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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport społeczny Fabryki Komunikacji Społecznej, obejmujący rok 2014. W Fabryce Komu-
nikacji Społecznej prezentujemy stanowisko, że przedsiębiorstwo powinno być odpowiedzialne społecznie, a jego kierownictwo 
jest zobowiązane do ukształtowania zachowań społecznie odpowiedzialnych i etycznych.

Będąc liderem w branży marketingu społecznego czujemy się szczególnie odpowiedzialni za rozwój tego rynku, a co za tym idzie, 
za kształtowanie właściwych postaw wśród podmiotów działających na rynku. Chcemy nie tylko wspierać realizację strategii 
odpowiedzialnego biznesu przez naszych klientów, ale także sami postępować w taki sposób. Dlatego nasze działania oparte 
są o zasady etyczne. Staramy się, aby nasze zaangażowanie było nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale żeby przyświe-
cał mu także duch moralności. Ewidentne łamanie przez firmy obowiązującego prawa uważamy bezdyskusyjnie za nieetyczne. 
Nie akceptujemy tego, mimo iż otaczająca nas rzeczywistość gospodarcza pokazuje, że jest wielu, u których chęć łatwego zarob-
ku zwycięża nawet z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Jako firma działająca na rynku polskim respektujemy nie tylko podstawowe zasady i standardy wynikające z państwowych 
regulacji prawnych, ale także powszechnie akceptowane i uznawane reguły działania dostawców, konkurentów, organizacji spo-
łecznych i grup interesów. Zależy nam na tym, aby powstawały kodyfikacje branżowe. Bliskie naszemu podejściu są dokumenty 
takie jak: Kodeks Etyki Reklamy, Kodeks Etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations czy zasady działania firm, korporacji, 
instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych. Chęć podejmowania przez Fabrykę Komunikacji Społecznej kroków zmie-
rzających do wywierania pozytywnego wpływu na życie społeczeństwa, warunki środowiska naturalnego czy też społeczności 
lokalne podkreślamy w naszej misji: „Jesteśmy dobrym partnerem dla wszystkich, którzy wdrażają odpowiedzialne zarządzanie 
łańcuchem dostaw (RSCM - Responsible Supply Chain Management). Wykonujemy naszą pracę zgodnie z zasadami etyki, uczci-
wości i odpowiedzialności za nasze decyzje. Posiadamy własne standardy CSR związane z poszanowaniem energii, surowców 
i zasad odpowiedzialnego projektowania i produkcji.”

W Fabryce Komunikacji Społecznej wierzymy, że marketing może być dobry, dlatego zależy nam na szerzeniu standardu odpo-
wiedzialnego i ekologicznego prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznego. Chcemy:

 •  być wzorcową agencją marketingową realizującą swoją misję, zarządzaną zgodnie z obowiązującym prawem, 
posiadającą wdrożone polityki i procedury

 •  wyróżniać się na rynku agencji marketingowych, w tym reklamowych i PR, ofertą rozwoju zawodowego jako 
„agencja ucząca się”

W raporcie społecznym chcemy Państwu pokazać, w jaki sposób w naszej strategii stosujemy zasady odpowiedzialności oraz 
jak staramy się uwzględniać aspekty środowiskowe i społeczne w bieżącej pracy oraz przy realizacji poszczególnych projektów.
Fabryka Komunikacji Społecznej to firma, której sukces i skuteczność działania oparte są na zrzeszeniu i współdziałaniu osób 
o największym doświadczeniu w marketingu społecznym w Polsce. Wśród nas są konsultanci z różnym stażem, wykształceniem 
i różnych drogach zawodowych.

Powstały raport społeczny ma być rzetelnym dokumentem, w którym dzielimy się swoim pojęciem odpowiedzialności wobec 
świata zewnętrznego. W raportowaniu staraliśmy się uwzględnić międzynarodowe wskaźniki GRI (Global Reporting Initia-
tive) G4 na poziomie Core, które oddają pełny obraz zagadnień związanych ze zrównoważony rozwojem. Było to trudne 
zadanie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy małym przedsiębiorstwem i wielu danych po prostu nie gromadziliśmy do tej pory. 
Pozwoliło jednak przyjrzeć się bardziej aspektom środowiskowym oraz podejściu do pracowników i dostawców.

Raport kierujemy do wszystkich naszych interesariuszy, ale szczególnie zależy nam na zainspirowaniu branży marketingowej 
i reklamowej do podjęcia decyzji o raportowaniu. Wierząc, że może to porządkować i ulepszać wiele procesów wewnętrznych 
zachęcamy jeszcze nieprzekonanych, a naszym partnerom uświadamiamy, że dzięki temu stajemy się firmą transparentną.

Ponieważ jesteśmy firmą stale uczącą się, będzie nam miło jeśli podzielą swoimi uwagami dotyczącym raportu.
Zapraszamy do lektury!

Ireneusz Stankiewicz
Paweł Prochenko

LIST ZARZĄDU



G4-1, G4-2, G4-28, G4-30

Wierzymy, że dobra komunikacja społeczna prowadzi do pozytywnych i trwałych zmian społecznych.
Fabryka Komunikacji Społecznej jest grupą dwóch spółek: Fabryki Komunikacji Społecznej s.c. oraz 
Fabryki Komunikacji Społecznej sp. z o.o. Obie firmy zajmują się szeroko pojętym marketingiem spo-
łecznym. Firmy zostały założone przez osoby związane z Fundacją Komunikacji Społecznej. Obec-
nie prowadzone są przez dwóch wspólników - Pawła Prochenkę oraz Ireneusza Stankiewicza. Paweł 
Prochenko pełni funkcję Prezesa Fundacji Komunikacji Społecznej. Obecnie Fundacja zajmuje się 
merytoryczną organizacją i audytem konkursu „Kampania Społeczna Roku.” Jako patron i pomysło-
dawca portalu kampanie społeczne.pl, dba o jego bezstronność. Fundacja jest też członkiem Koali-
cji na rzecz Otwartego Rządu, której działalność jest koordynowana przez Fundację im. S. Batorego 
w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. Działalność Fundacji Komunikacji Społecznej jest 
realizowana dzięki wsparciu lokalowemu i administracyjnemu Fabryki Komunikacji Społecznej. 
Wszystkie funkcje w Fundacji są pełnione pro bono.

Grupa Fabryka Komunikacji Społecznej jest firmą zajmującą się szeroko pojętym marke-
tingiem społecznym. Zdecydowaliśmy się stworzyć strategię CSR, a naturalnym następ-
stwem tego kroku było powstanie raportu. Naszym zdaniem wielkość firmy, obszar jej działa-
nia, liczba zatrudnionych osób nie mają znaczenia przy stosowaniu zasad zrównoważonego 
rozwoju. CSR rozumiemy jako strategię zarządzania, która ma wpływ na wszystkie aspekty funk-
cjonowania firmy. Dla nas CSR to etyczne i odpowiedzialne postępowanie wobec pracowni-
ków, klientów, podwykonawców i wszystkich pozostałych interesariuszy i można je stosować 
w relacji zarówno do dziesięciu jak i miliona osób.

Struktura i zakres działalności w obu spółkach:

W naszym raporcie chcieliśmy pokazać, jak można wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w małej 
firmie, gdzie większość pracy odbywa się w przestrzeni biurowej. Jako liderzy komunikacji społecznej 
chcielibyśmy zapoczątkować trend raportowania społecznego w branży komunikacji marketingowej. 
Uważamy, że odpowiedzialność i etyka w marketingu to wyzwanie nie tylko dla klientów, ale również 
agencji i firm, które realizują działania z obszaru komunikacji.

G4-20, G4-21

Na potrzeby wdrażania strategii odpowiedzialnego biznesu oraz planowania działań CSR-owych 
przeprowadziliśmy analizę materialności. Dobraliśmy wskaźniki do aspektów, które zostały 
zidentyfikowane jako materialne. Poniższy wykre przedstawia szczegółowe dane z przeprowadzonego 
procesu. Postanowiliśmy przedstawić w raporcie wszystkie wskaźniki, które otrzymały najwyższą ocenę 
istotności zarówno pod względem naszego wpływu na interesariuszy, jak ich wpływu na naszą działalność. 
Na tej podstawie zweryfikowaliśmy oczekiwania interesariuszy, ale także wskazaliśmy aspekty, które oka-
zały się bardzo ważne dla naszej firmy (01, 07, 08, 10, 29), mimo iż nie mamy aż tak dużego wpływu na nie 
w porównaniu do firm z sektorów produkcyjnych z obszernym łańcuchem dostaw czy dużym wpły-
wem na środowisko (m.in. woda, transport). Uważamy, że jako promotor odpowiedzialnych i ekolo-
gicznych postaw w realizowanych kampaniach społecznych mamy wpływ na zwyczaje i zachowania, 
które finalnie wpływają na otoczenie we wskazanych aspektach. Z tego też powodu zdecydowaliśmy 
się uwzględnić je w niniejszym raporcie.

WSTĘP

Fabryka Komunikacji Społecznej s.c. Fabryka Komunikacji Społecznej sp. z o. o.

-  koordynacja multimedialnych kampanii zarówno 
reklamowych jak i PR

-  doradztwo, badania i consulting w zakresie 
marketingu społecznego

- koordynacja programów edukacyjnych dla firm

- produkcja filmowa
- projekty digitalowe
- projekty innowacyjne społecznie i technologicznie



G4-19

Wykonujemy naszą pracę zgodnie z zasadami etyki, uczciwości i odpowiedzialności za nasze 
decyzje. Posiadamy własne standardy CSR związane z poszanowaniem energii, surowców i zasad
odpowiedzialnego projektowania oraz produkcji , które przedstawiamy w kolejnych częściach 
raportu.

Na co dzień zajmujemy się zmianą postaw społecznych, czujemy się w obowiązku poinformować 
naszych interesariuszy, jak sami podchodzimy do spraw zrównoważonego rozwoju, przestrzega-
nia praw człowieka, filantropii, oszczędzania energii oraz dbania o środowisko.

W dokumencie tym raportujemy naszą odpowiedzialność społeczną jako grupa Fabryka Komu-
nikacji Społecznej, ponieważ w obu przypadkach mamy przyjęty ten sam model zarządzania po-
przez wartości , które omawiamy w części poświęconej pracownikom. W szczególnych przypad-
kach będziemy pokazywać różnice pomiędzy dwoma spółkami. Niniejszy raport jest pierwszym 
raportem społecznym Fabryki Komunikacji Społecznej (FKS). Obejmuje informacje dotyczące 
roku 2014 r., w uzasadnionych przypadkach odwołujemy się do poprzednich lat. Zamierzamy 
raportować w cyklu rocznym. Raport został poddany weryfikacji przez niezależnego konsultanta.

G4-2

Fabryka Komunikacji Społecznej funkcjonuje zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjęte-
go wewnętrznie. Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem sprawują 
właściciele spółki cywilnej – Ireneusz Stankiewicz i Paweł Prochenko. W kwestiach finansowych 
posiadamy kontrolę zewnętrzną, współpracując z biurem księgowym. Firma posiada system 
zarządzania ryzkiem, który pozwala je zidentyfikować, monitorować i kontrolować. Najważniej-
szą kwestią jest ustalenie poziomu akceptowalnego do codziennego funkcjonowania. Przynaj-
mniej raz do roku dokonywany jest przegląd ryzyk aktualnych i potencjalnych.

G4-31, G4-5

Wszelkich informacji związanych z raportem udziela:

Izabela Sałamacha
PR & CSR Director

Fabryka Komunikacji Społecznej
ul. Filtrowa 75/22
02-032 Warszawa

e-mail: i.salamacha@marketingspoleczny.pl
tel. 22 646 12 17

Zapytania e-mailowe można przesyłać także na adres raportcsr@marketingspoleczny.pl.

01 wyniki ekonomiczne
02 obecność na rynku
03 pośredni wpływ ekonomiczny
04 procedury zakupowe
05 surowce/materiały - wykorzystanie
06 surowce/materiały - recykling
07 energia
08 woda
09 emisje
10 transport
11 zgodność z regulacjami
12 zatrudnienie

13 relacje pomiędzy pracownikami a kierownictwem
14 bezpieczeństwo i higiena w pracy
15 szkolenia i edukacja
16 różnorodność i równość szans
17 równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet
18 ocena dostawców pod kątem praktyk pracowniczych
19  mechanizmy zapobiegnia nadużyciom w sferze 

praktyk pracowniczych
20 inwestycje
21 brak dyskryminacji
22  wolność zrzeszania się i prawo do sporów 

zbiorowych

23 społeczność lokalna
24 zapobieganie korupcji
25 polityka antytrustowa
26  zgodność z regulacjami 

(obszar społeczeństwo)
27  ocena dostawców pod kątem wpływu 

na społeczeństwo
28  mechanizmy zapobiegania nadużyciom 

w sferze wpływu na społeczeństwo
29 oznaczenie produktów i usług
30 komunikacja marketingowa
31 polityka prywatności
32 zgodność z regulacjami

Raport społeczny Fabryki Komunikacji Społecznej za rok 2014
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CZĘŚĆ 1
FABRYKA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I CSR
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G4-4, G4-34, G4-56, G4-9

1. Czym się zajmujemy, czyli nasza misja biznesowa i społeczna

Główny obszar działalności Fabryki Komunikacji Społecznej to badania, strategie komunikacji 
oraz realizacje kampanii o charakterze społecznym, przy których wykorzystujemy narzędzia re-
klamowe oraz public relations. W ramach realizacji kampanii zajmujemy się również produkcją 
filmową oraz wykonaniem projektów digitalowych. W zakres usług spółki cywilnej wchodzi m.in. 
realizacja i komunikacja programów oraz kampanii społecznych, odpowiedzialne projektowanie 
i produkcja BTL, badania i komunikacja CSR, natomiast produkcja filmowa i realizacja projektów 
digital przypisane są spółce z o.o.

Ze względu na rodzaj działalności, która dotyczy tematów skoncentrowanych na rozwiązywa-
niu problemów społecznych, a nie na promocji marek, usług i produktów komercyjnych, uwa-
żamy że wszystkie nasze usługi powinny być oparte całkowicie na odpowiedzialności społecz-
nej. Główną naszą misją jest realizacja kampanii i programów, które są skuteczne społecznie. 
W działalności Fabryki skupiamy się na osiąganiu korzyści społecznych realizowanych przez nas 
projektów. Uważamy, że takie podejście jest właściwe w kwestii działalności organizacji pozarzą-
dowych, instytucji publicznych oraz firm podejmujących inicjatywy w obszarze CSR i marketingu 
zaangażowanego społecznie (CRM) ponieważ jest prawdziwym dowodem sensowności podej-
mowanych przez firmę działań.

O nas http://www.marketingspoleczny.pl/index.php?selectedTags=7

G4-15

2. Ile lat jesteśmy na rynku − struktura własności

Fabryka Komunikacji Społecznej s.c. istnieje od 2003 roku i została założona w Warszawie przez 
osoby związane z Fundacją Komunikacji Społecznej. Po zmianach, z czterech współwłaścicie-
li partnerami w spółce cywilnej pozostali Paweł Prochenko i Ireneusz Stankiewicz. W wyniku 
rozwoju firmy i zmian na rynku właściciele spółki cywilnej postanowili założyć odrębną spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością, której misją jest rozwój oferty w stronę nowoczesnych di-
gitalowych narzędzi i kanałów komunikacji oraz produkcji filmowej. Fabryka Komunikacji Spo-
łecznej sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2012 roku. Na potrzeby raportu będziemy posługiwać 
się nazwą „Fabryka Komunikacji Społecznej” lub skrótem FKS, mając na myśli działalność obu 
podmiotów, których usługi są kompatybilne i stanowią pełną ofertę komercyjną.

Fundacja Komunikacji Społecznej jest organizacją pozarządową działającą na rynku od 1998 
roku. Fundacja została powołana w celu: promocji i rozwoju reklamy społecznej oraz marketingu 
społecznego w Polsce. Fundacja jest pomysłodawcą i inicjatorem portalu kampaniespoleczne.
pl, który obecnie jest wydawany i utrzymywany przez Fabrykę. Fundacja jest też organizatorem 
konkursu „Kampania Społeczna Roku”.

CZĘŚĆ 1 – FABRYKA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I CSR

G4-EC1

3. Jakie mamy obroty

Celem Fabryki Komunikacji Społecznej w aspekcie ekonomicznym jest zapewnienie utrzymania 
płynności firmy, realizacja zadań dla klientów przy stabilnym budżecie.

Co roku planujemy budżet, zakładając rezerwę na inicjatywy wewnętrzne oraz rozwój firmy. Bez-
pieczeństwo finansowe zapewnia system kontroli wewnętrznej dotyczący obiegu dokumentów 
finansowo-księgowych. Umożliwia to świadome wydatkowanie zarządzających. Dodatkowo raz 
na miesiąc oraz raz na kwartał monitorujemy stopień realizacji budżetu oraz stanu finansów. 
W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych (grantów) stosujemy pro-
cedury adekwatne do realizacji i rozliczenia projektu.

Poniżej przedstawiamy dane pokazujące rozwój FKS na przestrzeni 4 lat. Uwagę zwraca pozycja 
dotycząca wynagrodzenia pracowników, gdzie w roku 2014 składki ubezpieczeniowe znacznie 
wzrosły. Jest to efekt zatrudnienia większości pracowników na umowy o pracę, co jest skutkiem 
wdrożenia strategii odpowiedzialnego biznesu.

* dane za okres 1-09.2014
** dane za okres 1.12.2011-31.12.2012
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G4-8, G4-6, G4-15, 64-16

4. Udział na polskim rynku

Fabryka Komunikacji Społecznej to lider wśród polskich firm zajmujących się marketingiem 
społecznym. W ciągu 11 lat zrealizowaliśmy ponad 75 kampanii, strategii i programów 
dla klientów z całej Polski, zdobywając szereg prestiżowych nagród, takich jak 
Złote Orły, MIXX, Spoters, Kreatury czy Kampania Społeczna Roku.
Paweł Prochenko jest członkiem jury konkursu „Raporty Społeczne”, którego organizatorami są: 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS. Jest także członkiem Rady Organizacji Pożytku 
Publicznego w TVP, która wchodzi w skład Komisji ds. Kampanii Społecznych powołanej przez 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Fundacja Komunikacji Społecznej jest członkiem Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarzą-
dowych (AKOP) działającej przy Fundacji im. Stefana Batorego.
Fabryka Komunikacji Społecznej jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy.
Jako wydawcy jedynego w Polsce portalu o kampaniach społecznych z całego świata − 
www.kampaniespoleczne.pl, jesteśmy na bieżąco z pomysłami i trendami w marketingu 
społecznym.

G4-10

5. Ile zatrudniamy osób, a z iloma współpracujemy

W Fabryce Komunikacji Społecznej pracuje 15 osób, w tym 2 właścicieli, przy czym w Fabryce 
Komunikacji Społecznej s.c. 6 zatrudnionych jest na pełen etat (w tym jedna przebywa na urlo-
pie macierzyńskim), 1 na pół etatu i 1 na kontrakcie managerskim, 2 pracują na umowy o dzieło, 
natomiast w Fabryce Komunikacji Społecznej sp. z o. o zatrudnione są 3 osoby, 2 na pełen etat, 
z czego jedna przebywa na urlopie wychowawczym i 1 zatrudniona jest na pół etatu.

Jeśli chodzi o podział na płeć to wśród pracowników jest 10 kobiet i 5 mężczyzn. Na co dzień 
współpracujemy z wieloma podwykonawcami, do których należą domy mediowe, drukarnie, 
studia produkcyjne oraz inne firmy świadczące usługi konieczne do realizacji kampanii.

CZĘŚĆ 1 – FABRYKA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I CSR

6. Misja, cele, wartości

W naszej firmie wierzymy, że dobra komunikacja społeczna prowadzi do pozytywnych i trwa-
łych zmian społecznych. Wykonujemy naszą pracę zgodnie z zasadami etyki, uczciwości i odpo-
wiedzialności za nasze decyzje. Posiadamy własne standardy CSR związane z poszanowaniem 
energii, surowców i zasad odpowiedzialnego projektowania i produkcji. Ponieważ w obecnych 
czasach na zmianę postaw można wpływać właściwie tylko dzięki mediom, FKS przekazuje 1% 
swojego dochodu na funkcjonowanie portalu kampaniespoleczne.pl, który pokazując kampa-
nie, promuje je i tym samym edukuje społeczeństwo.

Fabryka Komunikacji Społecznej przynajmniej raz w roku stara się pomagać organizacjom spo-
łecznym, których misja jest nam bliska. Dla nich przygotowujemy kampanię pro bono. Wybiera-
my organizacje, które zajmują się dziećmi. W 2014 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzy-
szeniem SOS Wioski Dziecięce oraz Fundacją Nasz Dom. Dla tych organizacji przygotowaliśmy 
po jednej kampanii pro bono. W związku z tym, że w FKS właściciele i część pracowników sami 
są rodzicami, tematyka opieki nad dziećmi jest dla nas szczególnie ważna. Pozostali pracownicy 
również podzielają chęć wsparcia najmłodszych, pokrzywdzonych przez los. W związku z tym, że 
możemy zaangażować się i dać z siebie zawodowo to, co potrafimy najlepiej, realizujemy na ich 
rzecz kampanie pro bono.

7. Lider w marketingu społecznym

Rola lidera w marketingu społecznym zobowiązuje nas do podejmowania szeregu działań na 
rzecz podnoszenia standardów rynku zajmującego się tym obszarem. Naszą misję edukacyjną 
staramy się realizować poprzez:

 •  Bycie wydawcą i wparciem portalu kampaniespoleczne.pl, na którym publikowane są 
przykłady oraz aktualności z zakresu kampanii społecznych, pojawiających się w Polsce 
i na świecie. Portal jest inspiracją dla twórców kampanii. Pozwala śledzić trendy oraz 
unikać błędów i plagiatów.

 •  Stworzenie i realizację platformy marketingspoleczny.pl, na której będą zawarte infor-
macje dotyczące CRM oraz Komunikacji CSR o naszej strategii. Platforma jest też miej-
scem, dzięki któremu chcemy prowadzić dialog z interesariuszami Fabryki.

 •  Wpieranie organizacyjne konkursu „Kampania Społeczna Roku” jako wydarzenia, które 
wyznacza standardy w marketingu społecznym.

 •  Wydanie publikacji o zielonych zamówieniach i promowanie ich 
(www.marketingspoleczny.pl/uploaded/redactor_uploads/177f776d0485a3f193230dfbe34fc0da.pdf ).

 •  Publikacja standardów marketingu społecznego w oparciu o zrównoważony rozwój
 •  Wspieranie organizacji społecznych w planowaniu kampanii społecznych poprzez 

organizację szkoleń.
 •  Wydanie pierwszego w branży komunikacji marketingowej raportu społecznego 

w Polsce.
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G4-4

8. Nasze usługi

FKS od 11 lat specjalizuje się w komunikacji społecznej dla potrzeb różnych klientów – biznesu, 
instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Jesteśmy organizacją, która zarządzana jest 
przez wartości. Główną ideą, jaką się kierujemy jest osiąganie realnej zmiany społecznej. Stra-
tegia społecznej odpowiedzialności jest więc tożsama z misją biznesową firmy. Zintegrowanie 
celów biznesowych i misji społecznych jest naturalne, ponieważ działalność gospodarcza Fabry-
ki koncentruje się na społecznych obszarach. Każde nasze działanie – kampania lub program 
edukacyjny jest nastawiony na osiąganie zmiany społecznej.

Nasza działalność obejmuje następujące usługi z zakresu badań, strategii komunikacji oraz reali-
zacji kampanii o charakterze społecznym:
 
 1. KOMUNIKACJA CSR

 2. REALIZACJA I KOMUNIKACJA PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH

 3. KAMPANIE SPOŁECZNE

 4. ODPOWIEDZIALNE PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA

 5.  BADANIA 
http://www.marketingspoleczny.pl/artykul.php?id_artykul=272&selectedTags[]=7

 6. NASZE NARZĘDZIA:
        http://www.marketingspoleczny.pl/artykul.php?id_artykul=270&selectedTags[]= 

      7&selectedTags[]=7

9. Strategia CSR w pigułce

 A.  Realizacja skutecznych społecznie kampanii i rekomendowanie najlepszych 
społecznie rozwiązań

 B. Aktywne uczestnictwo w edukacji rynku w zakresie marketingu społecznego
 C. Działanie jako dostawca i propagator ekologicznych rozwiązań w marketingu
 D. Wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w marketingu społecznym

10. Wyzwanie

Głównym naszym wyzwaniem związanym z funkcjonowaniem na rynku jest pełna integracja 
wartości z działalnością biznesową Fabryki. Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzial-
ności oznacza dla nas zmianę w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy.

Przyjęcie strategii CSR oznacza podniesienie odpowiedzialności, a tym samym wartości doda-
nej oferowanych usług, wynikających z utożsamienia się pracowników Fabryki Komunikacji 
Społecznej ze strategią CSR firmy i spójnym realizowaniem jej założeń oraz edukacji rynku 
w obszarze CSR.

CZĘŚĆ 1 – FABRYKA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I CSR

CZĘŚĆ 2
RYNEK – BYĆ ODPOWIEDZIALNYM PARTNEREM
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G4-LA16, G4-56,

Jako agencja marketingu społecznego świadcząca usługi dla różnych klientów chcemy być odpo-
wiedzialnym partnerem i tak chcemy się pozycjonować na rynku. Wdrożona strategia CSR ma być 
naszym wyróżnikiem, podkreślając istotność zasad zrównoważonego rozwoju dla prowadzenia 
biznesu. Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług 
dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa, etyki i standardów dotyczących środowiska na-
turalnego. Taką polityką zachęcamy tym samym dostawców do wprowadzania proekologicznych 
działań i rozwiązań. Nasze stanowisko przedstawia dokument „Politykę Zakupu Sprzętów i Usług 
Fabryki Komunikacji Społecznej”:

http://www.marketingspoleczny.pl/uploaded/redactor_uploads/5eec1c13ebe4ecb8ccbebd-
14ca640e1f.pdf

1. Etyka w zarządzaniu

  Ze względu na otwarty sposób komunikacji i regularne spotkania odbywające się w każ-
dy poniedziałek, omawiane są wszystkie projekty, w które zaangażowana jest Fabryka. 
Na spotkaniach istnieje możliwość zgłoszenia trudnych etycznie kwestii. Dodatkowo pra-
cownicy informują o wszelkich problemach drogą mailową. Istnieje również specjalna 
skrzynka zwana „skrzynią problemów do rozwiązania” − do zgłaszania nadużyć i ryzyk w 
formie komunikacji anonimowej. Do tej pory nie zanotowano anonimowych ani indywi-
dualnych zgłoszeń skarg ani nadużyć.

2. Kodeks etyki
  W ramach naszej strategii wprowadziliśmy kodeks etyczny. Dotyczy on wszelkich obsza-

rów działalności i ma wpływ na relacje z najważniejszymi interesariuszami firmy.

 a) Współpraca z klientami

1. Klient ma prawo do wszelkich informacji na temat swojego projektu.
2.  Wszystkie strategiczne i mające wpływ na projekt decyzje, powinny być akceptowane z klien-

tem (forma pisemna).
3.  Klient powinien zostać powiadomiony w trybie pilnym o problemach i przeszkodach jakie 

wystąpiły w projekcie, przy równoczesnym przedstawieniu możliwych rozwiązań.
4.  Żadne informacje o projekcie, nie są przekazywane na zewnątrz biura bez zgody klienta (nie 

dotyczy to współpracy z podwykonawcami zaangażowanymi w dany projekt).
5.  Każda informacja o kliencie, wykorzystana w materiałach promocyjnych FKS, poprzedzona 

jest pisemną akceptacją klienta.
6.  Pracownicy FKS w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych, nie przyjmują 

oraz nie zabiegają o korzyści materialne pochodzące od innych firm lub osób.

FKS szczególnie dba o ten obszar ze względu na uczestnictwo w przetargach publicznych, gdzie 
wszelkie naruszenia lub złamanie prawa dyskwalifikują firmę z możliwości wygranej (wymóg do-
starczenia wypisu z Krajowego Rejestru Karnego).

CZĘŚĆ 2 RYNEK – BYĆ ODPOWIEDZIALNYM PARTNEREM

 b) Pracownicy

W ramach strategii CSR zostają wdrożone następujące elementy:
 a. Plan rozwoju i szkoleń
 b. Jasny opis stanowisk w odpowiedzi na postulaty zgłoszone przez pracowników
 c.  Regularne spotkania ewaluacyjne, weryfikujące ścieżkę kariery oraz zakres obowiąz-

ków. Spotkania odbywają się z każdym pracownikiem raz w roku.

 c) Współpraca z podwykonawcami

Wybór podwykonawcy do współpracy przy projekcie odbywa się każdorazowo w oparciu o za-
sady wolnego rynku. Pracownik prowadzący proces wyboru podwykonawcy kieruje się przede 
wszystkim następującymi kryteriami:
 a. atrakcyjnością cenową oferty,
 b. jakością oferowanych towarów i usług,
 c. proponowanymi warunkami współpracy,
 d. zgodnością z potrzebami klienta,
 e. udokumentowanym profesjonalizmem ocenianego podwykonawcami,
 f. zgodnością przedstawionej oferty z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi

3. Dialog z interesariuszami
G4-25

Analizując wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie firmy wyodrębniliśmy grupy, na które mamy 
wpływ oraz te, których wpływowi podlegamy, czyli dokonaliśmy tzw. mapowania interesariuszy.

G4-24

Odbiorcy i kluczowi interesariusze Fabryki Komunikacji Społecznej:
 
 WEWNĘTRZNI:
  • Pracownicy
  • Współpracownicy
  • Stażyści
 ZEWNĘTRZNI:
  • Klienci biznesowi:
   o organizacje pozarządowe i fundacje korporacyjne
   o instytucje publiczne
   o firmy komercyjne
  • Organizacje pozarządowe
  • Instytucje publiczne
  • Firmy komercyjne
  • Fundacje korporacyjne
  • Podwykonawcy i dostawcy produktów i usług
  • Media i dziennikarze
  • Eksperci ds. Komunikacji, reklamy, PR i CSR
  • Firmy branżowe: agencje reklamowe i agencje PR
  • Społeczeństwo (odbiorcy kampanii społecznych)

str. 17



Raport społeczny Fabryki Komunikacji Społecznej za rok 2014

G4-26

Następnie określiliśmy sposoby prowadzenia z nimi dialogu. W przyszłości chcielibyśmy bar-
dziej angażować naszych interesariuszy w prowadzone przez nas działania. Wzmocnienie relacji 
z interesariuszami to cel na kolejny okres raportowy.

Schemat Komunikacji z interesariuszami − słuchamy, uczymy się, zmieniamy się.

CZĘŚĆ 2 RYNEK – BYĆ ODPOWIEDZIALNYM PARTNEREM

G4-27, G4-PR5

Komunikacja z klientami

W 2014 r. zostały przeprowadzone badania na temat oczekiwań klientów oraz potencjalnych 
klientów wobec Odpowiedzialności Społecznej Fabryki Komunikacji Społecznej. W ramach an-
kiety rozesłanej do klientów oceniany był również poziom satysfakcji z usług i obsługi. Badanie 
było przeprowadzone w dwóch falach. Wyniki pierwszej, mającej miejsce w czerwcu 2014, po-
zwoliły uwzględnić najistotniejsze sugestie w strategii CSR Fabryki.

Wśród docenianych aspektów współpracy wyróżniono szeroki zakres kompetencji agencji (83% 
pozytywnych głosów). Respondenci wyrazili także skłonność do skorzystania z usług agencji 
w poszczególnych zakresach, takich jak: produkcja filmowa (66%), programy edukacyjne (50%), 
tworzenie strategii komunikacji (33%), analiza i zakup mediów (33%), koordynacja programów 
i kampanii (33%), projektowanie graficzne (33%), produkcja materiałów BTL (33%), public rela-
tions (33%), kampanie i działania w mediach społecznościowych (17%), tworzenie aplikacji mo-
bilnych (17%), tworzenie stron internetowych (17%). Wobec takiego stanowiska interesariuszy 
FKS zdecydowało o rozwoju kompetencji firmy, w tym szczególnie w zakresie produkcji filmowej 
i rozwiązań interaktywnych, starając się o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych.

Na uwagę zasługuje pozytywna ocena atmosfery wzajemnej komunikacji przez 2/3 responden-
tów. Połowa ankietowanych doceniła szczerość i bezpośredniość w sytuacjach konfliktowych. 
Jeśli chodzi o szybkość i sprawność wzajemnej komunikacji – pozytywnie oceniło ją w sumie 
83% respondentów. Podobnie oceniono umiejętności interpersonalne przydzielonego koordy-
natora oraz entuzjazm, motywacja i ambitne podejście do celów kampanii.

Wyniki ankiety http://marketingspoleczny.pl/artykul.php?id_artykul=393

Komunikacja z podwykonawcami
Wśród podwykonawców również przeprowadzono ankietę dotyczącą odpowiedzialności spo-
łecznej. Dla zdecydowanej większości (76,93%) elementy społeczne i środowiskowe okazały się 
istotnym kryterium wyboru dostawcy lub oferty, przy czym dla ponad połowy respondentów 
determinowało ono decyzję w dużym stopniu (53,85%). Prawie ¼ określiła ten wpływ jako nie-
wielki, tyle samo zwróciło uwagę, że zależy to również od rodzaju projektu. Warto dodać, że 
w żadnej z firm nie zarzucono ani nie ukarano za łamanie prawa pracy. Co ważne w ramach pytań 
dostawcy zobowiązali się do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialno-
ści społecznej. Na pytanie: „Czy są Państwo gotowi na współpracę z naszą firmą, nawet jeśli może 
się to wiązać z wprowadzeniem w Państwa firmach zmian na rzecz prowadzenia odpowiedzial-
nego i zrównoważonego biznesu?” wykazali się 100-procentową zgodnością, że tak.

Wyniki ankiety http://marketingspoleczny.pl/artykul.php?id_artykul=394

GRUPA TEMATY METODY I KANAŁY

Klienci biznesowi

Firmy komercyjne Kreatywność i skuteczność działań 
Fabryki

Przetargi, bezpośrednie spotkania, 
prezentacje, platforma marketin-
gspoleczny.pl

Instytucje publiczne -  Kreatywność i skuteczność działań 
Fabryki

-  Podniesienie standardów w 
zamówieniach publicznych w celu 
usprawnienia współdziałania 
i gospodarności

Przetargi, platforma marketingspo-
leczny.pl, publikacja o możliwości 
wdrożenia zielonych zamówień 
publicznych

Organizacje pozarządowe -  Kreatywność i skuteczność działań 
Fabryki

- Możliwość wparcia i pomocy

Przetargi, bezpośrednie spotkania, 
prezentacje, platforma marketin-
gspoleczny.pl

Inni

Eksperci s.. Komunikacji, reklamy, 
PR i CSR

- Możliwość wykorzystania wiedzy 
ekspertów w podnoszeniu standar-
dów marketingu społecznego

-  Udział ekspertów w pracach jury 
konkursu „Kampania Społeczna 
Roku”

-  Opinie ekspertów na temat 
kampanii na portalu kampanie-
społeczne.pl oraz na platformie 
marketingspoleczny.pl

Pracownicy -  oferowanie skutecznych 
społecznie rozwiązań

-  podnoszenie jakości obsługi 
klientów

- wdrażanie standardów CSR
- podnoszenie kompetencji

- wdrożenie systemy szkoleń
-  wdrożenie jasnych opisów 

stanowisk i planu rozwoju 
każdego pracownika

- spotkania ewaluacyjne
-  skrzynia problemów 

do rozwiązania
- co tygodniowe spotkania

Podwykonawcy i dostawcy -  wdrożenie zasad 
odpowiedzialności 
w łańcuchu dostaw

-  platforma marketingspoleczny.pl
-  ankieta dla kooperantów 

o zasadach spełniania zasad 
zrównoważonego rozwoju

Media i dziennikarze -  opinie na temat marketingu 
społecznego i kampanii 
społecznych

- wywiady
-  współpraca z mediami przy okazji 

wydarzeń realizowanych przez 
Fabrykę i Fundację

Firmy branżowe: agencje 
reklamowe i agencje PR,
organizacje branżowe

-  podnoszenie standardów realizacji 
kampanii społecznych

-  konkurs „Kampania Społeczna 
Roku”

-  wydarzenia branżowe, konferen-
cje, szkolenia, warsztaty

Społeczeństwo
(odbiorcy przekazów)

- portal kampaniespoleczne.pl
- platforma marketingspolecznypl
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CZĘŚĆ 2 RYNEK – BYĆ ODPOWIEDZIALNYM PARTNEREM

4. Edukacja rynku

Działania w zakresie edukacji rynku przygotowaliśmy w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzo-
nej w ramach dialogu z naszymi interesariuszami.

Poniżej opisano działania zaproponowane w odpowiedzi na potrzeby rynku.

A.  Standardy marketingu społecznego 

Opracowując, a potem realizując kampanie społeczne dla naszych klientów, jesteśmy zobo-
wiązani szczególnie zwracać uwagę na ich odbiorców. Działania z zakresu marketingu społecz-
nego wymagają szczególnej uwagi, bo dotyczą kwestii społecznej i już z zasady stanowią ele-
ment realizowanej strategii odpowiedzialnego biznesu w ramach społecznego zaangażowania. 
W praktyce więc, realizując kampanie dla klientów, należy stosować podstawowe zasady ety-
ki, zapewniające poszanowanie odbiorców i uczciwe traktowanie pracowników oraz zachować 
ekologiczne podejście w trosce o środowisko i łańcuch zrównoważonych dostaw.

Powstały materiał ma na celu ustandaryzowanie procesu tworzenia kampanii społecznych 
w Polsce.

Standardy marketingu społecznego http://www.marketingspoleczny.pl/uploaded/redactor_uploads/
b794b3178e15debb2758683468b2a0ed.pdf

B. Standardy zielonych zamówień publicznych

Celem publikacji FKS jest wprowadzenie do zamówień publicznych w branży marketingu zasad 
zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko.

Zielone Zamówienia Publiczne (ang. green public procurement) to polityka, w ramach której 
podmioty publiczne, do procedur udzielania zamówień publicznych, włączają kryteria lub wy-
magania ekologiczne i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/
usług na środowisko. Zamawiający starają się też uwzględniać koszt całego cyklu życia produk-
tów i wpływać na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Celem Zielonych Za-
mówień Publicznych jest osiągnięcie możliwie najszerszego poziomu uwzględniania kwestii śro-
dowiskowych w procedurach przetargowych.

Zielone Zamówienia Publiczne http://www.marketingspoleczny.pl/uploaded/redactor_uploads/177f-
776d0485a3f193230dfbe34fc0da.pdf

C. Internetowy przewodnik tworzenia kampanii CRM

W ramach wdrażanej strategii CSR stworzyliśmy platformę marketingspoleczny.pl, gdzie jednym 
z elementów jest edukacja na temat zasad tworzenia kampanii Cause Related Marketing (zaan-
gażowania społecznego).

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów w obszarze marketingu społecznego. Znajdują się wśród 
nich praktycy oraz naukowcy. Sami także dzielimy się dobrymi praktykami. Celem było wsparcie 
realizatorów kampanii CRM w Polsce, aby były realizowane na wysokim poziomie i przynosiły 
wymierny rezultat społeczny.

Internetowy przewodnik tworzenia kampanii CRM http://marketingspoleczny.pl/index.php?selectedTa-
gs%5B%5D=19

5. Wyzwania

Naszym głównym celem jest podnoszenie jakości i standardów naszych kampanii i programów.
Starając się sprostać roli lidera marketingu społecznego na rynku, widzimy własną rolę jako edu-
katora rynku. Nasze działania kierujemy do:

Instytucji publicznych – w kwestii tworzenia przejrzystych, odpowiedzialnych procedur zamó-
wień publicznych, dzięki którym wybierane będą najlepsze rozwiązania w marketingu społecz-
nym, których realizacja przyczyniać się będzie do zmian postaw oraz tych realizowanych w opar-
ciu o zasady odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Firm komercyjnych – w kwestii odpowiedzialności w działaniach marketingowych oraz sku-
teczności komunikacji CSR, w tym realizacji zasadności i możliwości płynących z wdrażania mar-
ketingu zaangażowanego społecznie.

Organizacji pozarządowych – w kwestii tworzenia i realizacji skutecznych kampanii społecz-
nych, które wpierają realizację misji i celów organizacji.

G4-2

6. Zagrożenia

Jako Fabryka Komunikacji Społecznej będziemy dokładać wszelkich starań, aby rekomendować 
i wdrażać strategię odpowiedzialności, jednak w związku z potrzebą utrzymania rentowności 
i pozycji na rynku, Fabryka Komunikacji Społecznej bierze udział w procesach przetargowych, 
których zasady ustalane są przez zamawiających. Nie zawsze są one w zgodzie ze strategią w ob-
szarze środowiska w przypadku przetargów, w których wymogi ekologiczne obniżają możliwość 
wygrania przetargu. Jesteśmy zatem zmuszeni dostosować się do wymagań rynku.
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G4-EN1, G4-EN2, G4-10, G4-LA2, G4-LA3, G4-LA4, G4-LA9, G4-LA11, G4-LA12, G4-LA13

Firma to ludzie. To oni stoją za każdym sukcesem, mają wpływ na nasz rozwój i pozycję rynkową. 
To dzięki nim jesteśmy liderem branży marketingu społecznego. Mamy świadomość, że podstawą 
strategii CSR są właśnie pracownicy. Dlatego zależy nam na tym, aby zapewnić osobom pracującym 
równe traktowanie, przejrzyste kryteria oceny i awansu, możliwość rozwoju zawodowego i odpo-
wiednie warunki pracy.

1. Zatrudnienie
Budując pozycję dobrego pracodawcy staramy się słuchać opinii pracowników i być otwartym 
na ich sugestie w celu zaproponowania rozwiązań dla pojawiających się problemów. Chcemy 
zmieniać się na lepsze. Dlatego regularnie przeprowadzamy wśród pracowników badanie opinii, 
której celem jest poznanie poziomu satysfakcji, a także wskazanie mocnych i słabych stron funk-
cjonowania firmy jako pracodawcy.

W 2014 roku ankietę wypełnili wszyscy pracownicy zatrudnieni na etat i dwóch na pół etatu 
(8 osób), a jej wyniki pokazały, że 62% ankietowanych raczej jest zadowolona z pracy. 38% pra-
cowników zaznaczyło odpowiedź „Ani tak, ani nie”. Wśród pozytywnych aspektów pracy po-
jawiły się: zajmowanie się ciekawymi tematami w różnych obszarach realizacji działań komu-
nikacyjnych: reklama, PR, rozwiązania interaktywne, produkcja filmowa; atmosfera i ludzie. 
Wskazano także negatywne aspekty takie jak: problemy komunikacyjne (nieprecyzyjne delego-
wanie zadań i odpowiedzialności), nie do końca jasny system priorytetów i chaos organizacyjny. 
75% zadeklarowało, że widzi problemy/przeszkody w codziennej pracy. Wśród nich wymieniono: 
brak planów na nadchodzący tydzień, zbyt małą liczbę działań motywacyjnych, niedostatecz-
ny dialog na linii pracodawca – pracownik, zbyt małą integrację zespołu, brak jasnego zakresu 
obowiązków oraz brak jasnych i precyzyjnych komunikatów. Zwrócono uwagę także na fakt, że 
zbyt często priorytetem stają się zadania nie wymagające natychmiastowej realizacji. Problemy 
pojawiające się na co dzień w pracy okazały się więc tożsame z negatywnymi aspektami, które 
wpływają na poczucie satysfakcji z pracy. W 2014 roku w odpowiedzi na te postulaty zrealizowa-
no następujące działania naprawcze:

 •  wprowadzono obowiązek raportów statusowych cotygodniowych dotyczących realizo-
wanych projektów dla klientów i projektów wewnętrznych

 •  wprowadzono jasne opisy stanowisk wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków
 • wprowadzono system motywacyjny (premia za wyniki)
 •  ustawiono specjalną „skrzynię problemów do rozwiązania” - do zgłaszania nadużyć 

i ryzyk w formie komunikacji anonimowej.
 • zorganizowano jedno spotkanie integracyjne

3. Równi i różni w pracy
Nasze podejście do różnorodności wynika z faktu docenienia różnic pracowników. Uznajemy 
cechy charakterystyczne i wyróżniające osoby. Należą do nich m.in. wiek, płeć, postawa życio-
wa, poglądy, niepełnosprawność, doświadczenie zawodowe. Według nas przekłada się to na 
lepsze efekty i zrozumienie potrzeb klientów, niejednokrotnie też ma wpływ na opracowanie 
idealnie dobranej do grupy docelowej kampanii. Żeby to było możliwe umiejętnie zarządzamy 
różnorodnością, jednocześnie nie zapominając o równym traktowaniu wszystkich pracowników. 

Dlatego promujemy wśród pracowników postawę opartą na wzajemnym szacunku. Staramy się 
skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji czy mobbingu, prowadząc poli-
tykę „otwartych drzwi” w celu wyeliminowania takich sytuacji poprzez zgłoszenie jej zarządowi 
lub bezpośredniemu przełożonemu. Przez lata w FKS pracowało wiele osób, które potwierdzają 
naszą otwartość na różnorodność.

Jasne kryteria oceny pracowników oraz zasada równego traktowania są podstawą strategii od-
powiedzialnego biznesu. Dlatego wynagradzanie pracowników idzie w parze z ich kompeten-
cjami i zaangażowaniem, jest równe dla kobiet i mężczyzn.

W Fabryce Komunikacji Społecznej wprowadziliśmy system regularnych spotkań ewaluacyjnych 
– raz w roku, tak aby można było podsumować osiągnięcia pracownika, ocenić jego kompeten-
cje i potencjał zawodowy, ale także zaplanować ścieżkę kariery. Niezwykle ważne w roku 2014 
było także stworzenie jasnego opisu stanowisk i określenie zakresu obowiązków, tak aby można 
było weryfikować i oceniać prace każdego pracownika. Staramy się, aby specjaliści Fabryki mieli 
wszechstronne doświadczenie i mogli służyć doradztwem, dlatego też wykonują różne zadania 
i pełnią zróżnicowane role.

2. W trosce o rozwój
Aby dać szansę rozwoju naszym pracownikom stworzyliśmy fundusz szkoleniowy. Dzięki temu 
każdy pracownik raz w roku ma prawo do uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifika-
cje zawodowe i służące rozwojowi firmy. Firma może partycypować w kosztach do wartości 1500 
zł lub udzielać płatnego urlopu. Poza umożliwieniem zdobywania nowych kompetencji zgod-
nie z indywidualnymi potrzebami pracownika, organizujemy szkolenia wewnętrzne. Każde takie 
spotkanie ma na celu podniesienie kwalifikacji zespołu w danym obszarze, zdobycie nowych 
umiejętności lub integrację pracowników.

W roku 2014 wszyscy pracownicy mieli możliwość wziąć udział w szkoleniach wewnętrznych 
(średnio 6 h na pracownika) z zakresu:
 • „Prawo zamówień publicznych w praktyce agencji reklamowej”
 • „Kreatywne pisanie”
 • „Ewaluacja”

3. Potencjalny pracodawca
Dla przyszłych i potencjalnych członków naszego zespołu opracowaliśmy system płatnych staży. 
Osoba, która zostanie zrekrutowana na staż w agencji odbywa go pod opieką osoby prowadzą-
cej. Wydelegowany pracownik jest wówczas odpowiedzialny za przebieg praktyki kandydata, 
a następnie za ocenę jego pracy. W czasie stażu nowa osoba traktowana jest jak członek zespo-
łu – uczestniczy w cyklicznych spotkaniach i wspiera realizację kampanii dla naszych klientów. 
Zawsze staramy się, aby okres spędzony w firmie był dla niej wartościowy przede wszystkim pod 
kątem edukacyjnym, dlatego wdrażamy stażystów w ciekawe i kreatywne projekty, dajemy moż-
liwość uczestniczenia w planie zdjęciowym itd. Po odbyciu stażu przeszkolona osoba może zostać 
zatrudniona. Naszym celem jest na bieżąco monitorowanie pracy stażystów tak, aby na koniec 
móc wystawić im rzetelną opinię w postaci referencji.
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4. Odpowiednie warunki pracy
Zależy nam, aby być przyjaznym miejscem pracy. Główne godziny pracy to 9-17. Firma jest jed-
nak otwarta na inne godziny pracy. Wszystkie stanowiska pracy wyposażone są w fotele speł-
niające wymagania ergonomii, zgonie z zasadami CIOP (Centralnej Inspekcji Ochrony Pracy). 
Graficy posiadają komputery z monitorami, które spełniają najwyższe wymagania optyczne 
i kolorystyczne.

Realizując kampanie społeczne czy organizując eventy niejednokrotnie nasza praca związana 
jest z podróżowaniem – sprawdzamy więc warunki wszystkich lokalizacji, do których udają się 
nasi pracownicy.

Oprócz bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia ważna jest także atmosfera. Dlatego też jeste-
śmy otwarci na elastyczny system pracy, w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się pracownik. 
Zdajemy sobie sprawę, że młodzi rodzice czy kobiety oczekujące dziecka lub niepełnospraw-
ni wymagają szczególnego traktowania i że możliwość pracy zdalnej, nie w ramach sztywnego 
schematu godzin, jest dla nich dużym ułatwieniem. Jednocześnie dbamy o to, żeby nie miało 
o wpływu na wykonywanie obowiązków przez pozostałych członków zespołu i aby klient nie 
uznał takiej sytuacji za niepełnowartościową usługę. Każdy pracownik ma prawo pracować poza 
biurem, nie wliczając w to spotkań firmowych odbywających się poza miejscem pracy. Finalnie 
liczą się dla nas dobrze wykonane zadania, a nie czas spędzony w siedzibie firmy.

G4-SO4, G4-SO5

5. Etyka
Na co dzień realizując zadania w biurze kierujemy się etyką. Zachowujemy szczególną sta-
ranność, rzetelność i uczciwość w pracy zawodowej wobec swoich klientów i adresatów swo-
ich działań, ale także wobec siebie nawzajem. Dbamy o profesjonalizm i satysfakcję naszych 
klientów. Jesteśmy zobowiązani do ochrony dóbr osobistych człowieka, a w szczególności do 
ochrony prywatności, czci i godności osobistej swoich klientów, współpracowników i adresatów 
swoich działań. Chronimy tajemnice aktualnych i byłych klientów i nie podejmujemy działań wy-
magających ujawnienia tych tajemnic, chyba że osoby których tajemnice dotyczą lub które je 
powierzyły wyrażą na to zgodę. Płacimy podatki i nie podejmujemy żadnych działań, mających 
na celu skorumpowanie urzędników państwowych, pracowników podwykonawców, klientów 
czy innych instytucji. Jako firma aktywnie uczestnicząca w przetargach publicznych, szczegól-
nie dbamy o przestrzeganie przepisów zwalczających korupcję czy praktyki antymonopolowe, 
starając się jednocześnie zachować konkurencyjność na rynku. Do tej pory nie stwierdzono żad-
nych nadużyć w tych obszarach.

Poniżej przedstawiamy nasze wartości:
 •  Doświadczenie – jesteśmy ekspertami w naszej dziedzinie i dlatego doradzamy klien-

tom najlepsze rozwiązania w marketingu społecznym i reklamie
 •  Wrażliwość społeczna – mamy wyczucie tematów społecznych, ale nie boimy się trud-

nych tematów
 • Kreatywność rozumiana jako: niekonwencjonalność, nieszablonowość, innowacyjność
 •  Zaangażowanie w problem i marketing społeczny (wywodzimy się z organizacji poza-

rządowej, więc „duch NGO” towarzyszy nam w bieżącej pracy)

 •  Skuteczność – zależy nam na tym, aby nasze działania przynosiły wymierne efekty, 
a nasze kampanie zmieniały postawy

6. Wewnętrzny kodeks komunikacji
Aby z powodzeniem wdrożyć system wartości chcemy położyć nacisk na spójność w narracji 
(mówimy o wartościach), spójność działań (realizujemy wartości) i spójność intencji. Naszym wy-
zwaniem będzie stworzenie wewnętrznego kodeksu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.  

Obecnie istnieją podstawowe procedury komunikacji wewnętrznej:

 •  Cotygodniowe spotkania statutowe, na których wyznaczane są zadania i cele operacyj-
ne na najbliższy tydzień

 •   Dla usprawnienia zarządzania i lepszej komunikacji każdy zobowiązany jest wypełniać 
raporty tzw. statusy do końca tygodnia

i zewnętrznej:
 •  Po każdym spotkaniu z klientem koordynator sporządza raport ze spotkania i przesyła 

do akceptacji klienta

7. Dodatkowe świadczenia i system motywacyjny dla pracowników
Fabryka Komunikacji Społecznej to firma, która zatrudnia osoby o dużej pasji i zaangażowaniu. 
Ze względu na charakter naszej działalności mamy duży potencjał zaangażowania. Mamy wie-
lu profesjonalistów chętnych i zainteresowanych pracą w Fabryce Komunikacji Społecznej, któ-
rzy wyczerpani pracą w firmach komercyjnych, szukają satysfakcjonującego zajęcia i spełniania 
w naszej firmie. Z powodu prac na niższych niż komercyjne budżetach, do tej pory nie istniała 
motywacja finansowa. Niemniej jednak w roku 2014 w celu motywacji pracowników, jako rezul-
tat dialogu z interesariuszami wypracowano system premii. Wypłacanie benefitów jest uzależ-
nione od zysku. Zysk wypracowany w danym roku jest dzielony pomiędzy pracowników a firmę 
w proporcji 20 do 80%. Każdy z pracowników otrzymuje premię jednakowej wartości. System 
motywacyjny ma obowiązywać od roku 2015.

Dodatkowe świadczenia stanowią dla firmy w dalszym ciągu wyzwanie.

8. Wyzwanie

 • Zwiększenie funduszu szkoleniowego.
 • Stworzenie wewnętrznego kodeksu komunikacji
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Zaangażowanie społeczne jest jednym z naturalnych obszarów społecznej odpowiedzialności 
Fabryki Komunikacji Społecznej. Wspierając realizację działań z zakresu CSR dla naszych klientów, 
nie pozostajemy bierni wobec otaczającego nas świata. W naszej działalności społecznej staramy się 
skupić na wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem firmy na rynku – edukacji i poszerzaniu wiedzy 
w zakresie marketingu społecznego twórców, inicjatorów i nadawców kampanii społecznych, pro-
gramów CSR i CRM.

1. Fundacja Komunikacji Społecznej
Fundacja została powołana w celu promocji i rozwoju reklamy społecznej i marketingu społecz-
nego w Polsce. Jej ideą jest komunikowanie dla wspólnego dobra. Misją Fundacji jest budowa 
społeczeństwa obywatelskiego, w którym zdrowa, otwarta komunikacja jest środkiem zmiany 
na lepsze. Fundacja działa poprzez udostępnianie użytecznym inicjatywom dla dobra publiczne-
go narzędzi komunikacji marketingowej w celu zwiększenia ich realnej skuteczności społecznej. 
W swych działaniach stara się realizować zasady: dialogu, współpracy i odpowiedzialności. Ini-
cjatywy, które wchodzą w zakres działalności Fundacji to: organizacja Konkursu Kampania Spo-
łeczna Roku, działalność portalu kampaniepsołeczne.pl oraz Akademii Komunikacji Społecznej. 
Poniżej przedstawiono szczegółowe opisy tych działań.

2. Konkurs Kampania Społeczna Roku
KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU jest inicjatywą Fundacji Komunikacji Społecznej re-
alizowaną od 2009 roku w celu profesjonalizacji marketingu społecznego w Polsce. Dzięki Kon-
kursowi umożliwia ocenę dobrych praktyk oraz wymianę opinii na temat kampanii realizowanych 
w Polsce i na świecie. Poprzez marketing społeczny rozumie się wszelkie działania komunikacyj-
ne, wykorzystujące takie narzędzia, jak reklama i Public Relations, które służą wspieraniu postaw 
prospołecznych ukierunkowanych na osiągnięcie dobra wspólnego lub bezpośrednio celom 
zawierającym się w następujących obszarach: rozwój nauki, edukacji i wychowania, ochrona 
i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywi-
zacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc spo-
łeczna, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, promocja działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy i rozwój, przedsiębiorczości, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 
promocja kultury i sztuki, ochrona tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologia 
i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód oby-
watelskich, działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, pro-
mocja umiejętności z dziedziny ratownictwa i ochrony ludności, promocja postaw sprzyjających 
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, promocja wolontariatu.

Zgłaszane do konkursu kampanie społeczne oceniane są przez jury. Jurorami „Konkursu na 
Kampanię Społeczną Roku„ są eksperci posiadający doświadczenie w marketingu społecznym, 
w szczególności w realizacji kampanii społecznych i działań na rzecz dobra publicznego.

3. Akademia Komunikacji Społecznej
Chcemy, aby proces planowania i realizacji kampanii społecznych oraz programów CSR i CRM był 
przejrzysty i ustrukturalizowany, a co za tym idzie bardziej skuteczny.
Akademia Komunikacji Społecznej powstała z inicjatywy twórców Konkursu Kampania Społecz-
na Roku. Działania AKS rozpoczęły się w 2013 roku od szkolenia dla organizacji pozarządowych 
z województwa pomorskiego z zakresu planowania i realizacji kampanii społecznych. Poza szko-

leniami Akademia jest platformą wymiany wiedzy i informacji na tematy z zakresu marketin-
gu społecznego, jak CSR i CRM na stronie www.akademiakomunikacjispolecznej.pl. Prezentacja 
konkretnych zagadnień, case studies, a także współpraca z ekspertami i dialogowi w środowisku 
branżowym wypracowujemy zasady planowania i realizacji programów i kampanii.

W roku 2014 Fabryka przeprowadziła kolejny cykl szkoleń z zakresu planowania i realizacji kam-
panii społecznych. Wzięły w nich udział organizacje pozarządowe w województw: pomorskiego, 
podkarpackiego i mazowieckiego.

4. Portal kampaniespołeczne.pl
Fabryka Komunikacji Społecznej jest wydawcą portalu kampaniespołeczne.pl, którego powsta-
nie w roku 2007 zainicjowała Fundacja Komunikacji Społecznej. FKS w całości ponosi koszty pracy 
redakcji, nie mając żadnych korzyści finansowych z jego działania. Portal jest narzędziem, które 
przybliża społeczeństwu kampanie, promuje je, edukując i przyczyniając się do zmiany postaw 
społecznych. Celem portalu jest upowszechnianie i promocja kampanii społecznych – najsku-
teczniejszego narzędzia zmieniającego postawy społeczne. Portal opublikował 4058 kampanii 
(dane z dn. 4.11.2014). Miesięcznie odwiedzany jest przez 77 500 (45 000) unikalnych użytkowni-
ków i ma 2772 subskrybentów bezpłatnego newslettera. Portal poświęcony reklamom społecz-
nym i marketingowi społecznemu. Można tutaj znaleźć kreacje, najnowsze kampanie społeczne, 
artykuły poruszające zagadnienia CSR i CRM.

Fabryka Komunikacji Społecznej w 2014 roku wprowadziła zasadę przekazywania 1% obrotów 
na rozwój portalu kampaniespoleczne.pl − będzie pokrywać koszty osobowe funkcjonowania 
portalu. To rozwiązanie dotyczy zarówno przetargów, jak i projektów biznesowych.

5. Wolontariat
Realizacja działań z zakresu zaangażowania społecznego wymaga dostępności i aktywności 
wielu osób. Opisane powyżej inicjatywy są możliwe dzięki czynnemu udziałowi pracowników 
Fabryki Komunikacji Społecznej, którzy z chęcią wspierają działalność edukacyjną firmy. Ich 
zaangażowanie odbywa się na zasadzie wolontariatu, część czasu pracy dedykowana jest wy-
konywaniu zadań związanych z inicjatywami firmy. Oznacza to, że w ramach etatu pracownicy 
ok. 10% czasu poświęcają w ciągu roku na rzecz Fundacji Komunikacji Społecznej.

6. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi
Fabryka Komunikacji Społecznej jest dobrym partnerem dla wszystkich, którym zależy na zdoby-
waniu wiedzy i szerzeniu dobrych praktyk w zakresie szeroko pojętego marketingu społecznego. 
Dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami, w ramach której pomagamy na 
2 sposoby:

 • Konsultujemy i edukujemy:
  a.  w czerwcu 2014 r. przeprowadziliśmy warsztat „Jak skomunikować się ze swo-

imi interesariuszami” w ramach seminarium organizowanego przez Forum Dar-
czyńców

  b.  w październiku 2014 r. mieliśmy wykład „Marketing społeczny – trend czy wy-
zwanie” podczas bloku marketingowego na konferencji Mega Rzeszów

  c.  w grudniu 2014 r. przeprowadziliśmy jedną z części szkolenia „Trendy w komu-
nikacji CSR” dotyczącą tworzenia kampanii społecznych
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CZĘŚĆ 4 ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
– BYĆ OTWARTYM NA POTRZEBY OTOCZENIA

 • Realizujemy działania pro bono i non profit:
  a.  w sierpniu 2014 r. zrealizowaliśmy non profit spot dla Stowarzyszenia SOS Wio-

sek Dziecięcych
  b.  w październiku 2014 r. zrealizowaliśmy non profit spot do kampanii 1% dla 

Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom
  c.  w listopadzie 2014 r. zrealizowaliśmy non profit spot do kampanii 1% dla Stowa-

rzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych

7. Zaangażowanie w sprawy ważne dla społeczeństwa
Jako fundatorzy Fundacji Komunikacji Społecznej interesujemy się i ważnymi kwestiami spo-
łecznymi. Najbliższe naszej strategii są inicjatywy wspierające naukę, kontakty z bliskimi oraz 
uczestniczenie w kulturze.
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G4-EN2, G4-EN3, G4-EN8

Oddziaływanie Fabryki Komunikacji Społecznej na środowisko polega na bieżącej pracy, głównie 
biurowej. Chcemy, aby ten wpływ był jak najmniejszy. Od wielu lat staramy się ograniczać nasze od-
działywanie, ale dopiero przez rozpoczęcie raportowania uświadomiło nam konieczność uporządko-
wania procesu i rzetelnego monitorowania. W analizie materialności pracownicy wykazali się troską 
o środowisko, mimo iż nasze działania nie mają bezpośredniego wpływu na kwestię zużycia energii 
i wody czy emisji CO2. Co ciekawe, za dwa najbardziej istotne wskaźniki pracownicy uznali transport 
i recycling, wyjaśniając, że chcą być zaangażowani w zmniejszanie wpływu na środowisko w tych 
aspektach. W celu określenia naszego stanowiska w odniesieniu do polityki prośrodowiskowej w roku 
2014 opracowaliśmy i wdrożyliśmy „Fabryczne Zasady Zrównoważonego Biura”. Powstały dokument 
ma za zadanie uczyć i przypominać osobom związanym z Fabryką Komunikacji Społecznej, jak dbać 
o środowisko na co dzień i jak planować swoją pracę tak, aby minimalizować negatywny wpływ na 
środowisko oraz swą postawą wspierać prośrodowiskowe zachowania. Rozpoczęliśmy także stara-
nia o zdobycie certyfikatu Zielonego Biura we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

1. Energia
Zużycie energii w Fabryce Komunikacji Społecznej polega głównie na korzystaniu ze sprzętów 
biurowych oraz z oświetlenia. Dodatkowe sprzęty stanowią urządzenia kuchenne i klimatyzacja. 
Zużycie prądu w 2014 roku wyniosło 15000 KwH1.

Poniżej zasady, którymi kierujemy się w codziennej pracy:
 •  Wyłączamy komputery, drukarki, skanery, radia na noc i nie zostawiamy sprzętów w try-

bie czuwania.
 • Wyciągamy z gniazdka ładowarki do telefonów po zakończeniu ładowania.
 • Wyłączamy światło, kiedy mamy możliwość pracy przy świetle dziennym.
 • Staramy się nie nadużywać klimatyzacji.
 •  Stare sprzęty elektroniczne przekazujemy Bankowi Drugiej Ręki, a zużyty sprzęt firmie 

przetwarzającej elektroodpady lub dostawcy sprzętu, który gwarantuje utylizację.
 • Kupując nowy sprzęt wybieramy najwyższej jakości – energooszczędny.
 • Używamy żarówek energooszczędnych.

2. Papier
Materiałem, z którego FKS korzysta w swojej działalności jest papier. W ramach zmniejszenia 
wpływu na środowisko drukujemy dwustronnie, a dzięki zakupowi w roku 2014 czterech table-
tów ograniczamy liczbę wydruków, używając ich do celów korekty czy akceptacji materiałów 
graficznych. Średnio na potrzeby jednego spotkania informacyjnego z klientem drukowaliśmy 
ok. 150 stron. Korzystanie z tabletów pozwoliło zredukować druk i kopiowanie materiałów o ok. 
10%. Aby zmniejszyć zużycie papieru chcemy wprowadzić monitorowanie liczy wydruków kolo-
rowych i czarno-białych.

Poniżej zasady, którymi kierujemy się w codziennej pracy:
 • Materiały biurowe: listy, oferty, analizy, raporty do użytku wewnętrznego drukujemy 
dwustronnie.
 • Odpady z niszczarki wyrzucamy do pojemnika z makulaturą.
 •  Posiadamy system elektronicznego faksu, nie wymagającego druku. Dokumenty wysy-

łamy i otrzymujemy w wersji elektronicznej dołączonej do maila.

 •  W naszym systemie wystawiania faktur używamy opcji faktury elektronicznej wysyłanej 
mailem, zawsze jeżeli taką opcje dopuszcza płatnik faktury.

 •  Używamy podpisu elektronicznego „faksymile”, co pozwala nam unikać obiegu doku-
mentów za pośrednictwem poczty czy kurierów.

 •  Używamy wewnątrz firmowej komunikacji elektronicznej, używanie monitorów, table-
tów i tablic suchościeralnych do przekazywania informacji w celu redukcji zużycia pa-
pieru i tuszu.

3. Woda
Poniżej zasady, którymi kierujemy się w codziennej pracy:
 •  Używamy ceramicznych dozowników z wodą (bez podgrzewacza i plastikowych ku-

beczków), dzięki czemu oszczędzamy wodę (zużywamy tyle, ile potrzebujemy).
 •  Używamy zwrotnych baniaków i nie zużywamy prądu.

W roku 2014 zużyliśmy ok. 70 m32.

4. Odpady
W biurze posiadamy oddzielne pojemniki na papier, plastik i szkło – wszystkie możliwe materiały 
staramy się segregować i wynosić do odpowiednich pojemników. Przestrzeganie zasad segre-
gacji jest egzekwowane poprzez wszystkich pracowników, którzy zwracają uwagę sobie nawza-
jem. Pilnowanie zasad ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA stanowi ważny element utożsamiania się 
pracowników ze strategią odpowiedzialnego biznesu.

Wszystkie tonery w firmie poddawane są odzyskowi tj. ponownemu użyciu części nadających się 
do powtórnego wykorzystania.

Na co dzień w biurze używamy wyłączenie naczyń ceramicznych i szklanych, a w przypadku 
większych spotkań czy planów zdjęciowych − naczyń ekologicznych jednorazowego użytku, 
które są całkowicie biodegradowalne, tworzone np. otrębów pszennych lub drewna.
W bieżącej pracy na projektach rekomendujemy naszym klientom rozwiązania multimedialne 
oraz produkcję najmniej wpływającą na środowisko. Na zakończenie każdego projektu przepro-
wadzamy analizę, gdzie można zaoszczędzić, redukując zużycie energii oraz materiałów biuro-
wych.

5. Transport
Siedziba naszej firmy zlokalizowana jest w centrum Warszawy, dzięki czemu łatwo jest dotrzeć 
komunikacją miejską. Pracownicy w większości preferują ten rodzaj dojazdu, ale w sezonie let-
nim decydują się także na rower. O ile jest taka możliwość stosujemy także zasady carpoolingu.
W Fabryce stworzyliśmy system możliwości i zachęt do zachowań proekologicznych – parking 
dla rowerów oraz prysznic dla rowerzystów.

1,2  Dane szacunkowe, gdyż nasze biuro mieści się w kamienicy i płacimy w czynszu zryczałtowaną opłatę za energię itd. Nie posiadamy więc 
pełnych danych. Podana liczba jest wartością podawaną w raportach podobnych firm/organizacji, które mają podobną liczbę pracowników, 
a ich praca jest praca biurową.
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Jeśli nasza praca wymaga przemieszczania się, na spotkania z klientami, na konferencje czy 
wydarzenia branżowe wówczas korzystamy z komunikacji miejskiej lub zasady carpoolingu. 
W przypadku organizacji planów zdjęciowych organizujemy transport wspólny, aby jeden czy 
dwa busy zabierały całą ekipę. Zdjęcia odbywają się tylko w miejscach, w których nie zagrażamy 
środowisku naturalnemu.

6. Wyzwanie: Ekologiczni klienci
Będąc firmą społecznie odpowiedzialną zależy nam na szerzeniu dobrych praktyk i dzieleniu się 
nimi. Dlatego chcielibyśmy, aby nasi klienci również w ekologiczny sposób podchodzili do reali-
zacji projektów. Wówczas moglibyśmy stać się elementem odpowiedzialnego łańcucha dostaw. 

Staramy się dzielić doświadczeniami z zakresu społecznej odpowiedzialności i mamy nadzieję, że 
firmy będą coraz częściej korzystać z usług agencji, prowadzących politykę CSR. Choć przepro-
wadzona przez nas ankieta wśród klientów wykazała, że wdrożenie zasad ekologicznego biura 
nie ma wpływu na konkurencyjność dla połowy badanych, a dla drugiej połowy ma to znaczenie, 
będziemy kontynuować promocję ekologicznego funkcjonowania na rynku marketingowym.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród firm współpracujących z agencjami przez 
Fabrykę Komunikacji Społecznej http://marketingspoleczny.pl/artykul.php?id_artykul=375
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PODZIĘKOWANIA

Raport społeczny odpowiedzialności Fabryki Komunikacji Społecznej, z którym mają Państwo okazję 
się zapoznać, powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób – pracowników i współpracowników FKS. 
Jest efektem chęci do „robienia czegoś więcej” niż codzienna praca przy projektach.

Przede wszystkim dziękujemy naszym pracownikom, bo bez nich nie moglibyśmy wdrażać stra-
tegii CSR ani stworzyć raportu. W opracowywaniu raportu udział wzięli (w kolejności alfabe-
tycznej): Paulina Cieślikiewicz, Anna Iżyńska, Kinga Łysiak, Dobrena Medycka, Mariusz Piątek, 
Aleksandra Postek, Izabela Sałamacha, Mariusz Szewczuk, Marcin Świejkowski, Magdalena Wie-
czerzyńska, Maria Zakrzewska. Szczególne podziękowania kierujemy do Izabeli Sałamachy, która 
koordynowała cały proces raportowania oraz wdrażanie strategii CSR w FKS, Marcina Świejkowskie-
go za czas poświęcony m.in. nowej platformie marketingspoleczny.pl oraz Magdaleny Wieczerzyń-
skiej, która była zaangażowania w uporządkowanie kwestii środowiskowych, to dzięki niej powstała 
m.in. polityka zielonego biura.

Dziękujemy także Natalii Ćwik-Obrębowskiej i Przemysławowi Oczypowi za przeprowadzenie nas 
przez tajniki raportowania GRI i pomoc przy analizie materialności.

Słowa podziękowania kierujemy również do ekspertów zewnętrznych, którzy wsparli nas w realizacji 
działań w ramach strategii CSR: Piotra Domańskiego, Katarzyny Dulko-Gaszyny, Dominiki Maison, 
Grzegorza Grucy, Kingi Kubiak, Mirelli Panek-Owsiańskiej, Przemka Pohrybieniuka, Agaty Stafiej- 
Bartosik, Artura Wawryły, Kuby Wygnańskiego.

I na końcu dziękujemy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za pozyskanie dofinansowania 
ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dzięki któremu mogliśmy wdrożyć strategię CSR 
w Fabryce Komunikacji Społecznej.

Paweł Prochenko
Ireneusz Stankiewicz
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Indeks GRI

LP. Wytyczne Czy raportowany? Strona

G4-1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa 
zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego 
rozwoju dla organizacji i jej strategii

TAK 3, 9

G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk TAK 5, 9

G4-3 Nazwa organizacji TAK 9

G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi TAK 10, 13, 14

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji TAK 7, 10

G4-6 Liczba krajów i struktura prawna organizacji TAK 10

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji TAK 11

G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, 
charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów TAK 10, 11

G4-9 Skala działalności organizacji TAK 10, 11

G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu 
oraz płeć TAK 12

G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowym TAK

G4-12 Łańcuch dostaw/wartości NIE DOTYCZY

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury
lub formy własności TAK 17, 26

G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności NIE DOTYCZY 3, 7

G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy TAK 10

G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe)
i/ lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach TAK 12

G4-17 Informacja na temat wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach NIE DOTYCZY 12

G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz wdrożenia zasad raportowania
do zdefiniowania zawartości raportu TAK 3

G4-19 Kluczowe aspekty raportowania TAK 6

G4-20 Oddziaływanie aspektu wewnątrz organizacji TAK 5, 6

G4-21 Oddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji TAK 5, 6

G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich 
raportach, z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu

NIE DOTYCZY
to pierwszy raport

G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub 
metod pomiaru zastosowanych w raporcie NIE DOTYCZY

G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację TAK 17

G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy TAK 17, 18

G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania
według typu i grupy interesariuszy TAK 18

G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony 
organizacji, również poprzez ich zaraportowanie TAK 20, 21, 19, 

30, 31, 32

G4-28 Okres raportowania TAK 3, 7

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) NIE DOTYCZY
to pierwszy raport

G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.) TAK 7

G4-31 Osoba kontaktowa TAK 7

G4-32 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie TAK 3

G4-33 Polityka i wewnętrzna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu TAK 7

G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod
najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania TAK 10

G4-56 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks
postępowania oraz kodeks etyki TAK 12, 16, 17, 

26, 27

G4-EC1
Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem
przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych 
inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli 
kapitału i instytucji państwowych

TAK 11

G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości TAK 34, 35

G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła TAK 35

G4-EN30 Łączne wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i poczynione inwestycje
według typu

TAK 35, 36

G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są 
dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin 
według głównych jednostek organizacyjnych

TAK
27

G4-LA4 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych, wraz 
ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych

TAK 24, 25, 26, 
27

G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
według płci i struktury zatrudnienia

TAK 25

G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom 
rozwoju kariery zawodowej, według płci, wieku oraz struktury zatrudnienia

TAK 25

G4-LA12 Skład ciał zarządczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, 
przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

TAK 12

G4-LA13 Wskaźnik podstawowej pensji i wynagrodzenia mężczyzn vs kobiet w podziale
na rodzaj stanowiska i region

TAK 25

G4-LA16 Liczba skarg dotyczących stosunków pracowniczych skierowanych i rozwiązanych
poprzez mechanizmy formalne

TAK 16

G4-HR4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte
w tej kwestii

NIEZGŁOSZONO

G4-SO4 Procent pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych 
organizacji

TAK 26

G4-SO11 Liczba zidentyfikowanych nadużyć w sferze wpływu na społeczeństwo i sprawy 
rozwiązane za pomocą formalnych mechanizmów odpowiadania na tego rodzaju kwestie

NIEZIDENTYFIKOWANO

G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta TAK 19

G4-PR6 Sprzedaż zakazanych lub kontrowersyjnych produktów NIEZIDENTYFIKOWANO

G4-PR8 Całkowita liczba znaczących skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta
lub utrata danych klientów

NIEZGŁOSZONO

TABELA INDEKSÓW GRI
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