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Kozminski Business Hub
•

Międzysektorowe konsorcjum partnerów na rzecz wsparcia oraz rozwoju
przedsiębiorczości pozytywnego wpływu w Polsce

•

Startupy wykorzystujące innowacyjne modele biznesowe do
rozwiązywania najważniejszych wyzwań społecznych

•

Liderzy Rankingu Odpowiedzialnych Firm realizujący Cele
Zrównoważonego Rozwoju

•

Wzajemna edukacja w Akademii Pozytywnego Wpływu

Ranking
Odpowiedzialnych
Firm
To największe i najbardziej rozpoznawalne zestawienie rm działających
w Polsce, w którym oceniana jest jakość systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną. Ranking powstał w 2007 roku i od tego czasu wzięło w nim
udział już ponad 200 przedsiębiorstw.
Udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm umożliwia dokonanie oceny stopnia
realizacji wyzwań zrównoważonego rozwoju. To znakomite narzędzie
porównawcze, umożliwiające sprawdzenie się na tle innych rm lub całej
branży.

Obecnie trwa XII edycja
Rankingu Odpowiedzialnych Firm
Organizator: Kozminski Business Hub
Partnerzy merytoryczni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
Global Compact Network Poland
Werykacja: Deloitte
Partner medialny: „Dziennik Gazeta Prawna”
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Startupy
Pozytywnego Wpływu
Rozpoczyna się I edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm – Startupy
Pozytywnego Wpływu. Nowa część Rankingu jest przeznaczona dla
małych rm, kooperatyw i startupów, które realizują innowacyjne modele biznesowe, dające jednocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne.
Wystarczy wypełnić krótką ankietę. Zgłoszenia ocenią osoby z największym
doświadczeniem w tym zakresie – Panel Pozytywnych Postaci.
Ranking Startupów Pozytywnego Wpływu to szansa, by trać do akceleratora dla najbardziej zaawansowanych na drodze maksymalizowania
pozytywnego wpływu lub do inkubatora dla tych, którzy poszukują nowych
szans wdrażania społecznie innowacyjnych modeli biznesowych.
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Czym są Startupy
Pozytywnego Wpływu (SPW)?
To innowacyjna forma przedsiębiorczości skierowanej na rozwiązywanie
istotnych wyzwań społecznych poprzez zmiany wzorców produkcji
i konsumpcji, stylu życia, w kierunku systematycznego zwiększania dobrego
śladu. SPW tworzy wartość poprzez innowacje na rzecz zrównoważonego
rozwoju z wykorzystaniem technologii oraz podnoszenie efektywności,
poziomu rzetelności organizacyjnej i jakości oferowanych produktów lub
usług, doprowadzając do ciągłego wzrostu pozytywnego wpływu na życie
ludzi i jakość środowiska w ramach sfery swojego oddziaływania.

rankingodpowiedzialnychrm.pl

„Przypływ rm pozytywnego wpływu umożliwi
i jednocześnie ułatwi radykalne zwiększenie
efektywności społecznej, ekologicznej
i ekonomicznej w Polsce”.
prof. Bolesław Rok,
twórca Ekosystemu Pozytywnego Wpływu

Wydrukowano na papierze ekologicznym

