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Raport jest częścią projektu: Akademia Liderów Odpowiedzialności Społecznej. 
Wsparcie NGO w rozwoju CSR w woj. kuj-pom. finansowanego przez 

Narodowy Instytu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021-2030.
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„Jesteśmy przekonani, że świat da się zmienić, jeśli tylko 
zechcemy otworzyć się na wspólne poszukiwanie rozwiązań. 
Dlatego tak ważna dla naszej działalności jest edukacja.” 

Z opisu Fundacji TZMO - Razem Zmieniamy Świat
www.razemzmieniamyswiat.pl 
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Przedsiębiorstwa bardzo silnie od-
działują na swoich pracowników, 
społeczności lokalne czy środowi-

sko naturalne. W terminologii ekono-
micznej nazywamy to relacjami z inte-
resariuszami. W praktyce dostrzega to 
każdy z nas. 

Prezentujemy Państwu raport „CSR  
w województwie kujawsko-pomorskim” 
będący przeglądem działań firm z na-
szego regionu wpisujących się w nurt 
Odpowiedzialności Społecznej Bizne-
su (ang. Corporate Social Responsibi-
lity – CSR). 

To dobry moment na publikację rapor-
tu. W ostatnich latach sformułowanie 
„zrównoważony rozwój” czy „współ-
odpowiedzialność” przeżywają praw-
dziwy szczyt popularności. Nie jest to 
kwestia mody czy przypadku. To dłu-
gofalowy trend, a może nawet zmiana 
cywilizacyjna.

Termin CSR jest definiowany bardzo 
różnie, bo też długa jest jego historia. 
Początkowo rozumiany jako filantropia  
i dzielenie się ze społeczeństwem po-zy-
tywnymi efektami przedsiębiorczości, 

ewoluował w stronę ważnego elemen-
tu strategii przedsiębiorstw, obecnego  
w każdym elemencie ich funkcjonowa-
nia – np. sposobach produkcji, zarzą-
dzania, marketingu.  

CSR to nie jest kwestia 
mody czy przypadku. To 

długofalowy trend,  
a może nawet zmiana  

cywilizacyjna.

Od 2021 roku duże spółki notowane 
na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie – a jest ich ponad 400 
– mają obowiązek składania rapor-
tów niefinansowych, czyli informacji,  
w jaki sposób oddziałują na otocze-
nie oraz czy są zarządzane w sposób 
transparentny i zgodny z normami praw 
człowieka. To jest ich obowiązek, a nie 
- jak było do tej pory - dobra wola. War-
to zauważyć, że kilka spółek z naszego 
regionu robi to od kilku lat na profesjo-
nalnym, europejskim poziomie. 
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Zmienia się również filozofia odpowie-
dzialności. W bardzo dużych firmach 
coraz częściej mówi się nie o CSR  
a ESG (z ang. Environmental – środo-
wisko, social responsibility – społecz-
na odpowiedzialność, corporate go-
vernance - ład korporacyjny). Główną 
różnicą jest policzalność ESG, konkre-
tyzacja celów, możliwości wynikowego 
porównywania z innymi przedsiębior-
stwami. Obowiązkowe raportowanie 
opiera się właściwe o wskaźniki ESG. 
To będzie olbrzymie merytoryczne wy-
zwanie dla dużych przedsiębiorstw. 

Zmiany dotyczą również małych i śred-
nich firm, które w swoich działaniach 
będą musiały coraz poważniej brać 
pod uwagę kwestie środowiskowe, 
świadomość konsumencką czy prawa 
pracownicze. 

Przed nami rozwój działań opar-
tych na społecznej odpowiedzialno-
ści i zrównoważonym rozwoju. War-
to sprawdzić, jak w naszym regionie 
sytuacja wygląda dziś. To dlatego 
stworzyliśmy dla Państwa ten raport. 
Wierzymy, że będzie on przydatny  
i inspirujący dla wielu firm zainteresowa-

nych rozwojem CSR w swoich organi-
zacjach. 

Mamy również nadzieję, że będzie on 
cennym źródłem wiedzy dla organiza-
cji pozarządowych i instytucji samorzą-
dowych, które są zainteresowane budo-
waniem partnerstw i realizacją projek-
tów we współpracy z biznesem.

Wojciech Spirewski
Pomysłodawca Raportu i Akademii CSR

Prezes Fundacji Eduprojektor 
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ABRAMCZYK
BYDGOSZCZ

Spółka Abramczyk jest mocno zaangażowana w lokalne działania sportowe. Oprócz 
wsparcia drużyn profesjonalnych (m.in. żużlowy zespół Polonii Bydgoszcz), działa rów-
nież na rzecz organizacji imprez amatorskich. Jedną z nich jest Fordońska Olimpiada 
Młodzieży. 

Przedsiębiorstwo prowadzi także proekologiczne inwestycje w ramach bieżącej działal-
ności. Przykłady to ograniczanie zużycia tworzyw sztucznych aż o 73% (tacki zamiast 
plastiku) oraz inwestycje w moduły fotowoltaiczne na dachu hali produkcyjnej. 

Przedsiębiorstwo przykłada dużą uwagę do możliwie najczytelniejszego oznaczenia 
materiałów użytych w opakowaniu, aby ułatwić ich segregację w gospodarstwach do-
mowych i tym samym ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko.

Abramczyk to przedsiębiorstwo specjalizujące się w przetwórstwie świeżych i mro-
żonych ryb oraz owoców morza.
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ANIRO
TORUŃ

Przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu elektroniki, elektrotechniki i automa-
tyki przemysłowej. Spółka oferuje kompleksowe prace elektryczne i instalacyjne na 
obiektach oraz przenoszenie całych ciągów technologicznych i linii produkcyjnych. 
Prowadzi również działalność handlową i dystrybucyjną w obszarze automatyki.

Firma angażuje się w projekty edukacyjne poprzez bliską współpracę z Zespołem Szkół 
Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. 

Aniro wspiera również rozwój kultury - Teatr im. Wilama Horzycy, czy sportu - Twarde 
Pierniki Toruń. Przedsiębiorstwo może pochwalić się również własnym mini klubem 
sportowym ANIRO Run Team, poprzez który promuje aktywność fizyczną wśród swoich 
pracowników. 
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ANWIL
WŁOCŁAWEK

Drugi co do wielkości producent nawozów sztucznych w Polsce, a także tworzyw  
i wyrobów chemicznych dla przemysłu różnych branż. Od 2012 roku Anwil jest 
częścią Grupy Orlen - polskiego lidera pod względem wartości sprzedaży oferowa-
nych produktów i usług. Firma o znaczeniu strategicznym, w której 28% udziałów 
zachowuje Skarb Państwa. 

Grupa Orlen to jeden z liderów CSR w Polsce. Laureat licznych nagród - m.in jednego  
z czterech przyznanych Diamentowych Listków CSR Tygodnika Polityka za działalność  
w latach 2011-2021. Włocławska część Grupy Orlen również wykazuje się bardzo 
wysoką aktywnością. Już w 2014 roku powstała Fundacja Anwil dla Włocławka, która  
w późniejszym czasie rozszerzyła swoją działalność o gminy sąsiadujące z miastem,  
a także uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

Obecnie fundacja realizuje 3 konkursy grantowe, m.in dla orgazniacji pozarządowych 
z obszaru objętego działaniami fundacji: „Wybieram sport - skreślam nudę”, „Uczę się 
z Anwilem”, „Budujemy Mosty 2021”. Ponadto aktywne są programy stypendialne: dla 
dzieci i młodzieży - „Primi inter pares” oraz dla studentów - „Młodzi z ANWILEM”. Wło-
cławskie placówki oświatowe uczestniczą w akcji „Drzewko za butelkę”. Do tej pory we 
wszystkich piętnastu edycjach dzieci z Włocławka zebrały w sumie niemal 6 milionów 
butelek PET. Kolejny program to „Odblaskiem po oczach”, w ramach którego rozdano 
27 tysięcy opasek i kamizelek odblaskowych dzieciom w 65 placówkach oświatowych. 

Wyróżnikiem Anwilu jest z pewnością program wolontariatu pracowniczego „Poma-
gam, bo lubię”. W jego ramach pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie autor-
skich inicjatyw, których celem jest niesienie wsparcia lokalnej społeczności. Do tej pory 
sfinansowano 22 projekty. 
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Włocławski gigant swoje działania dotyczące wsparcia finansowego instytucji edukacji 
i kultury - a jest ich bardzo wiele - określa mianem sponsoringu społecznego. Wsparcie 
rzeczowe trafiało również wielokrotnie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
we Włocławku.

Osobno traktowany jest sport. Anwil jest sponsorem strategicznym drużyny koszykówki 
ekstraklasy mężczyzn ANWIL Włocławek, sekcji balonowej w miejskim Aeroklubie oraz 
Yacht Clubu, który w dużej mierze przyczynia się do popularyzacji żeglarstwa na Zale-
wie Włocławskim.  
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APATOR
TORUŃ, OSTASZEWO

Międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, 
a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wod-
nych i gazowych. Apator to krajowy lider w produkcji liczników energii elektrycznej. 

Firma już w roku 2015 przyjęła pierwszą strategię CSR. Publikuje również obszerne 
sprawozdanie na temat informacji pozafinansowych. Główny nacisk kładzie na sprawy 
pracownicze. Edukuje w zakresie poszanowania wspólnych wartości, bezpieczeństwa, 
przeciwdziałania korupcji. Ciekawą inicjatywą jest „Program Pomysłów Pracowniczych” 
polegający na czytelnych i przejrzystych zasadach - pracownicy mają możliwość zgła-
szania usprawnień, nie tylko na swoim stanowisku pracy, ale również w całej firmie. 
Jeśli pomysł zostanie zaakceptowany i wdrożony, pracownik może liczyć na wypłatę 
wynagrodzenia, zgodnie z kryteriami oceny pomysłów. W ubiegłorocznej edycji PPP 
zgłoszono łącznie 31 pomysłów i wyłoniono 6 zespołów. 

W kluczowej dla firmy branży - z racji prowadzonej działalności - czyli energetyce, fir-
ma stawia na przejrzystość i dostępność do danych. Zakłada również realistyczne cele  
i raportuje stopień ich wykonania. Podobnie jest z działalnością społeczną. Apator pu-
blikuje twarde dane finansowe dotyczące darowizn, sponsoringu i innych form wspar-
cia. 

Firma jest ważnym partnerem wydarzeń kulturalnych, np. Artus Festival w Toruniu. Apa-
tor aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi w całej Polsce, m.in toruńskim UMK, 
biorąc czynny udział w popularyzatorskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Firma aktywnie 
wspiera także organizację Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelek-
tra” organizowanej przez bydgoski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
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CENTRUM TECHNOLOGICZNE NOKIA

BYDGOSZCZ

Oddział przedsiębiorstwa międzynarodowego działający w Bydgoszczy. Centrum 
Technologiczne Nokia zatrudnia około 1000 specjalistów, którzy pracują nad pro-
duktami i rozwiązaniami IT dla klientów z całego świata. 

Firma wskazuje, że wśród głównych założeń jej działań CSR jest przede wszystkim: 
uświadamianie, angażowanie, inspirowanie i pomaganie. 

W ramach akcji Become Nokia Hero pracownicy mogą wykorzystać dwa dni w roku na 
działalność charytatywną, tworząc społeczność „Nokia Heroes”. Firma działa także na 
polu edukacyjnym. Pracownicy dzielą się wiedzą - zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych -  
z dziećmi i seniorami. 

Ponadto Nokia przeciwdziała zjawisku tzw. „białego sufitu” - aktywizuje i wspiera roz-
wój kariery kobiet w branży IT. W ramach tych działań firma we współpracy z uczelniami 
wyższymi organizuje cykliczne wydarzenie „Kobiety IT” obejmujące wykłady i warsztaty 
kierowane do bydgoskich studentek i uczennic liceów. Drugą tego rodzaju inicjatywą 
jest „Girls for Girls” - wykłady i warsztaty skierowane do kobiet, skoncentrowane wokół 
możliwości przebranżowienia oraz ścieżek kariery w IT.
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CEREAL PARTNERS POLAND 
TORUŃ-PACIFIC

TORUŃ

Firma z siedzibą w Toruniu, zakładem w Lubiczu i centrum dystrybucyjnym w Grę-
bocinie to część grupy Cereal Partners Worldwide. Dzięki temu w  naszym regionie 
powstają znane na całym świecie płatki śniadaniowe Nestlé. 

Globalnie, jak i krajowo, grupa, do której należy toruńskie przedsiębiorstwo prowadzi 
bardzo rozległe działania związane z CSR. Regionalnie przejawiają się one we wspar-
ciu wydarzeń kulturalnych czy sportowych. 

Flagowym projektem w naszym regionie jest wsparcie dla rozwoju kolarstwa, gdzie 
przedsiębiorstwo bardzo aktywnie współpracuje z Toruńskim Klubem Kolarskim Pacific 
- Nestlé Fitness Cycling Team.

Przedsiębiorstwo już od 2005 roku jest mecenasem Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztu-
ki - największej imprezy popularyzatorskiej w naszym regionie.
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CEREAL PARTNERS POLAND 
TORUŃ-PACIFIC CIECH

INOWROCŁAW

Spółka Ciech Soda Polska to dynamicznie rozwijająca się firma chemiczna z silną 
pozycją na rynkach globalnych. Drugi producent sody kalcynowanej i oczyszczo-
nej w Unii Europejskiej, największy producent soli warzonej w Polsce, największy 
dostawca krzemianów sodu w Europie oraz największy polski producent środków 
ochrony roślin.

Grupa Ciech w ramach swojej strategii ESG podjęła się realizacji 8 głównych zobowią-
zań podzielonych na 3 filary: zobowiązania wobec środowiska, społeczności lokalnej 
oraz otwartość i wiarygodność. W ramach podjętych zobowiązań celem spółki jest 
m.in. wyeliminowanie węgla w procesach produkcyjnych do 2033 roku oraz osiągnię-
cie neutralności klimatycznej w kolejnych latach.

Ciech angażuje się w liczne działania edukacyjne. „Akademia Szkolnych Talen-
tów” to bezpłatny, wieloletni program wsparcia dla dzieci pracowników z Grupy 
Ciech. Uczestnicy programu otrzymują od absolwentów najlepszych uczelni świata  
pomoc w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności. Doradcy z Fundacji Nativated 
przygotują ich do matury, a także do podjęcia studiów na zagranicznych uczelniach  
w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 

Firma aktywnie wspiera również akcje społeczne. Przykładem może być m.in. 29. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - na potrzeby organizacji wydarzenia spółka 
wyprodukowała i przekazała 250 tys. maseczek filtrujących.

Przedsiębiorstwo od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact - naj-
większej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes.
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FROSTA
BYDGOSZCZ

Oddział międzynarodowego przedsiębiorstwa specjalizującego się w przetwórstwie 
rybnym. 

Firma prowadzi liczne działania CSR zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. 
Frosta postawiła sobie za cel stworzenie 100 000 m² obszarów zbliżonych do natural-
nych, aby rozwijać bioróżnorodność. Dbałość o środowisko naturalne obecna jest także 
w procesie produkcyjnym. Mrożenie odbywa się z wykorzystaniem „zielonej” energii 
pochodzącej z paneli fotowoltaicznych umiejscowionych na dachu bydgoskiej fabryki. 
Technologia pozwala zaoszczędzić nawet do 30% energii zużywanej do wychłodzenia 
mroźni. Wszystkie produkty marki Frosta mają kalkulację śladu węglowego - komuniko-
wana jest ona konsumentom na opakowaniach. 

Przedsiębiorstwo dba także o proekologiczność opakowań. Wykorzystywane są mate-
riały kartonowe z certyfikatem FSC® (Forest Stewardship Council). Frosta świadomie 
nie wykorzystuje produktów aluminiowych, gdyż produkcja tego metalu jest bardzo 
energochłonna, a proces jego rozkładu długotrwały. 

Frosta deklaruje, że co roku przeznacza 2% dywidendy na wsparcie organizacji pożytku 
publicznego. Publikuje również doroczny „Raport Zrównoważonego Rozwoju”. 
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GEOFIZYKA TORUŃ
TORUŃ

Przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług geofizycznych na potrzeby poszu-
kiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemne-
go, wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitoringu podziemnych zbiorników. 
Firma świadczy usługi w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Centralnej i Południowej 
oraz na Bliskim Wschodzie. 

Przedsiębiorstwo, które jako jedyne z regionu kujawsko-pomorskiego (biorąc pod uwa-
gę siedzibę głównego Zarządu) zostało zakwalifikowane do prestiżowego „Rankingu 
Odpowiedzialnych Firm”, i to na wysokim, 13 miejscu. Ranking jest dziełem Centrum 
Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego przy 
wsparciu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy Deloitte oraz Dziennika Gazeta 
Prawna.

Firma koncentruje się głównie na bezpieczeństwie pracowników, ochronie środowiska, 
a także ochronie interesów społeczności lokalnych w miejscach prowadzonych prac. 
Wspiera również toruńskie inicjatywy społeczne, np. powstanie skansenu broni fortecz-
nej na toruńskim Lewobrzeżu czy Wigilię dla mieszkańców miasta na Rynku Nowomiej-
skim.
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GRUPA IMMOBILE
BYDGOSZCZ

Grupa Kapitałowa Immobile zarządza spółkami działającymi w przemyśle, hotelar-
stwie, nieruchomościach, branży budowlanej i odzieżowej. Spółka notowana jest na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Immobile swoje działania z zakresu CSR prowadzi dzięki współpracy z różnymi organi-
zacjami pozarządowymi. Przykładem jest Fundacja RUMAK, która od 2013 roku wspie-
ra utalentowanych młodych ludzi o polskich korzeniach, którzy przyjechali na studia do 
Polski zza naszej wschodniej granicy. 

Grupa angażuje się również w działania z zakresu ochrony środowiska dzięki współ-
pracy z Fundacją IMMO udzielającą wsparcia osobom indywidualnym i organizacjom 
m.in. poprzez sadzenie drzew i dostarczanie sadzonek.
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GRUPA MODERATOR 
BYDGOSZCZ

Grupa Moderator to bydgoski deweloper. Pierwsze działania przedsiębiorstwa 
związane były z rewitalizacją bydgoskich kamienic. Obecnie Moderator zajmuje się 
także nowym budownictwem. 

Spółka podjęła się reaktywacji ponad 100 letniego budynku, znanego wszystkim Byd-
goszczanom jako kino studyjne „Pomorzanin”, które po zamknięciu w 2003 roku obec-
nie odzyskuje swój dawny blask. 

Działania związane z bieżącą działalnością placówki prowadzi aktualnie specjalnie wy-
dzielona fundacja. Deweloper angażuje się również we wsparcie projektów filmowych: 
m.in. „Kler” i „Wesele” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.

Ponadto Moderator wspiera działania związane z ochroną środowiska. Przykładem  
w tym zakresie jest projekt „Ciepło bez smogu” polegający na likwidacji starych pieców 
w remontowanych kamienicach. 

Działania Grupy Moderator zostały docenione przez Business Centre Club i kapitułę 
konkursu „FIRMA DOBRZE WIDZIANA”. 
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HANPLAST
BYDGOSZCZ

Firma Hanplast mieści się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicz-
nego. Podstawą jej działalności jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz 
modułów fotowoltaicznych. Jest również wykonawcą form wtryskowych.

Spółka wspiera akcje społeczne zwiększające świadomość ekologiczną społeczeństwa, 
np. projekt „decydujesz.pl”, który z jednej strony zwiększa świadomość odpowiedniej 
selekcji elektrośmieci, a z drugiej ułatwi konsumentom bezpłatne pozbycie się dużego 
AGD. W 2020 roku opublikowano deklarację środowiskową zawierającą konkretne cele 
związane ze zrównoważonym rozwojem, a także powołano Zespół ds. Zrównoważone-
go Rozwoju mający koordynować prace organizacji w tym zakresie. 

Firma wspiera lokalne inicjatywy kulturalne i sportowe. Jedną z nich jest Hanplast Ener-
gy OPEN ProAm, czyli bydgoski turniej tenisa ziemnego dla par mieszanych amator/
zawodnik, której towarzyszy zbiórka funduszy na akcję „Smeczem w raka”. Innym przy-
kładem jest Festiwal Filmowy Przeźrocza odbywający się pod hasłem dokument/klasy-
ka/awangarda w bydgoskich kinach studyjnych. 

Hanplast został wielokrotnie wyróżniony Białym Listkiem CSR przyznawanym przez Ty-
godnik Polityka w partnerstwie z firmą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
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HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL 

TORUŃ

Toruńska spółka, której początki sięgają 1988 roku, posiada na terenie Polski aż 
dwadzieścia osiem oddziałów, w tym dwa w Toruniu i jeden w Bydgoszczy.

Firma została nagrodzona specjalną statuetką przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu za wieloletnie wspar-
cie. Trwały charakter ma też współpraca donatorska z KH Toruń. 

Ponadto spółka przekazuje wsparcie rzeczowe zgodne ze specyfiką swojej działalności, 
które posłużyło m.in. do wykończenia sali rehabilitacyjnej dla podopiecznych Fundacji 
Supersprawni.  
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HYDRAPRES
SOLEC KUJAWSKI

Firma z trzydziestoletnim doświadczeniem w obszarze zaawansowanej działalności 
inżynierskiej i masowej produkcji tłoczeniowej wraz z montażem. 

Spółka Hydrapres angażuje się aktywnie w działalność prospołeczną. Jest partnerem 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, organizuje  
i współfinansuje kursy kwalifikacyjne, zakup oprogramowania niezbędnego do wysokiej 
jakości kształcenia oraz nagród i stypendiów dla młodzieży. 

W pobliskiej Bydgoszczy Hydrapress wspiera klub środowiskowy Latarnia, prowadzo-
ny przez fundację Syleo, którego działania skierowane są głównie do dzieci. Klub jest 
miejscem, gdzie dzieci uzyskują pomoc w nauce, mogą rozwijać swoje talenty i zainte-
resowania poprzez prowadzone warsztaty plastyczne, muzyczne, naukowe czy zajęcia 
sportowe. Firma wspiera również działania Misji Betezda prowadzącej jadłodajnie dla 
osób bezdomnych, a także Stowarzyszenia Nasza Betania adresującego swoją pomoc 
do grona osób borykających się z problemami wykluczenia społecznego. 
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KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA
TORUŃ

Największy w Polsce i jeden z najbardziej znaczących w Europie producentów 
cukru buraczanego. W skład spółki wchodzi kilka cukrowni, zakłady przetwórcze  
i usługowe. 

Spółka swoje działania prospołeczne koncentruje na sprawach pracowniczych, rela-
cjach z plantatorami oraz społecznością lokalną. W celu koordynacji tych działań powo-
łano fundację Pomaganie Krzepi. 

Fundacja współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich kultywującymi tradycje kulinar-
ne jako element kultury regionalnej. Dofinansowuje również projekty zgłoszone przez 
pracowników - beneficjentami tych programów w szczególności są przedszkola, szkoły 
oraz ośrodki szkolno-wychowawcze. Fundacja przeprowadziła również we współpracy  
z KRUS szkolenia BHP na obszarach wiejskich. 

Spółka jako członek Związku Producentów Cukru w Polsce bardzo aktywnie wspiera 
kampanię „Słodka równowaga” mającą na celu edukację dietetyczną pozwalającą na 
właściwe stosowanie cukru w przygotowywaniu wartościowych posiłków.  
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LPP
BRZEŚĆ KUJAWSKI, GDAŃSK

Centrum Dystrybucyjne LPP w Brześciu Kujawskim jest drugim pod względem wiel-
kości własnym obiektem logistycznym gdańskiej spółki LPP - właściciela takich ma-
rek jak Reserved, House, Cropp, Mohito czy Sinsay.

„Brześć Kujawski w Centrum Uwagi” to partnerski projekt LPP, który obejmuje działania 
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.

Inauguracją programu społecznego LPP pod tą nazwą było wsparcie Memoriału im. 
Czesława Wasielewskiego organizowanego przez Gminny Klub Sportowy Łokietek  
i udział w biegu pracowników firmy z drużyny LPP Team. Ponadto działania podejmowa-
ne we współpracy z Urzędem Miejskim koncentrują się przede wszystkim na wsparciu 
w obszarze edukacji najmłodszych mieszkańców gminy. Już trzykrotnie sfinansowano 
zestawy upominków w ramach akcji „Wyprawka dla pierwszaka”. Z takiego wsparcia 
skorzystało 98 uczniów rozpoczynających naukę w pięciu szkołach podstawowych na 
terenie gminy Brześć Kujawski. 

Dodatkowo uczniowie szkół podstawowych mogli ponownie uczestniczyć w programie 
edukacyjnym „Angielski z LPP”.
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MAT-BUD
ZŁAWIEŚ MAŁA

Przedsiębiorstwo wielobranżowe specjalizujące się w hurtowej i detalicznej sprze-
daży materiałów budowlanych.

Firma wyróżniająca się prowadzoną na szeroką skalę działalnością charytatywną. Jest 
także bardzo aktywna w obszarze sportu, m.in wspierając ŻKS Polonia Bydgoszcz czy 
klub Energa Toruń, a także MAT-BUD Klub Karate KIRITSU.

Bardzo aktywną rolę w działaniach społecznych spółki odgrywa osobiście Prezes jej 
Zarządu Jacek Rutkowski, który został Fundatorem i zarazem Przewodniczącym Rady 
Fundacji Jacka Rutkowskiego - Pomagajmy Razem. Zaangażowanie społeczne lidera 
przedsiębiorstwa zostało wiele razy docenione i nagrodzone, m.in. Medalem Solidar-
ności Społecznej Business Centre Club, Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu 
czy Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



26 CSR w województwie kujawsko-pomorskim

MINKIEWICZ URZĘDOWSKI SOBOLEWSKI 
TORBA I PARTNERZY. RADCOWIE PRAWNI 

TORUŃ

Kancelaria Radców Prawnych specjalizująca się w obsłudze firm. W rankingu naj-
większych Kancelarii Prawnych dziennika Rzeczpospolita w 2021 roku została skla-
syfikowana na drugiej pozycji w Toruniu i trzeciej w województwie kujawsko-pomor-
skim. 

Po wybuchu pandemii Kancelaria zdecydowała się uruchomić dedykowaną zakładkę 
na  swojej stronie internetowej, na której w sposób aktualny, profesjonalny i praktyczny 
przedstawiła opracowania dotyczące dynamicznie zmieniających się przepisów waż-
nych z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymała za to specjalne 
wyróżnienie przyznawane przez dziennik Rzeczpospolita w związku z działaniami pro 
bono. 

Firma bierze udział w programie edukacyjnym Krajowej Rady Radców Prawnych „Szko-
ła bliższa prawu”, współpracując w tym zakresie z Kolegium Kujawskim w Aleksandro-
wie Kujawskim. Celem programu jest wzrost świadomości oraz nabycie wiedzy prawnej 
przez nauczycieli i uczniów. 

Od kilku lat działania Kancelarii trafiają do prestiżowego raportu „Odpowiedzialny biz-
nes w Polsce” publikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Działania Kan-
celarii pokazują, że CSR może być również domeną MŚP z sektora usług. 
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MONDI ŚWIECIE 
ŚWIECIE

Producent papierów do produkcji tektury falistej o zasięgu ogólnoeuropejskim.

Przedsiębiorstwo to jeden z pionierów raportowania niefinansowego w regionie z wie-
loletnim stażem w tej dziedzinie. Obecna sprawozdawczość firmy to już światowy po-
ziom.  

W swojej działalności firma kładzie nacisk na realizację projektów środowiskowych, kul-
turę bezpiecznych zachowań w miejscu pracy oraz integrację z lokalnym środowiskiem. 
Firma współpracuje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, wspiera kluby sportowe 
oraz akcje charytatywne. 

Mondi raportuje bardzo dokładnie, w jaki sposób osiąga swoje cele zrównoważonego 
rozwoju wytyczone na lata 2016-2020 oraz buduje nową strategię do realizacji przez 
kolejną dekadę. Trzy główne obszary wytyczone do realizacji do końca 2030 roku to: 
zmierzanie do zamkniętego obiegu produkcji opakowań innych produktów papiero-
wych, wspieranie w rozwoju pracowników oraz podejmowanie różnorodnych akcji na 
rzecz klimatu i ochrony środowiska.

Oprócz globalnych celów firma na wiele sposobów wspiera lokalne społeczności.  
W Świeciu firma od lat finansuje programy edukacyjne w szkołach technicznych po-
przez zakup materiałów edukacyjnych oraz wspieranie rozwoju nauczycieli. W mieście 
współfinansowano również wiele inicjatyw, które miały na celu poprawę infrastruktury 
medycznej, rehabilitacyjnej i sportowej. 
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Na uwagę zasługuje z pewnością akcja „To MY Mondi. Aktywni w pomaganiu!”. Jest to 
inicjatywa polegająca na użyciu aplikacji mobilnej, która automatycznie zlicza kilome-
try biegaczy. Jej celem jest integracja pracowników wokół wspólnego celu, jakim jest 
zebranie kilkudziesięciu tysięcy złotych z przeznaczeniem na wsparcie Oddziału Psy-
chiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Świeciu. Dużą wartość miało również wsparcie 
Nowego Szpitala w Świeciu w związku z wybuchem pandemii.  
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NEUCA
TORUŃ

Lider rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków w Polsce. Producent leków i prepa-
ratów aptecznych. Od 2004 roku Neuca jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

Firma w 2020 roku opublikowała obszerny raport niefinansowy zawierający pełne in-
formacje o działalności firmy w tym aspekcie. Już sam ten fakt plasuje firmę na pozycji 
jednego z liderów w dziedzinie świadomej i odpowiedzialnej działalności w naszym 
regionie. To znakomity przykład na przechodzenie z wąsko rozumianego CSR na nowe, 
szerokie i aktualne rozumienie ESG, o którym pisaliśmy we wstępie naszego raportu. 
Przedsiębiorstwo aktywnie podchodzi do kwestii środowiskowych oraz pracowniczych. 
Na uwagę zasługuje również transparentność i szeroki dostęp do informacji o działal-
ności firmy. 

W roku 2013 została powołana Fundacja Neuca dla zdrowia. Jej działania koncentrują 
się na edukacji i profilaktyce - najaktywniej w Toruniu, gdzie sztandarowym projektem 
fundacji jest Walkathon NEUCA dla Zdrowia, który zachęca do aktywności fizycznej  
i badań profilaktycznych. Finałem wydarzenia jest tzw. białe miasteczko, gdzie uczest-
nicy mogą wykonać szereg bezpłatnych badań. 
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NOVA TRADING
TORUŃ

Spółka od wielu lat rozszerza pakiet usług z zakresu obróbki wyrobów hutniczych 
ze stali nierdzewnej i aluminium. Efektem tego jest powstanie toruńskiego Centrum 
Serwisowego - jednego z najnowocześniejszych w Europie.

Zgodnie z przyjętą polityką firma wspiera działania o charakterze kulturalnym lub spor-
towym, które odbywają się w jej najbliższym otoczeniu, czyli w Toruniu. Nova Trading 
pomaga również lokalnym fundacjom i stowarzyszeniom w realizacji konkretnych pro-
jektów poprzez przekazywanie darów pieniężnych i rzeczowych. Firma posiada rozbu-
dowany system odpowiedzialności pracowniczej - wsparcia edukacyjnego, skonkretyzo-
wanych procedur ułatwiających powrót na rynek pracy, pakietów medycznych.  

Nova Trading zatrudnia Pełnomocnika Zarządu ds. Ochrony Środowiska, którego za-
daniem jest kontrola wszelkich procesów zachodzących w firmie pod względem ich 
wpływu na środowisko. Firma otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu 
zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2004 - zarówno w Centrum Serwi-
sowym w Toruniu, jak i w oddziałach. Warto zaznaczyć, że Nova Trading jest jedną  
z nielicznych firm w branży stalowej zarządzaną w sferze ochrony środowiska zgodnie 
z wymienioną normą.
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ONDE
TORUŃ

Lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, czołowy wykonawca infrastruk-
tury dla OZE, w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Spółka 
notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W swoim portfolio przedsiębiorstwo ma już ponad 350 projektów farm wiatrowych  
i fotowoltaicznych. Jest pierwszą w Polsce firmą z branży OZE, która uzyskała certyfikat 
EMAS – najwyższe unijne wyróżnienie w zakresie ekologii i najbardziej wiarygodny ze 
standardów zarządzania środowiskowego w UE. 

Sztandarowym programem społecznym Grupy jest ONDE Flow. Jego merytorycznym 
fundamentem jest edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii i tematów pokrew-
nych, jak np. fizyka. Obecnie projekt znajduje się w fazie rozwojowej, która potrwa do 
końca 2022 r.

ONDE zorganizowało w Toruniu konferencję „OZE. Nowe Trendy”, w której wzięli udział 
przedstawiciele polskich uczelni wyższych, Urzędu Miasta Toruń oraz eksperci Grupy. 
Prospołecznym akcentem wydarzenia było uruchomienie sfinansowanego przez organi-
zatora filtratora atmosferycznego ATANOX na Placu Rapackiego w Toruniu. 

ONDE ściśle współpracuje z żużlowcami z Klubu Sportowego Toruń oraz koszykarza-
mi z klubu sportowego Twarde Pierniki Toruń. Wspiera także Toruński Klub Hokejowy.  
W latach 2013-2019, a także ponownie w 2021 r. otrzymało tytuł Mecenasa Toruńskiego 
Sportu. 
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OPONEO
BYDGOSZCZ

Oponeo od 1999 roku zajmuje się internetową dystrybucją opon i felg. Poprzez 
spółki zależne firma działa również w innych branżach. Spółka notowana jest na 
głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oponeo angażuje się w wiele inicjatyw związanych z motoryzacją i motosportem. Przy-
kładem może być cykl bezpłatnych szkoleń „Bezpieczna Jazda z Oponeo” obejmujący 
szkolenia teoretyczne oraz praktyczne.

Spółka promuje aktywny wypoczynek wśród dzieci, m.in. poprzez projekt „Oponeo 
Wakacje” (darmowe treningi wakacyjne dla dzieci do 13. roku życia) organizowane 
przy współpracy z Bydgoskim Klubem Sportowym Chemik. 

Przedsiębiorstwo zaangażowało się także we wsparcie organizacji „Uśmiechniętego 
dnia” dla dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych i innych placówek oraz 
rodzin potrzebujących z regionu kujawsko-pomorskiego. Edycja letnia to dzień w ZOO 
w bydgoskim Myślęcinku dla 200 dzieci. Zimą zajęcia odbywały się  w Centrum Zabaw 
Rodzinnych Family Park.
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POLMASS
BYDGOSZCZ

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wytwarzaniu koncentratów dla bydła. Od 2010 
roku Polmass ma ponad połowę udziału w krajowym rynku hodowli mlecznej w za-
kresie karmienia cieląt preparatami mlekozastępczymi.

Polmass dofinansował ponad dwadzieścia podmiotów, które zrealizowały pięćdziesiąt 
różnych zadań społecznych. Wśród organizacji, które wspierała firma, były m.in.: Pol-
ski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Fundacja Zdążyć z Pomocą, 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom 
Grodzieńszczyzny, a także Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. 

Przedsiębiorstwo promuje działania artystyczne, m.in. wydarzenie pod nazwą  
„Z Wyczółkowskim po drodze”, w ramach którego w dziesięciu miejscach Bydgoszczy  
(w plenerze) stanęły obrazy malarza zatopione w szklanej płycie. Od 2019 roku Polmass 
wspiera także działalność Filharmonii Pomorskiej.

Firma bierze udział w finansowaniu zielonych szkół oraz zakupie sprzętu do monitorin-
gu używanego przez szkoły. Ponadto razem z Polskim Towarzystwem Zootechnicznym 
funduje nagrody za najlepsze prace magisterskie.

OPONEO



34 CSR w województwie kujawsko-pomorskim

SCHUMACHER PACKAGING 
GRUDZIĄDZ, BYDGOSZCZ

Międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w projektowaniu opakowań, 
druku cyfrowym i logistyce. 

Przedsiębiorstwo angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, oszczędnego 
korzystania z zasobów naturalnych i ograniczenia zużycia energii. Bierze także udział  
w projektach edukacyjnych, sportowych i społecznych. 

Schumacher Packaging od 2014 roku zleca certyfikację swoich lokalizacji pod kątem 
zgodności z normą zarządzania energią ISO 50001. Uczestniczy także w systemie za-
rządzania środowiskowego EMAS (dobrowolny system zarządzania środowiskowego)  
w zakresie zarządzania energią.
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TAURUS OCHRONA GROUP
TORUŃ

Przedsiębiorstwo świadczące  usługi w zakresie ochrony fizycznej, monitoringu, 
konwojowania i zabezpieczenia floty. Oferuje ochronę i obsługę imprez oraz inteli-
gentne systemy bezpieczeństwa, a także nowoczesną usługę monitoringu.

Firma deklaruje działania zgodne z normą ISO 26 000, czyli zestawem wytycznych 
opracowanych przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną w 2010 roku jako 
przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej 
i środowiskowej. 

Ciekawym przykładem działań społecznych przedsiębiorstwa są regularne wizyty pra-
cowników ochrony w przedszkolach, mające na celu zwiększanie świadomości na temat 
przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Poza tym Taurus wspiera wydarzenia 
kulturalne oraz sportowe. Angażuje się w rozwój lokalnych klubów piłkarskich, takich jak 
Legia Chełmża, FC Toruń czy Toruński Klub Piłkarski Elana.

SCHUMACHER PACKAGING 
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TZMO
TORUŃ

Wiodący producent i dostawca artykułów higienicznych, kosmetycznych i wyrobów 
medycznych w Polsce, z wieloma przedstawicielstwami, a także fabrykami na świe-
cie. 

Spółka realizuje swoje działania społeczne poprzez Fundację TZMO - Razem Zmie-
niamy Świat. Głównym obszarem jej zainteresowań są działania edukacyjne związane  
z ochroną zdrowia. Co ważne, Fundacja działa wielopoziomowo, docierając do róż-
nych grup - osób indywidualnych, jak i tych zawodowo związanych z opieką medyczną. 

Sztandarowym wydarzeniem edukacyjnym organizowanym przez Fundację TZMO jest 
Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu, będąca największym 
tego typu wydarzeniem w Europie. W roku 2021 odbyła się już 23. edycja Konferencji, 
w której wzięło udział ponad 1000 osób z ponad 30 krajów świata.  

Inne projekty edukacyjne skierowane do specjalistów to m.in program „SENI” - System 
Edukacji Nowoczesnej Instytucji czy kwartalnik „MEDI” będący źródłem aktualnej wie-
dzy dla menedżerów oraz liderów środowiska opieki długoterminowej w Polsce.

Na uwagę zasługuje również projekt „kontynentkobiet.pl” skierowany tym razem do 
osób indywidualnych i edukujący w zakresie zdrowia kobiet.  

Firma aktywnie wspiera również działania sportowe, m.in. Międzynarodową Ligę Piłki 
Nożnej Osób Niepełnosprawnych Seni Cup, w których biorą udział niepełnosprawni 
mieszkańcy domów pomocy społecznej.
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Przykładów wsparcia TZMO w tym obszarze jest bardzo wiele. Z pewnością najbardziej 
rozpoznawalnym jest Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet Bella Cup organizowany 
w ramach cyklu zawodowych turniejów Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF.

Przedsiębiorstwo odgrywa również kluczową rolę w organizacji imprez, które bez wąt-
pienia są ważnym elementem kultury lokalnej, jak i promocji rodzimego miasta: Tofifest, 
Probaltica, czy najbardziej popularny Bella Skyway Festival. 
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ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA

KRUSZWICA

Największy w Polsce - i jeden z największych w Europie Środkowej - przetwórca 
nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych.

Jedną z głośniejszych inicjatyw Zakładów Tłuszczowych Kruszwica jest program „Z Ku-
jawskim pomagamy pszczołom” inspirujący lokalne społeczności do podejmowania 
długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce po-
przez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. Akcja została zainaugurowana w 2011 
roku we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. 
 
ZT Kruszwica odpowiada za przygotowanie raportu pt. „Biznes na rzecz Bioróżnorod-
ności. Dobre praktyki”. Prezentuje on praktyki z zakresu ochrony bioróżnorodności kil-
kunastu firm z Polski i ze świata.
 
Kolejna aktywność związana z ochroną środowiska to kampania „Grunt to równowa-
ga”. Dotyczy ona wspierania zakładania pasów kwietnych na polach. Zwiększają one 
różnorodność upraw, a tym samym wspierają bioróżnorodność na terenach rolniczych.  
W ramach kampanii powstał poradnik o tym, jak samodzielnie przygotować pas kwiet-
ny.
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Wysoka jakość edukacji to fundament rozwoju.

Wierzymy, że poprzez wsparcie organizacyjne i budowanie koalicji na rzecz wysokiej 
jakości edukacji realnie przyczyniamy się do rozwoju naszego lokalnego środowiska.

Jesteśmy z Torunia, Kujaw i Pomorza.

Dbamy o partnerstwo i dobrą współpracę, jesteśmy otwarci.
Postrzegamy komunikację i formę przekazu jako wyraz naszego szacunku dla odbior-
ców.

Jesteśmy odpowiedzialni. Jako organizacja pozarządowa poprzez naszą działalność 
i zaangażowanie społeczne przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ na lata 2015–2030.

Fundacja Eduprojektor

https://www.facebook.com/Eduprojektor
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Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Akademii CSR 2022, czyli unikalnego 
cyklu szkoleń dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

To wyjątkowa szansa i pierwszy tego typu projekt edukacyjny dedykowany aktywnym 
mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego.

W programie: 
Mnóstwo praktycznych case study i spotkań z ekspertami!

Wzrost znaczenia CSR i ESG. 
Zrównoważony rozwój w strategiach firm. 

Raporty niefinansowe.
Nowa polityka klimatyczna. 

Szanse na odpowiedzialny rozwój dla NGO, firm i instytucji.
Nowe kompetencje dla Ciebie!

Dla kogo?
Do udziału zachęcamy zwłaszcza przedstawicieli i wolontariuszy organizacji poza-
rządowych zainteresowanych rozwojem współpracy z biznesem, ponadto wszystkie 
osoby zainteresowane rozwojem nowych kompetencji związanych z CSR!  

Udział w Akademii jest bezpłatny, ale tylko dla 20 osób. Program ma charakter liderski  
i jest przeznaczony dla ograniczonej liczny odbiorców. 

 Zapisz się już dziś na WWW.AKADEMIACSR.PL  

Akademia CSR

https://www.facebook.com/Akademia-CSR-105378381963357
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Toruń 2022
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