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Dominujące branże 



Kategorie nagród 

Nagrody przyznawane przez jury: 

• Nagroda główna 

• Najlepszy debiut 

• Wyróżnienia 

 

oraz 

• Nagroda Ministerstwa Gospodarki 

Po raz czwarty patron konkursu, który wybierał najlepiej sporządzony raport. 

• Nagroda dziennikarzy 

Nagroda przyznawana po raz trzeci, w tej edycji przez grono 10 dziennikarzy. 

• Nagroda internautów 

Przyznawana od 2008 roku poprzez głosowanie online. 



 

 

Nagrody i wyróżnienia 

8. edycji  konkursu 



Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 

           Nagroda  
               Ministerstwa Gospodarki 

Raport Odpowiedzialnego 
Biznesu 2012-2013 

Ministerstwo Gospodarki nagrodziło 
raport za prezentację sposobu rozumienia 
idei CSR w poszczególnych działaniach w 
sektorze górniczym, klarowne 
przedstawienie swojej roli w łańcuchu 
dostaw oraz wartościowe opisy 
zarządzania innowacyjnością 
i aspektami środowiskowymi. 



Energa SA 

 

              Nagroda dziennikarzy 

Raport „Nasza 
Odpowiedzialność 2013” 

Jury dziennikarskie nagrodziło raport  
za przemyślaną i czytelną strukturę 
raportu oraz umiejętne pokazanie  
działalności biznesowej spółki w 
raporcie CSR. 



Głosowanie internautów w latach 2009-2014 



Tauron Polska Energia SA 

 

              Nagroda internautów 

Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy TAURON  
za rok 2013 

Raport zdobył 716 głosów. 



Bank Zachodni WBK S.A. 

                            Wyróżnienie 

Raport CSR 2013 

Jury wyróżniło raport za umiejętne 
oparcie struktury raportu na 
oczekiwaniach interesariuszy. 



Grupa Żywiec S.A. 

 

                              Wyróżnienie 

Raport  

„WARZYMY LEPSZĄ 
PRZYSZŁOŚĆ” 

Jury wyróżniło raport za ponowne 
włączenie do raportu analizy  
wpływu ekonomicznego  
i podatkowego na gospodarkę  
oraz społeczeństwo. 
 



Kompania Piwowarska S.A. 

 

                              Wyróżnienie 

Raport zrównoważonego 
rozwoju Kompanii  
Piwowarskiej 2014 

Jury wyróżniło raport za poszerzone 
ujęcie kwestii różnorodności i łańcucha 
dostaw oraz włączenie do raportu 
analizy SROI. 



Tauron Polska Energia SA 

 

              Wyróżnienie 

Raport zrównoważonego 
rozwoju Grupy TAURON  
za rok 2013 

Jury wyróżniło raport za odważne 
wykorzystanie internetu. 



Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 

            

Najlepszy debiut 

 

Raport Odpowiedzialnego 
Biznesu 2012-2013 

Jury nagrodziło raport za zwięzłe, 
kompleksowe i wzorotwórcze dla branży 
przedstawienie obszarów 
odpowiedzialności firmy oraz podjętych 
działań. 
 



Orange Polska S.A.                       Nagroda główna 
Raport społecznej 
odpowiedzialności  
Orange Polska 2013 

Jury nagrodziło raport za: 
• wyjątkową klarowność prezentacji 

ważnej misji społecznej firmy 
będącej jednocześnie jej misją 
biznesową, 

• wzorcową formę przedstawienia 
działalności firmy w obszarze CSR,  
w tym w szczególności za bogatą 
prezentację mierzalnych  
i niemierzalnych efektów działań, 
ciekawą formę graficzną, przejrzysty 
układ, kompletną informację 

• skuteczne zaangażowanie 
interesariuszy w proces 
przygotowania raportu. 



 

 

 

Zapraszamy do biblioteki raportów  

na  

www.raportyspoleczne.pl 


