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Szanowni Państwo,
z radością oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie Magazynu Kompas NGO. Mimo trudnej sytuacji, w której przyszło nam przygotować 

dla Państwa ten numer, cieszymy się, że czasopismo ma dziś swoją premierę. 

Magazyn podzielony został na cztery główne obszary: CSR/EB, HR i wolontariat, PR i komunikacja oraz dział NGO bliżej biznesu. Poruszane 

w ramach tych działów tematy odpowiadać będą na potrzeby środowiska biznesowego i organizacji pozarządowych. To czasopismo łączyć 

będzie oba sektory, tworząc przestrzeń do zdobywania wiedzy i inspiracji. Budowanie relacji między NGO a biznesem wchodzi obecnie na 

nowe tory. Organizacje pozarządowe zaczynają otwierać się na współpracę, a firmy i korporacje dostrzegać ich potencjał oraz możliwości. 

Magazyn Kompas NGO stanie się miejscem dla każdego, komu bliskie są tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, potrze-

bą budowania relacji z pracownikami, angażowania ich w wolontariat pracowniczy i rozwijania nowych inicjatyw prospołecznych. Dla tych, 

którzy są ciekawi, jak współpracować z biznesem, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, również tych, którzy chcą poznać inny 

punkt widzenia i rozwijać swoje kompetencje. 

Do bieżącego wydania dołączamy dodatek specjalny w postaci reportażu z prowadzonych działań na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy 

oraz inspirujące przykłady zaangażowania biznesu w działania pomocowe. W tych trudnych czasach łączymy się i wspólnie pomagamy 

najbardziej potrzebującym. 

Marta Schabikowska 
Redaktor Naczelna
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Fundacje korporacyjne – czy 
2022 rok coś zmieni w ich 
funkcjonowaniu
Agresja Rosji na Ukrainę na początku 2022 
roku sprawia, że będzie to główny obszar 
zaangażowania organizacji pozarządowych 
i trzeciego sektora. Obecna sytuacja wyma-
ga od nas realnych działań mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dla uchodźców 
oraz zagwarantowanie im komfortowych wa-
runków do pracy i nauki.

Ostatnie lata wymagały od trzeciego sektora dy-

namicznych działań i funkcjonowania w zmie-

niającej się rzeczywistości. W czasie epidemii 

COVID-19 odczuliśmy, jak wielki wpływ na nasze 

życie mają organizacje pozarządowe, w ten ob-

szar również włączyły się fundacje korporacyjne. 

Fundacje pełniły funkcję społecznie odpowie-

dzialnych w czasie, kiedy niezbędna była pomoc, 

czy to w formie przekazywanych środków na 

opiekę medyczną, czy też w  formie wsparcia 

wolontariuszy np. przy dystrybucji niezbęd-

nych środków ochrony osobistej lub pomocy 

w zakupie najpotrzebniejszych produktów dla 

osób starszych, gdy ich zdrowie było szczególnie 

zagrożone. Fundacje korporacyjne oraz organiza-

cje pozarządowe dość sprawnie poradziły sobie 

z nową sytuacją: większość konferencji, spotkań 

czy wykładów została przeprowadzona w for-

mie online. Większość NGO’sów przeniosła swo-

ją działalność do Internetu i to z tego poziomu 

koordynowała pracę organizacji. 

Rok 2022 przyniósł nam niestety nowe wyzwania, 

których już nie sposób realizować w formie onli-

ne. Agresja Rosji na niepodległą Ukrainę sprawi-

ła, że tysiące uchodźców wojennych codziennie 

przekracza polską granicę. Już teraz widzimy, jak 

ważną rolę odgrywa trzeci sektor, który organizu-

je pomoc dla tych osób. Setki wolontariuszy co-

dziennie pracują w punktach recepcyjnych oraz 

udzielają niezbędnego wsparcia dla osób ucieka-

jących z obszarów objętych wojną. Działania fun-

dacji korporacyjnych będą miały również istotną 

rolę: to właśnie one w przedsiębiorstwach będą 

odpowiedzialne za działania wspomagające pol-

skie służby i trzeci sektor w obecnym kryzysie 

humanitarnym.

Ważne jest, by w obecnej chwili zacząć praco-

wać nad programami, które nie tylko będą nieść 

doraźną pomoc dla uchodźców, lecz także będą 

dla nich wsparciem adaptacyjnym w nowym śro-

dowisku. Większość tych osób to matki z dziećmi 

– dziećmi, dla których jest to szczególnie niezro-

zumiała sytuacja, która będzie miała wpływ na

ich dalsze funkcjonowanie. Niezbędne są pro-

gramy, które pomogą im przystosować się do

polskiego toku nauczania, wspomogą szkoły

i kadrę pedagogiczną w nauce dzieci z Ukrainy.

Poza wsparciem doraźnym, które już szerokim

strumieniem płynie z fundacji korporacyjnych,

niezbędne jest zapewnienie wsparcia psycholo-

gicznego, prawnego oraz pomoc dla osób doro-

słych w przystosowaniu swoich umiejętności do 

rynku pracy w Polsce. 

2022 rok będzie wymagał od fundacji korporacyj-

nych jeszcze większej wrażliwości na otaczający 

nas świat, zrozumienia oraz chęci zapewnienia 

pomocy w jak najszerszym kontekście. Obecna 

sytuacja zmienia też sposób działania fundacji 

korporacyjnych i działalności sektora pozarządo-

wego, z którym mieliśmy do czynienia od wybu-

chu pandemii. Większość działań realizowaliśmy 

online, jednak w obliczu kryzysu humanitarnego, 

gdzie tysiące osób bez dostępu do Internetu 

przyjeżdżają do Polski, musimy wrócić do sta-

cjonarnych form wsparcia przez organizowanie 

pomocy wolontariuszy, wspierania i wyrozumia-

łości wobec osób, które w innym kraju, w  nowej 

rzeczywistości mogą czuć się zagubione. 

Natalia Janikowska 
Członek Zarządu Fundacji 

ENEA

CSR/EB
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Działania prospołeczne i ich 
wpływ na strategię firmy
Nie ulega wątpliwości, że dziś cele społeczne 
w biznesie wykraczają poza tradycyjnie pojmo-
waną i opisywaną przez ostatnie kilkanaście lat 
społeczną odpowiedzialność biznesu. Pierwsze 
zmiany przyniosła pandemia, kolejne wynikają 
z rosyjskiej agresji na Ukrainę i towarzyszącej jej 
katastrofy humanitarnej. Ta sytuacja otwiera 
przed osobami odpowiedzialnymi za działal-
ność społeczną biznesu nowe wyzwania, wy-
maga też nowego podejścia od tych, którzy 
zabiegają o różne formy wsparcia.

Uważam, że dziś warto patrzeć na CSR, uwzględ-

niając jego wielowymiarowy charakter. Tak, jak 

żadne przedsiębiorstwo nie funkcjonuje w ode-

rwaniu od sytuacji społecznej, otoczenia prawne-

go, gospodarczego i geopolitycznego, tak i CSR 

nie może funkcjonować samodzielnie – oderwa-

ny od strategii firmy, jej modelu biznesowego. 

Taki dynamiczny model stanowi punkt wyjścia 

dla bardziej elastycznego rozumienia CSR-u jako 

sposobu zarządzania. Zauważmy przy tym, że 

coraz częściej obok wsparcia ze strony przedsię-

biorstw i instytucji spotykamy się z oczekiwania-

mi aktywnego współuczestniczenia. Strategiczne 

wpisanie polityki społecznej w długofalowe cele 

biznesowe przedsiębiorstwa pozwala racjonal-

nie realizować cele społeczne. Przyczynia się do 

trwałej poprawy zarówno rynkowej pozycji samej 

firmy, jak i kondycji jej kluczowych interesariuszy.

Dostosowuj, nie naśladuj
Nie ma kilku podstawowych i kilku rezerwowych 

scenariuszy działań (na każdą okazję), tak jak nie 

ma jednego uniwersalnego dla wszystkich roz-

miaru ubrań. Nie da się stworzyć „ujednoliconej 

strategii” dla całego sektora, firm z jednego re-

gionu czy modelu działań społecznych tylko dla 

firm kierowanych przez kobiety. Zanim określimy 

swoje priorytety, by wprowadzić odpowiednią 

strategię, musimy zadać sobie trud poznania 

i zrozumienia otoczenia, w którym funkcjonu-

jemy. Będzie to w wielu przypadkach o tyle ła-

twiejsze, że w czasach pandemii społeczności 

lokalne nauczyły się głośniej niż wcześniej wyra-

żać swoje oczekiwania względem biznesu. Dziś 

oprócz wsparcia w postaci pieniędzy i zasobów 

rzeczowych oczekuje się także aktywnego współ-

uczestniczenia: czasu i zaangażowania pracow-

ników. Firma może wywierać pozytywny wpływ 

gospodarczy, społeczny i środowiskowy na rzecz 

wspólnoty i dobra publicznego.

W opracowanej w 2010 roku normie ISO 26000 

dodatkowo podkreślono, że społeczna odpowie-

dzialność wiąże się z przejrzystym i etycznym 

zachowaniem, uwzględniającym oczekiwania 

interesariuszy, zgodnym z prawem i międzyna-

rodowymi normami postępowania oraz podej-

mowanym w sferze oddziaływania organizacji. 

CSR/EB
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We wspomnianej normie po raz pierwszy wyraź-

nie wskazano, że nadrzędnym celem CSR-u jest 

maksymalizowanie wkładu przedsiębiorstwa 

w zrównoważony rozwój. 

Zaufanie to najlepszy benefit XXI wieku
Nie ulega wątpliwości, że tylko powiązanie celów 

społecznych z celami biznesowymi może zagwa-

rantować przedsiębiorstwu i jego otoczeniu do-

brą jakość wzajemnych relacji. Firmy nie działają 

w próżni. Profesor Roman Niestrój, ekonomista 

specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu mar-

ketingu, już w 2002 roku w materiałach z konfe-

rencji „Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku” 

pisał, że funkcjonowanie przedsiębiorstwa wy-

maga pewnego minimum społecznej akceptacji 

sposobu i efektów jego działalności. Społeczna 

akceptacja przedsiębiorstwa oraz przedmiotu 

jego działalności determinuje jego istnienie i roz-

wój. Wartości takie jak etyka i odpowiedzialność 

społeczna stają się ważną częścią współczesnego 

zarządzania przedsiębiorstwem.

Brak powiązania między tym, co stanowi o kom-

petencjach firmy w danej dziedzinie, a potrze-

bami występującymi w jej otoczeniu prowadzić 

może do realizacji jedynie krótkofalowych, do-

raźnych celów. Strategiczne wpisanie polityki 

społecznej w długofalowe cele biznesowe przed-

siębiorstwa niesie pewność nie tylko racjonal-

nie dysponowanych środków na cele społeczne, 

lecz także rzeczywistej, trwałej poprawy zarówno 

rynkowej pozycji samej firmy, jak i kondycji jej 

kluczowych interesariuszy. Takie sprzężenie gwa-

rantuje również trwałość pewnych zobowiązań 

wynikających z wizji prowadzenia biznesu.

Jest to szczególnie ważne w przypadku firm, które 

istotnie oddziałują nie tylko na środowisko na-

turalne, ale i budują relacje z tysiącami klientów 

detalicznych i mieszkańcami lokalnych społecz-

ności w bliskości swoich zakładów. Nie można 

też pominąć aspektu rynku kapitałowego, gdzie 

zaufanie do jakości zarządzania ma bezpośredni 

wpływ na wartość spółki lub oceny instytucji. 

Dziś znacznie częściej niż jeszcze kilka lat temu 

interesariusze oceniają rzetelność i transparent-

ność, jakość komunikacji, jej zakres i sposób pro-

wadzenia dialogu z otoczeniem. 

Mamy tę świadomość. Ale też w wielu przypad-

kach, zwłaszcza przy zróżnicowanym akcjona-

riacie, musimy w działalności uwzględnić różne 

cele biznesowe i oczekiwania interesariuszy. To, 

co dla jednych jest zadaniem priorytetowym, dla 

innych nie będzie widniało na umownej „liście 

zadań”. Kiedy część stawia na efektywność środo-

wiskową obejmującą zrównoważoną produkcję 

i łańcuch dostaw, dla innych kluczowa pozostaje 

kwestia zatrudniania, szkolenia i równości płac. 

Z kolei gdy pojawia się temat ochrony środo-

wiska i zasobów naturalnych, ze strony innych 

interesariuszy może pojawić się postulat angażo-

wania się w działalność edukacyjną, rekreacyjną 

i kulturalną. 

Pandemia przyniosła nowe oczekiwania dotyczą-

ce działań prozdrowotnych, wojna na Ukrainie 

i  ponad milion uchodźców, którzy dotarli do 

naszego kraju – wyzwania humanitarne na nie-

spotykaną dotychczas skalę. 

Jak zarządzać budżetem na cele społeczne, kiedy 

mimo tak różnorodnych oczekiwań – budżet jest 

nadal tylko jeden? 

Nie mieszajmy pojęć
Dobroczynność tak. Zaangażowanie społeczne 

i wspieranie cennych i ważnych inicjatyw, jak naj-

bardziej – ale nie można zapominać, że przed-

siębiorstwa nie są instytucjami charytatywnymi. 

Tak, mają i realizują zadania społeczne, ale przede 

wszystkim powstały, by wykonywać określone 

zadania biznesowe. To dzięki wypracowanym 

zyskom mogą wspierać, inicjować i współuczest-

niczyć w różnych przedsięwzięciach. Budowanie 

relacji warto zatem zacząć od sprawdzenia, jaką 

dana firma ma strategię, jakie oferuje usługi 

i produkty, czy nasza propozycja może stać się 

elementem już realizowanych zadań albo cie-

kawie ją uzupełnić. 

NGOs i firmy – obopólne korzyści 
Każda organizacja działa w określonym środowi-

sku i dla prawidłowego funkcjonowania potrze-

buje dobrze pracujących organizacji społecznych. 

Wzajemnie korzystna współpraca między orga-

nizacjami pozarządowymi (NGO) a przedsiębior-

stwami jest możliwa i w mojej ocenie konieczna. 

Organizacje pozarządowe mogą się okazać klu-

czowymi partnerami w projektach, które rozwią-

zują dany problem społeczny. Coraz częściej to 

właśnie NGO’s są też inicjatorami trendów i jako 

pierwsze identyfikują pojawiające się problemy, 

które mogą wpłynąć na całe branże i ich długo-

terminową wartość. Tak było w przypadku akcji 

ukierunkowanej na zaprzestanie nadużywania 

chemikaliów przy produkcji ubrań, współdzie-

lonej mobilności, projektu plastik stop czy akcji 

segregacji. 

Przemyślana współpraca z  NGO może jedno-

cześnie rozwiązywać dany problem społeczny 

firmy, odpowiadać na zapotrzebowanie lokalnej 

społeczności i zdecydowanie wpływać na wize-

runek przedsiębiorstwa, w tym na chęć kupowa-

nia produktów danej firmy czy podejmowania 

z nią współpracy. Wpisanie polityki społecznej 

w strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, 

w długofalowe cele biznesowe, pozwala na racjo-

nalne rozwiązywanie problemów społecznych 

z korzyścią tak dla firmy, organizacji społecznej, 

jak i przede wszystkim dla beneficjentów po-

dejmowanych działań. Przyczynia się do trwałej 

poprawy zarówno rynkowej pozycji samej firmy, 

jak i kondycji jej kluczowych interesariuszy.

Beata Jurkschat 

Dyrektor Biura Marketingu 

i Komunikacji, PFR TFI S.A.

Wolontariat pracowniczy zróbmy to razem!

Oferta dla firmbiuro@pro-ngo.pl
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Wiktorze, jesteś ekspertem w  dziedzinie 
nowoczesnych usług dla biznesu, prezesem 
Pro Progressio, współtworzysz wydawnictwo 
FOCUS ON Business, Galę Outsourcing Stars… 
Te tytuły mogłabym jeszcze długo wymieniać. 
Jak rozwijała się Twoja ścieżka kariery i któ-
ry moment w Twoim życiu był przełomowy 
z punktu widzenia rozwoju zawodowego?
Od pierwszych dni mojej kariery zawodowej in-

teresował mnie kontakt z klientem. Mało kto wie, 

że zaczynałem jako barman i kelner w warszaw-

skich dyskotekach i hotelach. Takie były początki. 

Później pojawiła się fascynacja relacjami z ryn-

kami zagranicznymi, świat call contact centre, 

a następnie BPO i nowoczesne usługi dla biznesu.

Co na przestrzeni tych ponad 20 lat było przeło-

mowe? To dobre, ale także trudne pytanie. Dla 

mnie tych przełomów było co najmniej kilka. 

Najpierw zainteresowanie usługami call centre 

w latach 90., kiedy jeszcze nikt w Polsce nie słyszał 

o tym, że można klienta obsługiwać przez tele-

fon. Później związanie się z firmą dostarczającą 

Internet drogą radiową, kiedy nikt nie wierzył, 

że taka transmisja danych jest w ogóle możliwa. 

Jeszcze później uwolnienie rynku telekomunika-

cyjnego w Polsce i wsparcie w budowie prywat-

nego sektora telekomunikacyjnego. 

Jak widzisz, trochę tego było, ale prawdziwym 

przełomem było związanie się z sektorem BPO. 

W trakcie rekrutacji na szefa jednego z centrów 

operacyjnych BPO nawet nie wiedziałem, jak roz-

winąć ten skrót. Siedem rozmów rekrutacyjnych 

i ultraciekawe wyzwanie zbudowania nowego 

w Polsce centrum BPO w innym mieście niż to, 

w którym mieszkałem. Jestem megawdzięczny 

moim szefom z Irlandii, jak również i Romkowi 

Lubaczewskiemu z PwC, którzy nauczyli mnie 

świata BPO, pokazali, na czym to wszystko po-

lega, a ja dzięki wielu wskazówkom zacząłem 

widzieć, czego sektorowi BPO na co dzień bra-

kuje i tak powstał pomysł powołania do życia Pro 

Progressio – organizacji, która miała uzupełnić 

te braki, aktywnie słuchać głosu branży i wręcz 

od ręki dostarczać dla niej rozwiązania. Pro 

Progressio jest przełomem – od stworzenia me-

diów, przez analizy rynkowe i klub biznesowy, 

po międzynarodowe relacje, którym na co dzień 

towarzyszy hasło CASPEN. CASPEN to nasze, 

to moje motto i pochodzi od pierwszych liter 

słów Consulting, Advisory, Support, Promotion, 

Education i Networking, czyli sześciu obszarów, 

które powinny być obecne w rozwoju każdej 

nowoczesnej organizacji. 

Kontynuując wątek ścieżki zawodowej, po-
wiedz proszę, jak wspomniane doświadcze-
nia, wpłynęły na Twoją potrzebę angażowa-
nia się w działania społeczne?
Od dziecka byłem uczony, że należy dzielić się 

z innymi ludźmi. Dzielić się tym, co masz: wiedzą, 

doświadczeniem, ale także i empatią. Może to 

nie zabrzmi zbyt dobrze, ale od zawsze kieruję 

się tym, aby coś zrobić dobrze, pomóc ludziom 

i organizacjom w potrzebie, a dopiero potem 

zastanawiam się nad tym, co ja z tego będę miał. 

Takie podejście ma swoje plusy i minusy. Plusem 

jest to, że co roku poznaję mnóstwo ciekawych 

ludzi, dowiaduję się o tym, jakie prowadzą bizne-

sy, jakie mają wyzwania, dzielę się swoimi radami, 

o ile jestem przekonany, że będą one korzystne 

dla moich rozmówców. Minusem jest z kolei to, 

że na ogół mam nieco dłuższą ścieżkę do zmo-

netyzowania swojej wiedzy i umiejętności. Ale 

i tak wolę w ten sposób postępować. Lubię świat, 

biznes i życie zdobywać małymi krokami. Nie 

ukrywam, że sprawia mi przyjemność pomaga-

nie innym osobom i organizacjom. Uważam, że 

gdyby każdy z nas choć raz w roku zrobił coś dla 

drugiego człowieka, to świat byłby lepszy. Ja co 

roku wspieram jakąś organizację, akcję chary-

tatywną, oddaję świadomie 1%, przeznaczam 

godziny swojego czasu na edukację innych (stu-

dentów, biznesu, samorządów) i czuję się z tym 

dobrze. 

 

W swojej codziennej pracy spotykasz wielu 
dyrektorów, CEO, prezesów, także w ramach 
Klubu Pro Progressio zrzeszasz przedstawi-
cieli wielu branż. Czy Twoim zdaniem zaanga-
żowanie top managementu realnie wpływa 
na pracownika i relacje w firmie?
Tak i  jeszcze raz tak. To szefowie dają przykład 

swoim pracownikom i tworzą modele do naśla-

dowania. Jeśli najwyższe kierownictwo w firmie 

angażuje się w pomoc innym i to nie tylko przez 

wrzucenie jakiejś kwoty do puszki raz w roku, 

ale przez aktywne poświęcanie swojego czasu 

i wiedzy, to takie działania są godne naślado-

wania i zyskują zainteresowanie pracowników. 

Najważniejsza w  tym wszystkim jest jednak 

szczerość. To zaangażowanie musi być szczere, 

a nie sztuczne. Management powinien wierzyć, 

że działania które podejmuje, mają sens i służą 

wyższym celom. Ta szczerość jest wręcz namacal-

na i zaraża innych. Jeśli ktoś nie czuje się dobrze 

z pomaganiem innym, to niech lepiej nic nie robi, 

niż miałby dawać zły przykład. 

Co może pomóc w angażowaniu przedstawi-
cieli top managementu? Jakie aspekty mogą 
mieć kluczowe znaczenie w podjęciu takiej 
współpracy?
Top management powinien interesować się nie 

tylko biznesem jako takim, lecz także i potrzeba-

mi swoich wszystkich pracowników. Ja jestem 

typem szefa, który często rozmawia ze swoimi 

pracownikami. Dzięki temu wiem, co ich inte-

resuje, jakie mają troski, jakie wyzwania, na co 

zwracają uwagę, itp., itd. Z ludźmi trzeba rozma-

wiać i ich słuchać. Szefowie nie są alfami i ome-

gami – powinni być otwarci na głosy z rynku, co 

nie oznacza, że od razu muszą wszystkich tych 

głosów słuchać. 

Brałeś udział w  wyzwaniu #CEO4ProNGO. 
Challenge ten polegał na wzięciu udziału 
w spotkaniu dla organizacji pozarządowych, 
podczas którego przekazałeś uczestnikom 
wiele cennych, praktycznych wskazówek. Jak 

Zaangażowanie osób  
C-level w działalność społeczną
Rozmowa z Wiktorem Doktór, Prezesem Pro Progressio.

WywiadCSR/EB
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wspominasz udział w tym wyzwaniu? 
To było niesamowite doświadczenie. Wyzwanie 

#CEO4ProNGO to jedna z kilku inicjatyw, w któ-

rych biorę udział w ciągu roku. Uważam, że jeśli 

moja wiedza może się komuś przydać, to powi-

nienem się nią podzielić. Dla mnie to mówienie 

o rzeczach oczywistych, a dla moich słuchaczy to 

wielokrotnie potężna inspiracja. Wiele razy pro-

wadziłem wykłady dla studentów czy też pra-

cowników różnych instytucji i nie ukrywam, że 

sprawia mi to dużą przyjemność. Ponoć mam dar 

mówienia o trudnych rzeczach w prosty sposób. 

Skoro tak i skoro ktoś może dzięki temu otwo-

rzyć sobie głowę na inne możliwości, to chętnie 

w tym pomagam. Gratuluję pomysłu z wyzwa-

niem #CEO4ProNGO – niech jak najwięcej eks-

pertów bierze udział w tym projekcie. 

Obserwując Twoje działania, można zauwa-
żyć, że potrzeba dzielenia się wiedzą to chyba 
ważna dla Ciebie misja? W Pro Progressio łą-
czycie działalność m.in. edukacyjną, rozwo-
jową, promocyjną. Prowadzisz także autorski 
podcast „BSS bez tajemnic”. Dlaczego rozwój 
i dzielenie się wiedzą są dla Ciebie takie ważne?  
Moja praca to moje hobby. Ja swoją pracą się 

bawię i mam z niej ogromną przyjemność. Tak, to 

coś w rodzaju misji. Uwielbiam rozwijać własne 

umiejętności i chętnie wspieram innych w tym, 

aby ich wiedza i doświadczenie rosły jak najszyb-

ciej i w jak największej skali. Rynek jest ogromny 

i znajdzie się na nim miejsce dla każdego z nas. 

Czasami dostaję pytania, czy nie obawiam się tak 

otwarcie mówić o różnych rzeczach i że mogę 

dzięki temu stracić potencjalnych nowych klien-

tów. Odpowiadam wtedy, że jeśli ktoś ma zamiar 

ze mną zrobić biznes, to i tak zrobi. Co więcej – je-

stem przekonany, że dzieląc się otwarcie wiedzą 

z innymi, buduję zaufanie, zarówno do mnie, jak 

i do Pro Progressio jako organizacji, która taką 

wiedzą jest wręcz przepełniona. Nie wiem, czy 

wiesz, ale w  Pro Progressio nie mamy działu 

sprzedaży – rozwijamy się tylko przez referencje 

firm, z którymi współpracujemy i przez efekt pro-

cesów dzielenia się posiadaną przez nas wiedzą. 

Wspomniałaś podcast „BSS bez tajemnic” – to je-

den z dwóch podcastów, które nagrywam. Drugi 

jest anglojęzyczny i nosi tytuł „Good Morning BSS 

World”. Zadaniem obu podcastów jest edukacja 

rynku, omawianie trendów, wyzwań i szeregu 

różnych branżowych inicjatyw. Podcasty wpisują 

się w tę misję, o którą zapytałaś. Lubię mówić, 

więc podcast stał się naturalną formą dzielenia się 

wiedzą w jeszcze szerszym wymiarze. A tematów 

jest tyle, że odcinki podcastu „BSS bez tajemnic” 

pojawiają się codziennie lub prawie codziennie. 

W dwa lata powstało ponad 600 odcinków, które 

odsłuchano już przeszło 57000 razy. 

Współpraca NGO i biznesu – to temat, któ-
ry chciałabym także poruszyć. Od wielu lat 
śledzisz, jak zmieniają się potrzeby biznesu, 
przewidujesz i kreujesz trendy na rynku, je-
steś też świetnym obserwatorem. Czy widzisz 
potencjał dla rozwoju współpracy sektora 
prywatnego i organizacji pozarządowych?
Oczywiście, że widzę. Nikt nie jest alfą i omegą. 

Uważam, że tylko przez budowanie relacji między 

różnymi organizacjami jesteśmy w stanie rozwi-

jać własne biznesy i pomagać innym. Organizacje 

pozarządowe mają niesamowicie ważne misje. 

Uzupełniają miejsce między rządem, samorzą-

dem, szkolnictwem i biznesem. To kolejne oczko 

w łańcuchu relacji biznesowych i nie wyobra-

żam sobie, aby biznes nie współpracował z NGO. 

Mam nadzieje, że NGO będą bardziej aktywne 

w promowaniu swoich obszarów działania i arty-

kułowaniu swoich potrzeb, które może zaspokoić 

biznes. W Fundacji Pro NGO robicie kawał dobrej 

roboty, która pomaga zrozumieć potrzeby wielu 

organizacji i za to Wam dziękuję. 

Wiktorze, nie wiem jakie jest Twoje zdanie 
na ten temat, osobiście uważam, że można 
dostrzec wiele podobieństw w  funkcjono-
waniu firm i NGO. Jakich rad udzielisz, aby 
organizacja była silna wewnętrznie i posia-
dała  stabilne fundamenty. 
Wow. To mocne pytanie. Generalnie myślę, że 

niezależnie od formy pracy, każda organizacja 

jest swoistym biznesem. Szkoła świadczy usługę 

w postaci edukacji, szpital w posta-

ci ochrony zdrowia, urząd miasta 

w opiece nad mieszkańcami, biz-

nes w  produkcji i/lub usługach 

niematerialnych, a NGO w szeregu 

aktywności, na których się skupia. 

Każdy z nas ma jakichś klientów i jakiś rynek, na 

którym działa. 

Co do rad, to są one megaproste i podstawowe. 

Zrozum swój biznes – co robisz, co jest Twoim 

produktem lub usługą, kto jest Twoim klientem 

i jaki jest Twój rynek oraz konkurencja. Posiadając 

odpowiedzi na te pytania, będziesz wiedzieć jak 

szybko odpowiadać na potrzeby rynku, wpro-

wadzać zmiany, wchodzić w relacje z różnymi 

partnerami, zdobywać nowych klientów. To nie 

jest skomplikowane. My tak rozwijaliśmy Pro 

Progressio – zaczęliśmy od mediów, dołożyli-

śmy Klub Pro Progressio, uruchomiliśmy konkursy, 

konferencje, webinary, usługi doradcze, a każda 

kolejna inicjatywa łączyła się z tymi, które już 

prowadziliśmy. 

Jest jeszcze jedna rada – budujcie relacje z róż-

nymi organizacjami. My w Pro Progressio współ-

pracujemy z urzędami, szkołami, izbami, stowa-

rzyszeniami, fundacjami, zrzeszeniami, związkami, 

prywatnymi biznesami, mediami i szeregiem in-

nych organizacji w Polsce, Europie i na świecie. To 

dzięki tym relacjom znamy naszą branżę i wiemy, 

co i gdzie się dzieje. A to czasami jest kluczowe 

do szybkiego podejmowania decyzji. 

Podsumowując temat zaangażowania C-level, 
powiedz, jak rola lidera wpływa na organiza-
cję i rozwój jej zespołu? Masz jakieś własne 
przemyślenia w tym obszarze? 
Odpowiem dwoma zdaniami – Top management 

daje przykład swoim pracownikom. Im lepszy 

ten przykład da, tym bardziej całe grono pra-

cowników będzie się z takim postępowaniem 

identyfikować. 

Wiktorze, dziękuję Ci za interesującą rozmo-
wę, aż szkoda stawiać kropkę, jest tyle cieka-
wych wątków, które jeszcze warto poruszyć. 
Gratuluję osiągnięć i życzę Ci jeszcze wielu 
ciekawych wyzwań biznesowych, warto-
ściowych spotkań oraz inspirujących ludzi 
na Twojej drodze. 

Rozmawiała Marta Schabikowska

Lubię świat, biznes i życie zdobywać 
małymi krokami.

https://www.spreaker.com/show/bss-bez-tajemnic
https://www.youtube.com/c/wiktordoktor
https://klub.proprogressio.pl/pl
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Odpowiedzialność biznesu  
w niespokojnych czasach –  
9. Targi CSR
Wojna w Ukrainie, kryzys klimatyczny, utra-
ta bioróżnorodności, COVID-19, napięcia 
społeczne, radykalizacja poglądów, inflacja, 
bańki informacyjne, handel danymi, ubóstwo, 
kryzys migracyjny – czy w takich okoliczno-
ściach można jeszcze mówić o odpowiedzial-
ności biznesu? Czy koncepcja CSR-u  prze-
trwała próbę czasu?

Od kilkudziesięciu lat na świecie, a w Polsce od 

prawie 30, trwają dyskusje o odpowiedzialności 

biznesu za jakość życia na Ziemi. Firmy przyjmują 

strategie zrównoważonego rozwoju, polityki CSR, 

kodeksy etyki, podpisują deklaracje klimatyczne 

i zobowiązania do tworzenia inkluzywnych or-

ganizacji. Naukowcy opracowują coraz bardziej 

szczegółowe raporty o  skutkach działalności 

człowieka dla klimatu. Politycy spotykają się na 

szczytach klimatycznych i uzgadniają kolejne pla-

ny dekarbonizacji. Wszystkie państwa członkow-

skie ONZ przyjmują Agendę na rzecz zrówno-

ważonego rozwoju 2030, zawierającą 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju. Unia Europejska 

wydaje kolejne rezolucje i  dyrektywy mające 

zapewnić spójność społeczną i poprawić jakość 

życia. Czy te działania mają sens, skoro dziś stoimy 

w obliczu wojny, kryzysu klimatycznego i boryka-

my się z tak wieloma problemami społecznymi? 

Wniosek, że są bezsensowne, byłby zdecydowa-

nie zbyt daleko idący i szkodliwy. I choć agendy, 

rezolucje, polityki oraz kodeksy nie zmienią od 

razu kondycji świata, to niewątpliwie są ważny-

mi działaniami wyznaczającymi trendy, a coraz 

częściej też nakładającymi faktyczne obowiązki 

na kraje, przedsiębiorców i obywateli. 

Dlaczego biznes ma szczególną 
odpowiedzialność?
Konsumenci na całym świecie darzą największym 

1 Edelman Trust Barometr 2022, https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2022-01/2022%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_Final.pdf

2 Przygotuj się nawet jeśli (jeszcze) nie wiesz na co. Co biznes ma wspólnego z aktywizmem, Analiza tematyczna 2021, nr (19) 1, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-

-content/uploads/2021/03/FOB_Aktywizm-korporacyjny.pdf

zaufaniem przedsiębiorców. Najnowsze bada-

nie Edelman Trust Barometer1 oraz wnioski 

przedstawione w analizie tematycznej Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu pt. Co biznes ma 

wspólnego z aktywizmem2 pokazują, że konsu-

menci chcą, by to właśnie firmy odgrywały więk-

szą rolę w kwestii zmiany klimatu, nierówności 

ekonomicznych, przekwalifikowywania siły ro-

boczej i przeciwdziałania dyskryminacji rasowej. 

Interesariusze oczekują, że biznes postawi na ak-

tywizm – prawie 60 procent konsumentów kupu-

je produkty i usługi wybranych marek w oparciu 

o ich wartości i przekonania. Podobny odsetek 

wybiera miejsce pracy oparte na wspólnych war-

tościach i oczekuje, że ich dyrektorzy generalni 

zajmą stanowisko w kwestiach społecznych. 64 

procent inwestorów chce z kolei wspierać firmy 

działające zgodnie z ich wartościami.

Agresja Rosji na Ukrainę to czas próby także dla 

biznesu. Mnożące się inicjatywy wspierające 

społeczność ukraińską, rozwiązania ułatwiające 

uchodźcom zdobycie pracy i świadczeń socjal-

nych, rezygnacja z produktów rosyjskich i białoru-

skich, zerwanie relacji biznesowych z agresorami 

– każdy musi się opowiedzieć po jednej ze stron 

konfliktu, mając świadomość, że podjęte dziś 

decyzje wpłyną na przyszłe wybory konsumen-

tów, a warwashing zostanie przez tych ostatnich 

szybko zdemaskowany. 

W FOB od ponad 20 lat przekonujemy, bada-

my i edukujemy firmy, aby patrzyły na rozwój 

w kategoriach zdecydowanie szerszych niż zysk 

ekonomiczny i ciągły wzrost wskaźników finanso-

wych. Zachęcamy, aby podejmowały wyzwania 

stawiane im przez konsumentów i wzięły odpo-

wiedzialność m.in. za skutki zmian klimatycznych. 

Punktujemy i upowszechniamy dobre praktyki 

firm, ale też monitorujemy i przestrzegamy przed 

działaniami, które obnażają niespójność działań 

z deklaracjami. 

Zainspiruj się na 9. Targach CSR
Targi CSR to największe spotkanie firm, organiza-

cji pozarządowych i instytucji publicznych wspól-

nie podejmujących wyzwanie troski o Ziemię, 

społeczeństwo, ludzi i przyszłość odpowiedzial-

nego biznesu. 

CSR/EB
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Najbliższym, dziewiątym już, Targom CSR przy-

świeca hasło Biznes w klimacie rozwoju, klimat 

w rozwoju biznesu. Dziś do tego hasła bez zasta-

nowienia możemy dodać także solidarność i wy-

trwałość. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, jakie 

obowiązki spoczywają już na firmach w obliczu 

konfliktu zbrojnego i kryzysu klimatycznego oraz 

co w tych obszarach czeka je w najbliższych la-

tach, zarówno w kwestii regulacji, jak i oczekiwań 

konsumentów. Pokażemy najlepsze praktyki od-

powiedzialnego biznesu w Polsce. Sprawdzimy, 

jak firmy w naszym kraju radzą sobie z tematem 

zatrudniania migrantów, starzejącego się społe-

czeństwa i zmianą kompetencji zatrudnionych 

w obliczu stałego rozwoju narzędzi cyfrowych. 

Prześledzimy, jak będzie wyglądało wdrożenie 

dyrektywy UE o work-life balance i czy liderzy 

oraz liderki firm wyjdą w tym obszarze ponad 

obowiązki prawne. 

Targom towarzyszyć będzie Strefa Różno-

rodności, czyli miejsce edukacji, wymiany wiedzy 

i doświadczeń w zakresie zarządzania różnorod-

nością i budowania inkluzywnych organizacji, 

a w niej specjalny program zawierający elementy 

warsztatów kompetencyjnych i żywej biblioteki. 

Będzie to przestrzeń, w której zaprosimy do inte-

rakcji zarówno osoby studiujące, jak i zajmujące 

się różnorodnością na co dzień. Bądźcie z nami.

Wstęp jest bezpłatny. 

Adrianna Lepka 
Socjolożka, współpracuje 

z Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu w obszarach różno-

rodności, inkluzji i wolonta-

riatu pracowniczego.

Agata Korba 
Menedżerka projektów 

w Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu; koordynuje przygo-

towania do 9. Targów CSR.

Spotkajmy się 25 maja na 9. Targach CSR! 
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Wolontariat pracowniczy  
w obliczu pandemii. Zalety  
i wady e-wolontariatu
Chociaż zasady działania świata w pandemii 
uległy zmianie, wolontariat nadal jest ważny 
i potrzebny. Od niemal dwóch lat wolontariu-
sze ING odpowiadają na wyzwania e-wolon-
tariatu. Edukacja finansowa dobrze sprawdza 
się w tej formule, ponieważ spotkania i pre-
zentacje można z powodzeniem prowadzić 
zdalnie. Dodatkowo przestały mieć znaczenie 
ograniczenia związane z odległością.

Rok 2021 dla wolontariuszy Fundacji ING 

Dzieciom był rokiem nietypowym. Działania na 

rzecz najmłodszych można było podjąć wyłącz-

nie w formule online. Wykorzystując możliwości, 

jakie dają nam nowoczesne technologie, w ra-

mach dwóch edycji konkursu „Dobry Pomysł1”, 

304 e-wolontariuszy zrealizowało łącznie 65 pro-

jektów, których beneficjentami były przedszko-

la, szkoły specjalne, stowarzyszenia i fundacje 

pracujące z najmłodszymi. Projekty, podobnie 

jak w latach ubiegłych, miały charakter eduka-

cyjny, sportowy, artystyczny, ekologiczny. W tych 

1 Dobry Pomysł to program grantowy dla wolontariuszy ING. Do konkursu zgłosić mogą projekty, które chcą realizować z wybranym przez siebie partnerem społecznym. 

Od Fundacji ING Dzieciom otrzymują granty finansowe oraz wsparcie merytoryczne na każdym etapie realizacji działań.

działaniach udział wzięło 3162 dzieci. Ponadto, 

w 2021 roku łącznie 39 pracowników ING bez 

wsparcia finansowego angażowało się w e-wo-

lontariat. W tej grupie 28 pracowników zaanga-

żowało się w regularne e-korepetycje na rzecz 

podopiecznych z katowickich domów dziecka 

oraz dzieci cudzoziemskich. Celem tych spotkań 

była przede wszystkim wspólna nauka, ale także 

rozmowa, tak ważna w tych trudnych czasach.

Od początku pandemii promujemy e-wolontariat, 

którego głównymi odbiorcami są dzieci. Naszym 

wolontariuszom pokazujemy szeroki wachlarz 

możliwości zaangażowania się w e-wolontariat. 

Zachęcamy, by poza spotkaniami online przy-

gotowywali nagrania audio/wideo, prezentacje 

multimedialne, krzyżówki czy rebusy. Nasi e-wo-

lontariusze organizują także wirtualne spacery. 

Nie zapominamy, jak ważna jest namacalna po-

moc, dlatego poza wsparciem w trybie online 

wolontariusze piszą także tradycyjne, papiero-

we listy. Przygotowane w ten sposób materiały 

w imieniu wolontariuszy przekazują dzieciom 

nauczyciele, wychowawcy czy przedstawiciele 

NGO. Wykorzystanie konkretnej formy e-wo-

lontariatu jest zawsze dostosowane do potrzeb 

i możliwości grupy docelowej oraz możliwości 

technicznych beneficjenta.

Z naszych obserwacji wynika, że kluczem e-wo-

lontariatu jest chęć i otwartość na inne niż do-

tychczasowe formy współpracy, zarówno po 

stronie wolontariuszy, jak i beneficjentów. Ważne, 

aby e-wolontariusz po stronie beneficjenta miał 

partnera, który pomoże dobrać odpowiednie na-

rzędzie do spotkania. Dostrzegamy, że sprawdza 

się zasada, że im jest prostsze i bardziej dostępne, 

tym łatwiej przeprowadzić spotkanie. Ważne, by 

przed każdym spotkaniem dokonać połączenia 

testowego i zobaczyć, czy wszystkie funkcje dzia-

łają prawidłowo. Podczas takich spotkań, kiedy 

e-wolontariusze nie mogą być bezpośrednio 

w klasie z dziećmi, nauczyciel jest osobą, która 

moderuje interakcje i wspiera wolontariusza. 

HR i wolontariat

To był niesamowity dzień, spędzony 

w całości online, zdalnie – a  jednak 

tak blisko dzieci. Dzieci z  tej szkoły 

nie są w pełni sprawne intelektualnie. 

Czasem dystans z  nimi skracaliśmy 

szybko, ale były też momenty trud-

niejsze, jednak cały czas współpra-

cowali z nami nauczyciele ze szkoły 

i bardzo nam pomagali. Poruszyliśmy 

dużo tematów, prowadziliśmy zaba-

wy – od typowo ekologicznych, przez 

temat oszczędzania, aż do arcydzieł 

plastycznych – mówi jeden z wolon-

tariuszy ING.  
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Zalety i wady e-wolontariatu 
Nasze doświadczenia z e-wolontariatem poka-

zują, że dzięki formule zdalnej pracownicy ING 

zyskali możliwość dotarcia do nowych miejsc, 

a co za tym idzie – dzieci, do których nie uda-

łoby się dotrzeć bez możliwości spotkań onli-

ne. Ta formuła pozwala nam odpowiadać na 

potrzeby małych, wiejskich szkół. Odległość od 

placówki i  czas potrzebny do przygotowania 

wolontariatu to ważne aspekty brane pod uwa-

gę na etapie planowania projektu. W przypadku 

e-wolontariatu odległość traci znaczenie, co 

wiąże się także z oszczędzeniem czasu na do-

jazd. Obserwujemy, że e-korepetycji dla dzieci 

z domu dziecka w Katowicach udzielają osoby 

z całej Polski. Pracownikowi katowickiej centrali 

dwukrotnie udało się zrealizować działania na 

rzecz domu kultury z województwa pomorskie-

go. Z tego powodu w formułę e-wolontariatu 

angażują się osoby, które nie decydowały się 

wcześniej na wolontariat z powodu braku czasu 

czy dużej odległości od beneficjenta. 

Jednak w dalszym ciągu najważniejszą zaletą 

e-wolontariatu jest możliwość działania mimo 
ograniczeń jakie nałożyła na nas pandemia. 
Wolontariusze dbają o zdrowie własne i dzieci, 

ale cały czas dzięki nowoczesnym technologiom 

mogą prowadzić rozmowy, warsztaty, spotkania 

z ciekawymi ludźmi i udzielać korepetycji. 

Oczywistą wadą e-wolontariatu jest brak bez-

pośredniego kontaktu z beneficjentami, a także 

ograniczenia sprzętowe. Nie każda placówka, 

z którą chcą współpracować e-wolontariusze, 

posiada odpowiedni sprzęt, który umożliwia 

połączenie online, np. rzutnik czy silne i stabilne 

łącze internetowe. 

W ramach rozwoju e-wolontariatu wspieramy 

merytorycznie naszych wolontariuszy, mię-

dzy innymi lepiej przygotowując ich do pracy 

z dziećmi i młodzieżą. Równie ważne było dla 

nas przygotowanie ich do działań online, dlatego 

m.in. wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę 

zorganizowaliśmy cykl szkoleń „I Ty możesz po-

móc – na co zwracać uwagę w kontakcie z dziec-

kiem online”. Wspieramy także ich działania w za-

kresie wykorzystywania narzędzi, między innymi 

przez szkolenie „O dobrym spotkaniu online”. 

 
Zespół Fundacji ING Dzieciom

Przykłady e-wolontariatu ING, czyli zdalnego  
zaangażowania wolontariuszy: 

 � e-zbiórka dla harcerzy,

 � nagranie audiobooka lub video z instrukcją zrobienia 

czegoś ciekawego, 

 � stworzenie materiałów edukacyjnych (np. plansz,  

kolorowanek, rebusów), które dzieci wykorzystają  

na zajęciach z wychowawcami i nauczycielami.

Ciekawe pomysły na aktywności online z dziećmi:

 � udzielanie korepetycji lub porad przez Internet,

 � podczas zajęć z ekologii w domu dziecka wolontariu-

sze wykorzystywali grę Milionerzy online,

 � nauka gry na instrumencie, podstaw programowania, 

grafiki komputerowej lub innej ciekawej umiejętności,

 � zdalne szkolenia dla nauczycieli lub starszych uczniów, 

którzy później przeprowadzą warsztat z dziećmi na 

podstawie zdobytej od Was wiedzy, 

 � spotkania na temat pracy i wykonywanego zawodu, 

które zainspirują młodych ludzi do myślenia o swojej 

zawodowej przyszłości. 
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Jak budować więź pracownika  
z firmą w trybie online
Gdy dwa lata temu przechodziliśmy na pracę 
zdalną, nikt nie sądził, że utkniemy w tym try-
bie na tak długo. Korporacje szybko wdroży-
ły procesy i umożliwiły swoim pracownikom 
efektywną pracę z domu. Z czasem jednak 
więzi między pracownikami zaczęły ulegać 
rozluźnieniu, a także znacznie spadło ich za-
angażowanie w działania firmy.

Pandemia wymusiła na firmach wypracowanie 

nowych standardów komunikacji. Nie tylko 

spotkania biznesowe, ale przede wszystkim in-

tegracje zaczęły odbywać się online. Zarówno te 

zespołowe, w mniejszym gronie, które opierały 

się na luźnych pogawędkach przy kawie (po-

dobne do tych sprzed pandemii w kuchniach 

firmowych), jak i eventy świąteczne czy nawet 

jubileusze firmowe. W jeszcze większym stopniu 

ludzie zaczęli być spragnieni kontaktu z drugim 

człowiekiem, wspólnego celebrowania przeło-

mowych momentów i budowania wspomnień. 

Benefitem stały się paczki dostarczane na inte-

grację przez kurierów. Szczególnie w pierwszym 

roku pandemii w mediach społecznościowych 

roiło się od zdjęć przesyłek z firmy, zawierających 

np. mocniejszy trunek, jakąś przegryzkę czy fir-

mowy gadżet. 

W krakowskiej Nokii również zdajemy sobie spra-

wę, jak istotny w budowaniu relacji z firmą jest 

czynnik ludzki. Komunikatory do pracy online 

są wciąż głównym narzędziem, z jakiego korzy-

stamy przy codziennej pracy. Postanowiliśmy 

jednak poszukać elementu świeżości i w jakiś 

sposób skrócić dystans między ludźmi. Z pomocą 

przyszła nam technologia VR, którą zaczęliśmy 

testować w spotkaniach scrumowych oraz przy 

pracach projektowych. Efekty są bardzo zadowa-

lające. Jak wynika z przeprowadzonej w firmie 

ankiety, 62% badanych, korzystających z gogli 

VR jest przekonane, że nowa technologia może 

zwiększyć ich efektywność.

Obecnie wiele firm zdaje sobie sprawę, jak 

ogromnym obciążeniem stała się dla pracow-

ników pandemia. Zespoły komunikacyjne czy 

HR znacznie redukują niepotrzebne benefity, 

np. owocowe czwartki, by na ich miejsce za-

pewniać np. stały dostęp do psychologa, paczki 

prozdrowotne dla chorych na COVID-19 czy 

ćwiczenia online ze zdrowego kręgosłupa lub 

jogi. Wszystkie te działania sprawiają, że wśród 

pracowników wzrasta poczucie bezpieczeństwa, 

a firmy faktycznie zaczęły wsłuchiwać się w po-

trzeby ludzi. 

Konieczne również okazuje się wprowadzenie 

skutecznych i  spersonalizowanych procesów 

już na etapie pre-onboardingu i onboardingu 

nowych pracowników. Jeśli masz świadomość, 

że zatrudniasz osobę, która widzi swojego 

przełożonego pierwszego dnia pracy, a zespół 

poznaje jedynie przez spotkania online, musisz 

postawić większy nacisk na jasną i precyzyjną 

komunikację. Podstawą są regularne spotkania 

z zespołem i przełożonym, oparte na jednolitych 

zasadach, np. przy włączonych kamerach, z po-

szanowaniem zdania innych i konstruktywnym 

feedbackiem. Takie działania pozwalają zintegro-

wać pracownika, poznać go z kulturą firmy, zbu-

dować partnerskie relacje z zespołem i poczucie 

przynależności do grupy.

 
Małgorzata Zarzeczna 
Kierownik ds. komunikacji 

i marketingu, Nokia

HR i wolontariat
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Nowy wymiar wolontariatu.  
Ruch, sport i dialog
Czy wyobrażasz sobie, że pracownik spędza 
wolny czas wspólnie z przedstawicielem or-
ganizacji pozarządowej? Czas ten mogą wy-
korzystać na różne sposoby: wspólna jazda 
na rowerze, spacer, trening na siłowni, zajęcia 
z zumby, mecz piłkarski czy po prostu 30 mi-
nut wspólnej rozmowy z pyszną kawą. Teraz 
jest to możliwe, ponieważ rusza nowy projekt 
GO4NGO, który zmieni podejście środowiska 
biznesowego do organizacji pozarządowych. 
Pierwsze spotkanie z dala od biura pozwo-
li poznać się nawzajem podczas wspólnej 
aktywności.

Pomysł na projekt zrodził się zupełnie naturalnie. 

Zastanawialiśmy się jako fundacja, jak w ciekawy 

i niewymuszony sposób zainicjować spotkanie, 

które jest raczej mało prawdopodobne, aby mo-

gło odbyć się w codziennym życiu. Dużym wy-

zwaniem dla NGO’sów jest inicjowanie kontaktu 

z biznesem, ten problem jest i będzie występo-

wał, ponieważ organizacje nie są gotowe na po-

dejmowanie rozmów o współpracę. Chcieliśmy 

przełamać lody, dać NGO’som i pracownikom 

szansę na spotkanie i okazję do rozmowy, może 

nawet pretekst, aby te dwie grupy spotkały się 

i, co najważniejsze, poznały. Niezobowiązujące 

spotkanie to dobry punkt wyjścia i  impuls do 

nawiązania współpracy w przyszłości, poznania 

wzajemnych potrzeb, oczekiwań oraz okazja do 

dialogu. 

Korzyści dla wszystkich!
Firmy zauważają możliwości i korzyści, jakie nie-

sie współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Znają lokalną społeczność i jej potrzeby, współ-

pracują z jednostkami samorządowymi, potrafią 

angażować wolontariuszy, są ekspertami w swo-

jej dziedzinie. Jednak we współpracy na linii NGO 

– biznes dochodzi do wielu różnic i rozmijania się 

w oczekiwaniach. Te problemy wynikają w dużej 

mierze z braku świadomości potrzeb NGO i ocze-

kiwań firmy. Kamieniem milowym będzie two-

rzenie okazji do spotkań, podczas których dwie 

strony będą miały okazję poznać się i spokojnie 

porozmawiać, a przy okazji wspólnie spędzić czas 

na aktywności, która sprawia im przyjemność. 

Jakie to proste!

Ostatnie dwa lata pandemii wywołanej wirusem 

COVID-19 spowodowały, że część aktywności, 

zwłaszcza sportowych czy nastawionych na inte-

grację pracowników, z przyczyn bezpieczeństwa 

i ograniczania transmisji wirusa była odwoływa-

na lub realizowana w trybie online. Pracownicy, 

którzy tęsknią za spotkaniami w bezpiecznych 

warunkach, będą mogli poznać ciekawe osoby 

oraz dobrze się przy tym bawić. Projekt pozwoli 

także zaangażować pracownika w kreowanie 

działań wokół społeczności firmy, rozwijać w fir-

mie inicjatywy oddolne oraz realnie oddziaływać 

na otoczenie i lokalne społeczeństwo.

Kolejne kryzysy pokazują i umacniają nas w prze-

konaniu, jak ważną rolę w  funkcjonowaniu 

naszego społeczeństwa i nie tylko odgrywają 

organizacje pozarządowe. Zawsze gotowe do 

działania, pomagają bezinteresownie, na pierw-

szym miejscu stawiają swoich beneficjentów. 

Organizacje wywierają znaczący wpływ na 

funkcjonowanie lokalnej społeczności i otocze-

nia, w którym firmy i korporacje prowadzą swoje 

działania, a pracownicy wykonują swoją pracę. 

Teraz jest okazja, aby się spotkać. 

HR i wolontariat

Jasiek zaprasza do projektu

Wolontariat pracowniczy w  Grupie 

Enea funkcjonuje od 10 lat. Przez ten 

czas udało się zrealizować wiele du-

żych i  małych przedsięwzięć i  akcji. 

Społeczność wolontariuszy w  Enei 

tworzy dziś ponad 400 pracowni-

ków. To osoby z  różnych środowisk, 

często nie współpracujące ze sobą 

na co dzień, które bezinteresownie 

włączają się w projekty edukacyjne, 

sportowe, kulturalne czy ekologicz-

ne. Zaangażowanie się w  projekt 

GO4NGO daje pracownikom kolejną 

szansę na poznanie organizacji, któ-

re funkcjonują w  ich środowiskach, 

długofalowo poszerzając współpracę 

między NGO a biznesem. 

Joanna Mularczyk, Kierownik Biura 

Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu, Grupa ENEA

https://go4ngo.pl/
https://go4ngo.pl/
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NGO wychodzi z inicjatywą!
Inicjatywa wzięcia udziału w projekcie nie leży 

tylko po stronie firmy i jej pracowników, organi-

zacja pozarządowa także może zaprosić firmę do 

wspólnej zabawy. Zaplanuj ciekawą aktywność 

sportową albo inicjatywę związaną z  działal-

nością Twojej organizacji i przedstaw ją firmie! 

Możesz pójść o krok dalej i zaproponować inte-

rakcję w grupie, angażując w nią zespół z firmy 

oraz beneficjentów Twojej organizacji. To dobra 

okazja do podjęcia pierwszej próby kontaktu 

z biznesem. 

Dla wygody stworzymy również bazę, w której za-

prezentujemy organizacje i ich pomysł na wspól-

ną aktywność, z której będą mogły skorzystać fir-

my – kto wie, może to właśnie Twoja organizacja 

będzie autorem najciekawszej koncepcji. 

Formy zaangażowania
Jeśli ktoś zapyta, co możemy wspólnie zrobić, 

odpowiem – to proste! Ideą projektu jest spę-

dzenie choćby 30 minut wspólnie, na dowolnej 

aktywności. Są dwie możliwości wzięcia udziału 

w projekcie: opcja indywidualna oraz zespołowa, 

decyzja należy do Was. Opcja indywidualna to 

tandem pracownik i przedstawiciel NGO. W opcji 

zespołowej udział mogą wziąć zespół z firmy ra-

zem z organizacją reprezentowaną przez jej pra-

cowników z możliwością zaangażowania również 

beneficjentów. 

Uczestnicy projektu sami decydują, jaki rodzaj 

aktywności podejmą. Ci bardziej aktywni mogą 

wspólnie wykonać jakąś aktywność sportową, 

do takich działań można zaangażować np. kluby 

sportowe, stowarzyszenia, które zrzeszają osoby 

aktywne fizycznie, przedstawicieli OSP czy osobę, 

która po godzinach pracy w fundacji lubi wy-

skoczyć na rolki albo rower. Możecie wspólnie 

wyprowadzić zwierzaki ze schroniska na spacer, 

zrobić próbę z  zespołem ludowym, rozegrać 

mecz z wybranym klubem czy upiec ciasteczka 

z kołem gospodyń – możliwości jest wiele. Osoby, 

które interesuje zgłębianie wiedzy, mogą spotkać 

się ze stowarzyszeniem lub inną organizacją, któ-

ra wspiera sztukę, ochronę zabytków czy miejsca 

pamięci, a przy okazji odebrać ciekawą lekcję 

historii. To co, kto idzie z nami?!

GO4NGO to projekt skrojony na miarę potrzeb 

małych firm, dużych korporacji oraz ich pra-

cowników, a także organizacji pozarządowych, 

wolontariuszy i beneficjentów. Najważniejsi są 

w nim ludzie i budowanie relacji przez wspólną 

aktywność i dialog. Bardzo ważny aspekt, o któ-

rym także warto wspomnieć, to możliwość po-

znania lokalnych NGO. Pracownicy mają okazję 

spotkać się z ciekawymi ludźmi, poznać potrzeby 

lokalnej społeczności i wejść w świat, który dla 

wielu z nich nadal jest obcy, dowiedzieć się, jak 

funkcjonują organizacje i  lepiej zrozumieć ich 

potrzeby. Dla NGO to wspaniała okazja do wyjścia 

z inicjatywą, nawiązania kontaktu i zaprezento-

wania tego, kim jest jako organizacja.

Jeff Daly powiedział „Dwa monologi nie czynią 

dialogu”. Dialog, rozmowa mają wielką moc, wiel-

ką siłę, to sposób na poznanie siebie i drugiego 

człowieka, to okazja do nawiązania przyjaźni, 

współpracy, zgłębienia wiedzy i przełamywania 

barier. Rozmawiajmy, poznawajmy się, bo rozmo-

wa to początek, a co będzie dalej, to już zależy 

od nas.

 
Marta Schabikowska 

Redaktor Naczelna 

Magazynu Kompas NGO

Weź udział!

https://pro-ngo.pl/challenge-ceo4prongo/
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W ABM budujemy zaangażowa-
nie pracowników, czyli działania 
społeczne w firmie produkcyjnej

HR i wolontariat

„Razem wspieramy tych, którzy świat czynią 
piękniejszym” – to fragment misji ABM, który 
oddaje ideę naszej kultury organizacyjnej. 
Pomaganie innym jest wpisane w DNA na-
szej firmy. Dlatego też wspieramy inicjatywy 
społeczne, których celem jest uczynienie 
świata lepszym miejscem. Cyklicznie orga-
nizujemy wydarzenia firmowe, uczestniczy-
my w akcjach sportowych i wspieramy pasje 
pracowników.

Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem działają-

cym od 1991 roku w branży wyposażenia skle-

pów. Oferujemy rozwiązania do sklepów oraz 

przestrzeni biurowych. Obok produkcji mebli 

zajmujemy się projektowaniem wnętrz, mon-

tażem mebli oraz serwisem urządzeń sklepo-

wych. Prowadzimy sprzedaż w pięciu salonach 

stacjonarnych oraz w  sklepie internetowym. 

W ABM tworzymy miejsca przyjazne do pracy 

dla osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy 

rehabilitację społeczną pracowników, bo wie-

my, jak istotną rolę odgrywa aktywność zawo-

dowa i poczucie samodzielności. Zachęcamy do 

działań społecznych pracowników wszystkich 

działów w firmie. W komunikacji wewnątrz firmy 

chętnie korzystamy z platform społecznościo-

wych. Pracownicy mają dostęp do grupy dys-

kusyjnej na Facebooku, na której również infor-

mujemy o planowanych wydarzeniach w firmie. 

Udostępniamy tam zdjęcia i filmy, prowadzimy 

dyskusje, dzielimy się sposobami na ciekawe spę-

dzanie czasu wolnego.

Ponadto często spotykamy się w ośrodku szkole-

niowym w Brzeźnicy. Organizujemy tam szkole-

nia oraz wydarzenia kulturalne. Jesteśmy np. go-

spodarzami festiwalu „Kaczmarski underground”. 

Obecnie udostępniliśmy ośrodek dla 12 osób 

pochodzących z Ukrainy, które uciekły przed woj-

ną. W akcję pomagania Ukrainie włączyliśmy się 

na samym początku wojny. Przeprowadziliśmy 
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rozmowy z pracownikami ABM z Ukrainy o po-

trzebach ich najbliższych. Zorganizowaliśmy 

w firmie zbiórki pieniędzy oraz darów. Zajęliśmy 

się również logistyką – pakowaniem i transpor-

tem paczek. Dary przekazaliśmy pracownikom 

z Ukrainy, ks. Ryszardowi, który pomaga potrze-

bującym nieopodal granicy, oraz mieszkańcom 

Białej Cerkwi.

W ABM oferujemy możliwość rozwoju na róż-

nych polach. Organizujemy szkolenia w obszarze 

kompetencji miękkich, organizacji czasu pracy, 

psychologii sprzedaży czy zarządzania. Na terenie 

firmy przeprowadziliśmy między innymi szko-

lenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy.  

Aktywnie wspieramy rozwój osobisty i  pasje 

pracowników. W firmie prężnie działają sporto-

we zespoły: fitnessowy, biegowy, triathlonowy, 

rowerowy oraz rajdowy. Postanowiliśmy też 

wznowić tradycję Olimpiad ABM. Ostatnie za-

wody narciarskie oraz snowboardowe odbyły się 

w 2022 roku na stoku Jaworzyny Krynickiej.

Przykładem osobistego zaangażowania pracow-

ników jest akcja charytatywna „Pomagaj z pasją”. 

Jej celem było wsparcie organizacji pozarządo-

wych. W akcji pracownicy mieli okazję zaprezen-

tować swoje pasje. Wystawa dzieł połączona była 

z licytacją. W efekcie przekazaliśmy wykonane 

własnoręcznie prace: obrazy oraz dzieła hand-

made. Akcja „Słodki piątek” to z kolei inicjatywa 

samych pracowników, która stała się już firmową 

tradycją. W każdy ostatni piątek miesiąca chęt-

ne osoby przynoszą do pracy wypieki i częstują 

nimi współpracowników. Spotkania przy słodkim 

poczęstunku są doskonałą okazją do integracji.

Wydarzenia organizowane na terenie firmy kieru-

jemy także do społeczności lokalnej. Przykładem 

jest Kino Letnie organizowane na świeżym po-

wietrzu przed budynkiem ABM. Na filmowy seans 

zapraszamy mieszkańców krakowskiego osiedla 

Przewóz. Od lat współpracujemy również z zaprzy-

jaźnioną Szkołą Podstawową nr 137 w Krakowie. 

 

Zaangażowanie pracowników ABM w inicjatywy 

społeczne wspiera długoletnia tradycja poma-

gania. Na uwagę zasługuje dobra organizacja 

akcji i płynny przepływ informacji w firmie. Istotna 

jest także motywacja samych pracowników, któ-

rzy chcą i  lubią pomagać. Chętnie poświęcają 

oni swój wolny czas na udział w inicjatywach. 

Pragniemy utrzymywać kierunek naszych działań 

w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu 

i zaangażowania naszych pracowników w tym 

obszarze.

ABM SA, Dział Marketingu

https://www.abm.com.pl/
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Pomagamy z uśmiechem  
na ustach. Reportaż 

HR i wolontariat Dodatek specjalny

Wsparcie, pomoc, solidarność – te słowa są 
zawsze aktualne i nigdy nie tracą na znacze-
niu... Od przeszło dwóch lat zmagamy się 
z pandemią COVID-19, która wywróciła na-
sze życie do góry nogami. Teraz świat stanął 
przed kolejną próbą. Jak tym razem sobie 
poradzimy?

24 lutego 2022 roku to tragiczna data w dziejach 

historii. Niby zwykły dzień, jednak zatrzymał nas 

i wyrwał z codzienności. Tego dnia większość 

z  nas zapomniała o  błahych sprawach, które 

wcześniej wydawały się istotne, i zrozumiała, że 

teraz trzeba skupić się na czymś dużo ważniej-

szym. Odzew był błyskawiczny, jak dobrze zor-

ganizowane jednostki specjalne – organizacje 

pozarządowe, firmy i ich pracownicy, samorządy 

oraz zwykli obywatele ruszyli do pomocy. 

Sytuacje kryzysowe wymagają szybkich i zdecy-

dowanych działań – i tym razem nie zawiedliśmy! 

Tego dnia wszystko malowało się w niebiesko-

-żółtych barwach, każdy chciał wyrazić swoje 

wsparcie i  słowa otuchy. Na słowach jednak 

nie poprzestaliśmy, każdy bowiem pomaga, jak 

może i  jak potrafi. Banki zrezygnowały z opłat 

za przelewy z  i  do Ukrainy, sieci komórkowe 

udostępniły darmowe minuty, firmy księgo-

wo-prawnicze zaoferowały darmowe porady 

i pomoc prawną, ośrodki medyczne bezpłatne 

porady i wizyty lekarskie, nawet hakerzy, mimo 

że działają w cybernetycznym świecie, skutecznie 

utrudniają codzienne funkcjonowanie rosyjskich 

instytucji. 

NGO’sy także nie są bierne. Zaczęły się zbiórki 

darów, tworzenie punktów noclegowych dla 

uchodźców i pomoc specjalistów, którzy udzie-

lają wsparcia psychologicznego. Schroniska za-

częły przyjmować uratowane z niedoli zwierzę-

ta, które także potrzebowały pomocy. Ogromną 

rolę w podejmowanych działaniach odgrywają 

wolontariusze! To oni pakują paczki, pomagają 

w punktach informacyjnych, opiekują się uchodź-

cami na granicy, dostarczają żywność, leki i środki 

medyczne, są wszędzie tam, gdzie potrzebne są 

ręce do pracy. Te przykłady można mnożyć: każda 

inicjatywa, choćby najmniejsza, to realna pomoc 

i wsparcie dla osób, które straciły dach nad głową 

i poczucie bezpieczeństwa. 

My także nie mogliśmy pozostać obojętni. 

Zainicjowaliśmy zbiórkę darów dla punktu re-

cepcyjnego w Krowicy Samej i uchodźców prze-

kraczających granicę na przejściu granicznym 

Budomierz-Hruszów. Wizyta, a  raczej podróż 

z darami do punktu recepcyjnego, była dla mnie 

dużym przeżyciem, a to, co zobaczyłam tam na 

miejscu, bardzo mnie zaskoczyło…

Sala gimnastyczna oraz sąsiadujące z  nią po-

mieszczenia stały się noclegownią, magazynem, 

miejscem do zabaw i spożywania posiłków przez 
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uchodźców. Spotkani na miejscu wolontariusze, 

ich zaangażowanie, radość z pomagania i umie-

jętność odnalezienia się w niecodziennej sytu-

acji to widok, który we mnie osobiście wzbudził 

ogromny podziw. Mimo trudu i wyzwań wolon-

tariusze pomagają, nie tracąc humoru i pozytyw-

nego myślenia. Usłyszałam od jednej z miesz-

kanek, która udziela się w punkcie: „Gdyby mój 

płacz mógł coś zmienić, tobym płakała. Wolimy 

pomagać z uśmiechem na ustach”. 

W tym punkcie, jak i pewnie w każdym, który 

działa przy granicy, codziennie dzieją się cuda. 

Jednego dnia czegoś brakuje, nie ma szalików, 

czapek dla dzieci albo ciepłego posiłku. I  co 

się wtedy dzieje? Niespodziewanie przyjeż-

dża transport z  ciepłą odzieżą i  kocami albo 

dzwoni telefon z informacją „przygotowaliśmy  

100 litrów zupy, przyjeżdżajcie”. 

Takich przykładów jest dużo więcej. Poza smutny-

mi obrazami zniszczonych miast i poniesionych 

strat docierają także informacje – takie pozy-

tywne iskierki, które są dowodem na to, że ludzi, 

którzy chcą pomagać, jest wielu, lecz bardzo czę-

sto ich nie widać. Od jednej z osób działających 

w punkcie usłyszałam: „My działamy cicho, bez 

rozgłosu, nie mówimy co trzeba zrobić, tylko to 

robimy jak niewidzialna ręka”. 

Co dalej…
Pomoc jest potrzebna teraz i będzie potrzeb-

na przez dłuższy czas. Rozłóżmy nasze działania 

w czasie, aby realizować je stopniowo. Wiele osób 

pod wpływem emocji angażuje się w coś na 

1000%, niestety taki zapał szybko gaśnie. W tym 

wypadku lepiej działania rozłożyć w czasie i po-

magać na mniejszą skalę, ale długofalowo. 

Pamiętajmy też, żeby robić to z głową – #poma-

gajmądrze. Jeśli chcesz pomóc jakiejś organizacji, 

dowiedz się, czego faktycznie potrzebuje. Każdy 

punkt jest inny, ma też inne potrzeby, podob-

nie jest z organizacjami pozarządowymi, każda 

pomaga inaczej, dlatego dostarczaj im to, o co 

proszą. Takie działania usprawnią pracę dane-

go miejsca i ułatwią zadanie wolontariuszom. 

Zapobiegnie to również zaleganiu produktów, 

które w danym momencie mogą być potrzebne 

w innym miejscu – to częsty problem. Pakujmy 

dary w sposób przemyślany, opisujmy paczki i – 

oczywista wskazówka, ale nie sposób o niej nie 

wspomnieć – nie oddawajmy rzeczy, które swoje 

lata świetności mają już dawno za sobą :)

Ostatnia ważna porada dla nas wszystkich, aby 

w tej gonitwie znaleźć chwilę czasu dla siebie. 

Taka mała chwila przyjemności potrafi zdziałać 

cuda. Bombardowani doniesieniami i relacjami 

z linii frontu, narażeni na stres musimy dać upust 

negatywnym emocjom. Odpoczynek pozwoli 

nam znaleźć nowe pokłady energii i pozytyw-

nego myślenia, aby móc pomagać z uśmiechem 

na ustach. 

Marta Schabikowska 

Redaktor Naczelna 

Magazynu Kompas NGO
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Decyzja serca była natychmiastowa. Reszta była tylko kwestią szybkich decyzji biznesowych, a w InPost  
w każdej kwestii działamy szybko. Nasza elastyczność operacyjna w zakresie logistyki to zasługa długoletniego 
doświadczenia w bardzo dynamicznym otoczeniu e-commerce. Już praktycznie od pierwszego dnia wojny włą-
czyliśmy się w akcję  #PomocdlaUkrainy, przy współpracy z urzędami miast, fundacjami, organizacjami takimi 
jak Caritas czy Polski Czerwony Krzyż, a także z prywatnymi darczyńcami. Tylko do końca ubiegłego tygodnia 
przewieźliśmy łącznie 3000 ton, dowożąc pomoc nie tylko do granicy, ale także bezpośrednio do ukraińskich 
miast. Chcę podkreślić, że akcja ta nie byłaby możliwa bez solidarności i zaangażowania setek naszych pra-
cowników i współpracowników.

Rafał Brzoska, CEO InPost

Szybka reakcja i wdrożenie konkretnych działań pomocowych stały się dla Banku i Fundacji BNP Paribas 
priorytetem. Wspieramy naszych ukraińskich pracowników, kontrahentów, Klientów oraz koleżanki i ko-
legów z UKRSIBBANK. Ale nie tylko. Jeśli to możliwe, śpieszymy z pomocą wszystkim, którzy jej potrzebują. 
Uruchomiliśmy specjalny fundusz solidarnościowy, uprościliśmy proces otwierania konta dla Ukraińców, znie-
śliśmy opłaty dla wszystkich Klientów za przelewy do Ukrainy, a także organizujemy transport, zakwaterowanie  
i niezbędne do życia produkty dla potrzebujących. To tylko część naszych działań dla Ukrainy. Realizacja ich, 
w tak krótkim czasie, nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników oraz wsparcie całej 
Grupy BNP Paribas.

Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Fundacji BNP Paribas

Powołaliśmy sztab kryzysowy, którego zadaniem było zapewnienie uchodźcom noclegów i wyżywienia.  
W pierwszej kolejności skoordynowaliśmy działania naszych hoteli, co pozwoliło relokować uchodźców pomiędzy 
naszymi obiektami. Hotele uruchomiły także punkty dla uchodźców, oraz sale zabaw dla dzieci. Stworzyliśmy 
także całą logistykę — bardzo dużo rzeczy otrzymaliśmy od firm i prywatnych osób: materace, kołdry, poduszki 
czy środki higieniczne. Tym zajęła się Fundacja Leny Grochowskiej. Jak nam się to udało? Do takich działań 
potrzebne jest serce, wrażliwość na krzywdę innych i chęć niesienia pomocy.

Kamil Maciąg, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Arche SA

Zobacz jak firmy angażują się  
w pomoc dla Ukrainy
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Media społecznościowe a NGO, 
czyli #SkutecznaKomunikacja 
Wielu z nas na co dzień komunikuje się za 
pomocą mediów społecznościowych, pisząc 
posty, dodając zdjęcia i relacje z ważnych dla 
siebie chwil. Coraz więcej firm tworzy profile 
na platformach społecznościowych, takich 
jak LinkedIn czy Facebook i za ich pośrednic-
twem komunikuje się z otoczeniem. Czy ta 
forma komunikacji jest równie często wyko-
rzystywana przez organizacje pozarządowe 

– zapytaliśmy o to NGO’sy podczas Kongresu 
Pro NGO 2021.

Kongres odbył się 18 listopada, a jednym z czte-

rech paneli tematycznych tego wydarzenia był 

ten zatytułowany „Nowinki dla NGO”, poświę-

cony trendom i  narzędziom do komunikacji. 

Zaproszeni goście poruszali tematy związane 

z  prowadzeniem komunikacji za pośrednic-

twem mediów społecznościowych, realizacją 

podcastów jako nowej formy budowania relacji 

z odbiorcami oraz tworzenia reklam i pozycjono-

wania z wykorzystaniem narzędzi Google. 

Podczas tego panelu przeprowadziliśmy ankietę 

wśród naszych słuchaczy, którzy wskazali, jakie 

portale społecznościowe wykorzystują w swojej 

organizacji. Wszyscy, którzy wzięli udział w an-

kiecie, zgodnie potwierdzili, że takim komuni-

katorem jest Facebook. Ponadto prawie 42 proc. 

badanych korzysta także z Instagrama, a około 26 

proc. ankietowanych z YouTube’a. Na czwartym 

miejscu uplasowała się platforma LinkedIn.

Warto także podkreślić, że ponad 48 proc. ankie-

towanych korzysta tylko z jednego medium, 21 

proc. z dwóch, a ponad 19 proc. ankietowanych 

z trzech różnych platform społecznościowych. 

Z więcej niż trzech narzędzi do komunikacji ko-

rzysta ok. 11 proc. uczestników ankiety.

Korzystanie z mediów społecznościowych niesie 

za sobą wiele korzyści dla NGO’sów, pozwala bo-

wiem budować społeczność wokół organizacji, 

zainteresować odbiorców swoją działalnością, 

a także daje okazję do poszukiwania partnerów 

do współpracy oraz wolontariuszy. 

Zanim staniesz się aktywnym użytkownikiem 

platform społecznościowych, powinieneś zwró-

cić uwagę na kilka ważnych aspektów:

• analiza i właściwy dobór medium – platform 

do komunikacji jest wiele, warto sprawdzić, 

która odpowiada Twoim oczekiwaniom, oraz 

zastanowić się, do jakiego typu odbiorcy 

chcesz dotrzeć,

• plan i  strategia – zaplanuj swoje działania 

z wyprzedzeniem i przygotuj harmonogram 

komunikacji,

• content ma znaczenie – pamiętaj, aby Twoje 

komunikaty dostarczały odbiorcom wartość; 

zastanów się, o czym warto pisać. Tworząc war-

tościowe treści, budujesz markę swojej orga-

nizacji: pokaż to, że jesteś ekspertem w swojej 

dziedzinie,

• kontrola i analiza – sprawdzaj, co interesuje 

Twoich odbiorców, jaki rodzaj postów jest dla 

PR i komunikacja 

 ✔ Ponad 20 proc. ankietowanych 

wykorzystuje w swojej  

komunikacji LinkedIna.

 ✔ Wszyscy ankietowani odpowie-

dzieli, że korzystają z Facebooka 

do prowadzenia komunikacji  

w swojej organizacji.
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nich ciekawy, wykorzystaj statystyki i narzędzia, 

które ułatwią Ci to zadanie,

• działania długofalowe – aby komunikacja przy-

niosła pożądany efekt, musi być prowadzona 

sukcesywnie – bądź na to gotowy. Budowanie 

relacji wymaga czasu i sumienności. 

Podczas Kongresu poruszyliśmy także temat 

związany z formą komunikacji, jaką jest podcast. 

Z przeprowadzonych ankiet wynikało, że żad-

na organizacja w dniu Kongresu nie korzystała 

z tego narzędzia. Obecnie podcasting cieszy się 

coraz większą popularnością, jednak cały czas 

jest to dla wielu mało znana forma dotarcia do 

odbiorcy. Tworzenie podcastu daje przestrzeń 

do nawiązania bliższej relacji z otoczeniem, to 

dobra okazja do poruszania ważnych tematów 

i kwestii, o których warto rozmawiać. Tworząc 

nagrania audio czy wideo, możemy wyrazić sie-

bie, pokazać swoją osobowość i ekspresję; to 

przede wszystkim dobra okazja, aby dzielić się 

z słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Fundacja Pro NGO rozpoczęła właśnie przygodę 

z podcastingiem: w marcu pojawił się pierwszy 

odcinek naszego autorskiego podcastu, którego 

twórcą jest Grzegorz Ludwin. 

Media społecznościowe to jedna z  form ko-

munikacji, z której na pewno warto korzystać. 

Ważne, żeby się do tego odpowiednio przygo-

tować i przemyśleć, jak prowadzić działania, aby 

były spójne i odpowiadały misji i wizji organiza-

cji. Początki bywają trudne, nie unikniemy też 

błędów – ludzka rzecz. Rozpoczynając przygo-

dę z mediami społecznościowymi, dobrze jest 

obserwować organizacje i firmy, które już opa-

nowały tę sztukę i na tej podstawie wyciągać 

własne wnioski. Pamiętajcie, za organizacją i jej 

działaniami stoją ludzie i to Was chcą widzieć od-

biorcy. Wasz power, zaangażowanie i to dlaczego 

pomagacie – to jest ważne i – przede wszystkim 

– autentyczne.

 

Marta Schabikowska 
Redaktor Naczelna 

Magazynu Kompas NGO

Obejrzyj relację z Kongresu Pro NGO
Znajdziesz tam ciekawe porady i inspiracje, jak skutecznie reklamować swoją 

organizację i prowadzić komunikację w social mediach. 

Sprawdź!

Tworzenie projektu, jakim jest Podcast 

Pro NGO, wymaga od nas wiedzy, do-

świadczenia oraz ustosunkowywania 

się do aktualnej sytuacji, zarówno 

ekonomicznej, jak i społecznej. Jest to 

zupełnie inny rodzaj komunikacji, bar-

dziej bezpośredni. Myślę, że niektóre 

rzeczy łatwiej powiedzieć niż napisać, 

aby były dobrze zrozumiane przez od-

biorcę. W podcaście będziemy poru-

szać tematy ważne z punktu widzenia 

biznesu i NGO, jestem przekonany, że 

każdy znajdzie w nim coś dla siebie.

Grzegorz Ludwin 
 Prezes Zarządu Fundacji Pro NGO 

https://pro-ngo.pl/podcast/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU44h0nsHiH3J6uWT4oAVte5D3QxOoRx_
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Co trzeba wiedzieć  
o public relations

PR dla każdego

Informacje merytoryczne dostarczają eksperci z

Czy każdy może prowadzić skuteczne dzia-
łania PR-owe? Żeby odpowiedzieć na to 
pytanie, trzeba zacząć od podstaw – a więc 
od definicji public relations. To szczególnie 
istotne, bo pojęcie PR bywa obecnie używa-
ne błędnie m.in. przez media i polityków do 
nazywania takich zjawisk jak propaganda czy 
dezinformacja.

Public relations to proces kształ-

towania trwałych relacji między 

organizacją a jej interesariuszami. 

„W warstwie komunikacyjnej PR 

to oparta na wzajemnym sza-

cunku i prawdzie dwukierunkowa komunikacja, 

która ma prowadzić do wzajemnego zrozumienia 

intencji i motywów działania uczestniczących 

w tym procesie podmiotów. Na tym poziomie 

public relations jest strategicznym procesem ko-

munikowania, który buduje wzajemnie korzystne 

relacje pomiędzy organizacją a jej publicznościa-

mi. Proces komunikowania jest określany jako 

funkcja zarządzania organizacją i jej komunikacją. 

Public relations polega na doradztwie organizacji 

w zakresie podejmowania strategicznych decyzji 

na wszystkich poziomach; opiera swoje działania 

na badaniach i ewaluacji; zakłada planowanie, 

stawianie i realizację celów. Specjaliści PR biorą 

odpowiedzialność za swoje działania i przewidują 

ich krótko- i długotrwałe skutki” – to fragment de-

finicji ze słownika stworzonego w ramach inicja-

tywy „PR bez komentarza”. Podkreślono w niej, że 

zadaniem PR jest dbanie o tworzenie i utrzyma-

nie obustronnie korzystnych relacji: zapewnienie 

równowagi zarówno w służeniu organizacji, jak 

i społeczeństwu. PR to dwukierunkowa komu-

nikacja między organizacją i jej interesariuszami. 

Badania prowadzone na potrze-

by wspomnianej inicjatywy po-

kazały, że najczęściej używanym 

wyrażeniem związanym z public 

relations jest określenie „czarny PR”. Warto w tym 

miejscu podkreślić, sięgając do definicji PR, że 

„czarny PR” nie istnieje, a pojęcia takie jak mani-

pulacja, propaganda czy dezinformacja – które 

bywają w ten sposób określane – mają własne 

nazwy i zupełnie odmienne definicje. 

Do prowadzenia skutecznego dia-

logu z otoczeniem konieczne są 

odpowiednio dobrane narzędzia 

– dopasowane do odbiorców i celu 

działań. Tym celem może być budowa, wzmoc-

nienie lub zmiana wizerunku, zwiększenie zain-

teresowania marką albo usprawnienie przepływu 

informacji między organizacją i  jej interesariu-

szami. Przekaz oraz sposób komunikacji muszą 

pasować do grupy odbiorców: inaczej będzie 

wyglądać dialog z młodymi osobami, a inaczej 

z dojrzałą grupą. W zależności od tego, czy chodzi 

o kontakt z otoczeniem zewnętrznym, czy człon-

kami organizacji, można wyróżnić PR zewnętrzny 

i PR wewnętrzny.

Podstawowe narzędzia służące do budowania 

relacji zewnętrznych to:

• media relations,

• pozycjonowanie eksperckie,

• social media,

• influencer marketing,

• event marketing. 

Relacje z mediami służą sprawnej komunikacji 

organizacji z dziennikarzami i innymi przedstawi-

cielami mediów. Do budowania i utrzymywania 

relacji z mediami służą m.in. informacje prasowe, 

organizacja konferencji dla mediów, udzielanie 

wywiadów. Ważna jest także dyspozycyjność 

i sprawne odpowiadanie na pytania dziennikarzy. 

Pozycjonowanie eksperckie to z kolei wykorzy-

stanie w komunikacji eksperta, np. założyciela czy 

innego przedstawiciela organizacji, który będzie 

eksponowany w mediach lub własnych kanałach 

organizacji. 

Media społecznościowe to narzędzie PR, po-

zwalające na bezpośredni kontakt 

z odbiorcami. Platformy społeczno-

ściowe stale rozwijają swoje funkcje 

i pozwalają na dotarcie do odbiorców na róż-

ne sposoby. Wśród najpopularniejszych portali 

social media są YouTube, Facebook, Instagram. 

Twitter, LinkedIn czy TikTok. Społeczność i forma-

ty komunikacji są różne w zależności od serwisu 

– LinkedIn pozwoli dotrzeć do świata biznesu, 

a TikTok – do młodzieży.

Influencer marketing to natomiast współpraca 

z  twórcami internetowymi, dzięki której orga-

nizacja może zbudować lub zwiększyć swoją 

popularność przez dotarcie do zbudowanej już 

społeczności danego twórcy. 

Event marketing służy z kolei budowaniu relacji 

przez organizację różnego rodza-

ju wydarzeń, np. wizerunkowych 

czy edukacyjnych. Coraz częściej 

eventy odbywają się nie tylko sta-

cjonarnie, lecz także online lub hybrydowo. W za-

leżności od celu spotkania należy dopasować do 

niego odpowiednią formę. 

Małgorzata Baran 
Redaktor Naczelna PRoto.pl

PR i komunikacja 

https://www.proto.pl/
https://www.prbezkomentarza.pl/slowniczek/
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NGO do kochania
NGO bliżej biznesu

Czy tego chcemy, czy nie, budowanie do-
świadczeń interesariuszy to niełatwy proces. 
Dbając jednak o odbiorców naszych działań, 
wolontariuszy i partnerów, możemy stworzyć 
organizację, którą po prostu warto kochać 
i oczywiście wspierać.

• Kim jesteśmy?

• Za co cenią nas odbiorcy naszych działań?

• Co doceniają w nas wolontariusze?

• Co jest istotne dla naszych partnerów?

• Dokąd dążymy?

 

Odpowiedzi na te pięć pytań to swoisty obo-

wiązek każdego menedżera czy osoby tworzą-

cej organizację pozarządową. Pamiętajcie, że tak 

naprawdę w triadzie: odbiorcy Waszych działań 

– wolontariusze i pracownicy – partnerzy – żad-

na ze stron nie jest bardziej istotna. Choć może 

wydawać się, że bez odbiorców naszych aktyw-

ności możecie nie funkcjonować, to odpowiedz-

cie sobie na pytanie, czy moglibyście im poma-

gać, gdyby nie pomoc wolontariuszy albo brak 

wsparcia (czy to finansowego, czy rzeczowego) 

ze strony urzędów, innych fundacji albo prywat-

nego biznesu. Szybka analiza tych pytań pomoże 

Wam także w zrozumieniu, że to, kim jesteście 

i kim chcecie być, czyli dokąd dążycie, nie uda się 

bez zaangażowania każdej z tych grup. Dlatego, 

nieco symbolicznie, porozmawiajmy o trzech ro-

dzajach miłości, której nie powinno zabraknąć 

w żadnej organizacji pozarządowej, aby stała się 

swoistym NGO-sowym love brandem.

Miłość do pomagania
Bez niej pewnie nie było Was tu, 

gdzie jesteście. Niemal każdy NGOs 

powstaje z jakiejś potrzeby, w nie-

zgodzie na sytuację, która jest. To ważna podsta-

wa, która definiuje Was na rynku innych organiza-

cji. Pamiętajcie, że nie tylko na starcie warto dbać 

o doświadczenia odbiorców Waszych działań. To 

one będą budować Wam markę, ale też renomę 

w otoczeniu, w którym działacie. Ta miłość do 

pomagania to także codzienny uśmiech, dobre 

słowo i wsparcie, często nieco większe niż dekla-

rujecie. Liczą się także relacje i dbałość o drugiego 

człowieka czy drugą stronę procesu, jaki wspiera-

cie. Miłość do pomagania to także odpowiednio 

dopasowana komunikacja, w której pokazujecie 

to, co i jak robicie. Pamiętajcie, że w tej komunika-

cji warto dbać o godność Waszych interesariuszy, 

być zawsze fair. Uczciwość w marketingu spo-

łecznym to zasada nadrzędna. Bo nikt nie cierpi 

na tym tak mocno jak Wy, gdy wprowadzacie 

odbiorców w błąd… A reputacja nawet najlep-

szej organizacji może, niczym lustro na drobne 

kawałki rozsypać się pod wpływem nieuczciwych 

działań, także komunikacyjnych. Miłość do po-

magania nie znosi „zakrzywiania rzeczywistości”. 

Miłość do zaangażowania
Macie już cel, jednak bez ludzi 

daleko nie dotrzecie. Pamiętajcie, 

że wizja twórcy nie zawsze jest 

zrozumiała dla osób, które dołączają do orga-

nizacji. Dlatego już od samego początku dbaj-

cie o komunikację wewnętrzną. Nieważne, czy 

będzie to grupa na Teamsach, Facebooku albo 

Slacku. Ważne, aby do każdego wolontariusza 

i  pracownika docierały właściwe informacje 

w sposób dogodny dla niego. Budujcie też pro-

ces przekazywania wartości i wiedzy w Waszej 

organizacji. To szczególnie istotne, aby każdy 

z wolontariuszy rozumiał nie tylko codzienne 

działania, lecz także cel, do którego chcecie 

dążyć. W natłoku codziennej pracy nie zapomi-

najcie także o codziennym „dziękuję” i budowie 

kultury doceniania. Pamiętajcie, że szukając wo-

lontariuszy, pokazujemy organizację taką, jaka 

w rzeczywistości jest – ze wszystkimi zaletami 

i wadami. To nic niezwykłego, że wolontariusze 

będą od Was odchodzić. Żegnajcie się z nimi 

z klasą. Podziękujcie i pamiętajcie, że choć że-

gnają się z Wami formalnie, to nadal, jeśli zrobicie 

to w odpowiedni sposób, mogą być Waszymi 

ambasadorami. 

Miłość do wspierania
Partnerzy, sponsorzy, grantodawcy, 

administracja – to ostatnia grupa 

istotnych partnerów, o której powinniście pa-

miętać nie tylko podczas świąt lub wtedy, gdy 

został ogłoszony program grantowy. Budowanie 

pozytywnych relacji i doświadczeń w tej grupie 

przekłada się nie tylko na środki (finansowe i/lub 

rzeczowe), lecz także np. na możliwość wolonta-

riatu kompetencyjnego albo możliwość nagło-

śnienia inicjatyw. Miłości do wspierania właśnie 

Waszej organizacji musicie nauczyć. Dajcie się 

poznać. Bądźcie partnerem, ale też śmiało zako-

munikujcie swoje ograniczenia. To nic złego, że 

nie jesteście w stanie pojawić się na spotkaniu 

o godz. 11:00 – ale poinformujcie o swojej do-

stępności z wyprzedzeniem. Pamiętajcie, że, jak 

w każdym obszarze, budujecie tutaj relacje na 

zasadzie wygrana – wygrana. Partner organizuje 

akcję bliską Wam z jakiegoś powodu? Pomóżcie 

w jej nagłośnieniu. Co najważniejsze, komunikuj-

cie zawsze swoje potrzeby i pytajcie o wyzwania, 

jakie stoją przed drugą stroną.

Jak stać się NGO-sowym love brandem? To z całą 

pewnością nie będzie proces, który zrealizujecie 

w kilka tygodni albo miesięcy. Tutaj długofalo-

wość zaangażowania, autentyczność w tym, co 

robicie, wzajemny szacunek i bycie po prostu 

człowiekiem połączone z  partnerskim podej-

ściem mogą zdecydowanie pomóc w osiągnię-

ciu celu.

Adam Piwek  
Marketing Manager i ekspert 

z zakresu marki pracodawcy 

w HRlink i Goldenline
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NGO bliżej biznesu

Ulga sponsoringowa –  
rozwój kultury fizycznej opłaca 
się przedsiębiorcy
Polski Ład wprowadził wiele zmian w obo-
wiązującym prawie, jedną z nich i zarazem 
nowością jest tzw. ulga sponsoringowa. 
Wspieranie oraz popularyzacja aktywności fi-
zycznej, edukacji i kultury to ważna misja. Już 
wkrótce przekonamy się, czy ulga ta znacząco 
wpłynie na zaangażowanie przedsiębiorców 
w działania społeczne.

Z początkiem 2022 roku weszła w życie znaczna 

część przepisów ustawy z 29 października 2021 

roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, 

nazywanej potocznie Polskim Ładem lub Nowym 

Ładem. 

Warto zwrócić uwagę, że Polski Ład to nie tyl-

ko nowe obciążenia podatkowe dla przedsię-

biorców, lecz także ulgi, z  których mogą oni 

skorzystać.

Ulga na CSR
Jednym z ciekawszych rozwiązań jest ulga dla 

wspierających sport, kulturę i edukację, zwana 

też ulgą sponsoringową lub ulgą na CSR. Celem 

nowej regulacji jest zachęcenie przedsiębiorców 

do angażowania się w działalność społecznie 

użyteczną. W tym artykule omówione zostaną 

szczegółowo warunki skorzystania z ulgi przez 

podatników wspierających działalność spor-

tową. Analizie poddana zostanie również treść 

przepisów, znajdzie się w nim także krótka ocena 

wprowadzonego rozwiązania.

Warunki skorzystania z ulgi
Ulga na CSR wprowadzona została w art. 26ha 

ustawy o  podatku dochodowym dla osób fi-

zycznych oraz w art. 18ee ustawy o podatku 

dochodowym dla osób prawnych. Stąd z ulgi tej 

mogą skorzystać podatnicy opodatkowani po-

datkiem PIT i CIT. Nie ma zatem znaczenia forma, 

w jakiej przedsiębiorca prowadzi działalność go-

spodarczą, gdyż rozwiązanie to jest skierowane 

zarówno do osób prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą, jak i przedsiębiorców 

opodatkowanych podatkiem dochodowym od 

osób prawnych.



27

W przypadku osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą znaczenie ma forma 

opodatkowania dochodów z  działalności go-

spodarczej – ulga skierowana jest bowiem do 

podatników prowadzących pozarolniczą działal-

ność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych 

zasadach według skali podatkowej lub podat-

kiem liniowym. Nie ma możliwości rozliczenia 

ulgi przez przedsiębiorców opłacających zryczał-

towany podatek dochodowy.

Z kolei z ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych wynika, że z  ulgi sponsorin-

gowej mogą skorzystać podatnicy uzyskujący 

przychody inne niż przychody z zysków kapita-

łowych. Nie będą mogły z niej skorzystać spółki 

rozliczające się na zasadach estońskiego CIT.

Warunkiem zastosowania ulgi jest poniesienie 

przez przedsiębiorców wydatków na działalność 

sportową. Podatnicy PIT I CIT wspierający działal-

ność sportową będą mogli odliczyć od podstawy 

opodatkowania 50 procent kosztów uzyskania 

przychodów poniesionych na działalność spor-

tową, przy czym kwota odliczenia nie może być 

wyższa niż kwota dochodu uzyskanego przez 

podatnika w roku podatkowym. Oznacza to, że 

przedsiębiorca rozliczy w podatku dochodowym 

150 procent poniesionych kosztów: 100 procent 

jako koszt uzyskania przychodów, 50 procent 

jako odliczenie w ramach ulgi.

Co ważne, ustawodawca zawęził zakres zasto-

sowania ulgi tylko do określonej kategorii wy-

datków poniesionych na działalność sportową.

Koszty uzyskania przychodów poniesione na 
działalność sportową
Z art. 26ha ust. 2 ustawy o podatku PIT i z art.18ee 

ust. 2 ustawy o podatku CIT wynika, że za koszty 

uzyskania przychodów poniesione na działal-

ność sportową uznaje się koszty poniesione na 

finansowanie klubu sportowego, stypendium 

sportowego i  imprezy sportowej niebędącej 

masową imprezą sportową. 

Za wadę wprowadzonego rozwiązania należy 

uznać brak wyjaśnienia przez ustawodawcę, jak 

należy rozumieć pojęcie „kosztów poniesionych 

na finansowanie klubu sportowego czy imprezy 

sportowej niebędącej masową imprezą sporto-

wą”. Na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki 

wskazano jedynie kilka przykładów wydatków 

podlegających odliczeniu, m.in. koszt zakupu 

sprzętu sportowego dla klubu sportowego czy 

koszty poniesione na zorganizowanie zawodów 

sportowych.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzona ulga 

podatkowa zachęci część przedsiębiorców do 

wspierania działalności sportowej. Pozostaje mieć 

nadzieję, że ustawodawca w niedługim czasie 

zdecyduje się na doprecyzowanie niektórych 

przepisów i wskazanie jednoznacznie kręgu wy-

datków podlegających odliczeniu od podatku 

dochodowego.

Natalia Piwowarczyk 
Prawnik SMW Legal Stolarski, 

Majewski i Współpracownicy 

Kancelaria Radców Prawnych 

https://kompasngo.pl/
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NGO bliżej biznesu

Czym jest autyzm? Działając 
wspólnie, możemy zmienić  
jego postrzeganie
Autyzm to nie choroba, lecz zaburzenie. 
Mimo coraz większej świadomości oraz kam-
panii społecznych na rzecz tolerancji, dalej 
spotykamy się z postawą braku akceptacji 
osób, które cierpią z powodu różnych chorób 
i innych ograniczeń. 

W Łomży od 2014 roku funkcjonuje Fundacja 

DR OTIS, która stara się podnieść świadomość 

o autyzmie, prowadzi także placówki edukacyj-

ne dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym 

sprzężonymi z  autyzmem. W  swoich placów-

kach fundacja prowadzi indywidualnie terapie 

specjalistyczne, skierowane do każdego dziecka, 

wspomagające ich rozwój, komunikację i funk-

cjonowanie w społeczeństwie.

Fundacja przypomina, że autyzm nie jest choro-

bą, tylko zaburzeniem rozwoju mózgu, charakte-

ryzującym się upośledzeniem relacji społecznych. 

Z autyzmu nie można się wyleczyć, ale wczesne 

rozpoznanie, dobrze postawiona diagnoza i nie-

zbędne oddziaływania terapeutyczne mogą za-

pewnić dziecku autystycznemu względnie dobre 

warunki rozwoju, czyli normalne życie. 

Problem autyzmu dotyka nie tylko dzieci, bo-

rykają się z  nim także dorośli i  osoby starsze. 

Zachowanie tych osób jest niezrozumiałe dla 

innych z ich otoczenia i często budzi niechęć. 

Wiedza o autyzmie pozwala społeczeństwu zro-

zumieć, czym charakteryzuje się to zaburzenie, 

i minimalizuje przykre skutki braku akceptacji 

społecznej, której częstą konsekwencją jest 

depresja. 

W jaki sposób zmienić to postrzeganie, anga-
żując społeczeństwo i biznes?
Fundacja co roku organizuje obchody 

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 

w Łomży. W ramach tej akcji organizowane są 

różne aktywności, takie jak marsze, konkursy, 

koncerty i przedstawienia teatralne oraz, co bar-

dzo istotne, lekcje o autyzmie, które przełamują 

bariery, ograniczenia i uczą słuchaczy empatii. 

Ten prosty, a zarazem skuteczny sposób otwiera 

potencjał do dialogu o sprawach, które dla wielu 

osób są trudne, niezrozumiałe i wymagające.

Fundacja zaprasza do swoich działań urzędy, 

firmy oraz inne organizacje. Zazwyczaj są to 

jednostki, które chcą pomagać i nie są obojętne 

na potrzeby słabszych. Naszym zadaniem jest 

przygotować ich do realizacji wyznaczonych ról, 

jasno określić zadania i rozwiać wszelkie wątpli-

wości, które często wynikają z nieświadomości, 

i obawy, czy sobie poradzą. Przez współpracę 

mogą wnieść coś dobrego do życia osób, które 

cierpią na autyzm i w swojej codzienności często 

spotykają się z brakiem akceptacji i obojętno-

ścią. Swoją postawą pokazują społeczeństwu, że 

ważne jest dla nich jego dobro, chcą wspierać 

lokalną społeczność, wpływać na ich dobrostan 

i oddziaływać na otoczenie w ten pozytywny 

sposób. Jako fundacja widzimy, jak wiele zyskują 

na tej współpracy nasi beneficjenci.  

W działania fundacji angażują się także wolon-

tariusze. Ich praca jest wymagająca, nie każdy 

bowiem wie, jak pomóc osobie z  autyzmem 

i jej rodzinie. Fundacja wspiera ich w tych dzia-

łaniach, przygotowuje merytorycznie do zadań 

oraz, co najważniejsze, dostosowuje obowiązki 

do możliwości wolontariuszy, cały czas służąc 

im wsparciem. Podczas pracy w wolontariacie 

każda osoba może liczyć na zdobycie dodat-

kowych umiejętności, wiedzy specjalistycznej, 

a  także nowych doświadczeń zawodowych 

i osobistych. Dla naszych wolontariuszy to także 

ogromna radość i satysfakcja z niesienia pomocy 

i możliwości zobaczenia uśmiechu na twarzach 

naszych podopiecznych. Dzięki temu tworzą się 

silne relacje na lata. 

Współpraca z firmami oraz urzędami niesie po-

tencjał, który każda organizacja pozarządowa 

powinna wykorzystać w swoim rozwoju. Nawet 

w niedużych i  lokalnych projektach jest prze-

strzeń do budowania relacji i  długofalowych 

współprac. Pamiętajmy o tym, aby dobrze defi-

niować nasze oczekiwania i potrzeby względem 

firm oraz urzędów. Pozwoli to oszczędzić czas 

potrzebny na prowadzenie rozmów i przyspieszy 

proces decyzyjny.

Plany na przyszłość…
W przyszłości fundacja chce stworzyć całodobo-

wy ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi z autyzmem. Taki ośrodek zapewni 

im właściwą opiekę wraz z terapią i rehabilitacją, 

która pozwoli małym podopiecznym rozwijać się 

i poznawać świat pomimo ograniczeń.

 

Katarzyna Karwowska 

Fundacja DR OTIS
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Ustawa o zapewnieniu  
dostępności, a działania NGO 
19 lipca 2019 roku weszła w  życie ustawa 
o  zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Ustawa ta okre-
śla środki służące zapewnianiu dostępności 
oraz obowiązki podmiotów publicznych 
w tym zakresie. Działania podjęte w ramach 
ustawy zwiększą możliwość samodzielne-
go funkcjonowania i aktywnego uczestnic-
twa w  życiu lokalnych społeczności osób 
z niepełnosprawnościami.

Ogólne założenia i cel ustawy
Ustawa o  zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami jest elementem 

realizacji przez Polskę międzynarodowych zo-

bowiązań wynikających z ratyfikowanej w 2012 

roku Konwencji ONZ o prawach osób niepełno-

sprawnych1. Zgodnie z jej art. 9 nasz kraj zadekla-

rował podjęcie odpowiednich działań służących 

temu, aby środowisko fizyczne, środków trans-

portu, informacja i  komunikacja, technologie 

i systemy, a także inne urządzenia i usługi po-

wszechnie dostępne pozwalały na to, aby osoby 

z niepełnosprawnościami mogły z nich korzystać 

na równi z innymi obywatelami. Sposobem na 

przeniesienie tych zobowiązań na praktykę było 

opracowanie przepisów pokazujących podsta-

wowe warunki służące zapewnieniu dostępno-

ści i zobligowanie podmiotów publicznych do 

ich przestrzegania. Ustawa tworzy rozwiązania 

systemowe dla dostępności w sferze publicznej 

i kreuje instrumenty pozwalające na jej wdra-

żanie także poza nią. Warto przy tym pamiętać, 

że jest ona elementem szerszego pomysłu na 

dostępność w naszym kraju, opisanego w zało-

żeniach rządowego programu „Dostępność Plus”. 

Choć dostępność wywodzi się z  praw osób 

z niepełnosprawnościami, tworzy rozwiązania 

służące szerszej grupie – można powiedzieć, że 

każdemu z nas. Ustawa dotyczy osób ze szcze-

gólnymi potrzebami, czyli wszystkich, którzy by 

uczestniczyć w życiu społecznym, ze względu na 

swoje cechy lub okoliczności, w jakich się znaleźli, 

muszą podjąć dodatkowe działania, by pokonać 

1 Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm

bariery obecne w naszym otoczeniu. Obok osób 

z niepełnosprawnością ruchu, wzroku czy słuchu, 

mogą to być seniorzy, osoby z czasowymi proble-

mami w mobilności, np. ze złamaną nogą, kobiety 

w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym czy dużym 

bagażem. Każda z nich może potrzebować roz-

wiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie. 

Mówiąc o rodzajach dostępności, warto odwołać 

się do art. 6 ustawy. Wskazuje on trzy podstawo-

we typy dostępności: architektoniczną – doty-

czącą budynków i przestrzeni wolnych od ba-

rier, cyfrową – związaną ze sposobem tworzenia 

i prowadzenia stron internetowych oraz aplikacji 

mobilnych, oraz informacyjno-komunikacyjną – 

odnoszącą się do obsługi osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Kogo dotyczy ustawa o dostępności, czyli 
jednostki zobligowane do wprowadzenia 
ustawy
W zależności od statusu danego podmiotu i re-

alizowanych działań, ustawa zakłada kilka po-

ziomów wymagań związanych z zapewnianiem 

dostępności. Ustawa dotyczy przede wszystkim 

podmiotów publicznych, ale też, w myśl art. 4 ust. 

3, innych podmiotów, które realizują w oparciu 

o umowę zamówienia lub zadania finansowa-

ne ze środków publicznych. Tak więc przedsię-

biorstwo, organizacja pozarządowa czy pożytku 

publicznego mogą być objęte wymaganiami 

związanymi z dostępnością, ale tylko w zakresie 

powierzanych im zadań/zamówień i na warun-

kach określonych w treści umowy. 

Najwyższe oczekiwania dotyczą organów wła-

dzy publicznej, kontroli i władzy sądowniczej. 

Zostały one zobowiązane do zapewnienia mi-

nimalnych wymagań dostępności określonych 

w art. 6 ustawy, czy wyznaczenia koordynatora ds. 

dostępności, aby dawać przykład innym organi-

zacjom i instytucjom, jak odpowiadać na potrze-

by wszystkich obywateli. Ogniwem pośrednim 

są np. biblioteki publiczne, domy kultury, przy-

chodnie, szkoły, baseny publiczne, które realizują 

funkcje lub zadania publiczne i w tym zakresie 

również muszą świadczyć je w sposób dostępny. 

W przypadku zlecania zadań podmiotom nie-

publicznym ustawa dotyczy tylko tzw. „zadań 

publicznych”, które są realizowane w wyniku prze-

prowadzenia procedury zamówień publicznych 

NGO bliżej biznesu
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lub np. konkursu ofert. Należy jednak pamiętać, 

że wymogi dostępności mogą wynikać nie tylko 

z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, lecz także innych 

regulacji sektorowych/branżowych związanych 

z obszarem, którego dotyczy zadanie. Na przy-

kład realizując projekty współfinasowane ze 

środków UE, beneficjenci muszą spełniać wy-

magania Standardów dostępności dla polityki 

spójności, opisujących dostępność w zakresie 

np. transportu czy promocji, których wprost nie 

dotyczy ustawa. 

Konsekwencje niezastosowania ustawy
Jeśli mówimy o podmiotach innych niż publiczne, 

sankcje za niewypełnienie obowiązków związa-

nych z zapewnieniem dostępności przy realizacji 

zadania powinny być określone przez podmiot 

publiczny w  treści umowy. Wysokość zasto-

sowanych sankcji (np. kar umownych lub po-

mniejszenia płatności) zależy od decyzji każdego 

podmiotu publicznego, który jest stroną umowy. 

Natomiast w ustawie jest zdefiniowane postę-

powanie skargowe i związana z nim możliwość 

nałożenia kary grzywny – jednak należy pamiętać, 

że dotyczy to tylko podmiotów publicznych.

Ewentualne konsekwencje i kary za brak zapew-

niania dostępności przy realizacji zlecanego zada-

nia powinny wynikać z zawartej umowy. Stroną, 

która odpowiada za kontrolę prawidłowego wy-

konania umowy i egzekwowanie kar, jest więc 

podmiot publiczny, który tę umowę zawiera.

Z  tego punktu widzenia bardzo istotne jest 

poprawne skonstruowanie zapisów umowy. 

Powinny one możliwie precyzyjnie wskazywać, 

jakie elementy dostępności wynikające z art. 6 

ustawy mają być zastosowane przez wykonawcę 

zadania i jakie dokładnie będą konsekwencje bra-

ku zapewnienia dostępności. 

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z intencją 

art. 4 ust. 3 ustawy, warunki dotyczące dostęp-

ności powinny być dostosowane do przedmiotu 

i zakresu zlecanego zadania. Oznacza to, że nie 

wszystkie wymogi z art. 6 muszą być elementem 

umowy, a tylko te, które są adekwatne do jej za-

kresu i przedmiotu. 

Więcej informacji, jak w praktyce stosować prze-

pisy art. 4 ust. 3, znajduje się w materiale opraco-

wanym przez MFIPR. 

Dobrze opisane warunki umowne w zakresie 

dostępności powinny pomóc obu stronom kon-

traktu poprawnie zrozumieć potrzeby i oczeki-

wania oraz uniknąć problemów przy naliczaniu 

ewentualnych kar. Ustawa nie opisuje odrębnej 

procedury odwoławczej w przypadku zasądza-

nia kar umownych za brak zapewnienia przez 

wykonawcę dostępności. Mają tu zastosowanie 

przepisy prawa cywilnego. 

Jak tworzyć oferty i zapytania z uwzględnie-
niem wytycznych z ustawy w ramach trybu 
z art.19a, tzw. małe granty. Dobre praktyki 
tworzenia zapytań ofertowych
W  przypadku trybu opisanego ww. art. 19a, 

UODPPIW, tak jak w przypadku innych procedur, 

które mają doprowadzić do zlecenia zadania pu-

blicznego w oparciu o umowę, konieczne jest 

uwzględnienie warunków w zakresie dostępno-

ści, jakie mają być zastosowane przy wykonaniu 

zadania. 

W przypadku trybu z art. 19a zasadne będzie 

uzgodnienie z podmiotem publicznym, przed 

złożeniem oferty, oczekiwań względem zakresu 

dostępności, jaki miałyby być zapewniony dla da-

nego zadania. Pozwoli to oferentowi/wykonawcy 

odpowiednio przygotować ofertę, uwzględniając 

wszystkie niezbędne koszty. Następnie odpo-

wiednie zapisy wynikające z oferty powinny być 

przeniesione do umowy, która podlega rygorom 

art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności. 

Kluczowym jest więc właściwe zdefiniowanie 

oczekiwań podmiotu zlecającego. Warto również 

pamiętać, że nie zawsze, nie w każdym przypad-

ku zlecania zadań dostępność będzie musiała być 

zapewniona w pełnym zakresie. 

Zadania i zamówienia publiczne finansowane ze 

środków publicznych objęte są reżimem dostęp-

ności, ale tylko w takim zakresie, jaki jest możli-

wy, wykonalny i uzasadniony w tych działaniach. 

Sposób zapewnienia dostępności określa art. 6 

ustawy, ale to podmiot zamawiający powinien 

dookreślić w umowie warunki, które muszą zo-

stać spełnione przy realizacji zadania. Sposób 

i precyzja tego dookreślenia zależeć będzie od 

charakteru i zakresu zlecanego zadania. W przy-

padku zadań niejednorodnych, złożonych lub 

nie do końca rozpoznanych przez podmiot pu-

bliczny, można również wskazać w ogłoszeniu 

o zlecaniu zadań, że to oferent powinien zapro-

ponować, w jaki sposób zastosuje wymagania 

z art. 6 ustawy w przypadku składanej oferty. 

Ani po stronie ogłaszającego konkurs, ani po 

stronie oferenta nie jest wskazane posługiwanie 

się ogólnym stwierdzeniem o zapewnieniu do-

stępności zgodnie z art. 6 ustawy o zapewnieniu 

dostępności. Niezależnie od tego, czy warunki te 

zostaną zdefiniowane na wcześniejszym etapie 

procedury, muszą znaleźć się w zapisach umowy 

między podmiotem publicznym i niepublicznym. 

Wytyczne i najważniejsze aspekty dostępno-
ści cyfrowej
Kwestie dostępności cyfrowej reguluje ustawa 

o  dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

z  4 kwietnia 2019 roku. Zgodnie z  tą ustawą 

podmioty publiczne muszą wdrożyć Standard 

WCAG 2.1. Jest to zbiór zasad, jakimi powinni 

kierować się twórcy stron internetowych aby 

były one dostępne dla osób z różnymi niepełno-

sprawnościami, np. dostosowane narzędzia kon-

taktowe (np. formularze, wideotłumacz języka 

migowego), odpowiednia nawigacja po stronie, 

dostępne multimedia (np. filmiki z napisami), do-

stępne dokumenty urzędowe z zastosowaniem 

odpowiedniej czcionki, kontrastu czy prostego 

języka. Projektując ogólnodostępne strony inter-

netowe czy aplikacje mobilne, trzeba pamiętać 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/105252/material.pdf
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o ich intuicyjności i konieczności zapewnienia 

alternatywnych możliwości komunikowania się 

za ich pośrednictwem, tak by do grona użytkow-

ników należały np. osoby głuche, niewidome czy 

seniorzy. Wyjaśnień dotyczących praktycznych 

aspektów dostępności cyfrowej najlepiej szukać 

w Centrum Govtech działającym w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. To jednostka opiekują-

ca się ustawą o dostępności cyfrowej. Szczegóły 

można znaleźć również na: https://www.gov.pl/

web/dostepnosc-cyfrowa 

Czy przewidziane są dotacje na sfinanso-
wanie rozwiązań, które pozwolą jednostce 
dostosować działalność do zapisów ustawy?
Po pierwsze należy podkreślić, iż przepisami art. 

6 są zobligowane w pełnym zakresie tylko pod-

mioty publiczne zdefiniowane w art. 3 tej usta-

wy. Organizacje pozarządowe czy przedsiębior-

cy w myśl art. 5 powinni także w prowadzonej 

działalności dążyć do zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, ale nie 

jest to dla nich wymóg obligatoryjny – o ile nie 

wynika z zawartej umowy. Dostępność musi być 

przez nie zapewniona tylko w ramach zadania 

publicznego, jakie realizują, a nie w całości ich 

działalności. Dla przykładu, organizacja pozarzą-

dowa może być zobligowana umową do zapew-

nienia komunikacji w PJM podczas szkolenia, ale 

nie musi zapewniać takiej usługi w codziennej 

działalności. 

Wdrożenie obowiązków wynikających z ustawy 

wspiera częściowo Fundusz Dostępności. Z jego 

środków udzielenie są atrakcyjne finansowo po-

życzki poprawiające dostępność architektoniczną 

(np. przez instalację wind). Pożyczki są udzielane 

głównie spółdzielniom i wspólnotom mieszka-

niowym, ale z pewnej puli środków mogą ko-

rzystać także podmioty publiczne i NGO, jeśli ich 

działalność statutowa dotyczy wsparcia osób 

z niepełnosprawnościami. Więcej informacji nt. 

funduszu, w tym warunków uzyskania pożyczki, 

można uzyskać w BGK. 

Natomiast dla wielu podmiotów publicznych 

i nie tylko w Programie Dostępność Plus organi-

zowane są liczne konkursy, także grantowe, po-

zwalające na poprawę dostępności. O aktualnych 

naborach i efektach programu można przeczytać 

na www.dostepnoscplus.gov.pl 

Gdzie szukać informacji?
Pomocnymi osobami powinni być koordyna-

torzy dostępności wyznaczani w każdej JST. Ich 

zadaniem jest wspieranie osób ze szczególnymi 

potrzebami w dostępie do usług publicznych 

oraz koordynacja wdrażania planu działania na 

rzecz poprawy dostępności danego podmiotu 

publicznego. Te osoby najlepiej znają indywidu-

alne działania swoich organizacji, powinny także 

znać przepisy ustawy i wiedzieć, jak stosować ją 

w praktyce. Dane kontaktowe do koordynatorów 

dostępne są na stronach internetowych podmio-

tów publicznych.

Cennym źródeł wiedzy jest również strona inter-

netowa www.dostepnoscplus.gov.pl, na której 

znajduje się szereg informacji, w tym te dotyczą-

ce realizacji rządowego Programu Dostępność 

Plus. W sekcji Poradniki, standardy, wskazówki 

zamieszczane są narzędzia i rekomendacje dla 

praktyków wdrażających dostępnościowe pro-

jekty, w  sekcji Nabory, konkursy, zamówienia 

aktualne ogłoszenia o naborach do projektów, 

konkursów, które wspierają podmioty publiczne 

finansowo we wdrażaniu nowych rozwiązań. 

Pytania dotyczące ustawy można także kiero-

wać do MFIPR na adres e-mail: dostepnosc.plus@

mfipr.gov.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa
http://www.dostepnoscplus.gov.pl/
http://www.dostepnoscplus.gov.pl/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/poradniki/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/nabory/
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Poradnik Kompas NGO
Jak rozpocząć współpracę z biznesem? Dowiesz się po przeczytaniu po-

radnika, który stworzyliśmy wspólnie z ekspertami oraz firmami z myślą 

o organizacjach pozarządowych. W poradniku zawarte są najważniej-

sze informacje, wskazówki, dobre praktyki oraz case studies projektów 

firmowych. 

Raport People Trends 2026
Z jakimi wyzwaniami w obszarach HR, marki pracodawcy i zarządzania 

będziemy się mierzyć w najbliższym czasie? Sprawdź to w raporcie eks-

perckim stworzonym wspólnie z 20 praktykami, których do współpracy 

zaprosiły HRlink i Goldenline. W raporcie m.in. ważny tekst Grzegorza 

Ludwina z Fundacji Pro NGO o partnerskich relacjach między NGO, a biz-

nesem. Raport jest bezpłatny - dostępny na zasadzie pay by data.

Targi Pracy „Moja Praca, Mój Rozwój, Mój Wybór”
Targi pracy „Moja Praca, Mój Rozwój, Mój Wybór” realizowane w Trójmieście 

w dniach 5-6 kwietnia 2022, to wydarzenie kierowane dla osób chcących 

rozwijać swoją ścieżkę kariery w sektorze nowoczesnych usług dla bizne-

su. Targi są połączone z wykładami i strefą chillout. To najlepsze miejsce 

w Polsce z kompletem ofert pracy w branżach BPO, SSC, IT i wielu innych.

The BSS Forum i Gala Outsourcing Stars
Najważniejsze wydarzenie sektora usług dla biznesu realizowane w Polsce. 

Merytoryczne wykłady, networking i finał konkursu Outsourcing Stars. 

Wydarzenia o skali międzynarodowej, w których uczestniczą przedsta-

wiciele samorządów, świata nauki i biznesu.

PRoto.pl – wszystko o public relations!
Polski portal tematyczny o środowisku PR i komunikacji. Opisujemy nowo-

ści w branży, trendy, publikujemy praktyczne porady, artykuły, wywiady, 

case studies. Do zarejestrowanych użytkowników wysyłamy bezpłatny 

newsletter - codziennie lub raz w tygodniu! Wejdź na www.proto.pl 

i dołącz do grona subskrybentów. 

Polecane

https://poradnik.kompasngo.pl/
https://bit.ly/raportPT2026
https://bssforum.com/pl/
https://praca2022.pl/pl
https://www.proto.pl/
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Sponsor

Partner

Zapraszamy przedstawicieli firm i korporacji do współtworzenia projek-

tów z Fundacją Pro NGO. Realizujemy innowacyjne działania wspierające 

organizacje pozarządowe oraz ich beneficjentów, dając firmom prze-

strzeń do realizacji celów CSR, Employer brandingu, wizerunku i promocji,  

a także wolontariatu pracowniczego.

Więcej informacji o realizowanych projektach na stronie:

Porozmawiajmy:
Fundacja Pro NGO

Grzegorz Ludwin

e-mail: gludwin@pro-ngo.pl

tel.: 511 614 144

Zapraszamy przedstawicieli  
mediów do kontaktu:
Marta Schabikowska

e-mail: mschabikowska@pro-ngo.pl

tel.: 512 768 431

www.pro-ngo.pl

Partnerzy medialni

https://www.proto.pl/
http://www.nokiakrakow.pl/
https://smw.legal/
https://focusonbusiness.eu/pl/
https://www.goldenline.pl/
https://brief.pl/
https://pro-ngo.pl/


Biznes silny prawem

kontakt@smw.legal
t. 730 136 174

Wiodące specjalizacje:
prawo spółek

prawo pracy

prawo budowlane

prawo nieruchomości

doradztwo podatkowe

prawo własności przemysłowej

postępowanie sądowe

prawo autorskie
windykacja sukcesja przedsiębiorstwa

Dla naszych partnerów biznesowych rozwijamy również 

 
POZNAŃ BUSINESS 

LINK MARATON
ul. Królowej Jadwigi 43

61-871 Poznań

ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków

Kraków | siedziba Poznań | oddział

Działamy na terenie całej Polski  

publikacje merytoryczne doradztwo strategiczne

prawo administracyjne prawo nowych technologii



34

Rozwijaj swoją firmę: 

 � Szkolenia dla pracowników – wolontariat i budowanie 
zaangażowania.

 � Szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej – HR/EB/CSR – analiza 
działalności, wolontariat pracowniczy.

 � Doradztwo i consulting – indywidualne wsparcie oraz doradztwo, 
tworzenie nowych inicjatyw, wdrażanie działań CSR  
i wolontariatu pracowniczego.

Dla firm:

 � Kompas NGO:

 � Partner portalu – dołącz do grona firm, które 
wspólnie z nami stworzą Portal, który zwiększy 
szansę NGO na współpracę z biznesem.

 � Partner magazynu – pomóż nam wydawać 
bezpłatny magazyn dla NGO  
i współtwórz z nami autorskie treści.

 � Podcast Pro NGO – startujemy z realizacją projektu 
w pierwszym kwartale 2022 roku. Podcast poruszał 
będzie tematy dotyczące współpracy NGO z firmami,  
w tym realizacji celów CSR, wolontariatu i innych. 

 � Pomagaj z pasją – zgłoś firmę do konkursu 
charytatywnego. Pracownicy dostaną szansę 
stworzenia dzieł, które finalnie trafiają na aukcje 
charytatywne, wspierając bliskie im organizacje 
pozarządowe.

 � Challenge CEO4ProNGO – dyrektorzy i prezesi 
w roli wolontariuszy, którzy edukują organizacje 
pozarządowe. Przykład idzie z góry!

 � Stwórzmy wspólnie projekt społeczny! 

Napisz do nas: biuro@pro-ngo.pl
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