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Marzena Strzelczak      
– dyrektorka generalna 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Odpowiedzialne gospodarowanie 
niezbędnymi do życia zasobami 
wodnymi, do których dostęp 
i których stan jest coraz bardziej 
zagrożony przez działalność 
człowieka i postępujące zmiany 
klimatu,  staje się jednym 

z najpilniejszych wyzwań nie tylko dla państw, ale także 
dla biznesu. Tym samym to temat niezwykle istotny 
w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu 
i zrównoważonego rozwoju, co znajduje odzwierciedlenie 
w Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Analiza medialna Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Instytutu 
Monitorowania Mediów „Woda jako temat CSR w mediach 
w 2016 roku” powstała w celu pokazania zaangażowania 
biznesu na rzecz wody oraz zbadania, czy i jak temat wody 
istnieje w mediach, piszących o CSR/zrównoważonym rozwoju.
Publikacja to efekt naszej analizy ponad 1800 wycinków 
medialnych, co pozwoliło nam wyodrębnić sześć tematów, 
omówionych poniżej. Nie wyczerpują one puli zagadnień 
opisanych w mediach w 2016 roku. Są jednak kluczowe dla 
CSR z perspektywy organizacji eksperckiej, jaką jest Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. Są również najpowszechniejsze 
w mediach, tym samym istotne dla opinii publicznej.

Kluczowe sześć tematów to: dostęp do wody, woda 
w mieście, woda w budownictwie, OZE/woda w energetyce, 
woda w produkcji, edukacja na temat wody. Każdy z nich 
został opatrzony przynajmniej jedną dobrą praktyką fi rmy. 

Dodatkowo, dzięki danym ilościowym czytelnik może poznać 
więcej szczegółów, jak wyglądał  temat wody w mediach 
w 2016 roku. Analiza zawiera informacje dotyczące m.in. 
najaktywniejszych dziennikarzy, najczęściej poruszających 
te kwestie w mediach czy wartości analizowanych wycinków 
(AVE). 

Powstanie analizy nie byłoby możliwe bez Instytutu 
Monitorowania Mediów - partnera analitycznego Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. Serdecznie dziękujemy IMM 
za udostępnienie materiałów do analizy i wsparcie w jej 
przygotowaniu.

PRZEGLĄD 
PRZYGOTOWANY 

PRZEZ:
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Magdalena Pawłowska      
Instytut Monitorowania Mediów

Tematyka odpowiedzialnego biznesu 
jest stale obecna w mediach. 
W 2016 roku tylko na temat wody 
w kontekście CSR opublikowano 
niemal 2 tysiące tekstów w prasie 
oraz internecie. Opracowania mogły 
dotrzeć do niemal 50 milionów 
czytelników, co tworzy imponujące 

grono odbiorców. Z danych IMM wynika, że zagadnienia 
te najczęściej podejmowały opiniotwórcze dzienniki: „Gazeta 
Wyborcza” i „Rzeczpospolita” oraz branżowy dwutygodnik 
„Środowisko”. 

Jeśli chodzi o szerzenie wiedzy na temat CSR, 
w artykułach prasowych oraz internetowych można znaleźć 
bardzo praktyczne informacje. To cenne wskazówki dla 
przedsiębiorców, którzy chcą włączyć się w trend biznesu 
odpowiedzialnego społecznie. Czytelnicy mogą znaleźć 
pomysły lub zainspirować się do działań w konkretnych 
branżach np. poprzez analizowanie case study konkretnych 
marek. 

Wśród najważniejszych obszarów CSR eksponowanych 
w mediach – obok zagadnień konsumenckich czy rozwoju 
lokalnych społeczności – zdecydowanie należy wymienić 
dbałość o środowisko naturalne. Wiele długofalowych 
kampanii i doraźnych projektów prowadzonych przez duże 
i małe fi rmy skupia się właśnie na tej dziedzinie. Wśród 
interesujących przykładów, o których można było dowiedzieć 
się z mediów, warto wskazać inicjatywę kopalni Bogdanka. 
W wyniku prac górniczych w Nadrybiu powstał sztuczny 
zbiornik wodny, gdzie z czasem zaczęły osiedlać się różne 
gatunki ptactwa. Kopalnia wzięła więc pod opiekę nowy zalew 

oraz jego dzikich mieszkańców i razem z Ogólnopolskim 
Towarzystwem Ochrony Ptaków stworzyła edukacyjną ścieżkę 
przyrodniczą. Proekologiczne działania na rzecz wody to 
też naturalny obszar dla marki Żywiec Zdrój. Prowadzi ona 
długofalowy projekt CSR „Po stronie natury”, który mierzy 
się z problemem ograniczonych zasobów wody pitnej, 
realizując szeroko zakrojoną akcję sadzenia drzew. W mediach 
popularnym tematem była też letnia akcja marki na Helu, 
gdzie na plaży turyści mogli wymieniać puste opakowania 
po napojach na schłodzone butelki wody mineralnej. Projekty 
tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów 
i odbiorców mediów, przy okazji wzmacniając skutecznie 
wizerunek fi rmy.

* Instytut Monitorowania Mediów dane z monitoringu prasy i internetu w okresie 1.01.2016 - 31.12.2016 na hasło „woda” w kontekście CSR.

WODA JAKO TEMAT CSR 
– PRZEGLĄD MEDIÓW 2016 ROKU   
PRASA I INTERNET

AVE (EKWIWALENT REKLAMOWY) – WSKAŹNIK WYRAŻAJĄCY ILOŚĆ PIENIĘDZY, 
JAKĄ NALEŻAŁOBY WYDAĆ NA PUBLIKACJĘ LUB EMISJĘ DANEGO PRZEKAZU, 
GDYBY BYŁ ON REKLAMĄ. JEST STOSOWANY JAKO INDEKS OCENY EFEKTYWNOŚCI 
DZIAŁAŃ PR. (ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA)
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• dostęp do wody

• edukacja na temat wody

• woda w budownictwie

• woda w energetyce

• woda w produkcji 

• woda w mieście
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Dostęp do wody

W Polsce mamy poczucie powszechnego dostępu do wody, 
jednak pojawiają się alarmujące dane dotyczące kurczenia się  
jej zasobów i potrzeby bardziej racjonalnego ich wykorzystania. 
Problem w mediach opisywany jest w różnorodny sposób. 
Czytamy o konieczności „redukcji”, „wtórnego wykorzystania”, 
„niemarnowania”, „wielokrotnego życia wody”, „odzysku”, 
„retencjonowania wód”, „zrównoważonego wykorzystania 
zasobów”. W kontekście środowiskowym brak wody obserwuje 
się na przykład poprzez obniżenie poziomu wód gruntowych 
oraz zanikanie obszarów wodno-błotnych, które to zjawiska 
z kolei wpływają negatywnie na ekosystemy. 

Z artykułów wynika, że prawdziwe problemy związane 
z dostępem do wody jeszcze są przed mieszkańcami Polski. 
Bardzo powoli wzrasta świadomość w zakresie ekonomicznego 
wymiaru ochrony środowiska, w tym wartości wody: jej ilości 
i jakości. Z tego powodu podejmowane są odpowiednie kroki 
w celu przeciwdziałania potencjalnemu kryzysowi wodnemu 
w przyszłości. 

W działaniach profi laktycznych swój udział ma biznes, 
szczególnie ten w znacznej mierze uzależniony od dostępu 
do wody (np. sektory: chemiczny, energetyczny, rolno-
spożywczy). W mediach publikowane były dobre praktyki 
pokazujące to, jak można oszczędzać wodę w wymiarze 
biznesowym, np. poprzez modernizację linii produkcyjnych. 

Kwestia gospodarowania zasobami wodnymi odżywa 
również w kontekście inwestycji w regionach oraz na poziomie 
krajowych regulacji prawnych, w których istotnym tematem 
pozostaje zagadnienie wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia 
wód.

Agata Berndt      
PR Manager Nałęczów Zdrój S.A.

Cisowianka jest marką wrażliwą 
społecznie i bardzo chętnie angażuje 
się w akcje zarówno o zasięgu 
lokalnym, jak i globalnym. Pomoc 
potrzebującym, szczególnie jeśli 
chodzi o dostęp do bezpiecznych 
źródeł wody pitnej, jest wpisana 
w fi lozofi ę działania fi rmy. 

Od 2008 roku Cisowianka wspierała Polską Akcję Humanitarną 
w budowaniu studni w Sudanie. Z kolei wspólne działania 
z UNICEF, zapoczątkowane w 2016 roku, nakierowane są na 
pomoc w uzyskiwaniu dostępu do wody także przez inne 
rejony Afryki i świata. Ważne dla nas jest też to, że w centrum 
działań UNICEF są dzieci, dla których brak sprawdzonej wody 
jest najbardziej niebezpieczny.

WODA JAKO TEMAT CSR 
– PRZEGLĄD MEDIÓW 2016 ROKU  
TOP 3 - NAJBARDZIEJ AKTYWNI DZIENNIKARZE
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Woda w mieście 

Woda w kontekście miast pojawiała się w ubiegłym roku 
przede wszystkim w artykułach poświęconych tematowi 
smart cities (inteligentnych miast), przyjaznych środowisku 
rozwiązań architektonicznych, zieleni miejskiej i ochronie 
przed powodzią. Teksty poruszające tematykę smart cities, 
czyli miast aktywnie promujących zrównoważony rozwój 
i partycypację obywatelską, w każdym wypadku uwzględniały 
temat podejścia opisywanych miejscowości do gospodarowania 
zasobami wodnymi. Rozwiązania dotyczące gospodarowania 
wodą charakterystyczne dla miast inteligentnych opisywane 
były także w innych kontekstach – w odniesieniu do 
wprowadzania nowych technologii przez zakłady 
wodociągowe, wykorzystywania w miastach wody deszczowej 
oraz przeciwdziałania kryzysowi wodnemu (artykuł „Wodny 
ambasador” z „Magazynu Miasta”). 

Analizując ubiegłoroczne teksty można zauważyć dużą 
liczbę artykułów poświęconych zieleni w mieście, dostępowi 
do obszarów rekreacyjnych, w tym rzek i jezior. Woda 
w mieście też jest uwzględniana w kontekście turystyki 
i tworzenia przestrzeni przyjaznych mieszkańcom. 

Kolejnym częstym tematem jest wprowadzanie przyjaznych 
środowisku rozwiązań architektonicznych, które wykorzystują 
wodę deszczową oraz chronią przed powodzią – mowa 
tu między innymi o systemach odprowadzających wodę 
z dachów do zbiorników retencyjnych na terenie osiedli, 
małych nieckach chłonnych w mieście, chroniących przed 
lokalnymi podtopieniami i jednocześnie umożliwiających 
rozwój mikrosiedlisk płazów oraz gadów.

Katarzyna Radecka      
kierownik ds. programów 
zrównoważonego rozwoju 
w Kompanii Piwowarskiej

Browary wykorzystują wodę w całym
łańcuchu wartości, dlatego ważnym
elementem naszej strategii CSR
„Postaw na piwo” jest oszczędzanie
jej zasobów. Dzięki nowoczesnej
technologii obecnie do uwarzenia

1 hl piwa używamy 2,68 hl wody – to znakomity wynik.
W ramach wspierania lokalnych społeczności w lipcu 2013 roku
podpisaliśmy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach porozumienie w sprawie nieodpłatnego
zaopatrzenia miasta w wodę w warunkach specjalnych.
Na mocy tego uzgodnienia w szczególnych okolicznościach
mieszkańcom zostanie udostępniona woda ze źródeł Tyskich
Browarów Książęcych.

WODA JAKO TEMAT CSR 
– PRZEGLĄD MEDIÓW 2016 ROKU  
NAJWYŻSZE AVE

AVE (EKWIWALENT REKLAMOWY) – WSKAŹNIK WYRAŻAJĄCY ILOŚĆ PIENIĘDZY, 
JAKĄ NALEŻAŁOBY WYDAĆ NA PUBLIKACJĘ LUB EMISJĘ DANEGO PRZEKAZU, 
GDYBY BYŁ ON REKLAMĄ. JEST STOSOWANY JAKO INDEKS OCENY EFEKTYWNOŚCI 
DZIAŁAŃ PR. (ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA)
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Woda w budownictwie

Artykuły poświęcone zrównoważonemu budownictwu prawie 
zawsze, w mniejszym lub większym stopniu, nawiązują do 
tematu wody. Z jeden strony wymieniane są rozwiązania 
mające na celu ograniczenie zużycia wody pitnej w budynkach, 
z drugiej – takie, które pozwalają wykorzystać w nich wodę 
odpadową, deszczówkę bądź wodę szarą. Zgromadzona 
deszczówka może być wykorzystywana na przykład do 
podlewania roślin oraz mycia roweru lub samochodu. 
Z kolei woda szara, pozostała po myciu rąk lub braniu 
prysznica, może zostać użyta do spłukiwania toalet. 

Niektóre rozwiązania stosowane w ekobudownictwie 
pozytywnie wpływają także na retencję wody w miastach. 
Należą do nich zielone dachy, które są w stanie kumulować 
nadwyżkę odpadów i tym samym odciążać systemy 
odprowadzania wody oraz zmniejszyć nakłady fi nansowe 
na nie. Podjęto także działania na rzecz stworzenia 
betonu, który przepuszcza wodę, a jednocześnie może 
być wykorzystywany jako beton nawierzchniowy – między 
innymi na parkingach i terenach wokół budynków. 

Ekobudynki poddawane są ocenie pod względem ich 
jakości i wpływu na środowisko naturalne, w wyniku czego 
przyznawane są im certyfi katy. Największą popularnością cieszą 
się dwa międzynarodowe systemy certyfi kacji: Leed i Breeam. 
Wybór certyfi kowanego budynku na siedzibę biura gwarantuje 
oszczędności wynikające z jego użytkowania. Deweloperzy, 
na przykład Skanska, dodatkowo uczą swoich klientów, jak 
w pełni wykorzystać potencjał ekologicznych biur oraz domów. 

Michał Witkowski      
dyrektor ds. sprzedaży w Skanska 
Residential Development Poland

Rozwiązaniem, które pomaga 
poprawiać jakość wody 
i wygenerować oszczędności, 
jest m.in. system zmiękczający 
wodę. Dzięki zmiękczaniu wody 
możemy zmniejszyć zużycie środków 
piorących, myjących i czyszczących. 

System ten zastosowaliśmy na naszym warszawskim 
Osiedlu Mickiewicza. Był to jeden z wymogów certyfi kacji 
środowiskowej BREEAM, której został poddany budynek. 
Stosując wszystkie niezbędne do uzyskania certyfi katu 
rozwiązania, na osiedlu nie tylko oszczędzamy wodę, 
ale także zmniejszamy negatywne oddziaływanie budynku 
na środowisko naturalne. 

WODA JAKO TEMAT CSR 
– PRZEGLĄD MEDIÓW 2016 ROKU  
NAJWYŻSZA LICZBA PUBLIKACJI
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Woda w energetyce

Woda jest ważnym surowcem naturalnym w energetyce – 
zarówno odnawialnej, jak i konwencjonalnej. W elektrowniach 
konwencjonalnych, podczas procesu wytwarzania energii 
elektrycznej i cieplnej, wodę stosuje się między innymi 
do chłodzenia pracujących bloków węglowych. 
W elektrowniach przepływowych (budowanych na rzekach, 
wykorzystujących ich płynący nurt) lub szczytowo-pompowych 
(wykorzystujących różnicę poziomów pomiędzy zbiornikami 
wodnymi) woda jest surowcem produkującym energię 
elektryczną. Firmy energetyczne zwracają uwagę nie tylko 
na ilość wykorzystywanej wody, ale również na jej jakość − 
zarówno w procesie wytwórczym, jak i technologicznym 
(na etapie uzdatniania ścieków i możliwości stosowania obiegu 
zamkniętego wody). Pewne zainteresowanie budzi również 
energia geotermalna, wykorzystująca jako surowiec gorące 
wody podziemne, stanowiąca szansę na rozwój poszczególnych 
regionów – na przykład wielkopolskiego.

Niektóre regiony występują o fundusze, umożliwiające 
poprawę poprawy infrastruktury bądź jakości zasobów 
wodnych. Przykładem są władze Żywiecczyzny, które – 
zdając sobie sprawę z tego, że rzeki Soła i Koszarowa oraz 
Jezioro Żywieckie są kluczowym elementem dla ważnych 
lokalnie projektów - przystąpiły do programu rewitalizacji 
rzek, potoków oraz Jeziora Żywieckiego. W Stopnicy 
mieszkańcy zakładają instalacje do ogrzewania wody 
za pomocą kolektorów słonecznych. Dzięki temu mają ciepłą 
wodę, ogrzewaną przy pomocy odnawialnych źródeł energii, 
a gmina jest bardziej przyjazna środowisku. Natomiast 
w rejonie Siarzewa, niedaleko Ciechocinka, powstanie kolejna 
elektrownia wodna. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie 
stopnia wodnego we Włocławku oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Wisły.

Również na rynkach światowych wiele miejsca poświęca się 
kwestii wody. Sektor energetyki wciąż poszukuje innowacji 
i nowych technologii, żeby w efektywny i ekologiczny sposób 
wykorzystać wodę w swoich działaniach.

Andrzej Stangret      
kierownik Wydziału CSR i Komunikacji 
Wewnętrznej, PGE Polska Grupa 
Energetyczna

Grupa PGE na szeroką skalę 
wykorzystuje wodę do produkcji 
czystej i ekologicznej energii. 
Eksploatujemy 33 elektrownie 
wodne: 29 przepływowych oraz 
4 szczytowo-pompowe. Wszystkie 

nasze elektrownie spełniają surowe normy ekologiczne, 
a instalacje nie wpływają negatywnie na stan i parametry 
fi zykochemiczne wód. Ponadto przy elektrowniach wodnych 
budujemy przepławki umożliwiające swobodną migrację 
ryb, a praca turbin dodatkowo dotlenia wodę. Regularnie 
zarybiamy również rzeki i zbiorniki wodne. W okresach suszy 
bądź powodzi woda magazynowana w zbiornikach elektrowni 
odgrywa dużą rolę w łagodzeniu skutków ekstremalnych 
warunków pogodowych.
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Woda w produkcji 

Analizując opublikowane materiały, można wyodrębnić 
trzy największe obszary tematyczne poruszające zagadnienie 
wody w produkcji − są nimi: technologia, produkcja żywności 
oraz woda jako składnik produktu.

Artykuły związane z technologią dotyczą zarówno 
bezpośrednio uzdatniania wody, oczyszczania ścieków 
i ponownego wykorzystania wody, jak i poruszają ten temat 
w kontekście wprowadzania zmian sprzyjających oszczędzaniu 
wody w procesach produkcyjnych. Widoczne jest również 
zainteresowanie fi rm rozwijaniem pozaprodukcyjnych 
działań oszczędzających wodę. Najczęściej pojawiającymi się 
rozwiązaniami było wykorzystywanie deszczówki i ponowne 
wprowadzenie wody do procesu technologicznego 
(wg zasady circular economy) tam, gdzie jest to możliwe 
i zasadne. Produkcja żywności i napojów to kolejny najczęściej 
pojawiający się temat. Woda w procesie produkcji żywności 
pojawiała się między innymi w kontekście zmian w ustawie 
Prawo wodne.

Woda w odniesieniu do procesów produkcyjnych była 
wzmiankowana w licznych publikacjach o charakterze 
naukowym, ukazujących efekty badań przeprowadzonych 
przez branże chemiczną i technologiczną – jednak częściej 
nie jako obiekt tych badań, ale jako surowiec bądź produkt 
uboczny.

Dobre praktyki fi rm związanych z odpowiedzialnym 
wykorzystaniem wody w procesach produkcyjnych zwykle 
były opisywane bardzo ogólnie, raczej jako element 
strategii fi rmy (oszczędność wody, ponowne wykorzystanie 
oczyszczonych ścieków) niż jako główny obszar działań CSR.

Piotr Ślusarz      
dyrektor ds. sprzedaży outbound 
i produkcji, STENA Recycling Sp. z o.o.

W zakładzie recyklingu Stena 
Recycling w Swarzędzu do działania 
strzępiarki wykorzystujemy zebraną 
i oczyszczoną wodę deszczową 
oraz roztopową, gromadzoną 
z wydzielonego terenu pod strzępiarką 
o powierzchni 70 m2. Oszczędzamy 

w ten sposób 100% wody, którą należałoby zużyć. Po uprzednim 
podczyszczeniu ścieków opadowych w separatorze substancji 
ropopochodnych, gromadzone są one w zbiorniku, który rocznie 
zbiera ponad 35 m3 ścieków. Oczyszczona woda opadowa 
i roztopowa wykorzystywana jest w procesie strzępienia złomu, 
a dokładnie w I stopniu odpylania zwanego płuczką Venturiego.

Katarzyna Borucka      
dyrektor ds. korporacyjnych  
Coca-Cola HBC Polska

Coca-Cola − zarówno na poziomie 
globalnym, jak i lokalnym − od 
dawna stawia sobie bardzo ambitne
 cele w zakresie ochrony zasobów 
wodnych. Chcemy oddawać naturze 
tyle wody, ile pobieramy, i co 
najmniej tej samej jakości, jaka 

wpłynęła do naszych fabryk. Robimy to zarówno poprzez 
doskonalenie procesów produkcji (zmniejszyliśmy zużycie 
wody potrzebnej do wytworzenia 1 litra napoju z 3,24 do 
1,94 litra), jak i wdrażanie programów służących ochronie 
szczególnie cennych dla danego regionu zasobów wody. 
Od ponad 10 lat fi nansujemy Fundusz Kropli Beskidu 
skierowany do organizacji pozarządowych i społeczności 
lokalnych. W tym czasie zrealizowaliśmy 105 projektów 
z zakresu edukacji i ochrony zasobów wodnych Beskidu 
Sądeckiego, jednego z najpiękniejszych regionów Polski.

Michał Krysiak      
Producent Stewardship Manager 
Dział Crop Science Bayer

„Bioróżnorodność: woda źródłem 
wszelkiego życia” – to hasło trzeciej 
odsłony kampanii informacyjnej 
Bayer „Grunt to bezpieczeństwo”. 
Tym razem fi rma skoncentrowała 
się na ochronie czystości wód 

w gospodarstwie. Na świecie to rolnictwo wykorzystuje 
najwięcej wody, bo ponad dwie trzecie całości zużywanej przez 
człowieka. Największe ilości wykorzystuje się do produkcji 
żywności pochodzenia zwierzęcego, np. do wyhodowania 
1 ziemniaka potrzeba 25 litrów wody, wyprodukowania 
kieliszka wina 120 litrów, szklanka mleka to efekt zużycia 
200 litrów, a wyprodukowanie hamburgera pochłania 
2400 litrów wody. Oblicza się, że do 2050 roku będziemy 
musieli produkować o 60% więcej żywności niż dotychczas. 
W fi rmie Bayer planujemy działania w perspektywie wielu 
lat, nie tylko nadchodzących miesięcy – i wyrazem tego jest 
kampania „Grunt to bezpieczeństwo”.
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Edukacja na temat wody

Propagowanie wiedzy związanej z wodą skupia się przede 
wszystkim na zagadnieniu oszczędzania wody, a także 
uświadamianiu ludziom kwestii jej znaczenia dla człowieka 
i środowiska naturalnego. Tematyka ta wpisuje się w szerzej 
pojmowaną edukację ekologiczną.

Duża część materiałów prasowych dotyczących tej 
kwestii obejmuje edukowanie o wodzie w szkołach. 
W realizowanych projektach zwraca się uwagę na 
kształtowanie proekologicznych postaw wśród młodych 
ludzi, a także na angażowanie odbiorców poprzez akcje 
oraz projekty i konkursy dotyczące ochrony wody 
(np. „Tam gdzie woda – tam życie”, „Woda = życie”). 
Niejednokrotnie inicjatorami takich działań są fi rmy, 
dla których temat oszczędzania wody jest jednym 
z wiodących aspektów społecznej odpowiedzialności. 

O wodzie i jej wartości edukuje się również dorosłych. 
Przykładem takich działań jest kampania „Piję wodę z kranu”. 
W ramach podejmowanych aktywności organizowane są 
spotkania i konferencje (np. „HydroSilesia” oraz „Wiślany 
okrągły stół”), zachęca się także do działania w organizacjach 
pozarządowych (np. w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich). Ważną rolę w edukacji odgrywają same media. 
Wartością są artykuły o charakterze poradnikowym, które 
prezentują sposoby na oszczędzanie wody, a tym samym 
na oszczędzanie funduszy.

Ważnym elementem edukacji na temat wody i przypominania 
o jej znaczeniu są: Światowy Dzień Wody oraz Światowy 
Dzień Monitoringu Wód. Firmy często starają się wykorzystać 
takie okazje do prowadzenia działań komunikacyjnych oraz 
krzewienia wiedzy wśród swoich interesariuszy o potrzebie 
i konieczności ochrony zasobów wodnych.

Marta Gostkowska      
PR & Advertising Specialist Geberit

Dzięki zaangażowaniu w działania 
CSR Geberit dostrzegł problem 
nierównego dostępu do standardów 
sanitarnych w Polsce. Co roku 
fi rma organizuje akcje edukacyjne 
skierowane do dzieci i młodzieży 
oraz remonty i renowacje miejsc 
społecznie użytecznych. W 2016 

roku przeprowadziliśmy generalny remont łazienek 
w szkole podstawowej wyselekcjonowanej we współpracy 
z Fundacją Humanites – Sztuka Wychowania. Placówka została 
wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania sanitarne 
Geberit oraz ceramikę KOŁO. Prace remontowe wykonywali 
m.in. pracownicy koncernu, wolontariusze z Austrii, Niemiec 
i Szwajcarii.

Beata Łosiak      
PR Manager Grupa Hortex

W zakładach Hortex regularnie 
dokonujemy inwestycji o charakterze 
proekologicznym, infrastrukturalnym 
i jakościowym oraz przeprowadzamy 
szkolenia kształtujące świadomość 
naszych pracowników. Na terenie 
wszystkich 3 zmodernizowanych 

zakładów Hortex wdrożona została norma ochrony środowiska 
ISO 14001. Dbamy o systematyczne zmniejszanie zużycia 
wody oraz zmniejszanie ilości i poprawę jakości ścieków, które 
opuszczają nasze zakłady. Dzięki podejmowanym działaniom 
zużycie wody systematycznie zmniejsza się – w zależności 
od zakładu w ubiegłym roku spadło do kilkunastu procent 
w przeliczeniu na tonę produktu.
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Analizy tematyczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
to cyklicznie wydawane dokumenty, których celem jest dostarczenie 
podstawowych informacji na wybrany temat w zwięzłej i przystępnej 
formie oraz przedstawienie różnych punktów widzenia, które pojawiają się 
w dyskursie publicznym. Analiza wskazuje również, dlaczego dany temat 
może być istotny dla przedsiębiorstw oraz na jakie aspekty powinny one 
zwrócić uwagę w kontekście realizacji ich strategii CSR.

W ANALIZIE ZNALAZŁY SIĘ KOMENTARZE FIRM: 
Bayer, 
Coca-Cola HBC Polska, 
Geberit, 
Grupa Hortex, 
Kompania Piwowarska, 
Nałęczów Zdrój, 
PGE Polska Grupa Energetyczna, 
Skanska Residential Development Poland, 
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KONTAKT:
Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu,
e-mail: biuro@fob.org.pl,
tel. 22 627 18 71

www.odpowiedzialnybiznes.pl
#CSRwPL

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 
17 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się 
koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. 
Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca inicjatorem i partnerem 
przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który 
zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 


