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INFORMACJA PRASOWA 
Warszawa, 25.10.2013 r. 

 

Laureaci VIII Edycji Konkursu VERBA VERITATIS nagrodzeni 

 

VIII edycja konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez 

Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego doczekała się 

zakończenia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w dniu 17 października 2013 

roku, podczas XIII Konferencji Prakseologiczno-Etycznej w Warszawie.  

 

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszonych zostało 36 prac, w tym kilka doktorskich, kilkanaście 

magisterskich i licencjackich, a także po jednej podyplomowej i inżynierskiej. Jak zauważa dr Bolesław Rok, 

Przewodniczący Kapituły konkursu – Ilość zgłaszanych prac systematycznie rośnie, co z jednej strony 

świadczy o znajomości samego Konkursu wśród autorów prac, ale z drugiej – o zwiększającej się 

popularności analizowania zagadnień etycznych w działalności gospodarczej. Absolwenci różnych polskich 

uczelni są w coraz większym stopniu przekonani o konieczności przestrzegania standardów etycznych w 

biznesie. Można przypuszczać, że w przeszłość odchodzi dominujące niegdyś w Polsce przekonanie, iż 

najpierw musimy osiągnąć wysoki stopień rozwoju, a dopiero później będziemy martwić się o etyk.  

 

Zgłoszone prace oceniła 8-osobowa Kapituła Konkursu, której przewodzi od ośmiu już lat dr Bolesław Rok, 

z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Decyzją Kapituły wyłoniono 7 laureatów, a 3 prace 

dodatkowo wyróżniono. Zwycięzcami VIII edycji Konkursu zostali: 

 

I miejsce: Marta Karwacka, autorka rozprawy doktorskiej pt. „Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami 

pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu”, napisanej na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Roberta Karaszewskiego. 

 

II miejsce ex aequo: 

- Adam Grzymisławski, autor pracy magisterskiej pt. „Analiza porównawcza trzech strategii 

odpowiedzialnego inwestowania opartych o analizę czynników ESG”, napisanej na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu 

- Katarzyna Klimkiewicz, autorka pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego 

pracodawcy”, z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

 

III miejsce ex aequo: 

- Magdalena Głowska, autorka pracy licencjackiej pt. „Analiza wdrożenia koncepcji CSR w wybranych 

instytucjach finansowych”, napisanej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy,  

- Dariusz Jędrzejka, autor pracy doktorskiej pt. „Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa. Kluczowe 

uwarunkowania i konsekwencje zwiększania przejrzystości spółek giełdowych”, napisanej na 

Uniwersytecie Łódzkim,  
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- Sandra Tatarczyk, autorka pracy magisterskiej pt. „Wykorzystanie korporacyjnych mediów 

społecznościowych do komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu”, napisanej na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Katowicach, 

- Katarzyna Tywusik, autorka pracy magisterskiej pt. „Etyka zawodowa profesji związanych z zasobami 

ludzkimi”, napisanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Wyróżnienia: 

- Pani Małgorzata Grabowska za pracę licencjacką pt. „Marketing zaangażowany społecznie w opinii 

konsumentów, napisaną na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, 

- Pani Anna Para za pracę magisterską pt. „Modele wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu na 

przykładzie wybranych przedsiębiorstw działających w Polsce”, napisaną w Szkole Głównej Handlowej  

- Pani Katarzyna Szydłowska za pracę magisterską pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako 

element kultury organizacji na przykładzie firmy NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu”, 

napisanej na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 

Wszystkie nadesłane prace były na wysokim poziomie pokazując autentyczną pasję autorów, wynikającą 

ze zrozumienia okresu historycznego, w jakim się znajdujemy – ocenia dr Bolesław Rok. Światowy kryzys 

zaufania, którego skutki nadal boleśnie odczuwają poszczególne kraje, w dobitny sposób zademonstrował, 

że stabilną, bezpieczną przyszłość budować należy na fundamencie etyki i odpowiedzialności. Jak dodaje 

Krzysztof Grabowski, Doradca ds. Ładu Korporacyjnego KPF i Członek Kapituły Konkursu, bardzo 

zróżnicowana tematyka nagrodzonych prac oraz ich wszechstronność pokazują, że Konkurs jest inicjatywą 

potrzebną, przyczyniającą się do krzewienia idei etyki biznesu i ładu korporacyjnego. Jak wynika już choćby 

tylko z tytułów nagrodzonych prac, idee te można i należy rozważać w najrozmaitszych relacjach 

przedsiębiorstw ze światem zewnętrznym. 

 

Laureaci I, II oraz III miejsca nagrodzeni zostali nagrodami pieniężnymi. Fundatorami łącznej puli w 

wysokości 10 tys. zł była Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Centrum Finansowe Banku BPS S.A. 

oraz ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Wszyscy Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali także zestawy 

książkowe ufundowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz przez Wydawnictwo Concorda. 

Patronat Honorowy nad VIII Edycją Konkursu objęła Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo 

Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronem 

Medialnym wydarzenia jest portal Odpowiedzialnybiznes.pl oraz portal Kariera.com.  

 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.kpf.pl. 
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