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Blisko cztery lata temu na posiedzeniu 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku 
przyjęto Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. W jej ramach wyznaczono 17 celów, które 
stały się ważnym drogowskazem dla biznesu. 
Redakcja „Harvard Business Review Polska” 
we współpracy z Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu postanowiła sprawdzić, jak polski biznes 
mierzy się z tymi wyzwaniami. Joanna Socha

JAK POLSKI BIZNES 
REALIZUJE CELE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU
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CORAZ WIĘCEJ FIRM w Polsce poświęca 
uwagę społecznej odpowiedzialności 
i zrównoważonemu rozwojowi bizne-
su. Świadczy o tym chociażby nieustan-
nie wzrastająca liczba dobrych prak-
tyk zgłaszana do corocznego raportu 

„Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre 
Praktyki”, przygotowywanego przez 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
W ubiegłorocznej edycji po raz pierwszy 
liczba działań zgłoszonych przez firmy 
przekroczyła 1000, a w tym roku –1500. 
W tegorocznej edycji znalazło się aż 
1549 praktyk (826 nowych i 723 długo-
letnie) zgłoszonych przez 229 firm.

To mniej więcej 30-procentowy wzrost 
w stosunku do roku ubiegłego, kiedy 177 
firm przesłało 639 nowych i 551 długo-
letnich praktyk. Marzena Strzelczak, 
dyrektor generalna Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, zwraca uwagę, że co-
raz więcej małych i średnich firm zgłasza 
dobre praktyki. „Spośród firm, które po-
dzieliły się najlepszymi praktyki, prawie 
60 to przedsiębiorstwa małe lub śred-
nie. Największa firma, która zgłosiła do-
bre praktyki, zatrudnia około 60 tysięcy 
osób, najmniejsza to jednoosobowa dzia-
łalność – podkreśla Marzena Strzelczak. – 
Oznacza to, że wielkość firmy nie stanowi 
dziś przeszkody w tym, żeby prowa-
dzić biznes w sposób odpowiedzialny. 
Co ciekawe, również coraz więcej no-
wych przedsiębiorstw, w tym start-upów, 
odpowiedzialność ma wpisaną w mo-
del biznesowy”.

Podobnie jak w dwóch poprzednich 
edycjach polskie firmy najbardziej ak-
tywnie działają na rzecz realizacji czwar-
tego celu (dobra jakość edukacji), w ra-
mach którego zostało zgłoszonych aż 
351 praktyk, oraz na rzecz realizacji celu 
trzeciego (dobre zdrowie i jakość życia), 
w związku z którym zgłoszono 317 prak-
tyk. Do najczęściej urzeczywistnianych 
celów należą również cel ósmy – wzrost 
gospodarczy i godna praca – (214 prak-
tyk), cel dwunasty – odpowiedzialna 
produkcja i konsumpcja – (175 praktyk) 
oraz cel jedenasty – zrównoważone 
miasta i społeczności – (122 praktyki). 

redukować nierówności, budować spra-
wiedliwy system społeczny, promować 
odpowiedzialne zarządzanie surowcami 
naturalnymi i ekosystemami. Z danych 
GUS wynika, że w 2017 roku poniżej 
poziomu minimum egzystencji żyło 4,3% 
osób. W 2016 poniżej tej granicy żyło 
4,9% osób, w 2015 – 6,5%, a w 2014 – 
7,4%. Spadek odsetka osób żyjących 
poniżej granicy skrajnego ubóstwa może 
cieszyć, ale celem jest całkowite jego 
wyeliminowanie. Polskie firmy zgłosiły 
do raportu FOB za 2018 rok 41 praktyk 
dotyczących walki z ubóstwem.

Nieco mniej praktyk, bo 31, zosta-
ło zgłoszonych w odniesieniu do celu 
nr 2 – walki z głodem. Cel ten zakłada 
eliminację głodu, osiągnięcie bezpie-
czeństwa żywnościowego, lepsze od-
żywianie się oraz promocję zrówno-
ważonego rolnictwa. Jest on związany 
także z celem nr 12, odnoszącym się do 
odpowiedzialniej konsumpcji i produk-
cji (do którego przypisanych zostało 
aż 175 praktyk polskich firm). Okazu-
je się, że polski biznes chętnie włącza 
się w akcje związane z ruchem zero 
waste, dzięki czemu żywność trafia do 
najuboższych. Przykłady? W 2018 roku 
sieci handlowe i firmy z sektora HoReCa 
zdecydowały się na przekazywanie part-
nerom społecznym, takim jak Caritas 
i Federacja Polskich Banków Żywności, 
towarów spożywczych o bliskim upływie 
przydatności do spożycia. Niektóre fir-
my z kolei organizują okolicznościowe 
akcje na rzecz potrzebujących. Pracow-
nicy firmy Groupon, na przykład, w ra-
mach wolontariatu pracowniczego od 
pięciu lat tworzą drużyny mikołajkowe, 
które w okresie bożonarodzeniowym 
przygotowują prezenty dla podopiecz-
nych domów dziecka oraz wspierają zbie-
ranie środków na zakup jedzenia dla 
osób potrzebujących.

Działania na rzecz zmniejszenia ubó-
stwa i głodu wiążą się również z celem 
nr 10, który zakłada walkę z nierównoś-
ciami – w krajach i między krajami. Cho-
dzi dokładnie o stopniowy wzrost docho-
dów uzyskiwanych przez najbiedniejsze 

Warto też zwrócić uwagę na znaczny 
wzrost liczby praktyk odnoszących się 
do celu trzynastego – działań w dziedzi-
nie klimatu – z 41 do 115 w najnowszej 
odsłonie raportu.

Mniej popularny okazał się cel 
czternasty, odnoszący się do życia pod 
wodą. Na jego użytek firmy zgłosiły tyl-
ko 8 praktyk. Niewiele dobrych do-
świadczeń zostało również zgłoszonych 
w ramach celu szóstego – czysta woda 
i warunki sanitarne – (18) oraz celu 
piątego – równość płci – (23). Marzena 
Strzelczak podkreśla jednak, że liczba 
zgłoszonych praktyk nie powinna być 
jedynym wyznacznikiem zaangażowania 
i jakości realizowanych działań. „Choć 
na rzecz celu trzynastego, związanego 
z klimatem, zgłoszono aż 115 praktyk, 
to nasze obserwacje i badania pokazu-
ją, że jest to jeden ze słabiej realizowa-
nych celów przez firmy w Polsce. Wiele 
zgłoszonych praktyk obejmuje działania 
edukacyjne, które są oczywiście waż-
ne, ale to zdecydowanie za mało, żeby 
realnie wpłynąć na klimat. Tak napraw-
dę wyzwaniem w takim kraju jak Polska 
jest odejście od paliw kopalnych. Nieste-
ty, potrzebujemy wielu lat, aby to zmie-
nić. Klimat to zresztą pięta achillesowa 
wielu organizacji nie tylko w Polsce, ale 
też na świecie. Spowodowanie, by biznes 
poważnie podchodził do wyzwań klima-
tycznych, jest zadaniem globalnym” – 
tłumaczy Marzena Strzelczak.

Opierając się na danych z raportu 
Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre 
Praktyki 2018 i na wątkach rozmowy 
z dyrektor generalną Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, podsumowujemy rea-
lizację konkretnych celów zrównoważo-
nego rozwoju w naszym kraju.

Walka z ubóstwem, 
głodem i nierównościami
Cel nr 1 odnosi się do eliminacji ubóstwa 
we wszystkich jego formach na całym 
świecie. Aby przybliżać się do jego osiąg-
nięcia, należy promować zrównoważony 
wzrost ekonomiczny, czyli na przykład 
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40% populacji na poziomie wyższym niż 
średnia krajowa. Polskie firmy zgłosiły 
do raportu FOB 91 praktyk związanych 
z realizacją tego celu.

Wspieranie różnorodności
W tym roku kwestie promowania róż-
norodności i budowania włączających 
miejsc pracy są licznie reprezentowa-
ne w raporcie dobrych praktyk. Wpi-
sują się one w treść zarówno celu nr 8 – 
wzrost gospodarczy i godna praca – który 
zakłada wspieranie stabilnego, zrówno-
ważonego i inkluzywnego wzrostu gospo-
darczego (214 praktyk), jak i celu nr 5, 
dotyczącego równości płci, w ramach 
którego zgłoszono 23 praktyki. Co cieka-
we, praktyk wspierających cel nr 5 było 
mniej niż w roku poprzednim, ale – jak 
podkreśla Marzena Strzelczak – nie 
oznacza to, że temat ten jest przez polski 
biznes marginalizowany.

„Realizując postulat różnorodności, 
firmy w Polsce zazwyczaj koncentrują 
się na kwestiach awansów kobiet i ich 
reprezentacji na najwyższych szczeb-
lach. To bardzo ważne, ale wzmacnianie 
pozycji kobiet wymaga kompleksowych 
działań. Nie tylko zwiększania ich licz-
by na wysokich stanowiskach – co bę-
dzie skutkiem pewnych działań – ale 
również pomocy w łączeniu obowiąz-
ków zawodowych z rodzinnymi. Jednym 
z ciekawych rozwiązań jest na przy-
kład promocja pełnienia ról opiekuń-
czych przez mężczyzn (co również prze-
kłada się na rozwój zawodowy kobiet). 
Obecnie, jak wynika z raportu Pracuj.pl 
Rodzice w pracy. Życie na pełen etat 
z 2018 roku, tylko 1% mężczyzn korzy-
sta z dłuższego urlopu (do 12 miesięcy) 
w porównaniu z ok. 70% kobiet. Biz-
nes ma tutaj bardzo duże pole do po-
pisu – podsumowuje Marzena Strzel-
czak. – Warto uświadomić sobie, że 
troska o różnorodność to nie tylko rów-
nouprawnienie płci, ale również zarzą-
dzanie różnymi pokoleniami w miejscu 
pracy czy na przykład wspieranie róż-
nych grup wiekowych (zatrudnianie 

dodatkowych, uczestnictwo w kur-
sach językowych). Jakość życia wpływa 
na wykształcenie, z kolei wykształce-
nie wpływa na późniejsze odnalezienie 
się na rynku pracy. Z danych GUS 
wynika, że w Polsce w 2017 roku wydat-
ki publiczne z budżetu państwa i budże-
tów samorządowych na oświatę i wycho-
wanie wyniosły 71,9 miliarda złotych, 
co stanowiło 3,6% PKB.

Jakie działania podejmują polskie 
firmy w celu wyrównania dostępu 
do edukacji? Przykładowo Henkel Pol-
ska organizuje konkurs grantowy Eko 
Odkrywcy, skierowany do dzieci i mło-
dzieży z placówek edukacyjnych w całym 
kraju. Konkurs polega na opracowaniu 
pomysłu na projekt pozwalający badać 
i wyjaśniać prawa zachodzące w przyro-
dzie, który jednocześnie będzie związa-
ny z ochroną środowiska. Nagrodą jest 
grant na realizację projektu przyznawa-
ny trzem zespołom. Z kolei zespół, któ-
ry otrzyma najwięcej głosów w głoso-
waniu internautów, otrzymuje nagrodę 
specjalną, którą może być na przykład 
wyprawa badawcza.

osób 50+). W tym obszarze jest również 
wiele do zrobienia”. 

Jakość życia i edukacji
Aż 317 praktyk polskie firmy zgłosiły 
w odniesieniu do celu nr 3 – dobre zdro-
wie i jakość życia – i aż 351 w ramach 
realizacji celu nr 4 – dobra jakość eduka-
cji. Eksperci są zgodni co do tego, że do-
stęp do edukacji stanowi fundament 
dla polepszenia jakości życia i jest jed-
nym z nieodzownych warunków osiąg-
nięcia zrównoważonego rozwoju. Dane 
UNICEF dotyczące edukacji są jednak 
zatrważające! W 2016 roku aż 263 mi-
liony dzieci (poniżej 17. roku życia) nie 
chodziły do szkoły, co stanowi ¹⁄5 (sic!) 
globalnej populacji dla tej grupy wie-
kowej. Aż 63 miliony z tej grupy to dzieci 
w wieku od 6 do 11 lat.

W Polsce dzieci i młodzież mają do-
stęp do bezpłatnej edukacji. Jej jakość 
nadal jednak zależy od tego, z jakiej 
miejscowości (jak dużej) pochodzi 
dziecko oraz jaka jest sytuacja mate-
rialna jego rodziny (dostęp do zajęć ZD
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W tym roku kwestie promowania różnorodności 
i budowania włączających miejsc pracy są licznie 
reprezentowane w raporcie dobrych praktyk.
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JAK PRZYSPIESZYĆ REALIZACJĘ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POLSCE

Nie ma uniwersalnej definicji zrównowa-
żonego rozwoju (zarówno całościowej, 
jak i jej elementów), która mogłaby 
być zaakceptowana przez wszystkich. 
Na przeszkodzie stoją różnice w spo-
łecznych preferencjach, poglądach 
i wyznawanych wartościach. Nie chodzi 
tu tylko o abstrakcyjne problemy 
równowagi różnych systemów (np. eko-
nomicznych bądź ekologicznych) czy 
o sprawiedliwość międzypokoleniową, 
ale także o takie kwestie jak nierówności 
dochodowe. Czy zerowe nierówności 
są pożądanym stanem oraz czy są moż-
liwe do osiągnięcia i do utrzymania? 
Z pewnością nie, natomiast trudno jest 
ustalić, jaki jest optymalny społecznie 
poziom nierówności.

Problemy z definiowaniem zrówno-
ważonego rozwoju przekładają się na 
problemy z jego mierzeniem, a te z kolei 
utrudniają skuteczne wdrożenie tych 
celów w ramach polityki publicznej. 
Dobrą ilustracją tego faktu jest Agenda 
2030. W 2015 roku kraje członkowskie 
ONZ podjęły wspólne zobowiązanie 
do realizacji 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju (SDG). Obecnie bezpośrednie 
stosowanie Agendy 2030 przez rządy 
(do prowadzenia realnej polityki, nie 
do działań wizerunkowych) jest praktycz-
nie niemożliwe, co wynika z następują-
cych powodów:
• Brak podstawy teoretycznej – Cele 
Zrównoważonego Rozwoju nie są oparte 
na całościowej analizie teoretycznej, 
toteż w oficjalnych dokumentach nie ma 
żadnej informacji o potencjalnych syner-
giach między celami. Przez to Agenda 
2030 nie jest gotowym drogowskazem 
dla polityki publicznej i wymaga dodatko-
wych analiz.

• Ograniczona dostępność wysokiej 
jakości wskaźników i danych – w przy-
padku niektórych celów istotnie utrudnia 
to wiarygodny pomiar zmian, a tym 
bardziej zmian wywoływanych przez 
interwencje państwa.
• Nieprecyzyjna treść Agendy 2030, 
utrudniająca jednoznaczne przyporząd-
kowanie wskaźników. Według badania 
International Council for Science „Review 
of the Sustainable Development Goals: 
The Science Perspective” z 2015 roku 
tylko 29% ze 169 zadań wyznaczonych 
w ramach SDG jest wystarczająco jasno 
sformułowanych.

Mimo problemów definicyjnych 
i praktycznych warto poszukiwać jak 
najlepszych metod mierzenia zrównowa-
żonego rozwoju, gdyż wywiera on coraz 
większy wpływ na politykę publiczną i na 
przedsiębiorstwa. Szczególnie potrzebne 
są takie analizy ilościowe, które mogą 
bezpośrednio służyć jako drogowskaz 
dla polityki gospodarczej, społecznej 
czy skierowanej na ochronę środowiska. 
Takich publikacji jest wciąż za mało, szcze-
gólnie w polskiej literaturze, natomiast 
zbyt dużo jest opracowań, w których 
dominują subiektywne oceny wartościu-
jące, niekiedy radykalne.

Jak przyspieszyć realizację 
Agendy 2030 w Polsce
Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 
(obecnie MPiT) Deloitte opracował eks-
pertyzę, której celem było wyznaczenie 
tzw. akceleratorów zrównoważonego 
rozwoju. Akceleratory SDG zdefiniowano 
jako takie obszary polityki publicznej, 
w których dodatkowe wydatki publiczne 
lub programy mogą wywołać pozytywny 
efekt netto w jednym celu lub większej 

liczbie celów, bez pogarszania wyników 
w pozostałych. Innymi słowy, są to takie 
obszary, w których istnieje największy 
potencjał do poprawy realizacji SDG 
w Polsce. Zakres analizy obejmował tylko 
aktywność sektora publicznego, co nie 
oznacza, że wyłącznie państwo może 
wspierać osiąganie Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju.

Akceleratory zostały wyznaczone 
na podstawie wieloetapowej analizy 
ilościowej, na potrzeby której zebrano 
dane historyczne o blisko 200 wskaźni-
kach zrównoważonego rozwoju dla Polski 
za okres 1990–2015. Ze względu na ogrom 
danych do analizy wykorzystano eksplo-
racyjną analizę czynnikową oraz modele 
szeregów czasowych VECM.

W uzyskanych wynikach potwierdza 
się, że Polska powinna ograniczyć nie-
efektywność w sektorze rolnictwa i ener-
getyki. W przypadku rolnictwa warto 
rozważyć inwestycje w uprawy ekolo-
giczne i w prace badawczo-rozwojowe. 
Są to interesujące kierunki, wymieniane 
w debacie publicznej rzadziej niż na przy-
kład promowanie dużych gospodarstw 
rolnych. W przypadku energii Polska 
potrzebuje nie tylko zwiększenia efek-
tywności energetycznej (np. poprzez 
termomodernizację), lecz także znacznie 
większego udziału źródeł odnawialnych 
oraz rozwoju niskoemisyjnego transportu. 
Wyniki wskazują też na niedofinansowa-
nie ochrony zdrowia w Polsce. Zwiększe-
nie nakładów na ten cel może przyczynić 
się do zwiększenia prognozowanej dłu-
gości życia oraz do poprawy ogólnego 
stanu zdrowia społeczeństwa. Polska 
może również przyczynić się do szybszej 
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwo-
ju przez kraje rozwijające się, zwiększając 
z nimi wymianę handlową.

Damian OlkO jest ekspertem 
w zespole analiz ekonomicznych 
Deloitte.

W publikacjach naukowych można doliczyć się nawet 100 definicji 
zrównoważonego rozwoju. Według jednej z najpopularniejszych, 
pochodzącej z tzw. raportu Brundtlanda z 1987 roku, jest to rozwój 
zaspokajający potrzeby obecnego pokolenia bez ograniczania 
szansy realizacji potrzeb przyszłych pokoleń.
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Polskie firmy często wspierają re-
alizację tego celu, zgłaszając inicjaty-
wy związane z tworzeniem innowacji. 
Należą do nich m.in. hacka thony po-
święcone promowaniu realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. Forum Od-
powiedzialnego Biznesu rok temu zor-
ganizowało taki właśnie hackathon. 
Najbardziej nowatorskie rozwiązania 
zostały zaprezentowane podczas targów 
CSR w 2018 roku. Kompania Piwowar-
ska wyróżniła wówczas projekt, który 
ogranicza nieodpowiedzialną konsump-
cję alkoholu. Była to aplikacja w formie 
chatbotu, która przypominała imprezo-
wiczom o odpowiedzialnym spożywaniu 
trunków. Z kolei BNP Paribas poszukiwał 
pomysłu na poszerzenie dostępności 
swoich usług mobilnych. Zwyciężyła apli-
kacja, która ma wspierać osoby starsze 
w korzystaniu z nowoczesnych techno-
logii, w tym z bankowości internetowej. 
Co ciekawe, pierwszy w Polsce hacka-
thon dla SDG zrealizował w 2017 roku 
Główny Urząd Statystyczny.

Ostatni na liście Celów Zrównoważo-
nego Rozwoju – cel nr 17: partnerstwo 
na rzecz celów (43 zgłoszone praktyki) – 
zakłada działania zmierzające do oży-
wienia globalnego partnerstwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Chodzi tu 
o partnerską współpracę między rząda-
mi, sektorem prywatnym i społeczeń-
stwem obywatelskim. I jest to kluczowy 
element w celu wdrażania Celów Zrów-
noważonego Rozwoju. Bez współpracy 
pomiędzy różnymi interesariuszami 
i bez stworzenia ekosystemu wzajemnie 
wspierających się stron nie ma szans na 
skuteczne wyeliminowanie najważniej-
szych wyzwań wskazanych przez glo-
balnych liderów. O tym, jak ta idea jest 
realizowana w praktyce, opowiadają na 
kolejnych stronach magazynu przedsta-
wiciele biz nesu i fundacji korporacyj-
nych zaproszeni przez redakcję „Harvard 
Business Review Polska” .

 

JOanna SOcha,  
redaktorka „Harvard Business 
Review Polska”

eliminowania plastiku i smogu. To, zda-
niem Marzeny Strzelczak, ma ogromny 
wpływ na firmy. Zdają sobie one sprawę, 
że młode osoby są bardzo wyczulone na 
kwestie szeroko pojętej ekologii. „Akcje 
takie jak »Piątek dla przyszłości« są do-
wodem na to, że wzory konsumpcji będą 
musiały się zmienić. A firmy będą musia-
ły się do tego dostosować”.

I już się dostosowują, zwłaszcza kon-
cerny globalne. Świadczy o tym zobo-
wiązanie, jakie podjęło 250 światowych 
marek, takich jak Coca-Cola czy Nestlé. 
Zadeklarowały one wyeliminowanie ze 
swoich cyklów produkcji jakichkolwiek 
plastikowych odpadów oraz inwestowa-
nie do 2025 roku w nowe technologie 
wspierające recykling. ONZ uznała tę ini-
cjatywę za najbardziej ambitne przedsię-
wzięcie na froncie walki z plastikowym 
zanieczyszczeniem na świecie.

Polskie firmy przedstawiły również 
liczne praktyki odnoszące się do celu 
nr 11 – zrównoważone miasta i społecz-
ności – (122 zgłoszenia). „O zrównowa-
żonych miastach słyszy się coraz częściej. 
Samorząd Słupska na przykład coraz 
lepiej rozumie swoją rolę w budowaniu 
przyszłości harmonijnie rozwijającego 
się miasta, a biznes będzie zaintereso-
wany tym, żeby zrównoważone miasta 
wspierać” – mówi Marzena Strzelczak.

Zdecydowanie mniej inspiracji do-
starczył naszym firmom cel nr 14 – życie 
pod wodą – (8 praktyk) oraz cel nr 15 – 
życie na lądzie – (73 zgłoszone praktyki). 
Zdaniem Marzeny Strzelczak, wraz ze 
wzrostem znaczenia globalnie pojmo-
wanej ochrony środowiska może rów-
nież wkrótce wzrosnąć w Polsce dbałość 
o zasoby morskie i ekosystemy lądowe.

Innowacje i partnerstwa 
na rzecz otoczenia
Cel nr 9 Zrównoważonego Rozwoju 
zakłada budowanie stabilnej infra-
struktury, promowanie zrównoważo-
nego uprzemysłowienia oraz wspiera-
nie innowacyjności. W ramach tego 
celu zgłoszonych zostało aż 91 praktyk.

Z jakością życia związany jest również 
cel nr 6 – czysta woda i warunki sanitar-
ne – (18 praktyk) oraz cel nr 7 – czysta 
i dostępna energia – który zakłada za-
pewnienie wszystkim dostępu do źródeł 
stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej 
energii po przystępnej cenie (37 praktyk).

Pokój, sprawiedliwość i silne insty-
tucje, czyli cel nr 16, w ramach którego 
zgłoszonych zostało 39 praktyk, rów-
nież związany jest z jakością życia. Jego 
realizacja ma bowiem zapewnić wszyst-
kim ludziom dostęp do wymiaru spra-
wiedliwości. Sprzyja też budowaniu 
na wszystkich szczeblach skutecznych 
i odpowiedzialnych instytucji, przeciw-
stawiających się wykluczaniu.

Troska o środowisko
W roku 2018 w Katowicach odbył się 
Szczyt Klimatyczny. Zdaniem Marzeny 
Strzelczak, wpłynęło to korzystnie 
na świadomość Polaków dotyczącą tego, 
jak ważna jest ochrona środowiska, 
ale przed naszym krajem wciąż jeszcze 
długa droga do autentycznej poprawy 
w tej sferze życia. Z danych Światowej 
Organizacji Zdrowia wynika, że w Pol-
sce znajduje się aż 36 z 50 najbardziej 
zanieczyszczonych miast w Europie. 
Do raportu Odpowiedzialny Biznes 
w Polsce. Dobre Praktyki 2018 zgłoszo-
nych zostało aż 115 praktyk odnoszą-
cych się do realizacji celu nr 13 – działa-
nia w dziedzinie klimatu.

„Cieszy nas, że firmy licznie zgłasza-
ją praktyki odnoszące się do działań 
na rzecz klimatu oraz tworzenia zrówno-
ważonych miast i społeczności. Ale więk-
szość z tych praktyk obejmuje działania 
edukacyjne, a to zdecydowanie za mało. 
Pocieszeniem jest to, że na znaczeniu 
zyskują programy związane z kształto-
waniem gospodarki obiegu zamkniętego 
czy stosowaniem podejścia zero waste” – 
mówi Marzena Strzelczak.

Zwraca również uwagę na dużą rolę 
mediów oraz akcji takich jak „Piątek 
dla przyszłości” (zorganizowany przez 
młodzież na całym świecie) w promocji 
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Walka z ubóstwem, zmniejszanie nierówności społecznych 
i redukowanie negatywnego wpływu przemysłu na środowisko 
to tylko niektóre z bolączek, z którymi mierzą się firmy w Polsce. 
Jak radzą sobie po blisko czterech latach od ogłoszenia 
celów zrównoważonego rozwoju? Na to pytanie odpowiadają 
zaproszeni przez redakcję „Harvard Business Review Polska” 
przedstawiciele biznesu i fundacji korporacyjnych.
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PRAWIE CZTERY LATA funkcjonowania 
celów zrównoważonego rozwoju (SDG) 
zmieniły podejście firm do prowadze-
nia biznesu. Ich działania związane ze 
społeczną odpowiedzialnością coraz rza-
dziej przypominają doraźne, niezwiąza-
ne ze sobą akcje. Częściej są to świadome 
kroki wpisane w długofalową strate-
gię firmy. O zmianie jakościowej świad-
czą wypowiedzi zaproszonych do debaty 
redakcyjnej „Harvard Business Review 
Polska” gości.

Ci zwrócili uwagę na takie trendy 
obecne na polskim rynku, jak: stopnio-
wy wzrost dobrych praktyk zgłaszanych 
przez firmy do corocznych raportów 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpo-
wiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Prak-
tyki, ożywione dyskusje wokół tematów 
dotyczących klimatu i środowiska, włą-
czanie konkretnych SDG w strategię 
organizacji, budowanie partnerstw.

Polskie firmy coraz świadomiej rea-
lizują SDG. „Współczesne przedsiębior-
stwa śmiało wybierają takie cele zrów-
noważonego rozwoju, które są dla nich 
ważne, i na ich podstawie budują swo-
ją strategię biznesową” – stwierdziła 
Marzena Atkielska z Fundacji Santan-
der Bank. Zdaniem zaproszonych gości, 
z takiego podejścia wynikają bardziej 

debaty przekonywali, że biznes w Pol-
sce podejmuje różnorodne działa-
nia, których celem jest właśnie walka 
z ubóstwem. Do dobrych praktyk nale-
żą projekty edukacyjne i stypendialne, 
skierowane do różnych grup dzieci 
i młodzieży, czy też redukowanie barier 
(w tym finansowych), z którymi na co 
dzień mierzą się osoby z różnego typu 
deficytami ruchowymi.

Zaproszeni goście podczas debaty 
dużo uwagi poświęcili celowi nr 3, czyli 
dobremu zdrowiu i jakości życia. W tym 
kontekście skoncentrowali się m.in. 
na odpowiedniej edukacji żywieniowej, 
która ma kluczowy wpływ na realizację 
tego celu. Agnieszka Dolna z Fundacji 
NUTRICIA – organizacji, która troskę 
o zdrowie wpisała w swoją misję i strate-
gię – podawała przykłady licznych pro-
jektów edukacyjnych, realizowanych 
w Polsce, których celem jest edukacja 
rodziców, lekarzy i położnych, dotyczą-
ca znaczenia żywienia w 1000 pierw-
szych dni życia człowieka już od poczę-
cia. Inne działania, które mają wspierać 
zdrowie, promuje Santander Consumer 
Bank. Firma organizuje wydarzenia 
sportowe, promuje ideę polskiej trans-
plantologii, przybliża problemy, z jakimi 
w codziennym życiu zmagają się chorzy 

przemyślane działania. Jak przekonuje 
Agnieszka Dolna z Fundacji NUTRICIA, 
firmy coraz rzadziej prowadzą przypad-
kowe projekty, ich działania są ukierun-
kowane. Cele SDG coraz częściej trak-
towane są jako drogowskaz bardziej 
odpowiedzialnego, lepszego funkcjono-
wania na rynku i zrównoważonego spo-
sobu prowadzenia biznesu.

Polski biznes, oprócz długotermi-
nowego myślenia o kwestiach zrówno-
ważonego rozwoju, coraz więcej uwagi 
przywiązuje do nawiązywania part-
nerstw. Zdaniem Adama Piwka z Santan-
der Consumer Banku, polskie firmy nie 
chcą już działać w pojedynkę, ale szukają 
i znajdują sojuszników po stronie orga-
nizacji pozarządowych lub administracji 
publicznej. „Przedsiębiorstwa widzą, 
że wspólnie z partnerami można osiąg-
nąć różne cele dużo szybciej i bardziej 
skutecznie” – twierdzi.

Dobre zdrowie i jakość życia
Eliminacja ubóstwa we wszelkich jego 
formach (cel nr 1 zrównoważonego roz-
woju) jest jednym z najbardziej palących 
wyzwań globalnych, a jednocześnie klu-
czowym elementem dla osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy 

EwElina SEgEt, 
PKN Orlen

joanna Socha, 
„Harvard Business 
Review Polska”

MagdalEna 
grońSka, 
Lafarge

MarzEna 
atkiElSka, 
Fundacja 
Santander Bank

agniESzka 
dolna,  
Fundacja  
NUTRICIA

adaM PiwEk, 
Santander 
Consumer Bank
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na mukowiscydozę. PKN ORLEN z ko-
lei zaangażował się we wsparcie rozwoju 
sportu profesjonalnego i amatorskiego 
oraz  promowanie badań profilaktycz-
nych w ramach ogólnopolskiego progra-
mu „Po pierwsze, zdrowie”.

„Świadome społeczeństwo to też 
świadomi klienci, którzy będą wymagać 
najlepszych produktów. Dzięki temu fir-
my się mobilizują i nieustannie ulepszają 
swoje produkty, szukają innowacyjnych 
rozwiązań. To jest zysk obopólny, ponie-
waż klient otrzymuje dostęp do usług, 
które spełniają jego oczekiwania, a firmy 
lepiej rozumieją swoją rolę i stają się bar-
dziej odpowiedzialne” – przekonywała 
Ewelina Seget z PKN ORLEN.

O tym, że zysk jest obopólny, świad-
czy przykład podany przez Agnieszkę 
Dolną. Stwierdziła, że na podstawie wy-
ników badań sposobu żywienia i stanu 
odżywienia niemowląt i małych dzie-
ci w Polsce, które zainicjowała i prze-
prowadziła Fundacja NUTRICIA, firma 
fundator zdecydowała się zmienić ofe-
rowane przez siebie produkty w taki 
sposób, by rozwiązywały najczęściej 
występujące problemy żywieniowe, jak 
np. niedobór witamin i składników mi-
neralnych w diecie. Organizacja zmieniła 
także sposób komunikacji ze społeczeń-
stwem, powołała do życia edukacyjny 
program 1000 pierwszych dni dla zdro-
wia. Okazało się bowiem, że niewłaściwa 
dieta dzieci była wynikiem m.in. tego, 
że rodzice miewali trudności ze zrozumie-
niem naukowo sformułowanych zaleceń.

Klimat i środowisko
Eksperci podjęli również temat ochro-
ny środowiska i klimatu. Ich zdaniem, 
sam fakt, że światowi liderzy spotkali 
się w ubiegłym roku w Katowicach, aby 
dyskutować o przyszłości świata, świad-
czy o tym, że ten temat nabrał w Polsce 
szczególnego znaczenia. Czy polski 
biznes jest jednak świadomy wyzwań 
związanych z klimatem i czy podejmo-
wane przez niego inicjatywy są wystar-
czające, by zmierzyć się z wyzwaniami? 

Pozostali uczestnicy debaty zga  - 
dzali się ze stwierdzeniem, że współpra- 
ca i dialog z lokalnymi społecznościami 
mają kluczowe znaczenie dla rozwoju 
biznesu. Zwłaszcza wówczas, gdy zakła-
dy produkcyjne firm powstają w małych 
miejscowościach, w których lokalne spo-
łeczności niekoniecznie chcą mieć nowe-
go sąsiada, który ingeruje w ich otocze-
nie. W takiej sytuacji kluczowe okazują 
się rozmowa i partnerstwo, na co zwróci-
ła uwagę Magdalena Grońska z Lafarge. 
W tym celu firmy organizują m.in. progra-
my grantowe, których celem jest angażo-
wanie lokalnych środowisk oraz integro-
wanie ich z biznesem. Tak postępuje na 
przykład Fundacja Santander Bank, która 
realizując konkurs grantowy „Tu miesz-
kam, tu zmieniam”, przekazuje pieniądze 
na realizację zainicjowanych przez lokal-
ne społeczności projektów. Warunkiem 
otrzymania dofinansowania jest to, aby 
projekt odbywał się właśnie lokalnie i był 
dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Partnerstwo, zdaniem ekspertów, 
może wykraczać poza współpracę 
z mieszkańcami. Warto, jak przekony-
wała Ewelina Seget, wykorzystywać 
potencjał partnerów społecznych i budo-
wać sieć partnerstw – angażować miej-
scowe organizacje pozarządowe w lokal-
ne inicjatywy, a te realizujące projekty 
ogólnopolskie włączać w programy rzą-
dowe. Dziś firmy w Polsce mogą dołączyć 
do takich inicjatyw, jak np. Partnerstwo 
na rzecz Dostępności autorstwa Mini-
sterstwa Inwestycji i Rozwoju czy też 
Partnerstwo na rzecz realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, 
będące pomysłem Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii.

Zaproszeni goście nie mieli wątpli-
wości, że prowadzenie odpowiedzialne-
go biznesu się opłaca. Sukces biznesowy 
zależy w końcu w dużej mierze od zaufa-
nia, jakie się zbuduje wśród klientów – 
a to zaufanie zależy od uwzględnienia 
celów społecznych.

Opracowanie redakcyjne: 
joanna Socha

Redakcyjni goście wyrażali taką na-
dzieję. Ewelina Seget zwróciła uwagę 
na rosnącą liczbę działań edukacyjnych 
i praktycznych rozwiązań związa-
nych z ochroną środowiska i jako przy-
kład podała panele fotowoltaiczne oraz 
pierwsze ładowarki do pojazdów elek-
trycznych na stacjach ORLEN.

Z ochroną środowiska związany jest 
również temat zrównoważonych miast. 
Istnieje wiele wyzwań, którym współ-
czesne firmy muszą sprostać, aby mia-
sta nie tylko tworzyły nowe miejsca 
pracy i jednocześnie nie nadwerężały 
dostępnych zasobów. Eksperci są jed-
nak dobrej myśli, jeśli chodzi o wdraża-
nie innowacyjnych rozwiązań, ponie-
waż innej drogi nie ma. Populacja osób 
zamieszkujących miasta nieustannie 
rośnie, dlatego niektóre przedsiębior-
stwa, jak Lafarge, inwestują w energo-
oszczędne materiały budowlane pocho-
dzące z recyklingu.

Myśl globalnie, działaj lokalnie
Chociaż zrównoważony rozwój jest 
celem globalnym, to żeby zrealizować 
związane z nim zamierzenia, koniecz-
ne są lokalne działania i lokalni liderzy. 
Ich znalezienie nie należy do łatwych 
zadań, ale zdecydowanie się opłaca. 
Adam Piwek wymienił szereg korzyści 
wynikających z zaangażowania lokal-
nych społeczności w działania CSR-owe. 
Powiedział, że Santander Consumer 
Bank od czterech lat prowadzi ogólno-
polską Akademię Zdrowia, w ramach 
której organizuje bezpłatne treningi 
nordic walkingu z udziałem lokal-
nych instruktorów. Ci uczą Polaków, 
jak prawidłowo używać kijków do nor-
dic walkingu i dbać o swoje zdrowie, 
korzystając z różnych form rekreacji 
i aktywności fizycznej. „W 2018 roku 
treningi odbywały się w 172 miejsco-
wościach. Dzięki aktywności i chary-
zmie lokalnych liderów w miasteczkach 
mających kilka tysięcy mieszkańców 
w zajęciach bierze udział nawet kilkaset 
osób!” – przekonywał Piwek.
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jednym z filarów działalności bizneso-
wej, ale również rozwiązaniem przyno-
szącym wymierne korzyści społeczne. 
Program MultiSport uświadamia nam, 
że każde nowe lub modyfikowane roz-
wiązanie oprócz efektów biznesowych 
może mieć także pozytywny wpływ na 
ład korporacyjny, środowisko naturalne, 
relacje z klientami, partnerami czy użyt-
kownikami naszych produktów.

Strategia wzajemnych korzyści
Wierzymy, że najlepsze rozwiązania są 
efektem pracy zespołowej, dlatego w Be-
nefit Systems dbamy o środowisko natu-
ralne, zachęcamy interesariuszy do rea-
lizowania postanowień naszego kodeksu 
etycznego, wspieramy klientów w two-
rzeniu zdrowych i przyjaznych miejsc 
pracy, dzieląc się doświadczeniami oraz 
organizując inicjatywy specjalne. W Be-
nefit Systems tworzymy środowisko 
pracy otwarte na różnorodność i rozwój, 
w którym panują jasne zasady. Wsłuchu-
jemy się w potrzeby naszych pracowni-
ków, którzy chcą mieć aktywny udział 
w realizacji działań społecznych. Oddol-
ne działania pracowników sprawiły, 
że w 2015 roku uruchomiliśmy program 
wolontariacki Dobry MultiUczynek, 
z którego środków od roku 2018 korzy-
stają również użytkownicy kart Multi-
Sport, wspierający społeczności lokalne.

Zdrowie w centrum uwagi
Od lat analizujemy poziom aktywności 
fizycznej w Polsce. Badania MultiSport 
Index 2018 pokazują, że blisko 40%  
Polaków nie korzysta z ruchu nawet raz 
w miesiącu, włączając w to spacery czy 
jazdę na rowerze. W grupie nieaktyw-
nych Polaków aż 60% stanowią osoby po 
sześćdziesiątym roku życia. Widząc, jak 
duże znaczenie dla zdrowia ma aktyw-
ność fizyczna, postanowiliśmy stworzyć 
programy, które zachęcają do ruchu naj-
mniej aktywne grupy społeczne, czyli  
dzieci i seniorów. W 2018 roku uru-
chomiliśmy pierwszą w Polsce kartę 

realizujemy w praktyce – kształtują one 
nasz sposób prowadzenia biznesu, roz-
wijania produktów oraz budowania rela-
cji z otoczeniem.

Wartość wszystkiego
W 2000 roku Benefit Systems stworzył 
innowacyjny model biznesowy oparty 
na karcie sportowej MultiSport, dzięki 
której pracodawcy w Polsce, a od kilku 
lat również w Europie, mogą wesprzeć 
pracowników oraz ich rodziny w prowa-
dzeniu aktywnego stylu życia. Flago-
wy produkt spółki odpowiada na jeden 
z globalnych problemów społecznych, 
brak ruchu, który Światowa Organiza-
cja Zdrowia uznała za czwartą przyczynę 
śmiertelności na świecie. Dziś z progra-
mu MultiSport korzysta ponad milion 
osób w Polsce. Aż 78% użytkowników 
przyznaje, że posiadanie karty motywu-
je ich do większej aktywności fizycznej 
(badanie MultiSport Index 2018). Jest to 
przykład tworzenia produktów i usług, 
które już na poziomie idei odnoszą się 
do ważnych potrzeb społecznych. Pro-
gram MultiSport udowadnia, że społecz-
na odpowiedzialność może być nie tylko 

WIELE LAT TEMU, wprowadzając na rynek 
kartę sportową dla pracowników, roz-
poczęliśmy wdrażanie działań z zakresu 
społecznej odpowiedzialności. Wierzy-
my, że aktywność fizyczna to lepsze 
zdrowie i samopoczucie, a sportowe za-
sady fair play to dobra podstawa two-
rzenia relacji z otoczeniem i wszystki-
mi interesariuszami przedsiębiorstwa. 
Ten pogląd podziela także Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, która podkre-
śla znaczenie sportu w realizacji 17 Ce-
lów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 
2030, co w swojej wypowiedzi z okazji 
Międzynarodowego Dnia Sportu 2016 
podkreślił były sekretarz generalny Ban 
Ki-moon: „Osiągnięcie globalnych celów 
wymaga zaangażowania wszystkich 
sektorów społecznych na całym świecie. 
Sport ma w tej kwestii zasadniczą rolę 
do odegrania. Promuje zdrowy tryb życia 
i dobrostan. Sprzyja tolerancji, wzajem-
nemu zrozumieniu i pokojowi. Urzeczy-
wistnia zasadę inkluzywności i równości, 
wzmacniając pozycję kobiet i dziewcząt 
oraz osób niepełnosprawnych. Jest nie-
zbędnym elementem edukacji w szko-
łach. Sport wzmacnia, inspiruje i jed-
noczy”. W Benefit Systems te założenia 

Staliśmy się uczestnikami i obserwatorami zmian w podejściu biznesu 
do społecznej odpowiedzialności – coraz więcej firm w Polsce realizuje 
działania CSR, które wykraczają poza obszar filantropii. Coraz 
częściej przedsiębiorcy patrzą na zrównoważony rozwój długofalowo, 
realizują działania zakorzenione w modelu biznesowym oraz w idei 
odpowiedzialnego wytwarzania produktów i usług. W Benefit Systems 
fundament strategii CSR stanowi sport i jego system wartości.

RUCH SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNY
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Aż 83% przedstawicieli pokolenia Y 
uznaje, że sukces przedsiębiorstwa po-
winien wykraczać poza wyniki finanso-
we. Taką ideę przedstawiciele młodego 
pokolenia wdrażają też w firmach, któ-
re sami tworzą. Według raportu Essen-
ce of Enterprise, sporządzonego przez 
bank HSBC, 69% przedsiębiorców z po-
kolenia Y deklaruje, że czynnikiem leżą-
cym u podstaw decyzji o stworzeniu fir-
my była chęć wywierania pozytywnego 
wpływu na gospodarkę. Natomiast 59% 
twierdzi, że kierowała nimi chęć wywie-
rania pozytywnego wpływu na lokalną 
społeczność. Stanowisko młodego poko-
lenia pokazuje ogromną zmianę w po-
strzeganiu społecznej odpowiedzialności 
biznesu, która staje się jednym z celów 
prowadzonej działalności.

 

Rafał Mikołajczyk 
jest wicedyrektorem ds. komunikacji 
i CSR w Benefit Systems. 

sportową dla osób po sześćdziesiątym 
roku życia – MultiSport Senior. Wraz 
z Fundacją V4Sport stworzyliśmy także 
program edukacyjny dla dzieci Aktyw-
ne Szkoły MultiSport (ASM), którego 
celem jest wypracowanie odpowiednich 
nawyków ruchu dla prawidłowego roz-
woju i zdrowia najmłodszych. W pierw-
szej edycji programu udział wzięło 35 
szkół podstawowych z Dolnego Śląska, 
a w nich ponad 9 tysięcy dzieci wraz 
z rodzicami, nauczycielami i władzami 
samorządowymi. W ramach pierwszej 
edycji ASM aż 86% szkół poprawiło po-
ziom sprawności fizycznej swoich ucz-
niów, wprowadzając proste rozwiązania, 
takie jak aktywne lekcje czy przerwy. 
Inicjatywy te sprawiły, że uczniowie od-
zyskali 43% sprawności fizycznej, którą 
w latach 1999–2009 utracili ich rówieś-
nicy. Druga edycja programu obej-
muje obecnie szkoły w województwie 
mazowieckim.

Jesteśmy B Corporation
Działania i wartości Benefit Systems 
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju 
sprawiły, że dziś jesteśmy pierwszą spół-
ką publiczną w regionie Europy Środko-
wo-Wschodniej, która uzyskała certyfi-
kat społecznej odpowiedzialności B Corp. 
Jako jedyna firma z polskim rodowodem 
dołączyliśmy do międzynarodowego ru-
chu B Corporation, skupiającego przed-
siębiorstwa i organizacje, które w model 
swojej działalności trwale wpisują zasa-
dy CSR, realizując je w pięciu obszarach: 
ładu korporacyjnego, ochrony środowi-
ska, wsparcia społeczności lokalnych, 
relacji z klientami i polityki zatrudnienia. 
B Corp to przede wszystkim platforma 
dialogu i wymiany doświadczeń między 
organizacjami. Certyfikowane firmy peł-
nią także rolę lokalnych ambasadorów 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Do tej pory tytułem B Corporation wy-
różnionych zostało blisko 2800 przed-
siębiorstw na całym świecie, działających 
w 150 branżach. Znaczenie firm odpowie-
dzialnych społecznie zostało dostrzeżone 

także w Stanach Zjednoczonych i we 
Włoszech, gdzie powstały specjalne 
regulacje prawne definiujące i wspiera-
jące rozwój firm pożytku publicznego, 
np. zapewniając im ulgi podatkowe.

Zmiany po stronie biznesu
Rozwiązania biznesowe mogą mieć re-
alny wpływ na rzeczywistość, dlatego 
z radością obserwujemy, jak program 
MultiSport staje się narzędziem edu-
kacji społecznej i katalizatorem zmian 
w zachowaniach Polaków. Możliwości 
biznesu w zakresie niwelowania prob-
lemów społecznych dostrzega także 
społeczeństwo. Według najnowszego 
badania The 2018 Deloitte Millenial 
Survey, ¾ respondentów uważa, że 
międzynarodowe korporacje mają wy-
starczający potencjał, by rozwiązywać 
problemy gospodarcze, społeczne czy te 
związane ze środowiskiem naturalnym. IL
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piwa, 6,5 miliona hektolitrów, sprzedaje 
w butelkach zwrotnych.

Butelka zwrotna jest chyba naj-
bardziej ekologicznym opakowaniem 
piwa dostępnym w sklepie. Piwosze są 
świadomi tego faktu – przyznają to za-
równo klienci sklepów kupujący piwo 
tylko w butelce (76% respondentów), 
jak i ci, którzy nabywają je wyłącznie 
w puszce (46%) – wynika z badania 
Zwracanie butelek przeprowadzonego 
prze firmę Kantar w marcu 2019 roku. 
Gdyby zaprzestać produkcji szklanych 
butelek zwrotnych, rocznie powstałoby 
600 tysięcy ton dodatkowych odpadów, 
a huty musiałyby je przerabiać przez dwa 
lata, pracując bez przerwy. Żywot tego 
opakowania jest intensywny – w ciągu 
roku butelka przeciętnie cztery razy 
powraca na rynek, napełniona na nowo 
piwem. Średnio butelka żyje na rynku 
dwa lata i w tym okresie rotuje dziewięć 
razy. To mało, bo mogłaby być wykorzy-
stana przynajmniej 20 razy.

Tu trzeba zauważyć, że opakowanie 
to jest ekologiczne nie tyle przez wa-
runki produkcji, ile założenie, że zosta-
nie wielokrotnie zwrócone i ponownie 
trafi na rynek – do czego jest niezbęd-
na współpraca z konsumentami. Świa-
domość tego, że butelka zwrotna jest 
ekologiczna pozostanie tylko deklara-
cją, jeśli nie zostanie poparta działaniem. 
Tymczasem KP szacuje, że 9% butelek 
zwrotnych (z prawie 1,3 miliarda, które 
co roku wprowadza na rynek) nigdy nie 
wraca do browarów. Mogłoby się wyda-
wać, że to niewielki odsetek, tymczasem 
oznacza on ponad 110 milionów sztuk. 
Jest więc o co walczyć.

Piwosze nie zwracają butelek z wie-
lu powodów. Najczęściej wymieniają 
m.in. takie przyczyny, jak: brak motywa-
cji (58% osób niezwracających butelki), 
brak możliwości (45%) czy wreszcie brak 
wiedzy (26%). Z pewnością nastawienie 
sklepów i związane z tym formalności 
nie ułatwiają im zadania.

„Jednym z głównych problemów jest 
wymaganie sprzedawców, aby klienci 
okazywali paragony potwierdzające 

konsumenci wciąż byli pod wrażeniem 
własnej siły nabywczej i różnorodności 
oferty rynkowej, butelka zwrotna mo-
gła wydawać się przeżytkiem, reliktem 
minionej epoki. Dzisiaj, wraz ze zwięk-
szoną troską społeczeństwa o środo-
wisko, już staje się opakowaniem przy-
szłości” – wskazuje Grzegorz Adamski, 
kierownik ds. public affairs i zrównowa-
żonego rozwoju w Kompanii Piwowar-
skiej, która corocznie połowę wolumenu 

PÓŁLITROWA, SZKLANA, zazwyczaj zielona 
lub brązowa butelka zwrotna jest opako-
waniem charakterystycznym dla piwa. 
Piwosze są do niej przyzwyczajeni i od 
lat chętnie ją wybierają, szczególnie ci, 
którzy robią zakupy w małych sklepach. 
Można uznać, że zaczęli wcielać w życie 
idee recyklingu i zero waste, zanim stały 
się modne.

„Pod koniec ubiegłego wieku czy jesz-
cze kilkanaście lat temu, gdy polscy 

Konsumenci coraz większą wagę przykładają do zrównoważonego stylu 
życia, zaś w odpowiedzi na ich potrzeby przedstawiciele rozmaitych 
branż wprowadzają kolejne innowacje. Tymczasem na rynku już od dawna 
jest obecny produkt w ekologicznym opakowaniu: piwo w butelce 
zwrotnej. Niestety, mimo kampanii edukacyjnych i wysiłków browarów, 
jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany, a wraz z wyrzuconymi 
tonami szkła konsumenci tracą miliony złotych.

OPAKOWANIE 
PRZYSZŁOŚCI 
Z PRZESZŁOŚCI
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uszkodzone, trwale zakapslowane czy 
w inny sposób zamknięte ani też wypeł-
nione niedopałkami.

„Wierzę, że w obecnej sytuacji, gdy 
tak wiele mówi się o ochronie środo-
wiska i racjonalnym korzystaniu z za-
sobów naturalnych, butelka zwrotna 
będzie zyskiwać na znaczeniu, a ilość 
zwrotów będzie rosnąć – z korzyścią dla 
wszystkich stron. To opakowanie dosko-
nale wytrzymało próbę czasu i w peł-
ni odpowiada na współczesne potrzeby. 
Powinniśmy maksymalnie wykorzystać 
jego potencjał” – podsumowuje ekspert 
Kompanii Piwowarskiej. •

nabycie piwa w tych opakowaniach. 
Nie jest to żaden wymóg prawny, lecz 
wieloletnia praktyka rynkowa, którą 
należałoby w końcu wyjaśnić. Ze wzglę-
du na poszerzanie stosowania opako-
wań zwrotnych przyznanie konsumen-
tom prawa do oddawania butelek za 
zwrotem kaucji miałoby ogromne zna-
czenie. Obecnie prawie połowa klientów 
kupujących piwo w butelkach zwrot-
nych twierdzi, że podczas ich zwrotu 
sprzedawca wymaga okazania paragonu. 
Należy też zrozumieć detalistów, któ-
rzy często nie dysponują przestrzenią 
do gromadzenia butelek. Moim zdaniem, 
nie jest to sytuacja patowa, może ją od-
wrócić zmiana obowiązujących regulacji 
oraz relacji biz nesowych” – mówi Grze-
gorz Adamski.

Mimo możliwości odzyskania kaucji 
piwosze raczej nie przywiązują wagi do 
aspektu finansowego zwracania bute-
lek – oddają je głównie z troski o środo-
wisko (41% respondentów zwracających 
butelki) albo z chęci zaprowadzenia po-
rządku (31%), ostatnim powodem są pie-
niądze (23%). Co ciekawe, tylko co piąty 
z tej grupy badanych wkłada te pieniądze 
do portfela – pozostali wymieniają bu-
telki na kolejne piwa. A przecież za pię-
ciokrotność kaucji można kupić nie tyl-
ko piwo, ale także bochenek chleba lub 
karton mleka, a za dziesięcio krotność – 
litr benzyny. W 2018 roku niezwrócone 
do Kompanii Piwowarskiej butelki kosz-
towały piwoszy łącznie 58 milionów 
złotych. Uwzględniając fakt, że KP odpo-
wiada za około 35% rynku piwa, a pozo-
stali duzi producenci również borykają 
się z problemem niewystarczającej liczby 
zwrotów butelek – koszty tego zjawiska 
w skali Polski są duże.

„Niestety, zwracanie butelek do skle-
pów nadal wywołuje negatywne skoja-
rzenia. Wiele osób uważa, że to sposób 
na zbieranie pieniędzy przez ludzi z mar-
ginesu społecznego. Może kiedyś fak-
tycznie tak było, ale teraz mamy XXI 
wiek i butelka zwrotna powinna być 
pozytywnie postrzegana, ponieważ po-
maga chronić środowisko i oszczędzać 

pieniądze. Potrzeba nam edukacji, aby 
ludzie zaczęli uznawać zwrot lub wymia-
nę butelek za przejaw zaradności i tro-
ski o środowisko – tak jak traktują wy-
konane z materiału torby wielokrotnego 
użytku” – zauważa Grzegorz Adamski.

Kompania Piwowarska przekonuje 
do zwracania butelek m.in. przez akcje 
edukacyjne takie jak „Bądź mądry”. 
W 2017 roku podczas dwóch kolejnych 
edycji akcji blogerzy zachęcali do mą-
drego obchodzenia się z butelkami, przy-
pominając nie tylko o tym, by w ogóle je 
zwracać, ale także – jak to robić. Butel-
ki wracające do browarów nie mogą być ZD
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Klienci nie zwracają do sklepu butelek po piwie, 
bo nie mają motywacji, by zachować paragon, 
którego okazania wymaga  sprzedawca.
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Medicine – EBM) organizowany we 
współpracy z Kliniką Pediatrii WUM. 
Do tej pory odbyło się 18 edycji kursu. 
Młodzi naukowcy – lekarze i pracowni-
cy opieki zdrowotnej – za dwudniowe 
szkolenie otrzymują 12 punktów edu-
kacyjnych. Seminarium EBM obejmuje 
wykłady oraz warsztaty na temat zasad 
i praktyki prowadzenia badań klinicz-
nych. Uczestnicy kursu zdobywają wie-
dzę na temat organizacji i prowadzenia 
badań naukowych, konstruowania bu-
dżetu, zagadnień prawnych, etycznych, 
a także opracowania publikacji po bada-
niu i prezentacji wyników.

Inicjowanie badań
Fundacja NUTRICIA sama również jest 
inicjatorem wielu badań z obszaru ży-
wienia. Od 2011 roku zostały przepro-
wadzone cztery ogólnopolskie badania 
oceniające sposób żywienia zarówno 
matek karmiących piersią, jak i niemow-
ląt oraz małych dzieci. Wszystkie były 
przeprowadzone pod kierownictwem 
największych autorytetów w dziedzinie 
pediatrii i żywienia najmłodszych. 
Na przykład wyniki uzyskane z ostat-
niego badania Kompleksowa ocena 
sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. 
do 36. miesiąca życia – badanie ogólno-
polskie 2016 rok dały odpowiedź na py-
tanie, jak są żywieni najmłodsi Polacy. 
Porównaliśmy te dane z modelem bez-
piecznego żywienia. Najważniejszym 
wnioskiem, płynącym z tego badania, 
jest konieczność nieprzerwanego edu-
kowania rodziców i ciągłego przypomi-
nania o obowiązujących normach, a tak-
że przedstawienie zagrożeń płynących 
z ich nieprzestrzegania oraz pokazanie 
specyficznych potrzeb żywieniowych 
najmłodszych Polek i Polaków.

Czym skorupka 
za młodu nasiąknie
Dzięki przekonaniu, że dobra eduka-
cja przekłada się na lepsze żywienie 
dzieci, a przez to – ich zdrowie teraz 

w naszym kraju. Podczas przeprowadzo-
nych 22 edycji konkursu wręczyliśmy 
granty badawcze oraz stypendia nauko-
we, które umożliwiły badaczom i mło-
dym osobom zdobycie niezbędnej wie-
dzy oraz praktyki w zakresie dietetyki 
i promocji zdrowego stylu życia. W cią-
gu ostatnich lat szczególnie dużo uwa-
gi poświęciliśmy żywieniu niemowląt 
i małych dzieci. W efekcie zainicjowa-
nych przez Fundację NUTRICIA badań 
oraz licznych dyskusji z opiniotwór-
czymi instytucjami powstały nowe wy-
tyczne dotyczące żywienia niemowląt 
i małych dzieci, zapobiegania chorobom, 
a także promocji zdrowia, które w realny 
sposób mogą wpłynąć na kondycję zdro-
wotną przyszłych pokoleń.

Działaniem mającym na celu edu-
kację środowiska medycznego jest tak-
że kurs podstaw medycyny opartej na 
dowodach naukowych (Evidence-Based 

TAK RÓŻNORODNE INICJATYWY pozwalają 
skutecznie dotrzeć do wielu grup adre-
satów – rodziców, lekarzy i położnych 
oraz opiekunów w żłobkach i przedszko-
lach. Dzięki temu możliwe jest efektyw-
ne upowszechnianie wiedzy na temat 
tego, jaki wpływ na późniejsze zdro-
wie człowieka ma prawidłowe żywienie 
w ciągu 1000 pierwszych dni życia.

Edukacja na pierwszym miejscu
Inicjatywy, które Fundacja NUTRICIA 
podejmuje od 1996 roku, stanowią wy-
nik obserwacji społeczeństwa oraz diag-
nozowania potrzeb odbiorców w za-
kresie prawidłowego żywienia. Dzięki 
temu, że co roku ogłaszamy konkurs 
na projekty badawcze związane z te-
matyką żywienia, możemy podejmo-
wać działania związane z identyfikacją 
kluczowych problemów żywieniowych 

Fundacja NUTRICIA od ponad 20 lat konsekwentnie realizuje 
misję, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia 
poprzez żywienie. Jej kompleksowe działania, mające wymiar 
ogólnokrajowy, skupiają się na trzech obszarach – badaniach 
naukowych z zakresu żywienia człowieka oraz wsparcia 
naukowców, edukacji związanej z żywieniem, a także partnerstwie 
dla zmiany społecznej i systemowej w obszarze żywienia.

STAWIAMY NA WIEDZĘ
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otrzymuje wsparcie na swoje działania 
statutowe (będąc jednocześnie podmio-
tem niezależnym i samostanowiącym). 
Poprzez angażowanie pracowników 
w działania edukacyjne Fundacja ma 
realny wpływ nie tylko na firmę, która  
doskonali produkty przeznaczone 
dla najmłodszych, ale także na innych 
rodziców i opiekunów najmłodszych 
dzieci. Osoby zatrudnione w NUTRICIA 
mają dostęp m.in. do platformy szkole-
niowej, na której znajdą materiały edu-
kacyjne dotyczące promowania zdro-
wych nawyków żywieniowych wśród 
najmłodszych.

Każde działanie podejmowane przez 
Fundację NUTRICIA jest dopasowane 
do oczekiwań odbiorców – dzięki nim 
jest możliwy rozwój badań pozwalają-
cych ocenić sposób żywienia najmłod-
szych Polaków, rozwój nauki, a także 
osobisty rozwój każdego człowieka, 
który angażuje się w te inicjatywy. 
Nie ma wątpliwości, że nieustanna edu-
kacja dotycząca roli prawidłowego ży-
wienia w naszym kraju jest konieczna.

 

AgnieszkA DolnA,
kierownik Fundacji NUTRICIA

i w przyszłości, Fundacja NUTRICIA 
tworzy także programy edukacyjne. 
Pozwalają one budować w społeczeń-
stwie i środowisku medycznym świado-
mość tego, jakie znaczenie ma prawid-
łowe żywienie w ciągu 1000 pierwszych 
dni życia. W ramach inicjatywy „Czym 
skorupka za młodu…” zostało przeszko-
lonych już tysiąc pediatrów, którzy wzię-
li udział w 26 warsztatach poświęconych 
wpływowi wczesnych doświadczeń ży-
wieniowych na długofalowe efekty „pro-
gramowania żywieniowego”. Natomiast 
celem edukacyjnego programu „1000 
pierwszych dni dla zdrowia” jest wyro-
bienie pozytywnych nawyków żywienio-
wych u kobiet ciężarnych i najmłodszych 
dzieci, a także zmiana negatywnych 
trendów związanych z dietą. Zadanie 
to realizujemy m.in. za pomocą przystęp-
nych artykułów edukacyjnych publiko-
wanych na stronie internetowej pro-
gramu www.1000dni.pl, z których może 
skorzystać każdy rodzic i opiekun. W ra-
mach inicjatywy zostały także wydane 
cztery bezpłatne poradniki dla kobiet 
w ciąży, w okresie karmienia piersią, 
dla opiekunów niemowląt i dzieci do lat 
trzech. Najnowszym narzędziem, jakie 
zostało wprowadzone z myślą o wspar-
ciu rodziców, jest kalendarz żywienia 
dziecka w 1000 pierwszych dniach 
(0.– 36. miesiąc życia). Jednostronicowy 
dokument to zbiór kluczowych infor-
macji o żywieniu dzieci. To niewątpli-
wie przełom w sposobie prezentacji za-
sad żywienia dla najmłodszych, bowiem 
w jednym miejscu udało się połączyć 
zalecenia dla niemowląt i dla dzieci 
do trzeciego roku życia.

Skuteczne promowanie znaczenia 
prawidłowego żywienia najmłodszych 
Polaków bez wątpienia w najbliższych 
latach przyniesie wymierne efekty. 
Już dzisiaj, m.in. dzięki regularnie prowa-
dzonym ogólnopolskim badaniom, wie-
my, że polskie dzieci są lepiej odżywiane. 
To szczególnie ważne w kontekście coraz 
częściej pojawiających się chorób cywili-
zacyjnych i wynikających z diety, takich 
jak cukrzyca, otyłość czy choroby układu 

krążenia. Kilka lat temu Fundacja NU-
TRICIA wraz z firmą doradczą KPMG 
oraz zespołem ekspertów medycznych 
przygotowała raport na temat zachoro-
wań na cukrzycę oraz choroby sercowo-

-naczyniowe i umieralności z powodu 
tych chorób. Z raportu wynika, że w dłuż-
szej perspektywie czasowej schorzenia 
te spowodują znaczący wzrost kosztów 
związanych z ochroną zdrowia w Pol-
sce. Już za 10 lat koszty związane z le-
czeniem cukrzycy i chorób sercowo- 

-naczyniowych, których częstą przyczyną 
jest nieprawidłowe żywienie, mogą wy-
nosić ponad 100 miliardów złotych rocz-
nie. Te szacunki jeszcze dobitniej poka-
zują, jak duże znaczenie dla prawidłowej 
kondycji naszego społeczeństwa ma edu-
kacja na temat odpowiedniego żywienia 
już od pierwszych dni życia.

Angażowanie pracowników
Budowanie świadomości prawidłowego 
żywienia w kluczowym okresie 1000 
pierwszych dni życia to także angażo-
wanie najbliższego otoczenia Fundacji – 
pracowników firmy NUTRICIA, organi-
zacji macierzystej, od której Fundacja ZD
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środowisko, pracownicy, klienci i partne
rzy biznesowi.

Mniej nierówności
W działalności społecznej koncern sta
ra się ograniczać nierówności. Dlatego 
w kwietniu 2018 roku podpisał dekla
rację „Partnerstwa na rzecz dostęp
ności” – zobowiązanie do współpracy 
w realizowanym przez rząd Programie 
Dostępność Plus. Podpisanie porozu
mienia to potwierdzenie, że w każdym 
aspekcie swojego funkcjonowania 
PKN ORLEN kieruje się ideą dostępności 
i równego traktowania, a także dąży do 
wyrównywania szans nie tylko w swojej 
firmie, ale również w otoczeniu.

Od 2011 roku w PKN ORLEN jest 
realizowana polityka określająca warun
ki i zasady pracy osób niepełnospraw
nych. Jej cele to wyrównywanie szans 
w dostępie do zatrudnienia, dokształca
nia zawodowego, awansów osób niepeł
nosprawnych, jak również kształtowanie 
świadomości odnośnie do poszanowania 
praw osób niepełnosprawnych. Program 
Pracodawca Przyjazny Rodzinie zapew
nia dodatkowe dwa dni w roku wolne 
od pracy pracownikom firmy będącym 
rodzicami dzieci z niepełnosprawnoś
cią, aż do osiągnięcia przez dziecko 
24. roku życia. W firmie funkcjonuje rów
nież Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych, który umożliwia pozyska
nie dofinansowania do pobytu na turnu
sie rehabilitacyjnym niepełnosprawne
go dziecka wraz z opiekunem. Co więcej, 
od 2014 roku ORLEN angażuje się 
w akcję „Dwie godziny dla Rodziny”, 
która odbywa się z okazji Międzynaro
dowego Dnia Rodzin.

Koncern wspiera także inicjatywy 
społeczne na rzecz osób niepełnospraw
nych. Dwa razy w roku w siedzibie spół
ki odbywają się przedświąteczne kier
masze, w których udział biorą placówki 
sprawujące opiekę nad osobami niepeł
nosprawnymi z Płocka i okolic. Ponad
to PKN ORLEN udziela im regularnego 
wsparcia materialnego w postaci kart 

na spójnym planie działania. Od stycz
nia 2019 roku PKN ORLEN wdraża 

„Strategię CSR Grupy ORLEN do 2022 
roku”, która jest odpowiedzią na real
ne potrzeby interesariuszy koncernu. 
Plan ten powstał w oparciu o strate
gię biznesową koncernu, kodeks 
etyczny „Wartości i zasady postępo
wania PKN ORLEN S.A.” oraz Agendę 
2030. Chodzi w nim o spójność celów 
biznesowych i społecznych, budowanie 
wizerunku PKN ORLEN jako lidera 
CSR, a także wsparcie realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju i Programu 
Dostępność Plus. Zgodnie ze stra
tegią PKN ORLEN podejmuje dzia
łania w obszarach: społeczeństwo, 

PKN ORLEN ZNANY JEST z wielu akcji 
dobroczynnych i sponsoringowych. 
Ale nie ogranicza się tylko do nich. 
Koncern od lat edukuje oraz inspiruje 
do odpowiedzialności, dba o zdrowie 
i bezpieczeństwo pracowników oraz 
troszczy się o ich rozwój. Nieobce są mu 
ponadto optymalizacja wpływu na śro
dowisko, pielęgnowanie wartości etycz
nych czy przeciwdziałanie korupcji. 
Co ważne, podchodzi z troską do klien
ta, jest otwarty na jego potrzeby, budu
je relacje partnerskie z kontrahentami. 
Wszystkim tym działaniom przyświeca 
poszanowanie praw człowieka.

Wszelkie działania społecznie 
odpowiedzialne PKN ORLEN opiera 

Wartość firmy można budować, łącząc cele biznesowe 
i społeczne. Udowadnia to PKN ORLEN, działając z zachowaniem 
zasad zrównoważonego rozwoju. Wymaga to codziennej 
pracy oraz realizacji zadań społecznej odpowiedzialności 
biznesu we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

KIERUNEK 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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dla Dzieci Niewidomych im. Róży 
Czackiej w Laskach. W czasie siód
mej edycji ORLEN Warsaw Marathon 
odbył się charytatywny marszobieg, 
w którym mógł wziąć udział każdy, 
bez względu na wiek i poziom za
awansowania sportowego. Wpisowe 
uczestników marszobiegu przezna
czono na zakup sprzętu komputero
wego do audiodeskrypcji dla niewi
domych dzieci z ośrodka w Laskach. 

Zebrana kwota została podwojona przez 
Fundację „ORLEN – DAR SERCA”, 
dzięki czemu ośrodek wsparto kwotą 
45 tysięcy złotych.

Jedna z podopiecznych ośrodka 
w Laskach, Julka, wielka fanka wyści
gów, mogła spełnić swoje marzenie i po
znać Roberta Kubicę. Dzięki PKN ORLEN 
pojechała do Barcelony na jazdy testowe 
Formuły 1 i spotkała się ze swoim idolem. 
Odbyła m.in. wizytę w garażu zespołu 
Williams Racing, gdzie Robert pokazał 
jej swój bolid.

Ośrodek w Laskach nie po raz pierw
szy otrzymał pomoc od PKN ORLEN. 
Pracownicy koncernu, w ramach wolon
tariatu pracowniczego, wielokrotnie 
wsparli ośrodek – np. przygotowali 
paczki z okazji świąt Bożego Narodze
nia czy towarzyszyli dzieciom podczas 
specjalnego pokazu filmowego w kinie 
Cinema City w Warszawie. Podjęli się 
także odnowienia dwóch sal edukacyj
nych oraz przedsionka w przedszkolu 
w Laskach – pomalowali ściany, 
zainstalowali nowe karnisze i listwy, 
odnowili parapety, a także stworzyli 
ściankę sensoryczną. •

przedpłaconych na paliwo oraz środków 
na niezbędne artykuły.

Dla klientów
Osoby z niepełnosprawnościami mogą 
liczyć na wsparcie również na stacjach 
paliw PKN ORLEN, gdzie regularnie kon
cern wdraża różnorodne udogodnienia. 
Prawie 1400 stacji posiada specjalnie 
dostosowane pomieszczenia sanitarne, 
a ponad 1000 stacji ma wydzielone miej
sca parkingowe. Sukcesywnie są wdra
żane nowoczesne rozwiązania związane 
z dostępnością usług. Klienci mogą płacić 
przy dystrybutorze, korzystając z apli
kacji mobilnej ORLEN Pay. Koncern jako 
pierwszy w Polsce otworzył także stację 
paliw z usługą ORLEN Drive. Korzystają
cy z niej klienci mogą zatankować paliwo 
i zamówić produkty gastronomiczne bez 
wychodzenia z auta.

Z kolei we współpracy z Fundacją 
INTEGRACJA zostały opracowane szko
lenia dotyczące obsługi osób niepełno
sprawnych, które przeszli wszyscy 
sprzedawcy na stacjach paliw ORLEN. 
W ostatnich latach zostało przeszkolo
nych w tym zakresie ponad 30 tysięcy 
pracowników.

PKN ORLEN jako firma odpowie
dzialna społecznie i przyjazna rodzinom 
z dziećmi zaangażował się w program 
Karta Dużej Rodziny. Jej posiadacze 
mogą skorzystać ze zniżek na stacjach 
ORLEN w całej Polsce. Udogodnienia 
obejmują rabaty na zakup paliw, zniż
ki na produkty z oferty Stop Cafe oraz 
usługi myjni.

Dla dzieci i młodzieży
Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”, która 
została powołana w 2001 roku, by re
alizować społeczną misję PKN ORLEN, 
obejmuje opieką Rodzinne Domy Dzie
cka, wspierając zarówno wychowan
ków, jak i opiekunów. Organizuje letni 
i zimowy wypoczynek, wspiera w okresie 
świątecznonoworocznym, realizuje pro
gram stypendialny dla najzdolniejszych 

wychowanków RDD, organizuje dorocz
ną konferencję skierowaną do opieku
nów oraz pomaga na co dzień wybranym 
placówkom. Aktualnie otacza opieką 
około 2000 podopiecznych z ponad 
300 placówek.

Fundacja prowadzi także szereg 
programów stypendialnych, w tym: 

„Dla Orłów” – dla dzieci pracowników 
spółek Grupy ORLEN, „Mam pasję po
wyżej średniej” – dla uczniów z Płocka 

i okolic, dla dzieci Polaków z Kazach
stanu, a także stypendia specjalne, np. 

„Pełnia życia”. Ich celem jest wspiera
nie edukacji młodych ludzi oraz reali
zacja ich pasji. Nie zapomniano także 
o wzmacnianiu motywacji i zachęcaniu 
do zaangażowania społecznego, np. po
przez uczestnictwo w wolontariacie.

W 2018 roku Fundacja „ORLEN – DAR 
SERCA” rozpoczęła nowy program sty
pendialny „Bona Fide” we współpracy 
z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego, 
Fundacją Energa, Fundacją LOTOS, Fun
dacją Lotto. Ma on umożliwić najzdolniej
szym polskim studentom podjęcie nauki 
na najlepszych uczelniach zagranicznych 
z pierwszej pięćdziesiątki listy szang
hajskiej. W pierwszej edycji program był 
skierowany do osób studiujących kierun
ki związane z szeroko rozumianą admi
nistracją. Stypendia otrzymało sześciu 
studentów, którzy dzięki dofinansowa
niu mogli rozpocząć naukę na: Univer
sity of Oxford, University College Lon
don, Columbia University, University 
of Cambridge, Imperial College London.

PKN ORLEN aktywnie wspiera 
Ośrodek SzkolnoWychowawczy 

PKN ORLEN od lat edukuje oraz inspiruje 
do odpowiedzialności. Zgodnie ze strategią 
CSR koncern podejmuje działania w obszarach: 
społeczeństwo, środowisko, pracownicy, 
klienci oraz partnerzy biznesowi.
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Consumer Banku. W 2018 roku odby-
wały się one w 172 miejscowościach, 
m.in. w: Polanicy-Zdroju, Ustroniu, Lub-
linie, Rokietnicy, Polańczyku, Kolbu-
szowej i Hajnówce. Co tydzień, od maja 
do listopada, ludzie lubiący aktywny 
wypoczynek maszerowali po swoje 
zdrowie pod opieką doświadczonych 
instruktorów nordic walkingu. Na za-
jęciach, w przyjaznej atmosferze, spo-
tykały się trzy generacje – dziadków, 
rodziców i dzieci. Treningi były nie tylko 
okazją do dbania o zdrowie, ale też szan-
są na budowanie wielopokoleniowych 
relacji, nawiązywania nowych znajo-
mości i przyjaźni.

Ważnym filarem Akademii Zdrowia 
Santander Consumer Banku są Pucha-
ry Polski i Puchary Regionalne Nordic 
Walking. Na tych wydarzeniach pojawia-
ją się bardziej doświadczeni miłośnicy 
tej dyscypliny sportu, pracujący nad po-
prawieniem swojego czasu lub techniki. 
W zeszłym roku odbyło się 15 tego typu 
wydarzeń, podczas których udało się nie 
tylko pobić wiele czasowych rekordów, 
ale także promować aktywność sporto-
wą wśród kibiców.

W ramach Akademii Zdrowia Santan-
der Consumer Banku ukazują się także 
materiały edukacyjne promujące zdro-
wy styl życia, w których popularyzujemy 
ideę nordic walking. W 2018 roku pub-
likacje te dzięki kanałom marketingo-
wym Santander Consumer Banku i sieci 
320 oddziałów trafiły do kilku milionów 
Polaków. Istotne w tym procesie było 
zaangażowanie ambasadorów – Justyny 
Kowalczyk oraz aktorów Tamary Arciuch 
oraz Bartłomieja Kasprzykowskiego, 
którzy w swoich kanałach społecznoś-
ciowych zachęcali Polaków do rusze-
nia się z kanapy i podjęcia aktywności 
fizycznej, takiej jak marsz z kijkami do 
nordic walkingu. Co ważne, zakup od-
powiedniego sprzętu nie rujnuje budże-
tu domowego, bo dobre kijki można ku-
pić już za kilkadziesiąt złotych. A dzięki 
przystępnie stworzonym materiałom, 
dostępnym m.in. na stronie Akademii 
Zdrowia Santander Consumer Banku, 

Na trzecim miejscu respondenci wska-
zali nordic walking i spacery (40,3%). 
W pierwszej piątce znalazły się również 
bieganie (26,7%) oraz taniec (14,3 %). 
Badanie pokazało, że nordic walking 
jako dyscyplinę sportu zna 85% Pola-
ków. Co trzeci ankietowany uczestniczył 
w treningu marszu z kijkami. W tej gru-
pie 7,4% uprawia ten sport regularnie, 
a co piąty ankietowany deklaruje, że kil-
kakrotnie maszerował z kijkami. Moda 
na nordic walking jest równie popularna 
wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. 
Ta forma rekreacji cieszy się uznaniem 
ludzi z różnych środowisk, niezależnie 
od miejsca zamieszkania.

Liczy się lokalność
O tym, że nordic walking to sport ro-
dzinny i wielopokoleniowy, najlepiej 
świadczą lokalne treningi organizowane 
w ramach Akademii Zdrowia Santander 

DZIAŁAJĄCA OD PONAD czterech lat Aka-
demia Zdrowia Santander Consumer 
Banku obejmuje wiele form aktywności, 
których celem jest popularyzacja zdro-
wego stylu życia. W ubiegłym roku w ra-
mach realizowanych działań udało się 
nam dotrzeć do ponad trzech milionów 
Polaków. Działania te obejmują zarów-
no aktywność sportową, jak i inicjatywy 
popularyzatorskie w internecie.

Santander Consumer Bank nie tyl-
ko promuje zdrowy styl życia, ale tak-
że bada postawy Polaków dotyczące 
różnych form rekreacji oraz wskazu-
je te, które najkorzystniej wpływają 
na zdrowie. W ubiegłym roku opubliko-
waliśmy raport Marsz po długie życie, 
w którym zaprezentowaliśmy wyniki 
badania dotyczącego postaw prozdro-
wotnych mieszkańców naszego kraju. 
Zdaniem ankietowanych, na nasze zdro-
wie najkorzystniej wpływają: jazda 
na rowerze (54,6%) oraz pływanie (49%). 

W ubiegłym roku ponad 230 tysięcy Polaków uczestniczyło w różnych 
formach aktywności związanych z promocją zdrowego stylu życia, 
wspieranych przez Santander Consumer Bank. Lider rynku consumer 
finance w Polsce konsekwentnie angażuje się w promocję nordic 
walkingu, popularyzuje ideę transplantologii i wyjaśnia, jakie trudności 
muszą pokonywać każdego dnia chorzy na mukowiscydozę.

Z POLAKAMI PO ZDROWIE
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w dużych miastach, takich jak Wroc-
ław, Gdańsk czy Katowice, jak i w ma-
łych miasteczkach – Kudowa-Zdrój, 
Kościan oraz Żary.

Wszystkie działania Santander 
Consumer Banku z zakresu CSR koncen-
trują się na aktywności fizycznej i pro-
mocji zdrowego stylu życia. Przy okazji 
wspominanych inicjatyw realizowaliśmy 
udane, wieloletnie partnerstwa z trze-
cim sektorem.

 

AdAm Piwek, 
Santander Consumer Bank

można szybko opanować sztukę chodze-
nia z kijami.

Razem można więcej
Lider finansów konsumenckich w Pol-
sce od lat wspiera polską transplanto-
logię. Co roku pracownicy Santander 
Consumer Banku (niemal 70% z nich 
angażuje się w różne formy aktywno-
ści związane ze społeczną odpowiedzial-
nością biznesu) biorą udział w Biegu 
po Nowe Życie. W tej wyjątkowej ini-
cjatywie uczestniczą również ludzie 
po przeszczepach, wybitni sportowcy, 
gwiazdy telewizji. Jest to wyjątkowe 
wydarzenie, które odbywa się dwa razy 
w roku – wiosną w Wiśle, wczesną je-
sienią w Warszawie. Z kolei podczas 
wspieranego Biegu po Oddech, odbywa-
jącego się na początku września w sto-
licy Polskich Tatr, głośno mówimy o co-
dziennych wyzwaniach, z jakimi mierzą 
się chorzy na mukowiscydozę. Sam bieg 
to dla nich okazja do walki o dłuższe 
życie. Na trasie 5-kilometrowego wy-
zwania wspólnie stają nie tylko chorzy, 
ale również ich bliscy, lekarze i opieku-
nowie, którym ten temat jest szczegól-
nie bliski.

W 2018 roku udało się nam wraz 
organizatorami Biegu po Nowe Życie 
przeprowadzić akcję „Zwykła karta – 
niezwykły dar”, w ramach której rozdali-
śmy ponad 100 tysięcy oświadczeń woli 
ze zgodą na transplantację. Często były 
one przyczynkiem do podjęcia na ten 
temat rozmowy z bliskimi. Akcję „Zwykła 
karta – niezwykły dar” przeprowadzi-
liśmy m.in. podczas Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego we Wrześni oraz podczas 
spotkania LOTTO Ekstraklasy pomię-
dzy Lechią a Górnikiem Zabrze na sta-
dionie Energa w Gdańsku. Zawitała tak-
że na takich imprezach, jak: 20. Piknik 
Olimpijski w Warszawie, Enea IRONMAN 
70.3 Triathlon w Gdyni, FIS Grand Prix 
w skokach narciarskich w Wiśle, Me-
moriał Kamili Skolimowskiej na Stadio-
nie Śląskim w Chorzowie, Puchar Świa-
ta FIS w skokach narciarskich, Klubowe 

Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej, 
Finał Bike Maratonu w Sobótce, a także 
na meczach piłki ręcznej, wydarzeniach 
bokserskich oraz biegowych.

Na przełomie 2018 i 2019 roku San-
tander Consumer Bank wspierał także 
cotygodniowe 5-kilometrowe biegi z po-
miarem czasu – parkrun Polska. Pod-
czas nich w każdą sobotę kilka tysięcy 
osób pokonuje nie tylko swoje słabo-
ści, ale także pracuje nad sobą, popra-
wiając kondycję i osiągając coraz lep-
sze wyniki. Odbywają się one w ponad 
60 polskich miejscowościach – zarówno ZD
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AKADEMIA ZDROWIA SANTANDER 
CONSUMER BANKU W LICZBACH
5926 wydarzeń ogólnopolskich i lokalnych udało się wesprzeć w ramach Akademii 
Zdrowia Santander Consumer Banku

172 lokalizacje z darmowymi treningami nordic walkingu w całej Polsce

380 000 000 kalorii spalonych podczas wrześniowego Finału Akademii 
Zdrowia Santander Consumer Banku we Wrocławiu

100 000 – tyle oświadczeń woli ze zgodą na transplantację udało się rozdać 
podczas wydarzeń wspieranych w ramach akcji „Zwykła karta – niezwykły dar”

96,5 miliona metrów, czyli ponad dwa obwody Ziemi wzdłuż równika, 
przemaszerowali z kijami nordic walking uczestnicy darmowych treningów

233 339 osób wzięło udział w ramach Akademii Zdrowia Santander  
Consumer Banku
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