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Informacja prasowa 

21 lutego 2019 r. 

Do 4 marca trwa etap online Ogólnopolskiego konkurs wiedzy o 

CSR  

Trwa 8. edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR organizowanego w ramach Ligi 

Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Uczniowie szkół 

średnich i studenci do 4 marca mogą wziąć udział w teście online na stronie 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkurs-csr/. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody - sprzęt 

elektroniczny, vouchery i publikacje na temat CSR.  

W pierwszym etapie Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o CSR na uczestników i uczestniczki czeka dziesięć 

pytań na tematy związane z CSR i zrównoważonym rozwojem. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 4 

marca rozwiązać test na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkurs-csr/. Najlepsi uczestnicy i 

uczestniczki zakwalifikują się do etapu regionalnego, który odbędzie się na wybranych uczelniach w Polsce. 

Pięć najlepszych osób z II etapu weźmie udział w finale w Warszawie. 

- Udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR stwarza młodym osobom okazję zarówno do poszerzenia 

wiedzy i włączenia się w społeczność osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności 

biznesu i zrównoważonego rozwoju, jak i zdobycia atrakcyjnych nagród. Dodatkowym benefitem jest 

zwiększenie swoich szans na rynku pracy, który coraz bardziej ceni kompetencje w zakresie CSR oraz udział 

w rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini 

zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Harmonogram konkursu: 

I etap (4.02 - 04.03 2019 roku, on-line) test elektroniczny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/konkurs-csr 

Zawiera 10 pytań zamkniętych. Poprawne udzielenie odpowiedzi na min. 8 z nich (80%) gwarantuje 
przejście do II etapu pierwszym 400 osobom, które go rozwiążą. Pozostałe zakwalifikowane osoby zostaną 
zapisane na listę rezerwową. Informacja o dokładnym miejscu i godzinie rozpoczęcia II etapu zostanie 
przekazana drogą elektroniczną. 

II etap (11 kwietnia 2019 roku, wybrane uczelnie w Polsce) 

Część pierwsza to test, który składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Etap ten odbędzie się na 
wybranych uczelniach w Polsce. Do drugiej części otwartej, przechodzą tylko osoby, które osiągną 
najwyższe wyniki w części pierwszej – testowej. 

Finał – rozstrzygnięcie (6 czerwca 2019 roku, Warszawa) 

Do finału zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych osób z II etapu. Zadaniem finalistów/ek będzie 
zaprezentowanie przygotowanej przez siebie prezentacji na temat wybrany przez przedstawicieli Forum 
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Odpowiedzialnego Biznesu - organizatora konkursu. Prezentacja odbywać się będzie przed Jury Konkursu 
CSR. 

Kto może wziąć udział w Konkursie CSR? 

W Konkursie CSR może wziąć udział każdy/a student/ka, licealista/ka, klasy o dowolnym profilu czy 
dowolnym kierunku studiów I i II stopnia, który/a nie ukończył/a 26 roku życia. Liczy się chęć zdobywania 
wiedzy z zakresu CSR. Regulamin konkursu znajduje się na stronie 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/lob/konkurs-csr/.  

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe 
kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim 
odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w 
lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB 
dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych. 

  

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają: 

Opiekunowie ścieżek edukacyjnych XV edycji LOB: CCC, Bank BGŻ BNP Paribas, Henkel Polska, ERGO Hestia 

Patroni honorowi:  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Patroni medialni: odpowiedzialnybiznes.pl; be-navigator.pl; eurostudent.pl; studentnews.pl; 
kampaniespoleczne.pl; Magazyn SEMESTR 

*** 

Kontakt dla mediów: 

Miłosz Marchlewicz, tel. 22 627 18 71, e-mail: milosz.marchlewicz@fob.org.pl 

*** 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją 
pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy 
sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla 
polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl. 
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