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Krakowskie firmy w najnowszym raporcie “Odpowiedzialny 
biznes w Polsce. Dobre praktyki” 
 
W tegorocznym raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazło się 1190 
dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. To 
ponad 300 praktyk więcej niż w ubiegłorocznym raporcie i kolejny rekord w 16-letniej historii 
publikacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu od kilku lat intensywnie rozwija się w Polsce. Stoi 
za tym nie tylko moda, ale także oddolna inicjatywa samych pracowników i chęć pomagania innym. 

Premiera raportu, przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odbyła się podczas 
7. Targów CSR na stadionie PGE Narodowym. Publikacja dostępna jest w wersji online na stronie 
odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017.  

Rekordowy rok odpowiedzialnego biznesu 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd biznesu 
odpowiedzialnego społecznie. Pierwsze edycje publikacji zawierały przykłady kilkudziesięciu działań 
prowadzonych przez firmy, które mieściły się na kilkunastu stronach. Teraz, po 16 latach na blisko 
200 stronach znalazły się opisy 1190 dobrych praktyk - 639 nowych i 551 długoletnich - to 
odpowiednio o 39% i 32% więcej niż w ubiegłym roku.  

W raporcie znalazło się również wiele firm działających w Krakowie. Najwięcej akcji prowadziły 
oddziały globalnych korporacji, takich jak PwC, KPMG czy Sabre. Wśród instytucji z naszego regionu 
znalazł się także między innymi Port Lotniczy Balice, Wawel SA i Kopalnia Soli w Wieliczce. 

Raport w liczbach: 

• 1190 dobrych praktyk biznesu w Polsce realizowanych w 2017 roku  

• wzrost liczby praktyk o 330 w porównaniu do poprzedniego roku  

• 639 nowych praktyk  

• 551 praktyk długoletnich 

• 177 firm zgłosiło praktyki, w tym 50 małych i średnich przedsiębiorstw 

- Cieszymy się z kolejnego rekordu i tak dużej liczby praktyk, która sprawia, że nasz raport staje się z 
roku na rok cenniejszym źródłem inspiracji dla tych, którzy zaczynają swoją drogę do biznesu 
odpowiedzialnego społecznie, ale też dla organizacji poszukujących nowych partnerów do swoich 
pomysłów czy działań - powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 

Jak firmy pomagają w Małopolsce? 

Według raportu, firmy i instytucje z małopolski najczęściej angażowały się w działania na rzecz 
lokalnej społeczności. Najwięcej inicjatyw dotyczyło finansowego wsparcia organizacji 
pozarządowych, fundacji i potrzebujących. W raporcie można znaleźć wiele takich akcji. Od 2010 roku 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice organizuje konkurs grantowy 
“Wspieramy sąsiadów”. W trakcie dziewiątej edycji dofinansowano 132 projekty, przy realizacji 



Informacja prasowa 
Kraków, 18 kwietnia 2018  

których zaangażowanych było ponad 800 wolontariuszy. Innym przykładem może być “Give 
Together” organizowane przez Sabre Polska.  Raz do roku pracownicy firmy wybierają organizacje 
pozarządowe i lokalne społeczności, na rzecz których prowadzą zbiórki funduszy. W 2017 roku w tę 
inicjatywę zaangażowało się blisko 80% pracowników. Odbyło się 30 akcji, w ramach których zebrano 
80 132 zł. 

- Firmy angażują się w działania CSR, ponieważ tego oczekują sami pracownicy. Dla osób, które 
pracują cały dzień, to często jedyna okazja do zrealizowania potrzeby pomocy innym. Dlatego nasze 
akcje są w 100% oddolnymi inicjatywami. Warto rozwijać i promować takie projekty, bo zaplecze 
organizacyjne przedsiębiorstw naprawdę ułatwia pomaganie. W CSR bardzo ważna jest też 
systematyczność. Działamy od wielu lat, przez co fundacje i osoby, którym pomagamy wiedzą, że 
mogą na nas liczyć – mówi Magdalena Walas, menedżer krakowskiego biura Sabre, która 
zaangażowana jest w Give Together już 8 lat. 

Celem CSR jest również odpowiadanie na konkretne lokalne potrzeby. W Wieliczce, w której brakuje 
stałego punktu oddawania krwi powstała akcja krwiodawstwa “Oddaj krew, podaruj życie”. Do tej 
pory podczas czterech zbiórek organizowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” zebrano ponad 200 
litrów krwi. Akcję zainicjowała kopalniana „Solidarność” z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Krakowie. 

Firmy mają ogromny wpływ na swoje otoczenie i coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie z tego 
sprawę. Nie tylko starają się ograniczać negatywne oddziaływanie, ale jak pokazuje raport 
“Odpowiedzialny biznes w Polsce” również wychodzą z własnymi inicjatywami. Coraz rzadziej są one 
tylko prostymi działaniami charytatywnymi. Przedsiębiorstwa zaczynają podchodzić do CSR 
kompleksowo i włączają rozwiązania społecznie odpowiedzialne w strategie biznesowe na różnych 
szczeblach organizacji. 
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Sabre 

Firma Sabre jest wiodącym dostawcą technologii dla branży turystycznej. Rozwiązania dostarczane 

przez Sabre - oprogramowanie, systemy rezerwacyjne czy systemy dostępne na urządzenia mobilne 

- są używane przez setki linii lotniczych i tysiące hoteli. Wykorzystywane są do zarządzania 

kluczowymi operacjami, w tym rezerwacjami pasażerów i gości oraz przychodami, lotami, siecią i 

załogą. Sabre obsługuje również większość transakcji na rynku turystycznym, który przetwarza ponad 

120 milionów dolarów, wydawanych rocznie na podróżowanie. Sabre ma klientów w ponad 160 

krajach. 

 

Centrala Sabre znajduje się w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. W Krakowie od 2000 roku działa 

centrum rozwoju Sabre Corporation, zatrudniające około 1500 osób. 

 

www.sabre.pl  
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