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B CORP

RUCH SPÓŁEK LEPSZYCH DLA ŚWIATA

B-Corp jest tym dla firm, czym oznaczenie Fair Trade dla plantatorów kawy czy
herbaty.
Firmy B-Corp to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, firmy
nastawione na osiąganie zysków, certyfikowane przez organizację non-profit B
Lab, które spełniają rygorystyczne standardy działań operacyjnych,
odpowiedzialności oraz transparentności przekładających się na społeczeństwo i
środowisko naturalne.
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B CORP

RUCH SPÓŁEK LEPSZYCH DLA ŚWIATA

B Corp
To certyfikacja, przyznawana przez organizację pozarządową
B Lab, oparta na szczegółowej weryfikacji sposobu
funkcjonowania firmy w odniesieniu do otoczenia
i wszystkich interesariuszy.
To ruch, który skupia firmy, które nie chcą być tylko najlepsze
na świecie, ale także najlepsze dla świata.
To nowy rodzaj firm, które używają siły swojego, biznesu by
rozwiązywać istotne problemy społeczne i środowiskowe.

Certyfikacja B-Corp

benefitsystems.pl | 3

B CORPORATIONS
NA ŚWIECIE

Najliczniejsza reprezentacja firm B Corp w USA i Kanadzie.
W Europie najwięcej Benefit Corporations jest w UK,
Włoszech, Holandii i Francji.
We Włoszech od 2016 roku Società Benefit jest osobnym
bytem prawnym w prawie handlowym, który korzysta z
różnych przywilejów w prowadzeniu spółki.
W Europie Środkowej i Wschodniej są pojedyncze firmy są
w Czechach, Bułgarii, Rosji, 2 na Węgrzech.

2788
firm

64
krajów

150
branż
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B CORPORATIONS
NA ŚWIECIE

Przykłady firm z certyfikatem B Corp:
Ben&Jerry’s – lody z misją (obecnie spółka
należąca do Unilever)
Natura – właściciel m.in. marki kosmetycznej
Body Shop
Fairphone – producent nowoczesnych
smartfonów modułowych z komponentów
odzyskiwanych ze zużytych telefonów

Patagonia – producent ubrań outdoorowych
dla fanów natury
Plastic Whale – producent designerskich
mebli powstających z plastiku wyławianego
z kanałów w Amsterdamie
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CERTYFIKAT B CORP
CO NIESIE ZA SOBĄ?

W ramach certyfikacji, firmy mogą otrzymać maksymalnie
200 pkt. Najlepsze firmy B-Corp uzyskują 130-140 pkt.,
średni wynik to ok. 90-100 pkt.

Otrzymanie certyfikatu jest zobowiązaniem do ciągłej
poprawy funkcjonowania firmy, co przełoży się na
zwiększenie lub co najmniej utrzymanie punktacji.
Innym warunkiem jest prawne przyjęcie zobowiązania, że
równorzędnym dla celu biznesowego jest cel społeczny –
bycie odpowiedzialną firmą i wpisanie tego celu do statutu
firmy.
Stając się certyfikowaną firmą B Corporation firma podpisuje
tzw. Deklarację Współzależności (Declaration of
Interdependence). Poza zobowiązaniem do przestrzegania
wartości B Corp, jest to również zachęta do wspierania
i promowania innych firm z Ruchu B Corp.
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CERTYFIKAT B CORP

CZYM RÓŻNI SIĘ OD INNYCH CERTYFIKATÓW?
1) Certyfikat B Corp bada całość działalności spółki i jej wpływ na całe otoczenie, uwzględnia jej wielkość, branżę.
2) Zakłada, że firmą B Corp może stać się firma, która oprócz statusu FOR PROFIT realizuje również pewien
cel społeczny.

3) Promuje odpowiedzialny i zrównoważony model gospodarki przełożony na zrównoważony model biznesowy.
4) Pomimo bardzo rygorystycznych wymagań, daje elastyczność w stopniu, w jakim firmy mogą dany obszar
certyfikacji realizować.
5) Łatwiejszy do osiągnięcia dla mniejszych i średnich firm, start-upów. Wiele firm powstaje z myślą o byciu B Corp.

6) Certyfikat jest płatny, jego koszt zależy od wielkości przychodów spółki – ale nie można go kupić,
jeśli się nie spełnia wymagań.
7) Jest komplementarny do celów SGD, standardów GRI, itp.
8) Jest dużym zobowiązaniem społecznym i biznesowym wobec interesariuszy.

Daje też dumę właścicielom i pracownikom oraz FUN
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OBSZARY B CORP
PROCES CERTYFIKACJI

Główne obszary oceny firmy
→ ład korporacyjny
→ pracownicy
→ społeczeństwo i wpływ na społeczności lokalne
→ środowisko naturalne
→ relacje z klientami i konsumentami

Etapy procesu certyfikacji
Ocena on-line
dla Benefit
Systems oraz
spółek z Grupy
Kapitałowej BS
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Weryfikacja
telefoniczna

Weryfikacja
dokumentów

Weryfikacja
kluczowych
obszarów
wpływu

Ostateczna
punktacja
decyzja
o certyfikacji

Certyfikat
B Corp
przyznany
firmie na 3 lata
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B CORP W BENEFIT SYSTEMS
DLACZEGO DOŁĄCZYLIŚMY DO RUCHU?
Wierzymy, że BS to firma z ludzką twarzą, która realizuje
działania odpowiadające na problemy społeczne.
Pomagamy pracodawcom dostarczając benefit wspierający
zdrowie i aktywny styl życia ich pracowników, wspieramy
partnerów w ich działalności, wprowadzamy rozwiązania
zwiększające atrakcyjność flagowego produktu, ponieważ
wierzymy, że aktywne życie to lepsze życie.
Mamy produkt społecznie odpowiedzialny, dlatego oczekujemy
od siebie więcej, rozwijając go czujemy się odpowiedzialni za
każdą z grup interesariuszy.
Dzięki certyfikacji wchodzimy do społeczności firm, które wierzą,
że biznes można robić inaczej wpływając pozytywnie na świat –
i chcemy być ambasadorem takiego podejścia w Polsce.
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B CORP W BENEFIT SYSTEMS
DALSZE KROKI

Dzięki certyfikacji wchodzimy do społeczności firm, które
wierzą, że biznes można robić inaczej, wpływając
pozytywnie na świat – i chcemy być ambasadorem takiego
podejścia w Polsce.
Zależy nam na zwiększaniu wiedzy na temat B-Corp.
Będziemy wspierać inne firmy w Polsce w certyfikacji.

Od lewej: Nathan Gilbert, dyrektor wykonawczy B Lab Europe,
Izabela Walczewska-Schneyder, Członek Zarządu Benefit Systems SA
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Więcej o ruchu i certyfikacie B Corp na stronie
https://bcorporation.net/

