i uczelniami.
Od ponad 3 lat współpracuje ze szkołą
samochodową w Drawsku Pomorskim, gdzie
założył klasę patronacką, doposażając ją w sprzęt
oraz umożliwia uczniom staże zawodowe. Najlepsi
uczniowie otrzymują ofertę pracy po ukończeniu
szkoły.
Otwartość firmy widoczna jest też dla studentów
Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Morskiej,

Grupa Polmotor inwestuje
w rozwój młodych osób, a poziom
ich współpracy z placówkami
edukacyjnymi można śmiało
określić jako ponadprzecietny.
Szczególnie warto docenić
otwartość wobec studentów. Grupa
Polmotor znajduje miejsce dla studentów na
ważnych biznesowych spotkaniach, mimo że
z pewnością chętnych do udziału w nich jest
zawsze wiele. To bardzo cenne i inspirujące
doświadczenie dla młodych osób.
Widać, że jest to firma, która każdego traktuje
z szacunkiem. Bez względu na to czy jest
na szczycie swojej kariery, czy dopiero ją
rozpoczyna.

którzy mogą korzystać ze staży wakacyjnych
w wybranych przez siebie działach. Część
studentów poznała firmę wręcz od środka, poprzez
współtworzenie dla niej strategii oraz pisanie prac
magisterskich na podstawie firmowych informacji.
Firma nie tylko daje dostęp do danych
umożliwiając napisanie wartościowych, na
wskroś praktycznych prac. Korzysta również
z przedstawionych wniosków i na ich podstawie
usprawnia procesy. Studenci są zapraszani na
prestiżowe wydarzenia firmowe skierowane do
klientów i partnerów biznesowych.
18

Firmy w obliczu wyzwania
Gdy powstawał ten Przewodnik dobrych praktyk, wybuchła pandemia koronawirusa. Nie wiemy jeszcze
jak rok 2020 się zakończy, ale już teraz możemy obserwować godne podziwu i pochwały działania
lokalnych firm. Firm, którym przyszło borykać się z nieoczekiwanym spadkiem obrotów, a które mimo to
zdecydowały się wspierać osoby na pierwszej linii walki z chorobą – personel medyczny, zgodnie z ideą
„wszyscy jesteśmy w tym razem”. Na następnych stronach przykłady warte utrwalenia.
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Firma w obliczu wyzwania
Sylwia Majdan
Na początku pandemii, gdy w aptekach zabrakło
maseczek ochronnych, Sylwia Majdan jako
pierwsza projektantka w Polsce zdecydowała się
wspomóc w tym zakresie pracowników szpitali.
Zaczęła szyć i przekazywać bezpłatnie wielorazowe
maseczki dla personelu pomocniczego, głównie
szpitali ze Szczecina. Łącznie przekazała ok. 2,5
tysiąca maseczek wykonanych ze stuprocentowej
organicznej bawełny, z której pierwotnie miały być
uszyte t-shirty.
Dodatkowo projektantka opublikowała
w internecie film instruktażowy, dzięki któremu
każdy, krok po kroku, mógł samodzielnie uszyć
swoją maseczkę ochronną.

Ogłoszenie w Polsce lock downu
i konieczność zamknięcia siedzib
była dla firm szokiem. Dla wielu
był to pierwszy raz od czasu
istnienia firmy, gdy nie mogli
przyjmować klientów.
Sylwia Majdan jest przykładem
przedsiębiorczyni, która mimo niejasnej
sytuacji nie straciła ducha i gdy tylko
zobaczyła obszar, w którym mogła wesprzeć
materialnie i swoją pracą potrzebujących,
zrobiła to bez wahania.
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Firma w obliczu wyzwania
P.B. „Calbud” sp. z o.o.
Firma już na samym początku rozwoju pandemii
w Polsce – w połowie marca – zareagowała
na prośbę konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie onkologii klinicznej i zdecydowała
się włączyć w akcję pomocową. Wsparła
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie, przekazując środki finansowe
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego:
2 szt. respiratorów, 2 szt. pomp infuzyjnych
objętościowych, 2 szt. stacji dokujących,
2 szt. statywów do pomp oraz 2 szt. ssaków
próżniowych.

Mimo niepewnych czasów
Calbud zareagował niemal
natychmiast i zdecydował się
na pomoc bezpośrednią
wspierając zachodniopomorską
ochronę zdrowia. Przekazanie
środków finansowych i zakup potrzebnego
szpitalom sprzętu jest zawsze godne pochwały,
a w momencie tak trudnym dla wszystkich
przedsiębiorców tym bardziej cenne.
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Laureaci i wyróżnione firmy
2013

laureat: Calbud
obszar działania: usługi budowlane
Docenione działania CSR: wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnej działalności
edukacyjnej i kulturalnej, lokalnego sportu, organizacji pozarządowych, osób
potrzebujących, studentów i organizacji studenckich

y Wyróżnieni i organizatorzy pierwszej edycji Plebiscytu Równa Firma
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wyróżnienie specjalne: Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne Police
obszar działania: przemysł chemiczny
Docenione działania CSR: nadprogramowe
inwestycje proekologiczne; wsparcie rozwoju
i integracji pracowników; program stażowy
oraz praktyki dla uczniów i studentów; udział
w lokalnych wydarzeniach kulturalnych
i sportowych

2015

y Wręczenie Certyfikatu Organizacji Społecznie
Zaangażowanej przez Radosława Wyszyńskiego

2014

laureat: Dom Lekarski
obszar działania: usługi medyczne
Docenione działania CSR:
akcje dla pracowników
i społeczności; program
wolontariatu opracowany przez pracowników;
edukacja nt. profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji;
transparentność działań wobec akcjonariuszy
spółki; wdrażanie strategii CSR
wyróżnienie specjalne: GBS Bank oddział
w Barlinku
obszar działania: usługi finansowe
Docenione działania CSR: wsparcie i angażowanie
się w liczne lokalne inicjatywy kulturalne i imprezy
sportowe; wsparcie młodzieży, studentów
i sportowców; działania proekologiczne w regionie

laureat: DGS POLAND
obszar działania: produkcja
sprzętu medycznego
Docenione działania CSR:
wsparcie lokalnych grup
z niepełnosprawnościami – współpraca z ośrodkami
dla osób niedosłyszących, udział w projekcie
aktywizującym zawodowo osoby niepełnosprawne;
propagowanie tematyki związanej z niedosłuchem;
zaangażowanie w projekty lokalnych szkół i uczelni
oraz organizacji studenckich

y Wręczenie statuetki Równej Firmy 2015 dla DGS Poland
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nagroda w kategorii „Innowacje społeczne”:
Clochee
obszar działania: produkcja kosmetyków
Docenione działania CSR: działania edukacyjne
w tematyce proekologicznej; proces produkcji
zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju:
wykorzystywanie tylko naturalnych surowców,
biodegradowalne opakowania nadające się do
recyklingu, oszczędne pakowanie
nagroda w kategorii „Aktywność społeczna”:
Tomasz Gierwiatowski Liga Superbohaterów
obszar działania: działalność artystyczna
Docenione działania CSR: działania wspierające na
rzecz dzieci chorych, z niepełnosprawnościami,
z domów dziecka

y Tomasz Gierwiatowski Liga Superbohaterów oraz
superbohaterka wśród organizatorów Plebiscytu – Karolina

nagroda w kategorii „Edukacja i rozwój”:
Multimedialne Muzeum na Klifie
obszar działania: edukacja
Docenione działania CSR: dbałość o otoczenie
lokalne, zajęcia edukacyjne, działania

Krawczyk

proekologiczne, promowanie dziedzictwa
kulturowego regionu

2016

y Poczęstunek dla gości
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laureat: Fosfan
obszar działania: przemysł
chemiczny
Docenione działania CSR:
nadprogramowa dbałość
o środowisko – minimalizacja wpływu firmy
na otoczenie, redukcja emisji zanieczyszczeń
energetycznych związanych z ogrzewaniem
zakładu o 99 procent; aktywny udział w życiu
okolicznych mieszkańców – współorganizowanie

działalność na rzecz społeczności lokalnej –
organizowanie wydarzeń i akcji charytatywnych
dla dzieci w szpitalach, ośrodkach zdrowia
i instytucjach pomocy; zbiórki pieniędzy na rzecz
dzieci chorych i podopiecznych domów dziecka

y Odbiór wyróżnienia przez Jerzego Miśkiewicza, dyrektora
Kina Pionier 1907

lokalnych imprez, wsparcie osiedlowych klubów
sportowych, domu kultury, pomoc osobom
potrzebującym; wspieranie wydarzeń uczelnianych
i studenckich
wyróżnienie specjalne: brightONE
obszar działania: usługi IT
Docenione działania CSR: wspieranie społeczności
lokalnej – organizowanie i udział w turniejach
charytatywnych, finansowe wsparcie zespołów
sportowych i szczecińskiego sportowca; rzeczowe
wsparcie szkół i organizacji pozarządowej poprzez
przekazanie sprzętu; współpraca ze szczecińskimi
uczelniami podczas wydarzeń, program stażowy,
szkolenia i praktyki dla studentów
wyróżnienie specjalne: Tomasz Gierwiatowski
Liga Superbohaterów
obszar działania: działalność artystyczna
Docenione działania CSR: zaangażowana

nagroda w kategorii „Innowacje społeczne”:
Pixel Legend
obszar działania: usługi IT
Docenione działania CSR: wsparcie finansowe
i materialne organizacji studenckich oraz ośrodków
uniwersyteckich, szkolenia dla studentów
z zakresu wirtualnej rzeczywistości; promowanie
dziedzictwa kulturowego kraju
nagroda w kategorii „Aktywność społeczna”:
Kancelaria Finansowa Paweł Skotnicki
obszar działania: doradztwo finansowe
Docenione działania CSR: wspieranie lokalnej
placówki wychowawczo-opiekuńczej, wspieranie

y Gala Plebiscytu Równa Firma 2016
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organizacji ważnych wydarzeń kulturalno –
rozrywkowych; prowadzenie szkoleń z zakresu
ekonomii dla studentów

y Robert Bodendorf wręcza dyplom wyrazów szczególnego
uznania w kategorii „Równy Pracodawca”

y Gratulacje składane przez członków Kapituły laureatowi
Równej Firmy 2017

nagroda w kategorii „Edukacja i rozwój”:
Centrum Medyczne Kaszubska
obszar działania: usługi medyczne
Docenione działania CSR: współpraca ze
szczecińskimi uczelniami – oferta praktyk
dla studentów medycyny oraz zarządzania,
umożliwienie studentom aktywnego
zaangażowania w procesy firmy i wpływu na jej
działalność operacyjną i strategiczną
nagroda w kategorii „Oddział firmy / Znana
marka”: Astor oddział w Szczecinie
obszar działania: usługi IT
Docenione działania CSR: ograniczanie wpływu
firmy na otoczenie, zrównoważone zarządzanie
pracą; regularne programy praktyk, szkoleń
26

i staży dla studentów, wspieranie rozwoju
zawodowego studentów poprzez bezpłatne
wypożyczanie sprzętu do nauki/testów, konkursy
prac dyplomowych; zespół pracowników
zarządzający budżetem charytatywnym firmy oraz
koordynujący działania pro bono; stała współpraca
z organizacjami pozarządowymi

y Networking po wręczeniu wyróżnień

2017

laureat: Tomasz Gierwiatowski
Liga Superbohaterów
obszar działania: działalność
artystyczna
Docenione działania CSR:
kontynuacja zaangażowanej działalności
na rzecz społeczności lokalnej – współpraca
i udział w szeregu charytatywnych wydarzeń
dla najmłodszych, organizacja warsztatów
animacyjno-plastycznych, prowadzenie zbiórki
pieniędzy dla dzieci z różnymi potrzebami

y Goście gali Plebiscytu Równa Firma

dotacji unijnych, rozliczanie na preferencyjnych
warunkach
wyróżnienie specjalne: Pracownia Motywacja
i Działanie
obszar działania: usługi szkoleniowe
Docenione działania CSR: realizacja
szeregu programów aktywizacji młodzieży
i przeciwdziałania uzależnieniom poprzez sport,
sztukę, zaangażowanie społeczne i szkolenia;
y Goście gali Plebiscytu Równa Firma przybywają

wyróżnienie specjalne: Biuro4u
obszar działania: usługi księgowe
Docenione działania CSR: angażowanie się
w inicjatywy lokalne – wsparcie finansowe
wydarzeń promujących sport i kulturę fizyczną
dla młodzieży z ośrodków wychowawczych,
współorganizacja wydarzeń promujących
przedsiębiorczość wśród kobiet; wsparcie
organizacji pozarządowych – pomoc w pozyskaniu

y Odbiór wyróżeniania dla Pracowni Motywacja i Działanie
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nagroda w kategorii „Edukacja i rozwój”:
LSJ HR Group
obszar działania: doradztwo i pośrednictwo pracy
Docenione działania CSR: współpraca z uczelniami,
prowadzenie bezpłatnych szkoleń i warsztatów
dla studentów nt. wejścia na rynek pracy; partner
w wielu projektach wspierających młode osoby
stawiające pierwsze kroki w pracy zawodowej;
współpraca z organizacjami studenckimi –
umożliwienie realizacji projektów oraz wsparcie
materialne
y Zwycięstwo firmy Pixel Legend

wsparcie instytucji miejskich i pozarządowych
w organizowaniu wydarzeń
nagroda w kategorii „Innowacje społeczne”:
Pixel Legend
obszar działania: usługi IT
Docenione działania CSR: wdrażanie
nowoczesnych rozwiązań wirtualnej rzeczywistości
dla instytucji dziedzictwa i kultury, edukacja
w obszarze innowacji o znaczeniu społecznym
nagroda w kategorii „Aktywność społeczna”:
Centrum Rozrywki MK Bowling Szczecin
obszar działania: rozrywka i rekreacja
Docenione działania CSR: wspieranie lokalnych
klubów sportowych; wsparcie wydarzeń
organizacji pozarządowych; współpraca przy
miejskich feriach zimowych; współpraca
z samorządem studenckim oraz fundowanie
nagród dla studentów
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nagroda w kategorii „Oddział firmy / Znana
marka”: Castorama Polska oddział w Szczecinie
obszar działania: sprzedaż artykułów budowlanych
Docenione działania CSR: realizacja zbiórki
publicznej na leczenie żony jednego
z pracowników; działania służące redukcji śladu
węglowego oraz minimalizacji wytwarzanych
odpadów; dbałość o pracowników: szkolenia,
docenianie stażu pracy, wspieranie rozwoju
zawodowego kobiet; coroczne wakacyjne
praktyki dla studentów; zaangażowanie

y Goście gali Plebiscytu Równa Firma 2018

2018

y Dyplom z wyrazami szczególnego uznania w kategorii

laureat: Pixel Legend
obszar działania: usługi IT
Docenione działania CSR:
wspieranie otoczenia lokalnego
oraz organizacji poprzez
nowoczesne rozwiązania wirtualnej i rozszerzonej
rzeczywistości; działania na rzecz promowania
szczecińskiego dziedzictwa kulturowego podczas
miejskich wydarzeń kulturalnych oraz udział
w spotkaniach i konferencjach

„Równy Pracodawca” dla firmy Mentax

w działalność charytatywną i wolontariat –
wspieranie potrzebujących i udział w projektach
przeciwdziałajacych wykluczeniu społecznemu
nagroda w kategorii „Równy Pracodawca”: BKF
obszar działania: myjnie bezdotykowe
Docenione działania CSR: wspieranie pracowników
w rozwoju aktywnego stylu życia realizowanego
po pracy

y Wyróżnienie dla firmy Mentor

y Zwycięzca Plebiscytu Równa Firma 2018

29

wyróżnienie specjalne: Mentor – systemy
audiowizualne
obszar działania: sprzedaż sprzętu elektronicznego
Docenione działania CSR: wsparcie rzeczowe szkół,
nauczycieli oraz fundowanie nagród w konkursach
szkolnych; wieloletnie wsparcie finansowe
organizacji pozarządowych oraz wydarzeń na rzecz
hospicjum
wyróżnienie specjalne: Wspieram.to
obszar działania: usługi IT
Docenione działania CSR: tworzenie zbiórek dla
osób potrzebujących i chorych, realizacja kampanii
społecznych, wspieranie hospicjum dla zwierząt

y Wręczenie dyplomu szczególnego uznania dla Grupy
Polmotor, marka KIA

nagroda w kategorii „Równy Pracodawca”:
mentax.pl
obszar działania: usługi IT, ubezpieczenia
Docenione działania CSR: zarządzanie firmą
w modelu turkusowym; dbanie o komfort
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y Goście gali Plebiscytu Równa Firma 2018

i ergonomię pracy; szkolenia i coaching dla
pracowników; dzień pracy skrócony do 7 godzin
przy pełnym wymiarze wynagrodzenia; możliwość
pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, coroczna
premia, dodatek stażowy
nagroda w kategorii „Innowacje społeczne”:
Ministerstwo Dobrego Mydła
obszar działania: produkcja kosmetyków
Docenione działania CSR: transparentność działań;
wykorzystywanie tylko naturalnych surowców
z certyfikatami do produkcji ekologicznych
kosmetyków; oszczędne pakowanie produktów
z poszanowaniem środowiska naturalnego i przy
wykorzystaniu niemal w całości produktów szkła,
papieru makulaturowego oraz tektury falistej
nagroda w kategorii „Aktywność społeczna”:
Followme.pl
obszar działania: usługi transportowe
Docenione działania CSR: partnerstwo lokalne
i współtworzenie wydarzeń muzycznych,

charytatywnych, edukacyjnych, studenckich oraz
sportowych służących wsparciu i promocji regionu;
zaangażowanie i wsparcie lokalnych klubów
sportowych i zespołów tańca; wspieranie organizacji
pozarządowych i akcji społecznych
nagroda w kategorii „Edukacja i rozwój”: LSJ HR
Group
obszar działania: doradztwo i pośrednictwo pracy
Docenione działania CSR: organizacja wydarzeń
umożliwiających dzielenie się wiedzą; współpraca
z licznymi szkołami średnimi; prowadzenie
warsztatów i szkoleń dla uczniów technikum;
wsparcie dla studentów: organizowanie i udział
w spotkaniach nt. lokalnego rynku pracy, oferta
praktyk i szkoleń oraz warsztatów dla studentów,
kontakty z kołami naukowymi, samorządami
studenckimi; współpraca z jednostkami
samorządowymi w ramach projektów dla
studentów

y Zespół firmy Mentor z wyróżnieniem Równej Firmy

nagroda w kategorii „Oddział firmy /Znana
marka”: Grupa Polmotor, marka KIA
obszar działania: motoryzacja
Docenione działania CSR: wspieranie
i organizowanie wielu wydarzeń sportowych;
współpraca z regionalnymi szkołami zawodowymi;
staże dla uczniów z możliwością otrzymania pracy;
klasy patronackie; współpraca ze studenckim
kołem naukowym; wsparcie finansowe i rzeczowe
osób potrzebujących

2019

y Odbiór nagrody głównej przez MB Stomatologia
Monika Bogusz

laureat: Centrum Stomatologii
Estetycznej Monika Bogusz
obszar działania: usługi medyczne
Docenione działania CSR: dbałość
o pracowników – bezpłatne usługi
stomatologiczne dla pracowników i rodzin; dbałość
o społeczność lokalną – fundowanie stypendiów
uczniom oraz sportowcom z regionu; organizacja
i współorganizacja lokalnych wydarzeń;
działania profilaktyczne dla mieszkańców –
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coroczne badania przesiewowe, stała opieka
stomatologiczna wychowanków ośrodka
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego;
sponsorowanie publikacji książek i albumów;
praktyki i staże dla uczniów i studentów

LGBT; wsparcie rzeczowe i finansowe organizacji
pozarządowych działających na rzecz
zwierząt, dostępu do wiedzy, różnorodności
i przeciwdziałania dyskryminacji
wyróżnienie specjalne: Kancelaria prawnicza
SDO Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy
obszar działania: usługi prawnicze
Docenione działania CSR: działania na rzecz
lokalnej społeczności – udział w bezpłatnej akcji
dla seniorów „Napisz Testament”; darmowe porady
prawnicze na blogu; wsparcie finansowe wydarzeń
sportowych i sportowców; wsparcie hospicjum
poprzez wolontariat, udział w wydarzeniach
i organizację wernisażu; wsparcie organizacji
pozarządowych, studenckich i zrzeszeń

y Trzeba uwiecznić te chwile, na zdjęciu Tomasz Michalski

wyróżnienie specjalne: Restauracja
Marshall Food
obszar działania: gastronomia
Docenione działania CSR: dbałość o środowisko –
prowadzenie działalności z myślą o minimalnym
wpływie na klimat: 50 procent karty z daniami
wegańskimi i wegetariańskimi, przygotowywanie
dań w duchu zero waste – bez marnowania
żywności, przetwarzanie odpadów bio
w specjalnym pojemniku na kompost, brak
plastikowych słomek, kawa na wynos z własnym
kubkiem;
działania na rzecz lokalnej społeczności –
przekazywanie 10 procent dochodu z niektórych
pozycji menu na wybrany cel charytatywny;
wspieranie organizacji i wydarzeń dla osób
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rzeczywistości; specjalne oferty dla dzieci
z niepełnosprawnościami oraz dzieci w trudnej
sytuacji materialnej; wsparcie finansowe i rzeczowe
wydarzeń dla studentów; fundowanie nagród dla
uczniów szczecińskich szkół
nagroda w kategorii „Aktywność społeczna”:
Kleist Jubiler
obszar działania: produkcja i sprzedaż wyrobów
jubilerskich
Docenione działania CSR: wsparcie rzeczowe
i organizacyjne regionalnych wydarzeń
muzycznych i charytatywnych

nagroda w kategorii „Równy pracodawca”:
Brandrocket
obszar działania: usługi marketingowe
Docenione działania CSR: szkolenia dla
pracowników, obchodzenie w czasie pracy
nietypowych świąt; organizacja szeregu wspólnych
spotkań integracyjnych; tworzenie komiksu
pracowniczego
nagroda w kategorii „Innowacje społeczne”:
VR Planet
obszar działania: rozrywka i rekreacja
Docenione działania CSR: współpraca ze
szkołami w ramach Dnia Ziemi – nagrody
dla najbardziej zaangażowanych uczniów;
redukcja liczby odpadów poprzez usługę
naprawy sprzętu IT, w tym urządzeń wirtualnej

nagroda w kategorii „Edukacja i rozwój”: Infinit
Codelab
obszar działania: usługi IT
Docenione działania CSR: wsparcie sprzętowe
wydarzeń edukacyjnych; szkolenia dla studentów
szczecińskich uczelni technicznych, oferta praktyk
studenckich, program stażowy
nagroda w kategorii „Oddział firmy / Znana
marka”: Keller Polska
obszar działania: usługi geotechniczne
Docenione działania CSR: ustanowienie
i przestrzeganie firmowego kodeksu postępowania
handlowego; wdrożenie autorskiego programu
szkoleniowego z zakresu BHP; oferta rozwoju
kompetencji zawodowych dla pracowników;
wsparcie finansowe dla pracowników w trudnej
sytuacji materialnej; wieloletnia współpraca
z organizacjami pozarządowymi; współorganizacja
wydarzeń dla dzieci
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Plebiscyt Równa Firma w mediach

y Wywiadu na temat Plebiscytu Równa Firma dla TV
Pomerania udzielają dr Katarzyna Kazojć i Sebastian
Gidaszewski

y Pierwsze wypowiedzi na gorąco dla mediów podczas gali
Plebiscytu Równa Firma
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y Artykuł o Plebiscycie Równa Firma 2017
w „Kurierze Szczecińskim”

y Wywiad z dr Katarzyną Kazojć dla TV Pomerania
y Alicja Remiszewska, dr Katarzyna Kazojć i Sara Dolinna
podczas audycji w Radio Plus

y Udział przedstawicieli mediów, zarówno elektronicznych,
jak i drukowanych jest stałym dorocznym elementem gali
Plebiscytu Równa Firma

y Wywiad dla Gazety Wyborczej z dr Katarzyną Kazojć
na temat Plebiscytu Równa Firma i społecznej
odpowiedzialności biznesu
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Podziękowania
Plebiscyt Równa Firma, to setki godzin poświęcone przez wiele osób, którym przyświecała
idea propagowania koncepcji CSR wśród firm z województwa zachodniopomorskiego. Osób,
których pomoc nie wiązała się z żadnym finansowym wynagrodzeniem, a jedyną motywacją była
satysfakcja z nagradzania przedsiębiorstw dbających o otoczenie.
Na wstępie dziękuję Katarzynie Szylińskiej, która zainspirowała mnie do stworzenia przewodnika dobrych
praktyk CSR i zawsze służyła dobrą radą i swoim doświadczeniem.
Ogromne podziękowania kieruję do dr. Mateusza Czerwińskiego i dr Barbary Czerniachowicz, którzy
wspierali mnie przy tworzeniu założeń Plebiscytu Równa Firma i organizacji pierwszej edycji. Nieocenioną
pomoc uzyskałam od studentów, a w tej chwili już absolwentów, którzy byli liderami komitetu
organizacyjnego. Dziękuję za pełne zaangażowanie: Paulinie Król, Karolinie Krawczyk, Sebastianowi
Gidaszewskiemu, Marcie Kutaj, Alicji Remiszewskiej, Oliwii Musiałowskiej, Klaudii Podgórskiej, Sarze
Dolinnej.
Każdego roku komitet organizacyjny tworzyło od kilku, do nawet około dwudziestu osób będących
studentami studiów dziennych, zaocznych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (obecnie
Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania) Uniwersytetu Szczecińskiego lub po prostu będących
osobami, które dostrzegły potencjał Plebiscytu i wspólnie z innymi, chciały go tworzyć. Wśród tych
osób na szczególne wyróżnienie zasługują Kamila Romanowicz, która m.in. zajmowała się komunikacją
z mediami, ale także służyła pomocą w każdym innym ważnym obszarze, jeśli była taka potrzeba; Michał
Kłos, który wielokrotnie udzielał swojego wsparcia w obszarze tworzenia materiałów wykorzystywanych
do promocji Plebiscytu oraz dr Roman Tylżanowski, który bez namysłu podjął się przewodniczenia
komitetowi organizacyjnemu pod moją nieobecność. Dziękuję Tomaszowi Szubrytowi i Michałowi
Kaczmarkowi, dzięki którym Plebiscyt zaistniał w mediach jeszcze wtedy, kiedy bycie społecznie
odpowiedzialnym nie było aż tak modne.
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Dziękuję wszystkim członkom Kapituły, partnerom, patronom medialnym, Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędowi Miasta Szczecin za czynny udział w Plebiscycie
Równa Firma. Dodatkowe podziękowania kieruje na ręce Wiceprezydenta Szczecina Michała Przepiery
i Dyrektor Biura Strategii UM Kamili Bogusławskiej, za wiarę w skromną inicjatywę uniwersytecką. Dziękuję
poprzednim i obecnym władzom WNEiZ/WEFiZ, które poparły pomysł organizacji Plebiscytu i dzięki którym
otrzymywaliśmy wsparcie materialne i finansowe, w szczególności prof. Barbarze Kryk, prof. Waldemarowi
Tarczyńskiemu, prof. Małgorzacie Łatuszyńskiej, prof. Tomaszowi Bernatowi. Podziękowania również dla
pana Jana Wieczorka, który każdego roku udzielał swojego wsparcia w przygotowaniach gali. Specjalne
podziękowania kieruję do prof. Joanny Wiśniewskiej, która od początku mojej pracy na Uniwersytecie
Szczecińskim jest moją mentorką i na której pomoc mogłam liczyć w każdej chwili i każdej sprawie.
Nie sposób wymienić wszystkich osób, którym należą się podziękowania i które w ciągu tych 8 lat poświęciły
swój czas na budowanie wizerunku Plebiscytu Równa Firma. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie ich
przybywać i znajdą się inne okazje, do wspomnienia ich zasług.
dr Katarzyna Kazojć

y Zespół organizacyjny Plebiscytu Równa Firma 2018
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Dotychczas Plebiscyt Równa Firma wspierali
ORGANIZATORZY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY
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redakcja

Kamila Romanowicz

nadzór merytoryczny

dr Katarzyna Kazojć

projekt i skład komputerowy

EDDA Michał Kłos
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Przewodnik dobrych praktyk
społecznej odpowiedzialności biznesu
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