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REalIzuJemY
pOdwójnE
zOboWiąZanIe
DanOne

Wiemy, że świat
potrzebuje zmian,
więc zaczynamy
od siebie.
Każdego dnia koncentrujemy nasze wysiłki na udoskonalaniu produktów, ich opakowań
oraz metod wytwarzania. Głęboko wierzymy, że zdrowie człowieka i równowaga planety
są ze sobą połączone. Cele biznesowe są dla nas tak samo ważne, jak działanie na rzecz
zdrowia i otoczenia naturalnego, więc systematycznie i skutecznie obniżamy nasz ślad
środowiskowy oraz zużycie zasobów naturalnych. Wspieramy rozwój lokalnych społeczności
wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Dbamy o dobrostan zwierząt oraz aktywnie
przeciwdziałamy marnowaniu żywności.
Jesteśmy ﬁrmą globalną, ale głęboko zakorzenioną w Polsce. To właśnie tu powstają
produkty, które eksportujemy do ponad 120 krajów na 5 kontynentach. Tutaj bije
nasze serce… Z tego powodu przykładamy wielką wagę do naszego wpływu na polską
gospodarkę i jakość życia Polaków, w tym społeczności lokalnych – naszych bezpośrednich
sąsiadów, wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność.
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TRosZczYmy się
o zdRowIe
nA kAżdYm
eTapIe życIa
cZłoWieKa

pOdwójne

Na co dzień realizujemy
zobowiązanie: na rzecz zrównoważonego
rozwoju gospodarczego i społecznego oraz niesienia zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom,
jak to możliwe. W praktyce, oferujemy szereg wartościowych produktów i działamy na rzecz zdrowia
ludzi i równowagi planety.

• Szerokie portfolio produktów: od oferty dla niemowląt
i dzieci, poprzez wyroby
rekomendowane w codziennej
diecie, jak woda i produkty
mleczne, po wsparcie osób
chorych wymagających
specjalnej diety.

•

PRomUjeMy
zRówNowAżoNe,
pRawIdłOwe
wYboRy
żYwiEniOwe

•

90%

NUtri
-ScoRe

100%

•

•

38%

opakowań
wody i napojów Żywiec Zdrój
nadających się do recyklingu.

2020

– zrealizowane
zobowiązanie Żywiec Zdrój:
przekazanie do recyklingu
ekwiwalentu 100% plastiku
wprowadzonego na rynek.

• Lepszy sposób żywienia
dzieci przez rodziców
znających ideę programu
1000 pierwszych dni.

o
niższa niż
w 2015 roku, przy jednoczesnym wzroście liczby napojów
w ofercie o 200%,
(z 15 do 45).

• Alpro – produkty

100%

produktów
rekomendowanych
w codziennej diecie.

–
system znakowania produktów spożywczych ułatwiający
dokonywanie prawidłowych
wyborów żywieniowych.

WDrażamY
rOzwIązAniA
gOspOdaRki
oBieGu
zAmkNięTegO
i prZecIwdZiałamY
mArnOwaNiu
żYwnOścI

• Średnia zawartość cukru
w napojach Żywiec Zdrój
w roku 2020 jest

w
pochodzenia roślinnego,
produkowane w fabryce
z certyﬁkatem B Corp.

80%

• Ponad
produktów z oferty z kategorii
napojów to woda źródlana
i mineralna, pozostała część
to napoje – wyłącznie niskokaloryczne lub bez kalorii.

•

•

475 Tys.
dzieci uczestniczących
w naszym programie Mamo,
tato, wolę wodę (w latach
2009--2020).

• Szeroka linia kaszek bez
dodatku cukru BoboVita
Porcja Zbóż.

404

tony i ponad
380 tys. litrów produktów
przekazanych przez nasze
spółki w 2020 do Banków
Żywności.

99,96%

•

odpadów generowanych
w fabryce w Bieruniu traﬁa
do recyclingu lub odzysku.
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CHroNimY
zAsoBy
nAtuRalNe

•

100%

energii
elektrycznej w zakładach
i magazynach z certyﬁkatem
gwarancji pochodzenia
ze źródeł odnawialnych.

• Zużycie wody w zakładach
rozlewniczych na najniższym
poziomie spośród wszystkich
zakładów rozlewniczych
DANONE na świecie (1,24 l
wody na 1 l produkowanego
produktu).

WSpiEraMy
lOkaLny roZwóJ
sPołEczNy
i goSpoDarCzy

2020 vs 2019
w grupie spółek DANONE:
• wytworzenie

60 803

o
mniej odpadów,

gospodarstwami
rolnymi w Polsce
(z większością trwająca
dłużej niż 20 lat).

•

16 449

•

134 324

o
ton mniej CO2.

•

169,6
mLn zł

•

• Grupa spółek DANONE
w Polsce to pracownicy

11

z
krajów,
przedstawiciele 4 pokoleń.

3,57
mLd Zł

–

56 ha

•
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•

wartość dodana
wygenerowana w gospodarce
polskiej w 2020 roku dzięki
działalności naszych spółek.

•

57%

pracowników
ogółem, 34% kadry
zarządzającej i 50%
menedżerów w grupie spółek
DANONE to kobiety.

8 mln

drzew
posadzonych w ramach
programu Po stronie natury
w latach 2009-2020.

•

zapłaconych podatków
w Polsce.

utrzymanych miejsc pracy
dzięki działalności grupy
spółek DANONE.

STawIamY
nA równOść
i różnoRodNość

ton

• wytworzenie

• Współpraca z ponad

260

• Wdrażanie praktyk
rolnictwa regeneratywnego
w gospodarstwach
rolnych naszych dostawców.

•

objętych
programem Kwietne łąki
w latach 2017-2020.

projektów
zrealizowanych dzięki grantom
w ramach programu Dobry
Sąsiad (m.in. 18 km ścieżek
górskich i rowerowych)
w 2020 roku.

90

projektów z zakresu
wolontariatu pracowniczego
(program HOPE)
skierowanych do lokalnych
społeczności w 2020 roku.

9

ambasadorów ID
(od ang. Inclusive Diversity)
w Polsce czuwających nad
działaniami w zakresie
różnorodności.

• Luka między
wynagrodzeniem

JEstEśmY
z toBą
w każdeJ
sYtuAcjI

kobiet i mężczyzn:

3 mlN zł

5%

Ponad
łącznej wartości rynkowej pomocy udzielonej placówkom
medycznym oraz przekazanej innym podmiotom realizującym akcje pomocowe w czasie pandemii
koronawirusa w Polsce w 2020 r.
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SzaNowNi PaŃStwO,

oddaję w Państwa ręce raport grupy spółek DANONE
(Danone, Żywiec Zdrój i Nutricia), podsumowujący
działania podjęte w roku 2020, w którym
zaszły znaczące zmiany niemal we wszystkich
dziedzinach życia. Efekty pandemii COVID-19
i kryzysu klimatycznego, zauważalne niemal
na całej planecie, uświadomiły nam wszystkim
ogromną potrzebę zmian w dotychczasowych
modelach działania m.in. w zakresie gospodarki,
edukacji, czy żywienia. Na pierwszy plan wysunęła
się również konieczność dbania o zdrowie, poprzez
sięganie po wartościową żywność, wytwarzaną
z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Grupa spółek DANONE to zrównoważony
sposób prowadzenia biznesu i różnorodna oferta
produktowa, obejmująca produkty mleczne
i pochodzenia roślinnego, wodę i napoje oraz
żywienie specjalistyczne. Swoje działania na
każdym z tych rynków opieramy na podwójnym
zobowiązaniu, które łączy rozwój biznesu
z dbałością o ludzi i środowisko naturalne.
Od blisko 30 lat pozytywnie wpływamy na
polską gospodarkę. Przy współpracy z tysiącami
lokalnych dostawców, w naszych zakładach
produkcyjnych w Polsce powstają produkty, które
traﬁają do przeszło 120 krajów na 5 kontynentach.
Nie tylko nasza oferta jest różnorodna, ale również
pracownicy. Jesteśmy różni, ale łączą nas wartości
– Humanizm, Otwartość, Entuzjazm, Bliskość –
które przyświecają wszystkim naszym działaniom,
bez względu na okoliczności.
2020 to również rok, kiedy Humanizm
w wydaniu Danone okazał się bardziej aktualny
niż kiedykolwiek. Odczuli to niemal wszyscy
interesariusze ﬁrmy, natychmiast po tym, jak
pandemia dotarła do Polski. Pracownikom
zapewniliśmy możliwie najbardziej komfortowe
warunki pracy, oferując szereg elastycznych
rozwiązań organizacyjnych, wsparcie w trudnym
okresie izolacji, dostęp do rzetelnej wiedzy
medycznej i szereg rozwiązań, ułatwiających
sprawowanie opieki nad dziećmi. Naszym
partnerom biznesowym zaoferowaliśmy

preferencyjne warunki handlowe, tak by pomimo
bardzo trudnych okoliczności mogli utrzymać
płynność ﬁnansową. Z równym zaangażowaniem
wsparliśmy też służby medyczne, szpitale i lokalne
społeczności.
Od lat aktywnie włączamy się w zmiany
prowadzące do bardziej zrównoważonych
sposobów działania. W wybranych obszarach
wręcz wyznaczamy kierunek i nowe standardy.
Jako pierwszy producent w Polsce, na
opakowaniach serków i jogurtów wprowadzamy
system znakowania żywności ,,Nutri-Score”,
który wspiera konsumentów w świadomym
komponowaniu prawidłowej diety. Pozytywnie
wpływamy na sposób żywienia milionów
konsumentów w Polsce, łącząc wartościową ofertę
produktową z licznymi działaniami edukacyjnymi
Fundacji Nutricia – czego przykładem może
być program ,,1000 pierwszych dni’’, ogólnopolski
program „Żywienie medyczne – Twoje posiłki
w walce z chorobą”, czy działania edukujące o roli
właściwego nawodnienia.
Drugim obszarem, w jakim realizujemy nasze
nowatorskie inicjatywy, jest ochrona zasobów
planety. Jesteśmy pionierem w zakresie wdrażania
praktyk rolnictwa regeneratywnego, mających
na celu regenerację gleby, ochronę zasobów wody
i bioróżnorodności. Inna pionierska inicjatywa,
to realizacja zobowiązania Żywiec Zdrój. Firma,
jako pierwsza w Polsce, w 2020 zapewniła
zbiórkę i recykling takiej samej ilości plastiku,
jaką wprowadza na rynek. Dzięki takim działaniom
plastik mógł zostać ponownie wykorzystany,
co przekłada się na znaczące ograniczenie zużycia
zasobów naturalnych.
Wszystko po to, by rozsądnie korzystając
z zasobów natury, móc oferować wartościową
żywność.

PawEŁ PiĄTek
Dyrektor Generalny, Nutricia Polska
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esteśmy przekonani, że zdrowie ludzi
oraz – mająca na nie zasadniczy
wpływ – wartościowa żywność
wymagają zdrowego środowiska
naturalnego. Dbałość o nie oraz rozsądne
czerpanie z zasobów natury są wprost
niezbędne. Wychodząc z takich założeń,
od prawie 30 lat w Polsce (a blisko 50 lat
na świecie) realizujemy nasze pionierskie,
podwójne zobowiązanie w zakresie
zrównoważonego rozwoju. Niesiemy
zdrowie przez żywność milionom ludzi
w ponad 120 krajach na 5 kontynentach,
gdzie traﬁają produkty stworzone
w polskich zakładach produkcyjnych
grupy spółek DANONE.

Co robimy
w Polsce?
• Na równi traktujemy kwestie biznesowe,
zdrowotne, społeczne i środowiskowe.
• Dbamy o prawidłowe nawodnienie
Polaków oferując wodę i napoje
niskokaloryczne lub bez kalorii
oraz realizując działania edukacyjne.
• Wspieramy Rodziców i opiekunów
najmłodszych dzieci w kluczowym
momencie życia 1000 pierwszych dni
dzięki edukacji i oferując odpowiednie
dla tego wrażliwego okresu produkty
marki Nutricia.
• Troszczymy się o pacjentów
onkologicznych i neurologicznych,
oferując specjalistyczne preparaty
doustne i dojelitowe.
• Nasze poradnie Nutrimed i Stomed
prowadzą kompleksowe żywienie
dojelitowe w warunkach domowych.
• Troszczymy się o środowisko –
w 2020 Żywiec Zdrój zebrał i przekazał
do recyklingu ekwiwalent plastiku
wprowadzonego na rynek.
• Tworzymy wartościowe miejsca pracy
i rozwijamy polską gospodarkę.
• Wspieramy rozwój praktyk rolnictwa
regeneratywnego w Polsce, mających
na celu: ochronę gleby, zasobów
wodnych oraz bioróżnorodności,
wsparcie obecnych i przyszłych pokoleń
rolników oraz troskę o dobrostan
zwierząt w gospodarstwach.

Nasza działalność w Polsce to:
ponad

3 tyS.
29
7
pracowników

lat produkcji

zakładów produkcyjnych
i rozlewniczych oraz 3 biura.

DANONE w Polsce
to trzy obszary biznesowe:
• produkty mleczne i pochodzenia
roślinnego od Danone
• żywność dla niemowląt i małych
dzieci oraz żywienie medyczne
dla osób chorych i wymagających
specjalnej diety od Nutricia
• woda i napoje

Żywiec Zdrój.

Oferta każdej ze spółek jest inna, ale
wszystkie nasze podmioty łączy misja
niesienia zdrowia poprzez żywność.

• Dbamy o rozwój społeczny
miejscowości, w których prowadzimy
działalność.
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Produkty mleczne
i pochodzenia
roślinnego1

#1

POdążamY zA zMiaNamI
i biErzEmy w NicH uDziAł
tWorZąc zdRowSzy śwIat

w Polsce

Rozwój spółek z grupy DANONE strategicznie łączy się ze zdrowiem konsumentów
oraz działaniem w głębokim poszanowaniu środowiska naturalnego. Myślimy o naszej
przyszłości zgodnie z wizją One Planet. One Health i rozwijamy się w sposób
zrównoważony. Jesteśmy inicjatorem i katalizatorem zmian – każdego dnia dążymy
do tego, by jeszcze pozytywniej oddziaływać na zdrowie ludzi i planetę. Inwestujemy
w badania i tworzymy innowacje, które pozwalają nam oferować produkty wysokiej jakości.

Woda i napoje2

#1

w Polsce

Żywienie specjalistyczne3

#1

w Polsce

NIEKOMERCYJNE OBLICZE BIZNESU
– FUNDACJA NUTRICIA

MarEk SumIŁa

Wiemy, jak ważne jest prawidłowe żywienie na każdym etapie życia człowieka. Dzielimy
się tą wiedzą w możliwie najszerszym wymiarze. Od 25 lat wspieramy dzieci i rodziców,
pacjentów i ich bliskich oraz środowisko medyczne realizując działania edukacyjne, zmiany
systemowe oraz strategiczne partnerstwa w obszarze żywienia. Swoją misję Fundacja
realizuje w ramach trzech obszarów obejmujących edukowanie przyszłych pokoleń
o kluczowej roli odpowiedniego żywienia w czasie 1000 pierwszych dni, budowanie
świadomości na temat roli żywienia w chorobie oraz kształtowanie nawyków żywieniowych.
Fundacja ﬁnansuje również badania naukowe i prowadzi działania edukacyjne
dla środowiska medycznego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
Efekty działania Fundacji Nutricia:

7000

uczestników
programów szkoleniowych –
to więcej osób niż
mieszka w nadmorskich
Międzyzdrojach czy
dolnośląskiej Szklarskiej
Porębie

87
grantów
przekazanych
na projekty
badawcze
i stypendia

Do powstania wartościowej
żywności niezbędna jest
równowaga w środowisku
naturalnym. Każdy z nas ma
jedno zdrowie, żyjemy na jednej
planecie. Dbajmy o nie.
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Nasze cele do 2030 roku

Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie,
Danone

Stawiamy czoła największym wyzwaniom
dzisiejszego świata. W nasze działania
angażujemy partnerów biznesowych,
organizacje pozarządowe i konsumentów.
Cele DANONE tworzą spójny plan
działań ściśle powiązany z Celami
Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

mLn Zł
przekazanych
na badania naukowe.

1
Danone za Nielsen – ﬁrma Danone, wykluczając marki własne, osiągnęła najwyższy udział wartościowy sprzedaży w grupie produktów nabiałowych (rozumianej jako suma kategorii:
desery mleczne, serki homogenizowane, mleko smakowe, kawa mrożona, produkty mleczne dla dzieci, desery roślinne i jogurty, keﬁry, maślanki i jogurty) oraz w grupie produktów
roślinnych (rozumianej jako suma kategorii: napoje, desery, jogurty i śmietany pochodzenia roślinnego), Panel Handlu Detalicznego, rynek: Cała Polska z Dyskontami (Food), sprzedaż
wartościowa - udziały, okres IV 2018 – III 2020.
2

8

Żywiec Zdrój za Nielsen: Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (food), sprzedaż wolumenowa w okresie marzec 2019 - luty 2020, kategoria napojów bezalkoholowych.

3

IQVIA, NFZ, Badanie „Żywienie dojelitowe w szpitalach” zrealizowane przez PEX PharmaSequence (2018).

4

Więcej informacji na www.fundacjaNutricia.pl
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NAszE pRodUktY
dLa RóżNycH gRup
oDbiOrców

Woda i napoje

Produkty mleczne
i pochodzenia roślinnego
Jogurt Danone
Activia
Danio

Danonki
Alpro
Actimel

Żywiec Zdrój – woda i produkty z nutą smaku
niskokaloryczne lub bez kalorii
Dobrowianka – naturalna woda mineralna

Fantasia
Ale Pitny

Żywienie medyczne5
Bebilon*
Calogen
Diasip
FortiCare
Infatrini*
KetoCal

Żywność dla niemowląt
i małych dzieci
Bebiko 2

Bebilon 2

BoboVita

Milupa PKU
Neocate*
Nutilis Clear
Nutridrink
NutriKid Multi Fibre
Nutrini

Nutrison
PKU Lophlex LQ
Protifar
Renilon
Souvenaid

* Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia
Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia
5

10
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Wymienione marki/produkty to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod nadzorem lekarza.
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WyzWanIe

W Polsce dieta ponad połowy niemowląt jest rozszerzana niezgodnie z zaleceniami
ekspertów6:

61%

niemowląt ma rozszerzaną
dietę przed 5. miesiącem życia,
czyli aż 2/3 rodziców w Polsce rozszerza
dietę swoich dzieci niezgodnie
z zaleceniami ekspertów6,

88%

dzieci po 1. roku życia
je za mało warzyw6,

83%
75%
42%

dzieci po 1. roku życia
za wcześnie dostaje solone potrawy6,

dzieci po 1. roku życia
zjada za dużo cukru6,

dzieci po 1. roku życia
ma niedobory wapnia6.

Efekt? Niemal co trzecie dziecko w wieku 5-36 miesięcy ma nieprawidłową masę ciała.
Tymczasem sposób żywienia dziecka w pierwszych trzech latach życia ma wpływ na
jego przyszłe zdrowie. Podobnie na kolejnych etapach życia człowieka nieprawidłowości
żywieniowe przyczyniają się do wielu różnych chorób. Jak wynika z badań, 61% Polaków
ma problem z nadmierną masą ciała, a problem nadwagi rośnie wraz z wiekiem. Coraz
powszechniejsze w Polsce stają się również choroby dietozależne. Co czwarty Polak
deklaruje, że ma zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, co jedenasty chorobę serca,
a co czternasty cukrzycę7.
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W Danone odpowiadamy na wyzwania związane
z żywieniem najmłodszych. Nasze produkty pomagają
m.in. w kształtowaniu prawidłowych nawyków
żywieniowych już od wieku niemowlęcego.

nAszA
oDpoWieDź

Wpływ odpowiedniego żywienia na zdrowie jest nie do
przecenienia, dlatego Fundacja Nutricia od 25 lat podkreśla
jego rolę na różnych etapach życia człowieka. Prowadzimy projekty
edukacyjne, ﬁnansujemy badania naukowe, inicjujemy zmiany systemowe
oraz strategiczne partnerstwa w ramach trzech obszarów: roli żywienia
w chorobie, edukacji żywieniowej w 1000 pierwszych dni oraz zdrowego
starzenia się.

AnnA cYwiŃskA
Prezeska Fundacji Nutricia

6

Badanie Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia – badanie ogólnopolskie
2016 r., Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

7
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Raport Narodowy Test Zdrowia Polaków, Kraków 2020, Medonet.
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DBamY o doBry stArt w życIe
Chcemy, aby każdy rodzic wiedział, że odpowiednie żywienie oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych ma ogromny
wpływ na zdrowie, jakość oraz długość życia jego dziecka. Dlatego od 2013 roku Fundacja Nutricia prowadzi ogólnopolski, edukacyjny
program 1000 pierwszych dni dla zdrowia, która ma na celu polepszenie jakości żywienia najmłodszych dzieci.

Wpływ programu
1000 pierwszych dni
dla zdrowia:

1000 pierwszych dni
dla zdrowia to:

1000 pierwszych dni to:

• 67% Rodziców zna ideę 1000
pierwszych dni, a badania pokazują,
że ci rodzice lepiej żywią swoje dzieci.8
• Rola programów edukacyjnych, takich
jak edukacyjny program „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, jest kluczowa
w poprawie sposobu żywienia dzieci.
Należy kontynuować edukację wśród
kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią
oraz rodziców dzieci w pierwszych latach
życia.8

• koalicja Partnerów instytucjonalnych:
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia
Dziecka, Instytut Matki i Dziecka,
• 4 poradniki żywieniowe: żywienie kobiet
w ciąży, karmienie piersią, żywienie
niemowląt, żywienie dzieci w wieku 1-3,
• strona 1000dni.pl,
• kalendarz żywienia dziecka w 1000
pierwszych dni życia jako narzędzie
umieszczane w książeczce zdrowia
dziecka i na stronie www,
• kampanie edukacyjne, w tym produkcja
miniserialu, w którym dzieci „mówią”
o najważniejszych zasadach zdrowego
żywienia,
• realizowanie badań wśród przyszłych
mam oraz mam małych dzieci.

• 185 zrealizowanych grantów edukacyjnych z zakresu laktacji,
• 30 oddziałów neonatologicznych wyposażonych w fotele do kangurowania,
• ponad 1000 młodych lekarzy przeszkolonych w zakresie żywienia niemowląt
i małych dzieci w ramach projektu
Czym skorupka za młodu,
• zrealizowane badanie sposobu żywienia
niemowląt podczas COVID-19,
• ponad 2,3 mln użytkowników strony
programu w 2020 r.,
• ok. 237 tys. fanów na Facebooku
i ponad 13 tys. na Instagramie,
• ponad 3 mln wyświetleń (w 2020 r.)
odcinków miniserialu dotyczącego
optymalnego żywienia małych dzieci.

PROGRAM CHARYTATYWNY FUNDACJI NUTRICIA
Fundacja Nutricia pomaga też tym dzieciom, którym jest w życiu najtrudniej. W 2020 r. otoczyliśmy programem opieki
żywieniowej dzieci opuszczone przez rodziców. Nawiązaliśmy współpracę z Interwencyjnymi Ośrodkami Preadopcyjnymi
w Polsce, oferując ich podopiecznym stałe wsparcie żywieniowe.
Program charytatywny Fundacji Nutricia w 2020 roku to:

9 tyS.

przekazanych
produktów z zakresu żywienia
niemowląt i małych dzieci
oraz żywienia medycznego,

100%

zabezpieczonych
potrzeb żywieniowych dzieci
z interwencyjnych ośrodków
preadopcyjnych,

130

pracowników ﬁrmy
zaangażowanych w dodatkowe
zbiórki dla podopiecznych
ośrodków.

8
„Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia – badanie ogólnopolskie” zrealizowane w 2016 roku przez Instytut Matki i Dziecka (wcześniej
cytowane), https://fundacjanutricia.pl/publikacje/badania
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DOskOnaLimY rEcePtuRy
i upRasZczAmy etYkiEty
103-1 –aspekt: zdrowie i bezpieczeństwo
konsumenta, [416-1] częściowo
W spółkach DANONE wiele wymagamy
od samych siebie, nieustannie
dążąc do tego, by nasze produkty
charakteryzowały się wysoką jakością
i zbilansowaną wartością odżywczą.
Nie tylko wprowadzamy nowości, ale
także zobowiązaliśmy się do dalszego
obniżania poziomu cukru w wybranych
produktach już obecnych w naszej ofercie.
Konsekwentnie podążamy w tym kierunku
od lat, a celem zobowiązania Nutripride
commitment jest zupełny brak dodanego
cukru w posiłkach, kaszkach oraz

musach owocowych, przeznaczonych dla
niemowląt do 6. miesiąca życia.
Nasze ambitne plany w tym zakresie
wynikają z faktu, że wewnętrzne
standardy jakościowe Nutricia są wyższe
niż wymagają tego limity ustalone
prawnie. W związku z tym już w 2020
roku znacznie obniżyliśmy zawartość
cukru dodanego w kaszkach BoboVita,
zachowując jednocześnie ich doskonały
smak. Na 2021 rok zaplanowaliśmy
kolejne obniżenie – o 30% - zwartości
cukru dodanego w kaszkach BoboVita.
Wszystkie kaszki BoboVita wprowadzane
od 2021 (linia Moja Pierwsza Kaszka)

WProWadZamY
nOwości
pRodUktOwe
dLa NajMłoDszYch
Wierzymy, że prawidłowa dieta może być
smaczna, atrakcyjna i różnorodna, dlatego
systematycznie poszerzamy naszą ofertę
o wartościowe nowości. W 2020 roku
wprowadziliśmy kolejne produkty dla
niemowląt i małych dzieci doskonale
odpowiadające na potrzeby żywieniowe
i rozwojowe. Dzięki temu możemy jeszcze
bardziej dbać o maluchy.
Nasze nowości to:
• szeroka linia kaszek bez dodatku cukru
– BoboVita Porcja Zbóż;
• 4 nowe posiłki BoboVita Bio z delikatnym mięsem i warzywami (dynia, bakłażan, pasternak, brokuł) pochodzącymi
w 100% z certyﬁkowanych ekologicznych upraw i hodowli. Nowe produkty

9

zgodnie z przepisami prawa dla tej kategorii żywności, nie zawierają konserwantów, barwników ani wzmacniaczy smaku.
Warzywa, z których powstały produkty,
przechodziły szczegółowe testy jakości
i bezpieczeństwa;
• chrupki BoboVita Bio w zabawnych
kształtach, bez dodatku cukru i zgodnie
z przepisami prawa dla tej kategorii
żywności bez konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku. Powstały
ze starannie wyselekcjonowanych zbóż,
warzyw i owoców i wspierają naukę
gryzienia u niemowląt już po 7. miesiącu
życia. Chrupki pozwalają rozwijać
u dzieci umiejętności chwytne oraz
uczyć akceptacji nowych konsystencji.

ze wskazaniem wiekowym po 4. miesiącu
życia nie będą zawierały dodanego cukru.
Konsekwentnie obniżamy też zawartość
cukru w napojach Żywiec Zdrój. W 2020 r.
średnia zawartość cukru w 100 ml
napoju wynosiła zaledwie 3 g, czyli
mniej niż mieści jedna łyżeczka (średnia
rynkowa to ok. 7,5 g/100 ml ). Jest to aż
o 38% mniej niż w roku 20159, a warto
dodać, że w tym samym czasie liczba
napojów w naszej ofercie zwiększyła
się trzykrotnie – z 15 do 45 wariantów.
Już od 2018 roku w ofercie Żywiec
Zdrój dostępne są wyłącznie napoje bez
cukru i kalorii oraz niskokaloryczne, czyli
zawierające mniej niż 20 kcal w 100 ml
napoju. Poza zmniejszaniem zawartości
cukru wprowadzamy także inne zmiany
w składzie – nie stosujemy konserwantów
ani barwników oraz stosujemy wyłącznie
naturalne aromaty.

Średnia zawartość cukru
w napojach spadła w roku
2020 w porównaniu

38%

z 2015 rokiem o
,
przy jednoczesnym wzroście liczby
napojów o 200%, z 15 do 45.
Zawartość cukru
w produktach mlecznych
i pochodzenia roślinnego
Danone zmniejszyła się
w 2020 roku średnio o

4,22%

.

W produktach mlecznych i produktach
pochodzenia roślinnego Danone w 2020 r.
obniżyliśmy średnią zawartość cukru
łącznie o 4,22% w stosunku do roku
2019. Redukcje dotyczyły m.in. produktów
Activia, Alpro i Danonków. Największy
spadek zawartości cukru w przeliczeniu
na 100 gramów produktu nastąpił
w produktach Alpro (-11,26%).

Analiza składu i wartości odżywczej 1743 napojów bezalkoholowych dostępnych w 8 sieciach handlowych we wrześniu 2019 r.
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103-1 – aspekt: marketing
i oznakowanie

W DANONE uważamy, że dobra etykieta
w prosty i czytelny sposób informuje
o składzie produktów. Dlatego doskonalenie formuł znajduje swoje odzwierciedlenie
na opakowaniach, na których upraszczamy zawarte informacje. Efekty naszych
działań w 2020 roku to:

NIesIemY wIedZę O rOli
żYwiEniA w chOroBie

• Activia – mleko w proszku,
dotąd obecne w składzie jogurtów,
zastąpiliśmy białkami mleka.

16
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PRomUjeMy PraWidłowE
nAwyKi żywIenIowE
w każdyM wIekU

713
publikacji w mediach,
które dotarły do 2,3 mln osób,

pOraDniKi

• Danone jogurt naturalny i Danone
jogurt z ziarnami, orzechami
i miodem – wychodząc naprzeciw
preferencjom konsumentów
w formule jogurtu Danone Naturalny
zamieniliśmy mleko w proszku
na białka mleka. Udoskonaliliśmy
również formułę jogurtu Danone
z ziarnami, orzechami i miodem –
zastąpiliśmy cukier biały cukrem
trzcinowym, zrezygnowaliśmy
z oligofruktozy, usunęliśmy sok
jabłkowy i użyliśmy naturalnego
aromatu.

• Danio – zmieniliśmy skład serka,
który ma teraz nową, krótszą
listę składników. Wycofany został
syrop glukozowo-fruktozowy,
a kwasek cytrynowy zastąpiliśmy
zagęszczonym sokiem z cytryn.
Od połowy sierpnia 2021 r. w serkach
Danio całkowicie eliminujemy
żelatynę. Skrobię modyﬁkowaną
będziemy stopniowo zastępowali
skrobią kukurydzianą.

Kampania
Żywienie medyczne –
Twoje posiłki
w walce z chorobą
w 2020 roku to:

dla opiekunów,
#Instalekcje z żywienia
medycznego z lekarzem
@ChirurgPawel,

WyzWanIe

mUral
wIdeo

online z artystką Moną Tusz,
Szacuje się, że w Polsce problem niedożywienia występuje u 8-10% pacjentów
zgłaszających się do podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnych poradni
specjalistycznych. U chorych hospitalizowanych współczynnik ten przekracza 30%.10
Co piąta osoba chora onkologicznie umiera z powodu niedożywienia, nie zaś samej
choroby. Problem ten często pozostaje niezauważany, ponieważ niesłusznie zakłada
się, że w przypadku osób przewlekle chorych utrata wagi jest procesem naturalnym.11

Od lat monitorujemy i poprawiamy
sytuację osób chorych, budując
świadomość ogromnej roli żywienia
medycznego, które powinno stanowić
integralny element opieki nad osobami
chorymi. W 2016 roku Nutricia
zainicjowała kampanię edukacyjną
Żywienie medyczne – Twoje posiłki
w walce z chorobą. Pierwsza edycja
kampanii była poświęcona pacjentom
onkologicznym. Kolejne zostały
poszerzone o działania dotyczące osób
z chorobami neurologicznymi oraz
o tematykę żywienia dojelitowego,
prowadzonego poprzez sztuczny dostęp
do przewodu pokarmowego (bezpośrednio
do żołądka lub jelita). Od V edycji
realizowana jest przez Fundację Nutricia,
której misją jest edukacja o roli żywienia
na różnych etapach życia człowieka.
Od 2018 roku inicjatywa obejmuje także

eksperckie
o tym, jak rozmawiać
o wsparciu w chorobie.

Czasu nie zatrzymamy, ale możemy
zmienić nawyki żywieniowe i umożliwić
Polakom zdrowe starzenie się. Dlatego
Fundacja Nutricia prowadzi kampanię
Zdrowe starzenie się realizowaną we
współpracy z Krajowym Instytutem
Gospodarki Senioralnej. Nasza grupa
docelowa jest szeroka, bo – jak wynika
z badań – aż 70% osób starszych ma zbyt
dużą masę ciała, a co czwarta osoba ma
BMI powyżej 30, tzn. zalicza się do osób
otyłych. Kampania Zdrowe starzenie się
to również szerzej zakrojone działania
mające na celu włączanie społeczne
seniorów.

WyzWanIe

WIĘCEJ NA STRONIE:
https://fundacjaNutricia.pl/dzialalnosc/
zdrowe-starzenie-sie
Badania wskazują, że w najbliższych
latach będzie rosła liczba osób starszych
w społeczeństwie. Szacuje się, że
w 2050 roku w Polsce na 4 osoby
w wieku produkcyjnym będą przypadały
aż 2 osoby starsze (po 65. roku życia).
To oznacza, że w 2050 roku niemal
w każdym polskim domu będzie
mieszkała osoba starsza. Dodatkowo,
mamy jeden z najniższych wskaźników
aktywnego starzenia się, co oznacza
niską partycypację osób starszych
w życiu społecznym, ich niską gotowość
do niezależnego życia, zatrudnienia oraz
dopasowywania się do otoczenia.12

Karta Praw Opiekuna – pierwsza
w Polsce karta zawierająca zwięzły
zbiór najważniejszych praw przysługujących opiekunom osób chorych.
Karta została opracowana przez
eksperta Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej, prof. dr hab.
Dorotę Karkowską, radcę prawnego.
aktywności skierowane do opiekunów
osób chorych, w tym stworzenie Karty
Praw Opiekuna.
Kampanię Żywienie medyczne wspiera
wiele towarzystw naukowych i organizacji
zrzeszających pacjentów.
WIĘCEJ NA STRONIE:
www.zywieniemedyczne.pl

10

Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach, POLSPEN, za: http://leczenieprzezzywienie.org/o-programie/.

11

Standardy leczenia żywieniowego w onkologii. Nowotwory, „Journal of Oncology”, 2015: 65 (4): 321.

12

Raport Wybrane wnioski z badania Kompleksowa…, op. cit..
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WyzWanIe

12 mLn

Aż
Polaków cierpi na choroby dietozależne, a niewłaściwe żywienie
jest przyczyną aż 80 różnych chorób – wynika z raportu Planeta. Zdrowie. Przyszłość grupy
spółek DANONE opracowanego pod opieką merytoryczną prof. Janusza Czapińskiego.
Dodatkowo, konsumenci często nie wiedzą, jak wybierać wartościowe produkty spożywcze.
Powodów tej sytuacji należy upatrywać w trudnościach, jakie rodzi poruszanie się
w szerokiej ofercie rynkowej oraz w częstym braku umiejętności zinterpretowania
informacji żywieniowych zamieszczonych na opakowaniach.
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Do zmiany nawyków i dokonywania świadomych wyborów
żywieniowych potrzebne są wiedza oraz dostęp do przejrzyście podanych informacji na opakowaniach. Świadomie
korzystamy z etykiet jako nośnika informacji żywieniowych łatwo dostępnych, klarownych i wartościowych.

nAszA
oDpoWieDź

Trwała zmiana nawyków żywieniowych na te prawidłowe wymaga
nie tylko świadomości, ale też możliwości łatwego sięgania
po wartościową żywność. Dlatego realizując misję niesienia zdrowia
przez żywność, na każdy nasz produkt spoglądamy kompleksowo.
Konsekwentnie udoskonalamy receptury i rozwijamy ofertę, każdego
roku wprowadzając dziesiątki innowacji wspierających konsumentów
w komponowaniu właściwej diety. Służy temu również prosty design
opakowań zapewniający łatwy dostęp do kluczowych informacji
żywieniowych. Wszystko po to, by ułatwiać prawidłowe wybory.

MarEk SumIŁa
Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie, Danone
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ZAchęcaMy
dO pOdeJmoWanIa
śWiaDomYch
dEcyZji żyWieNioWycH
[417-1] (częściowo)

Chcemy pomagać konsumentom
w dokonywaniu prawidłowych wyborów
żywieniowych, dlatego systematycznie
wdrażamy oznakowanie Nutri-Score
na opakowaniach naszych produktów.
Nutri-Score to system znakowania
żywności umieszczony na przodzie
opakowania produktu, w postaci
prostego kodu składającego się z 5 liter
(od A do E) i odpowiadających
im kolorów (od ciemnozielonego
do czerwonego).

Jak wyliczany
jest Nutri-Score?

WYBÓR
STAŁ SIĘ
PROSTY

Jest ogólnym podsumowaniem
wartości odżywczej produktu
znacznie ułatwiającym dokonywanie
prawidłowych wyborów żywieniowych.

20
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Nutri-Score jest obliczany na podstawie
informacji o zawartości składników
w 100 g lub 100 ml produktu. Dzięki
temu system ułatwia porównywanie
wartości odżywczej różnych produktów
spożywczych.
Obliczenia opierają się na bilansowaniu
zawartości składników korzystnych, takich
jak: błonnik, białko, warzywa, owoce,
orzechy, a także tych, których ilość należy
w diecie ograniczać: np. cukry, tłuszcze
nasycone, sód pochodzący z soli.

#ProsteWybory

Międzynarodowa Organizacja Zdrowia
WHO Europe uznała system Nutri-Score
za jeden z ważnych elementów strategii
walki z chorobami dietozależnymi, który
pomaga konsumentom w podejmowaniu
świadomych decyzji dotyczących wartości
odżywczej ich zakupów.

W systemie Nutri-Score każdy produkt
otrzymuje ocenę wyliczoną przez
algorytm opracowany przez naukowców
i ekspertów.

Oznakowanie Nutri-Score może pojawić
się tylko na tych produktach spożywczych,
które posiadają na swoim opakowaniu
informację żywieniową. W Polsce
oznaczenie Nutri-Score znajduje się na
wybranych opakowaniach produktów
Danone, m.in. Activii i Danio i jest
stopniowo rozszerzane.

Poprzez równoważenie obydwu grup
składników uzyskuje się wynik, który jest
następnie klasyﬁkowany w kolorowej skali
systemu Nutri-Score od A (ciemnozielony)
do E (czerwony).

WIerZymY, że DobRe
sAmoPocZucIe
zAczYna się oD śRodKa
Decydowanie się na żywność
o odpowiednim dla nas składzie
i wartościach odżywczych to jedno.
Aby jednak produkty, po które sięgamy,
mogły dostarczać naszemu organizmowi
odpowiednich składników odżywczych,
niezbędne jest właściwe funkcjonowanie
przewodu pokarmowego, w którym
kluczową rolę pełnią jelita.
Produkty Activia powstały w oparciu
o nasze głębokie przekonanie, że dobre
samopoczucie zaczyna się od środka.
Do ich stworzenia wykorzystaliśmy wiedzę
naukową oraz przeszło 30-letni dorobek
badawczy. Dzięki temu możemy oferować
produkty zawierające: wyselekcjonowany
szczep bakterii Biﬁdus Actiregularis,
wapń wspomagający prawidłowe
funkcjonowanie enzymów trawiennych
oraz probiotyczne żywe kultury bakterii
jogurtowych.

Z dziennika
Twojego brzucha
Aby nasi konsumenci wiedzieli, po jakie
produkty warto sięgać, nie tylko bardzo
precyzyjnie informujemy o wartościach
odżywczych, ale też dzielimy się wiedzą
dotyczącą prawidłowego sposobu żywienia oraz zdrowego stylu życia. Właśnie
z tej potrzeby powstał Dziennik –
wewnętrzne historie dostępny na stronie
www.activia.pl. Nasz dziennik to bogata
baza wiedzy i obszerna seria artykułów
edukacyjnych dotyczących tematyki związanej ze zdrowiem, zawierająca omówienie
takich tematów jak m.in.:
• prebiotyki i probiotyki,
• wzmacnianie odporności od kuchni,
• bakterie jelitowe a mikrobiota jelitowa,
• wartościowa przekąska w podróży,
• zdrowie jelit,
• jak zadbać o swój brzuch,
• jak działa układ trawienny.

Razem dla lepszego jutra
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DZiałamY dLa ZdrOwiA
lUdzI i doBra plAneTy
WyzWanIe
Polacy, a w szczególności przedstawiciele pokolenia Z, dokonując wyborów
żywieniowych poszukują dodatkowych wartości towarzyszących produkcji żywności.
Często tymi wartościami są: niższy ślad środowiskowy i produkcja zgodna
ze standardami etycznymi. Między innymi z tego powodu diety oparte na produktach
roślinnych, wegańskie, wegetariańskie oraz ﬂexi, w ostatnich latach szczególnie
zyskują na popularności. Dieta roślinna oznacza 3-krotnie niższy ślad węglowy,
10-krotnie mniejsze wykorzystanie terenów uprawnych i zdecydowanie niższe
zużycie wody w porównaniu z produktami pochodzenia zwierzęcego. Młodzi ludzie
pomiędzy 18. a 24. rokiem życia coraz częściej ograniczają spożycie produktów
pochodzenia zwierzęcego, a niektórzy także mleka, produktów mlecznych, jajek i dań
zawierających je w składzie. W 2018 roku co 10. Polak (11,5%) poszukiwał na rynku
produktów pochodzenia roślinnego, podczas gdy w 2020 roku zainteresowanie takimi
produktami przejawiał już co 5. konsument (20,5%).13

13

Raport Roślinnie jemy. Podsumowanie badań opinii publicznej odnośnie do postaw konsumenckich Polaków wobec produktów i dań roślinnych, 2019, za: https://roslinniejemy.org/
blog/prawie-40-mlodych-polakow-kupuje-roslinne-zamienniki-miesa.
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Kierunek roślinny
Wszystko, co pojawia się na naszych
talerzach, wpływa na zdrowie,
a w szerszym kontekście również na
planetę. Według grupy 37 naukowców
wchodzących w skład The EAT-Lancet
Commission on Food, Planet, Health,
dieta łącząca smak i przyjemność
jedzenia z troską o kondycję planety jest
możliwa. Specjaliści opracowali zasady
tzw. diety planetarnej, której głównym
założeniem jest m.in. zmniejszenie
o ponad połowę spożycia mięsa (przede
wszystkim czerwonego), ograniczanie
spożycia tłuszczów nasyconych,
pochodzących głównie z produktów
odzwierzęcych, a także redukcja ilości
cukru w diecie. Naukowcy rekomendują
uzupełnienie codziennej diety produktami
roślinnymi, takimi jak napoje roślinne,
roślinne tłuszcze i nasiona. Zgodnie
z zaleceniami, źródłem białka mogą
być rośliny strączkowe oraz orzechy.
Oczywiście, w diecie muszą znaleźć
się także warzywa i owoce, których rola
w prawidłowym odżywianiu jest ogromna
i które powinny stanowić podstawę
posiłków.

Dla nas wartości żywieniowe oraz
aspekty środowiskowe są ważne od
dawna, dlatego wprowadziliśmy do swojej
oferty Alpro –bogatą grupę produktów
w 100% pochodzenia roślinnego.
W skład grupy wchodzą napoje, desery
oraz produkty z żywymi kulturami bakterii,
tzw. jogurty roślinne. Produkty te są
doskonałym rozwiązaniem dla osób
o szczególnych wymaganiach
żywieniowych, a więc osób z nietolerancją
laktozy lub alergią na białka mleka, a także
dla tych, którzy wybierając produkty
kierują się konkretnymi zasadami, np. dla
ﬂeksitarian, którzy ograniczają spożycie
produktów odzwierzęcych na rzecz
produktów pochodzenia roślinnego.

Wszystkie warianty Alpro z portfolio
Danone są pozbawione substancji
słodzących i konserwujących. Większość
jest również bezglutenowa (wyjątek to
napoje owsiane) i ma niską zawartość
tłuszczów nasyconych.

• soja, z której powstają produkty, jest
wolna od GMO,
• powstawanie produktów nie przyczynia
się do wycinania lasów,
• produkty powstają przy zastosowaniu
proekologicznych praktyk rolniczych.

Zaletą Alpro są jednak nie tylko
wartości żywieniowe, ale też niewielki
wpływ produkcji na środowisko. Nasze
produkty roślinne zostawiają mniejszy
ślad klimatyczny niż tradycyjne produkty
mleczne. Alpro posiada Certyﬁkat
Fundacji Pro-Terra Green Certiﬁcate,
gwarantujący, że:

Wymienione wartości środowiskowe
są tymi, których najczęściej poszukują
również młodzi ludzie ograniczający
spożycie produktów pochodzenia
zwierzęcego.

Razem dla lepszego jutra
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ZAchęcaMy Do SięGanIa Po Wodę
Od lat zachęcamy Polaków, aby pili
zdrowiej. Jesteśmy liderem rynku wody
butelkowanej w Polsce i najbardziej
rozpoznawalną marką wody niegazowanej.
Co piąta butelka wody sprzedana
w Polsce to produkt Żywiec Zdrój14.
Jednocześnie wprowadzamy do oferty
nisko- i bezkaloryczne produkty z nutą
smaku, które – jako alternatywa dla
regularnie słodzonych napojów – mogą
pomóc ograniczać preferencję smaku
słodkiego, zmniejszać liczbę kalorii i ilość
cukru spożywanych z napojów oraz
stanowić pomost na drodze do budowania
nawyku picia wody. W naszej ofercie
produktów smakowych bez cukru i bez
kalorii lub o obniżonej kaloryczności
mamy napoje o różnych smakach,
np. truskawka, cytryna, arbuz, limonka
i mięta oraz malina i trawa cytrynowa.

WyzWanIe

Woda jest istotnym składnikiem ciała ludzkiego mającym wpływ na niemal wszystkie
zachodzące w nim procesy. Jej źródłem może być pożywienie i różne płyny, ale
to właśnie czysta woda nie dostarcza żadnych kalorii. Zastąpienie wodą innych
napojów jest skuteczne w proﬁlaktyce nadwagi i otyłości oraz sprzyja redukcji masy
ciała u osób odchudzających się. Wypijanie wody zamiast słodzonych napojów
pomaga w redukcji spożycia energii, poprzez wpływ na uczucie sytości związane
z wypełnieniem żołądka, zmniejszenie ryzyka mylenia uczucia głodu z pragnieniem,
zwiększenie wydatku energetycznego oraz wpływanie na termogenezę14. Dodatkowe
korzyści przynosi eliminacja napojów słodzonych cukrem, których spożycie wiąże się
z większym ryzykiem otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2, próchnicy
zębów oraz chorób sercowo-naczyniowych15. Jak jednak wskazują dane z Polski ,
zarówno ilość, jak i struktura spożywanych przez Polaków płynów jest niekorzystna.
Pijemy za mało płynów w ogóle i za mało wody w porównaniu z innymi napojami.
Woda, która powinna być głównym źródłem płynów, w przypadku dorosłych stanowi
niecałe 30% spożycia płynów. Jeszcze gorzej wygląda to u dzieci – tylko 1/5
tego, co piją, stanowi woda16. Ograniczenie spożycia napojów słodzonych cukrem
i popularyzacja spożycia wody powinny być jednym z priorytetów współczesnej
edukacji żywieniowej.

Serce to w 79%
woda!
Z równie dużym zaangażowaniem zachęcamy do sięgania po wodę dorosłych.
Rolę wody w życiu człowieka pokazujemy
m.in. w kampanii Serce to w 79% woda!
Wybierz najlepszą dla siebie. W spocie
towarzyszącym kampanii zaprezentowano
sytuacje, w których bohaterowie kierowali
się sercem. Serce zostało przedstawione
nie tylko jako istotny organ ciała ludzkiego,
ale także metaforycznie – jako miejsce
doświadczania uczuć. Kampania podkreśla
ogromną rolę wody w życiu człowieka.
14
15
16
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W ramach Mamo, tato, wolę wodę!
przekazujemy do przedszkoli materiały
edukacyjne, m.in. scenariusze zajęć
angażujących dzieci. Organizujemy też

Zachęcamy młodych naukowców
do zajęcia się tematyką żywienia.
Od 1996 r. Fundacja Nutricia prowadzi
konkurs, w którym przyznawane są
granty na projekty badawcze związane
z tematyką żywienia oraz stypendia dla
młodych naukowców, umożliwiające
inicjowanie i realizowanie badań
w przyszłości. Fundacja Nutricia jest
również organizatorem corocznego
seminarium dotyczącego badań
klinicznych – Kurs Podstaw EBM, czyli
medycyny opartej na danych naukowych.
Seminarium obejmuje wykłady i warsztaty,
a za uczestnictwo w nim przyznawane są
punkty edukacyjne.
Nasze działania wspierające
działalność badawczą to
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Mamo, tato,
wolę wodę!
Aby skutecznie budować prawidłowe
nawyki żywieniowe na całe życie, do
picia wody szczególnie zachęcamy
najmłodszych. Od 2009 roku prowadzimy
program edukacyjny Mamo, tato,
wolę wodę! budujący u dzieci wiedzę
na temat znaczenia wody w życiu,
pomagający w wykształceniu
prawidłowych nawyków żywieniowych
i zwracający uwagę na kwestie
ochrony środowiska. Cele programu
wpisują się w założenia Narodowego
Programu Zdrowia (zmiana nawyków
żywieniowych na zdrowsze w celu
proﬁlaktyki otyłości).

INweStuJemY w naUkę
i RozWój młOdyCh
nAukOwców

„wodne” konkursy dla dzieci. Dla rodziców
stworzyliśmy serwis www.wolewode.pl,
stanowiący kompendium wiedzy na temat
prawidłowego żywienia i rozwoju dzieci.
Na platformie są też zabawy i gry
zachęcające najmłodszych do picia wody.
Mamo, tato, wolę wodę! jest jednym
z najstarszych i najbardziej cenionych
programów edukacyjnych w Polsce.
Od pierwszej edycji jego partnerami
merytorycznymi są Instytut Żywności
i Żywienia, który stał się częścią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
– PIB oraz Instytut Matki i Dziecka.
W latach 2009-2020 w programie
wzięło udział blisko 475 tys. dzieci.
ZOBACZ TEŻ:
https://wolewode.pl/dla-rodzicow/

Żywienie medyczne
w programie studiów lekarskich
Z inicjatywy Fundacji Nutricia w roku
akademickim 2020/2021 studenci
Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego zaczęli uczyć się
teoretycznych i praktycznych
podstaw żywienia medycznego.
Zajęcia z żywienia klinicznego
zostały wprowadzone do programu
nauczania warszawskiej uczelni.
W roku 2021 program został
wdrożony na wszystkich wydziałach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

edycji kursu podstaw EBM
dla młodych naukowców z całej Polski.

Program „Żywienie medyczne
na WUM” od roku akademickiego
2020/2021 obejmuje:

3
700

kliniki WUM uczestniczące
w I edycji,

studentów z 3 klinik WUM,
którzy rozpoczęli rok akademicki
2020/2021 z żywieniem klinicznym
w programie nauczania,

2021

– program jest
rozszerzany na kolejne uczelnie.

Białkowska M. Leczenie dietetyczne – ciągle aktualna metoda terapii otyłości, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 5B, 2013
Cukry w żywieniu dzieci i młodzieży – stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA, 2019, T. 16
Liq.In7 - The Hydration for Health Initiative
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Przez ostatnie pół wieku liczba ludności na świecie wzrosła dwukrotnie, z 3,7 mld do
7,6 mld. Oznacza to ogromny wzrost konsumpcji oraz proporcjonalny do niej wzrost
ilości odpadów, które – nieprawidłowo zagospodarowane – zanieczyszczają środowisko
naturalne. Z tego powodu jednym z największych wyzwań XXI wieku jest przestawienie
się z gospodarki linearnej na gospodarkę cyrkularną, a więc przejście z modelu, w którym
surowce są wydobywane, wykorzystywane (najczęściej jednorazowo) i wyrzucane, do
obiegu zamkniętego, zakładającego wielokrotne wykorzystanie tych samych zasobów.
Jak wynika z raportu ﬁrmy doradczej Deloitte17, wdrożenie w Polsce modelu gospodarki
obiegu zamkniętego (GOZ), który pozwoliłby zredukować choćby o 1% zużycie materiałów
i energii we wszystkich sektorach, stworzyłoby możliwość uzyskania dla polskiej gospodarki
19,5 mld zł wartości dodanej.

Przejście od gospodarki o charakterze
nAszA
liniowym do gospodarki obiegu
zamkniętego jest koniecznością wynikającą
oDpoWieDź
zarówno z rosnącego zapotrzebowania
na wyczerpujące się zasoby naturalne, jak
i z wyzwań związanych z zagospodarowaniem
odpadów. To właśnie obieg zamknięty zapewnia wielokrotne
wykorzystywanie tych samych surowców, jednocześnie zapobiegając ich
marnotrawstwu i ograniczając zużycie surowców naturalnych. W DANONE
dążąc do tego, by ta fundamentalna zmiana modelu gospodarczego
stała się nową rzeczywistością, podejmujemy znacznie więcej działań
niż te wymagane przepisami prawa. Zmieniamy opakowania tak,
by mogły traﬁć do recyklingu, a odzyskany w ten sposób surowiec coraz
częściej wykorzystujemy do tworzenia kolejnych opakowań. Jednocześnie
prowadzimy kampanie edukacyjne oraz wspólnie z partnerami
konsekwentnie działamy na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki
i recyklingu opakowań w Polsce, w tym na rzecz wprowadzenia w naszym
kraju systemu depozytowego na opakowania napojowe.

PauLinA kAczMarEk
Kierowniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju, grupa spółek DANONE

17

Zamknięty obieg – otwarte możliwości. Perspektywy rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, Raport
Deloitte, grudzień 2018, za: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/
innowacje/raport-zamkniety-obieg-otwarte-mozliwosci.html.

Razem dla lepszego jutra

27

PAkuJemY z zaSadAmi

systemowych dotyczących rozszerzonej
odpowiedzialności producenta oraz
systemu depozytowego dla opakowań
napojowych;

103-1: aspekt: zasoby
Cenimy otaczające nas środowisko naturalne
i zasoby, które nam oferuje. Opakowania, które
umożliwiają dostarczanie konsumentom
żywności i napojów w sposób bezpieczny
i z zachowaniem najwyższej jakości
produktów, powinny być projektowane tak,
aby mogły być wielokrotnie wykorzystywane
i przetwarzane oraz jak najdłużej obecne
w obiegu zamkniętym. Oznacza to, że:
• z jednej strony stajemy przed
wyzwaniem związanym z kurczącymi
się zasobami surowców na Ziemi oraz
rosnącą liczbą odpadów, które oznaczają
marnowanie znacznej ilości surowców
nieodnawialnych,

• z drugiej strony stoimy przed
koniecznością najlepszego
zabezpieczenia naszych produktów
w drodze z zakładów produkcyjnych
i rozlewniczych do domów naszych
konsumentów, poprzez ich
odpowiednie pakowanie.
Opakowania odgrywają kluczową
rolę w dostarczeniu konsumentowi
pełnowartościowego produktu:
• chronią żywność i napoje oraz
zapewniają, że produkty są bezpieczne
dla konsumentów,

3 1
czyli:
- wykorzystanie
w opakowaniach materiałów
pochodzących z recyklingu
- zwiększanie udziału
materiałów opakowaniowych
ze źródeł odnawialnych.

2

ProJekTowAniA
OpaKowAŃ Z mYŚlĄ
O gOspOdaRce
CyrKulArnEj,
w tym:
- używania opakowań w 100%
nadających się do ponownego użytku,
recyklingu lub kompostowania
- stosowanie zasad ekoprojektowania
opakowań i opracowywania nowych
modeli dostarczania produktów
naszym konsumentom.

WspÓŁtWorZenIa SkuTecZnyCh,
WydAjnYch i ZinTegRowAnyCh SysTemÓw
ZbiÓrkI i reCykLinGu OdpAdÓW
OpaKowAniOwyCh
oraz do budowania zaangażowania konsumentów
na rzecz odpowiedzialnych zachowań konsumenckich
związanych z postępowaniem ze zużytym
opakowaniem.

28
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dostępne rozwiązania i planujemy
budowanie partnerstw na rzecz
wprowadzania rozwiązań zapewniających
opakowaniom drugie i kolejne życie;

EDukAcjA
i buDowAniE
zAanGażOwaNia
kOnsUmeNtów –

Umiejętnie zaprojektowane opakowanie
może znacząco wpłynąć na
podejmowanie właściwych wyborów
żywieniowych, odpowiednie (ilościowe
i jakościowe) komponowanie diety
i zapobieganie marnowaniu żywności.

W odpowiedzi na wyzwania środowiskowe dotyczące opakowań,
w 2018 r. opracowaliśmy Politykę opakowaniową Danone na świecie.
W swoim podejściu do opakowań zobowiązujemy się w perspektywie 2025 r. do:

OchRonY
ZasObÓW
NatUraLnyCh,

ROzwIjaNie
rEcyKliNgu
i upCykLinGu – analizujemy
4.

• dostarczają informacji o produktach,
w tym danych dotyczących zdrowia
i bezpieczeństwa,
• umożliwiają wygodny transport,
przechowywanie i konsumpcję
produktów,
• pomagają w promowaniu i sprzedaży
produktów konsumentom.

5.

103-1: zasoby, ścieki i odpady

zmiAny
tEchNolOgiCzne –

1.
DANONE w Polsce, podobnie jak
w innych krajach, myśli o właściwym
zagospodarowaniu opakowań jeszcze
przed ich stworzeniem. Już na etapie
projektowania analizujemy cały cykl
życia opakowań. Uwzględniamy przy
tym uwarunkowania systemu gospodarki
odpadami w Polsce. Planowane
rozwiązania weryﬁkujemy wraz
z organizacjami odzysku, sortowniami
oraz recyklerami. Wszystko po to, by
prawdopodobieństwo ponownego
przetworzenia i wykorzystania danego
materiału opakowaniowego było jak
najwyższe. Takie podejście zostało
utrwalone w naszej lokalnej strategii
transformacji opakowań Danone
opierającej się na 5 obszarach
obejmujących cykl życia opakowań:

inwestycje w nowe linie produkcyjne
lub adaptację linii obecnych pozwalające
na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań
opakowaniowych, w tym opakowań
z recyklatów (tworzywa sztuczne
pochodzące z recyklingu) w naszym
biznesie mlecznym;

PRojEktOwaNie
oPakOwań
z myślą
o icH pRzySzłYm
rEcyKliNgu (design
2.

for recyclability) – zmiana istniejących
opakowań i elementów opakowaniowych
na zdatne w 100% do recyklingu;

wiemy, jak ogromną rolę odgrywają
konsumenci, czyli każdy z nas.
To właśnie od nas zależy, co stanie się
z opakowaniem po ulubionym produkcie.
Poprzez komunikację naszych marek
zachęcamy do właściwego segregowania
opakowań, tak, by mogły traﬁć do
recyklingu i zyskać kolejne życie.

Dążenie do obiegu zamkniętego
opakowań jest dla nas kluczowe,
dlatego otwarcie zobowiązaliśmy się,
że w Polsce:

100%

• do 2025 roku
opakowań produktów grupy spółek
DANONE będzie nadawało się do
recyklingu, kompostowania lub
ponownego użycia, tak jak już od lat
jest to realizowane w Żywiec Zdrój,
• do 2024 roku zrezygnujemy

BUdoWanIe
sZerOkiCh
pArtNerStw

3.

cAłkOwiCie

z wykorzystywania opakowań
z polistyrenu.

angażujemy się we współpracę
z partnerami zewnętrznymi,
w tym z innymi producentami, aby
wspólnie działać na rzecz zmian
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POlsKi pakT PLasTikOwy
10 września 2020 r. wraz z jedenastoma
innymi ﬁrmami przystąpiliśmy
do Polskiego Paktu Plastikowego.
W jego ramach grupa spółek DANONE
zobowiązała się, że do 2025 r. zrealizuje
sześć celów strategicznych:

1. Identyﬁkacja i eliminacja
wskazanych opakowań
nadmiernych
i problematycznych
z tworzyw sztucznych, poprzez
przeprojektowanie, innowacje
i alternatywne modele dostawy;

2. Dążenie do zmniejszenia o 30%
zużycia pierwotnych tworzyw
sztucznych w opakowaniach
wprowadzanych na rynek;

DBamY o drUgiE
i koLejNe życIe OpaKowAń

3. 100% opakowań z tworzyw
sztucznych na polskim rynku
nadaje się do ponownego
wykorzystania lub recyklingu;

4. Dążenie do zwiększenia udziału
surowców wtórnych w opakowaniach
z tworzyw sztucznych do poziomu
25%;

5. Efektywne wsparcie systemu zbiórki
i recyklingu opakowań, aby osiągnąć
poziom recyklingu w wysokości
co najmniej 55% na polskim rynku;

Obecnie, samodzielnie i we współpracy
z innymi podmiotami, podejmujemy
działania na rzecz wdrożenia ww.
zobowiązań.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
www.paktplastikowy.pl

(w porównaniu do roku 2019):

Żywiec Zdrój jako

pIerWsza
100%

ﬁrma w Polsce przekazał do recyklingu
równowartość
plastiku
wprowadzonego na rynek w 2020 r.;

W Danone obniżyliśmy poziom strat
gotowego produktu o

463 Tony

–
taką ilością produktów można
by wypełnić prawie 20 dużych TIR-ów;

99,96%

odpadów
generowanych w fabryce w Bieruniu
traﬁa do recyclingu lub odzysku.

W Polsce średnie roczne zużycie
opakowań z tworzyw sztucznych
wynosi prawie 65 kg na osobę.
Zaledwie 35% z nich jest poddawane
recyklingowi18. Oznacza to, że każdy
z nas przez rok zużywa prawie
42 kg opakowań z tworzyw, które nie
są poddawane przetworzeniu. W ten
sposób tracony jest cenny zasób, który
mógłby zostać ponownie wykorzystany.

rPET – nasze
butelki w 100%
wykonane
z surowca
pochodzącego
z recyklingu

edukacji konsumentów w zakresie
segregacji, recyklingu, ponownego
wykorzystania i ograniczenia zużycia
opakowań.

W 2020 r.

100%

• Już od 2019 r. w ofercie Żywiec Zdrój
znajduje się butelka 5-litrowa wykonana
w 100% z recyklatów;
• W ofercie mamy też pierwszą w Polsce
przeźroczystą butelkę – bez etykiety
i w 100% pochodzącą z recyklingu;
• Wszystkie tacki produktów Danone
są wykonane w 100% z papieru
z recyklingu.

[301-2] (częściowo)

6. Podniesienie jakości i efektywności

[301-1] [301-3] [306-2] (częściowo)

naszych opakowań
wody i napojów Żywiec Zdrój
nadaje się do recyklingu,
kompostowania lub ponownego użycia;

Mamy ambicję, by przez wiele kolejnych
lat zapewniać zdrową żywność i napoje
rosnącej liczbie ludności. Zgodnie
z zasadami gospodarki obiegu
zamkniętego chcemy w jak najszerszym
stopniu wykorzystywać materiały
z recyklingu, które już raz zostały
wprowadzone do obiegu. Dlatego właśnie
dokładamy starań, by nasze opakowania
wytwarzane były z materiałów
z recyclingu. I tak:

WyzWanIe

W 2019 r. na opakowaniach wybranych
produktów spółki Nutricia wprowadziliśmy

iNstRukCje
dotyczące sposobu postępowania
z opakowaniem po zużyciu produktu.

Marki mają obowiązek
by inicjować zmiany
w swoim otoczeniu i angażować
konsumentów w działania
wspierające ważne idee, jak na
przykład budowanie właściwych
nawyków żywieniowych,
ochrona zasobów naturalnych
czy odpowiadanie na wyzwania
związane z zagospodarowaniem
odpadów. Dlatego sięgamy
po opakowania, wykonane
z przetworzonego plastiku
i inspirujemy konsumentów
do zmiany swoich nawyków
na bardziej pro-ekologiczne.
Wszystko po to, by opakowania
nie traﬁały do środowiska, a były
segregowane. Dzięki temu mają
szanse zostać przetworzone
i zyskać kolejne życie.

rPET to tworzywo sztuczne, z którego
produkowane są butelki najbardziej
przyjazne naturze. Powstaje ono w 100%
z plastiku pozyskanego z recyklingu
innych, już kiedyś użytych opakowań
plastikowych (PET). W 2020 r. na
sklepowych półkach były dostępne
3 rodzaje butelek Żywiec Zdrój
wykonanych w 100% z rPET i w 100%
nadających się do ponownego recyklingu.
W 2020 r. oferta Żywiec Zdrój
obejmowała wodę i napoje w trzech

nowych butelkach rPET – w 100%
nadających się do ponownego recyklingu:
• Żywiec Zdrój niegazowany 1 l rPET,
• Żywiec Zdrój niegazowany 5 l rPET,
• Żywiec Zdrój Essence 370 ml rPET.
Od 2021 r. w opakowaniu rPET dostępny
jest także także Żywiec Zdrój niegazowany
0,4 l rPET bez etykiety.

DawId BorOwiEc,
Dyrektor Marketingu Żywiec Zdrój
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework.
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ZMieNiaMy NasZe OpaKowAniA
Efekty konsekwentnie realizowanej strategii opakowaniowej są zauważalne na sklepowych
półkach. Już teraz konsumenci mogą sięgać po produkty – m.in. w butelkach wykonanych
z przetworzonego plastiku, butelkach szklanych oraz w puszkach.

PRZYKŁAD 1
Naturalne
jogurty Activia
są dostępne
w nowych
opakowaniach
zaprojektowanych
z myślą o ponownym
przetworzeniu. Zrezygnowaliśmy z owijki
naklejonej na kubeczek jogurtu na rzecz
nadruku bezpośrednio na kubeczku.
Tym samym, utrzymując łatwy dostęp
do informacji o produkcie sprawiliśmy, że:
• roczne zużycie surowców potrzebnych
do wyprodukowania owijek zmniejszyło
się aż o 20 ton,
• opakowanie jest dużo prostsze do
wydzielenia ze strumienia odpadów
w sortowni, a tym samym – łatwiejsze
do ponownego przetworzenia
i wykorzystania.

PRZYKŁAD 2
Żywiec Zdrój już od 2019 r. oferuje
wybrane produkty w opakowaniach PET
wykonanych w 100% z przetworzonego
surowca oraz w opakowaniach
będących alternatywą dla plastiku
– w szklanych butelkach i puszkach.

PRZYKŁAD 3
Wprowadziliśmy
nowe, bardziej
funkcjonalne
i przyjazne
środowisku butelki
OpTri. W procesie
ich produkcji zużywamy o 85% wody
mniej niż przy wytwarzaniu worków
i zmniejszamy emisje o 21%. Butelka ta
również nadaje się do recyclingu, a odpady
z tworzywa sztucznego powstające
w procesie jej produkcji są powtórnie
wykorzystywane.
Bez względu jednak na to, po który
z naszych produktów zechcą sięgnąć
konsumenci, kluczowe jest, by każde
opakowanie traﬁło do selektywnej
zbiórki odpadów. To od nas zależy, czy
zużyte opakowanie stanie się odpadem zalegającym na wysypisku, czy
wartościowym surowcem, który po
przetworzeniu zostanie wykorzystany
ponownie. Każdy, kto segreguje opakowania, realnie wpływa na ich dalszy los.

Bezprecedensowe zobowiązanie Żywiec Zdrój
W 2018 r. podczas szczytu
klimatycznego COP24 w Katowicach
Żywiec Zdrój zobowiązał się, że
zbierze i podda recyklingowi taką
samą ilość plastiku, jaką wprowadzi
na rynek w 2020 r. Mimo, że rok
2020 zweryﬁkował wiele planów
biznesowych, Żywiec Zdrój osiągnął
zakładany efekt.

W JAKIM CELU PODJĘLIŚMY ZOBOWIĄZANIE?
Po to, by plastik traﬁł do recyklingu, otrzymał kolejne życie i wrócił w postaci kolejnego
opakowania.

ŁączYmy siły Dla reForMy
rOzsZerZonEj OdpOwiEdzIalNośCi
pRodUceNta orAz WprOwaDzeNia
w poLscE sYstEmu dePozYtoWegO
dLa JedNorAzoWycH oPakOwań
pO nApoJacH
W Polsce stoimy przed perspektywą
reformy dotyczącej rozszerzonej
odpowiedzialności producentów oraz
wdrożenia dyrektyw: dotyczącej odpadów,
opakowań i odpadów opakowaniowych
i zmniejszenia wpływu niektórych
produktów z tworzyw sztucznych
na środowisko. Zależy nam na tym,
by nowe regulacje były wdrożone
efektywnie, tzn. by pozwalały zamknąć
obieg materiałów opakowaniowych
w Polsce i by przyczyniały się do realizacji
ambitnych celów UE w tym zakresie.
Jako grupa spółek DANONE, aktywnie
angażujemy się w ramach Polskiej
Federacji Producentów Żywności (PFPŻ)
oraz Związku Pracodawców Przemysłu
Opakowań i Produktów w Opakowaniach
EKO-PAK w dialog ze stroną rządową
oraz innymi interesariuszami na rzecz
reformy systemu ﬁnansowania oraz zbiórki
i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Przygotowujemy opracowaniaoraz
publicznie zabieramy głos w sprawie
budowy systemu ﬁnansowania zbiórki
i recyklingu opadów.

Zobowiązanie zostało zrealizowane we współpracy z Rekopolem, organizacją odzysku
opakowań, która w imieniu marki realizuje prawny obowiązek zbiórki i recyklingu
m.in. tworzyw sztucznych, współpracując z kilkudziesięcioma ﬁrmami odpadowymi,
sortowaniami i recyklerami na terenie całego kraju. Zebrane tworzywa sztuczne zostały
przekazane do recyklingu, zostały ponownie przetworzone i zamknęły obieg.
Żywiec Zdrój połączył też siły z innymi producentami na rzecz rozwoju systemu
depozytowego w Polsce, dzięki czemu zrealizowaliśmy wartościowe programy i kampanie
edukacyjne mające na celu zmiany nawyków związanych z segregacją odpadów przez
konsumentów, jak np. program dla przedszkoli i szkół Działaj z imPETem, w którym
udział wzięło aż 2000 placówek.
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Nasza spółka Żywiec Zdrój prowadzi
działania aktywistyczne na rzecz
wprowadzenia systemu depozytowego
dla opakowań napojowych. Takie
rozwiązanie polega na tym, że na
opakowanie po napoju nakładany jest
depozyt. Konsument może go odzyskać,
zwracając zużyte opakowanie do
odpowiedniego punktu zwrotu (np. sklepu).
Obserwujemy efektywne działanie
takich systemów w 10 innych krajach
w Europie i wierzymy, że takie podejście
może w krótkim czasie pomóc osiągnąć
w Polsce nawet 90% zbiórki i recyklingu
butelek PET, co pomogłoby osiągnąć
cele z dyrektywy w sprawie zmniejszenia
wpływu niektórych produktów z tworzyw
sztucznych na środowisko. Wprowadzenie
systemu pozwoli także producentom
wykorzystać zebrany cenny surowiec
ponownie i oszczędzić energię,
a w konsekwencji – zmniejszyć emisje

gazów cieplarnianych. Uważamy, że Polacy
są gotowi na wprowadzenie ww. sytemu.
Jak wynika z badania przeprowadzonego
przez Ibris na zlecenie Federacji
Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz
Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki
Ekonomicznej (CALPE), zdecydowana
większość (86%) już teraz oczekuje, że
rząd wprowadzi system depozytowy na
opakowania jednorazowe jak najszybciej.19

https://www.money.pl/gielda/fppclpe-wedlug-86-polakow-system-kaucyjny-trzeba-wprowadzic-jak-najszybciej-6554247920625793a.html
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#depOzyTdlAnaTurY

[301-3] (częściowo)
Jeśli chodzi o produkty gotowe Nutricia:
mleka i kaszki są przekazywane do ﬁrmy,
w której stają się surowcem do produkcji
pasz dla zwierząt natomiast deserki
i obiadki w słoiczkach są – po wydobyciu
zawartości oraz oddzieleniu materiałów
opakowaniowych: szkła, etykiety i zakrętki
– przekazywane do produkcji biogazu.
Podobne rozwiązanie jest stosowane
w przypadku musów owocowych
w tubkach22.

W celu promocji systemu depozytowego
wśród polskich konsumentów
w 2020 r. przeprowadziliśmy kampanię
#DepozytDlaNatury. Do udziału
w kampanii zaprosiliśmy znanych
twórców internetowych, którzy wyjaśniali,
jak ważne i potrzebne jest to rozwiązanie.
W ramach akcji, na stronie internetowej
www.postronienatury.pl opisaliśmy
najważniejsze fakty i mity związane
z systemem depozytowym. Z naszych
materiałów skorzystał już ponad
1 mln osób.

Nie marnujemy żywności, dlatego
niewykorzystane przez nasze fabryki
półprodukty i produkty są przetwarzane
i dostają drugie życie.
Fabryka w Opolu przekazała w 2020 r.:
• 815 ton na produkcję pasz
oraz karmienie zwierząt,
• 706 ton na kompostowanie,
• 309 ton na produkcję biogazu.

PRzeCiwDziAłaMy
mArnOwaNiu żyWności

Fabryka w Bieruniu przekazała w 2020 r.:
• 2783 ton odpadów na karmienie
zwierząt,
• 6709 ton na produkcję biogazu.

WyzWanIe

W Polsce, w każdej sekundzie przez
cały rok wyrzucanych jest blisko 153 kg
żywności, z czego aż 92 kg w polskich
domach – wynika z najnowszego badania
projektu PROM. To tak, jakby każdego dnia
przez cały rok w każdej sekundzie Polacy
tylko w swoich domach wyrzucali
184 bochenki chleba20.
Jednym z celów zrównoważonego rozwoju
jest zmniejszenie do 2030 r. o połowę
globalnej ilości marnowanej żywności
per capita w sprzedaży detalicznej
i konsumpcji, a także zmniejszenie strat
żywnościowych w procesie produkcji
i dystrybucji21. Ten cel wydaje nam się
szczególnie istotny.
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Przeciwdziałanie marnowaniu żywności i jej
odpowiednie zagospodarowanie w całym
łańcuchu wartości (dostawcy, produkcja,
łańcuch logistyczny etc.) postrzegamy
jako integralny element gospodarki obiegu
zamkniętego (GOZ). W strategii grupy
spółek DANONE to jeden z 4 ﬁlarów
zrównoważonego rozwoju.
Prowadzimy działania zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, stawiając
największy nacisk na zapobieganie
powstawaniu odpadów. W swoich
fabrykach wdrożyliśmy szereg usprawnień
produkcji, które niwelują straty
półproduktów oraz wyrobów gotowych.
Proces ten nieustannie doskonalimy.

Dla przykładu, w naszej fabryce w Opolu,
zagospodarowujemy półprodukty. Odpady
spadające z walca podczas produkcji
„ﬁlmu” zbożowego są przekazywane
rolnikom do karmienia zwierząt. Skrobia
jest surowcem do produkcji pasz.
Surowce takie jak marchew, ziemniaki,
obierki z ziemniaków, groszek itd.
przekazujemy za pośrednictwem ﬁrmy
trzeciej do rolników, do karmienia
zwierząt lub do kompostowania.
Przeciery owocowe i sosy pomidorowe
są przekazywane do produkcji biogazu.

Dbamy również o to, aby produkty zdatne
do spożycia nie były marnowane. W tym
celu m.in. przekazujemy je pracownikom
i wielu lokalnym instytucjom oraz
współpracujemy z Bankami Żywości.
W latach 2017-2020 przekazaliśmy
Bankom produkty mleczne o łącznej
wartości przeszło 14 mln zł.
W myśl hasła „Liczy się każda kropla”,
w Żywiec Zdrój dokładamy wszelkich
starań, aby ograniczyć marnowanie wody.
Nasze produkty przekazujemy zarówno
pracownikom jak również instytucjom
pożytku publicznego. Dzięki wieloletniej
współpracy z Bankami Żywności
nasze produkty traﬁają do najbardziej
potrzebujących. W latach 2017-2020
przekazaliśmy za pośrednictwem
Banków Żywności ponad 1,5 mln litrów
wody.

Ilość produktów
przekazanych
Bankom Żywności
w 2020 roku przez:
Danone

347,6 tOn
Nutricia

57 tOn

W Polsce działa 31 banków żywności
tworzących Federację Polskich Banków
Żywności, czyli wspólnotę niezależnych
organizacji pozarządowych o statusie
stowarzyszenia lub fundacji. W 2020 r.
banki żywności wsparły ok. 1,5 mln osób
potrzebujących w Polsce, przekazując
łącznie prawie 64 tys. ton żywności
na cele społeczne23. Pomoc traﬁła do
3200 organizacji i instytucji społecznych:
jadłodajni, świetlic środowiskowych,
noclegowni i domów dla bezdomnych,
ośrodków wychowawczych, hospicjów,
ośrodków wsparcia dla kobiet samotnie
wychowujących dzieci, domów dziecka
oraz innych instytucji zajmujących się
pomocą osobom potrzebującym.

Żywiec Zdrój

380 062
lItrów

20

Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności (PROM), badanie projektu PROM
wykonane przez zespoły badawcze IOŚ-PIB i SGGW, Warszawa 2020.

22

W czasie tworzenia niniejszego raportu Nutricia była na etapie nawiązywania współpracy z ﬁrmą, która chciała odbierać wyrób gotowy do wykorzystania w produkcji biogazu
we własnej instalacji gazowej.

21

https://www.un.org.pl/cel12.

23

https://bankizywnosci.pl/o-bankach-zywnosci/informacje-ogolne/.
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Działalność ludzi w coraz większym stopniu wpływa na środowisko. Zużycie surowców
naturalnych jest niewspółmiernie wysokie w stosunku do możliwości regeneracyjnych Ziemi.
Ludzkość zużywa obecnie 1,7 razy więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie odtworzyć24.
Każdego roku środowisko naturalne jest w coraz gorszym stanie, co powoduje
zmniejszenie jego zdolności do zaspokojenia przyszłych potrzeb.

W DANONE czujemy się odpowiedzialni za zasoby, które
wykorzystujemy do produkcji. Świadomi swojego wpływu
na środowisko, robimy wszystko, żeby zminimalizować go
w każdym obszarze: gleby, wody, energii oraz powietrza.

nAszA
oDpoWieDź

Sięgając po zasoby naturalne niezbędne do wytworzenia
wartościowej żywności zawsze działamy w poszanowaniu
środowiska naturalnego. Takie podejście realizujemy
bezkompromisowo na wszystkich etapach łańcucha dostaw: począwszy
od sposobu pozyskiwania surowców i składników, z których powstają
nasze produkty, poprzez ich wytwarzanie, aż po realizację dostaw.
Pozyskujemy wodę w sposób w pełni zrównoważony, promujemy
rolnictwo regeneratywne i dokonaliśmy głębokich optymalizacji
w naszych zakładach, gdzie zredukowaliśmy do niezbędnego minimum
zużycie wody i energii elektrycznej. Szanując zasoby naturalne, stanowczo
przeciwdziałamy też marnowaniu żywności.

EdyTa KrySiuK-kOwaLczYk
Dyrektorka ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Żywiec Zdrój

24

Dane za: Living Planet Report 2020. Przewodnik dla młodzieży. Kierunek na przyszłość: https://www.wwf.pl/sites/
default/ﬁles/2020-09/Living_Planet_Report_2020-Przewodnik_dla_mlodziezy.pdf.
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ZMieRzaMy Ku RolNicTwu
rEgeNerAtyWneMu
WyzWanIe

[302-4] [305-5]

W 2020 r.25 w Danone:
•

100%

energii elektrycznej,
z której korzystaliśmy w naszych
zakładach i magazynach, posiadało
certyﬁkaty gwarancji pochodzenia
ze źródeł odnawialnych.

• wytworzyliśmy o

60 803 Ton
mniej odpadów –
tyle zmieściłoby się w 3 040 tirach,

• wytworzyliśmy o

134 324 ton

mniej CO2 – tyle emituje
do atmosfery 15 333 osób
w ciągu roku26.

25

Sektor rolnictwa odpowiada za blisko 8% emisji dwutlenku węgla w Polsce (ok. 32 mln ton
ekwiwalentu CO2), z tendencją lekko rosnącą. Znaczna część emisji jest związana
z uprawą gleby, nawożeniem, hodowlą oraz prowadzeniem prac leśnych, co oznacza,
że ich zmniejszenie jest niezwykle trudne – wynika z raportu WWF Polska27.
Intensywna uprawa gleby, prowadzona z wykorzystaniem niewłaściwych narzędzi,
przyczynia się znacząco, wraz ze zmianami klimatycznymi, do degradacji różnorodności
biologicznej oraz żyzności gleby. Według szacunków, ok. 33% gruntów na świecie jest
zdegradowanych w stopniu umiarkowanym do silnego. Zmieniając praktyki rolnicze
możemy zacząć odwracać tę sytuację i budować zdrową oraz odporną glebę. Zdrowa gleba
jest pochłaniaczem dwutlenku węgla –przechowuje ogromne ilości węgla pobieranego
z atmosfery przez rośliny w procesie fotosyntezy.

W DANONE wiemy, że produkcja żywności
musi iść w parze z dbałością o kondycję
Ziemi oraz umiejętnym gospodarowaniem
zasobami naturalnymi. Tylko dzięki
wysokiej jakości składnikom możemy
tworzyć wartościowe produkty i realizować
naszą misję niesienia zdrowia poprzez
żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe.
Składniki posiłków, które traﬁają na
nasze stoły, pochodzą bezpośrednio ze
środowiska. To zdrowa gleba dostarcza
niezbędnych składników odżywczych
oraz wody dla roślin. Właśnie dlatego
wspieramy rolników w możliwie sprawnym
przejściu na rolnictwo regeneratywne
i towarzyszymy im w przekazywaniu
tradycji rolniczych kolejnemu pokoleniu.
Do końca 2023 r. obejmiemy 100%
naszych dostawców specjalnie
przygotowanym programem weryﬁkacji
w zakresie realizacji i możliwości wdrażania
praktyk rolnictwa regeneratywnego na
rzecz ochrony gleby, zasobów wodnych,
bioróżnorodności oraz będziemy
promować dietę ﬂeksitariańską w Polsce.

Czym jest
rolnictwo
regeneratywne?
Rolnictwo regeneratywne, zwane również
rolnictwem o ujemnym śladzie węglowym
(z ang. Carbon Negative Agriculture), to
zestaw strategii, narzędzi i praktyk stosowanych w celu umożliwienia wytwarzania
żywności przy jednoczesnej odbudowie
zdegradowanych obszarów rolniczych.
Do głównych rozwiązań rolnictwa regeneratywnego należą: przejście na systemy upraw
bezorkowych, wprowadzenie zróżnicowanego płodozmianu i stosowanie upraw okrywowych (przedplony, międzyplony i poplony),
integracja produkcji zwierzęcej z produkcją
roślinną, rezygnacja ze stosowania nawozów
syntetycznych i pestycydów, odbudowa
zdolności gleby do długoterminowego magazynowania wody i materii organicznej
oraz odbudowa zróżnicowanej sieci troﬁcznej
opartej na działalności grzybów.

Porównanie z rokiem 2019

26

Zgodnie z informacjami dostępnymi w europejskiej bazie danych EDGAR (z ang. Emissions Database for Global Atmospheric Research) ilość dwutlenku węgla wyemitowanego do
atmosfery w ciągu roku przypadająca na jednego obywatela Polski wynosi 8,76 tony.
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Raport Zeroemisyjna Polska 2050. Rolnictwo i leśnictwo, WWF, Warszawa 2020.
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Dominujący obecnie na świecie model
rolnictwa prowadzącego przemysłową
produkcję żywności przyczynia się do
nadmiernej emisji gazów cieplarnianych,
a tym samym potęguje zjawisko globalnego ocieplenia. Rolnictwo regeneratywne proponuje rozwiązania, które
natura podpowiada nam od miliardów lat.
Poprzez wzrost zawartości materii organicznej oraz różnorodności fauny i ﬂory
zarówno powyżej, jak i pod powierzchnią
gleby, umożliwia poprawę kondycji gleby.
Zwiększa zdolność zatrzymywania wody
i sekwestracji węgla w glebie, co z kolei
ogranicza obecność dwutlenku węgla
w atmosferze oraz pozytywnie wpływa
na strukturę gleby.

Główne ﬁlary dobrych praktyk DANONE
w obszarze rolnictwa regeneratywnego
Ochrona gleby
i zasobów wodnych
oraz bioróżnorodności
Troska o dobrostan
zwierząt
w gospodarstwach

Wsparcie obecnych
i przyszłych pokoleń
rolników

Źródło: https://lukasznowacki.pl/rolnictwo-regeneratywne/

Już w listopadzie 2017 r. DANONE ogłosił
swoje zobowiązanie do wspierania praktyk
z zakresu rolnictwa regeneratywnego.
Dobre praktyki w tym zakresie
mogą pomóc zmniejszyć stężenie CO₂
w atmosferze oraz pochłonąć i zatrzymać
w glebie dwutlenek węgla.
Rolnictwo o ujemnym śladzie węglowym
może złagodzić zmiany klimatu, a poprzez
to wywierać korzystny wpływ na zdrowie
ludzi. Podnosi efektywność działania
ludzi, jednocześnie zmniejszając koszty.
Odpowiada też na potrzeby konsumentów,
zwracających coraz większą uwagę
na kwestie zrównoważonych upraw
i produkcji.

Wspieramy
rolników
Już od kilku lat sukcesywnie
wprowadzamy w Polsce model rozliczenia
dostawców na podstawie kosztów, jakie
ponoszą podczas produkcji w danym
gospodarstwie. Model CPM (od ang.
Cost Performance Model) bazuje na
realnych kosztach produkcji danego
gospodarstwa. Dzięki jego zastosowaniu,
razem z rolnikami mamy możliwość
większej przewidywalności cen oraz
stabilizacji współpracy. Model CPM

pozwala na niezależność od cen na rynku
mleka, który w ostatnich latach stał się
nieprzewidywalny i mało stabilny. Praca
z dostawcami na bazie modeli kosztowych
pozwala nam dodatkowo identyﬁkować
obszary wymagające optymalizacji, co
jest korzystne zarówno dla DANONE, jak
i dla producenta mleka. Stabilna cena
w długoterminowej perspektywie to
wartość dodana dla obu stron.

W DANONE promujemy praktyki rolnicze,
które zwiększają zawartość materii organicznej w glebie i pomagają zachować
w niej większą ilość węgla. Praktyki te
obejmują takie działania, jak: ochrona biologiczna, płodozmian, ograniczanie uprawy
gleby i wykorzystywanie resztek pożniwnych jako kompostu. Wspieramy rolników
we wprowadzaniu praktyk pozytywnie
wpływających na kondycję gleby oraz
pozwalających na bardziej zrównoważone
gospodarowanie jej zasobami.
W 2021 r. wprowadziliśmy nowy, specjalny
audyt rolnictwa regeneratywnego, którym
do końca 2023 r. obejmiemy w 100%
wszystkie gospodarstwa rolne, dostarczające mleko do produktów grupy spółek
DANONE.
Razem dla lepszego jutra
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Dbamy
o dobrostan
zwierząt
Uważamy, że kluczem do wzmocnienia
trwałości ekonomicznej gospodarstw
jest dbałość o dobrostan zwierząt.
Gospodarstwa mleczne realizujące
wysokie standardy w tym zakresie są
wydajniejsze, a ich produkcja mleczna
charakteryzuje się wyższą jakością28.
Oznacza to, że są bardziej konkurencyjne.
Danone, jako jedna z niewielu ﬁrm
w Polsce, od lat prowadzi u swoich
dostawców mleka audyty dobrostanu
zwierząt. Wiedza pozyskana w ten sposób
ma ogromne znaczenie dla dalszego
wprowadzania dobrych praktyk
w gospodarstwach.

Wybrane
dobre praktyki
dostawców
Danone:
• Rezygnacja z zabiegów ornych oraz ich
minimalizacja tam, gdzie nie można ich
uniknąć (np. uprawy marchwi i ziemniaków);
• Niestosowanie w gospodarstwach
roślin GMO;
• Dobór gatunków maksymalnie
odpornych na choroby;
• Wapnowanie gleby w trosce o jej pH;
• Uprawa roślin okrywowych tak, by pola
były pokryte roślinnością przez cały rok;
• Odpowiednie zmianowanie roślin, brak
upraw w monokulturze (brak dominacji
jednego gatunku);
• Sadzenie drzew;
• Stosowanie nawozów zielonych,

• Stosowanie jak najmniejszej ilości
środków ochrony roślin i przestrzeganie
nawet podwójnych okresów karencji
(celem jest produkt bez pozostałości);
• Stosowanie odpowiednich, bardziej
efektywnych opryskiwaczy – tak,
by unikać dodatkowych oprysków;
• Odpowiednia utylizacja opakowań
po środkach ochrony;
• Wykorzystywanie resztek pożniwnych –
przeznaczanie na paszę lub biogaz;
• Monitorowanie zużycia wody,
wykorzystywanie deszczówki;
• Przeprowadzanie zabiegów w polu tak,
by nie pokrywały się z oblotem pszczół;
• Tworzenie hoteli dla owadów;
• Zapewnienie odpowiednich warunków
pracownikom sezonowym.
ZOBACZ TEŻ:
https://danone.pl/rolnictwo-regeneratywne/

DBamY o każdą krOplę wOdy

WyzWanIe

Przewiduje się, że pod wpływem
zmiany klimatu dojdzie do wzrostu
deﬁcytu wody w całej Europie
Środkowej i Południowej oraz Azji
Centralnej29. Według szacunków,
obszar Unii Europejskiej dotknięty
poważnym deﬁcytem wody zwiększy
się z 19% w roku 2007 do 35% do lat
70. XXI wieku, gdy przewidywana liczba
osób dotkniętych tym zjawiskiem
wynosić będzie między 16 a 44 mln.

Dlaczego
sadzimy drzewa?
Żywiec Zdrój włączył się w rozwiązanie
kluczowego problemu ekologicznego
w regionie Żywiecczyzny, jakim było
uszkodzenie znacznej części drzewostanu
przez korniki, które zaatakowały obecne
na terenie monokultury świerkowe. Nasza
spółka we współpracy z partnerami
rozpoczęła program rewitalizacji terenów
poprzez nasadzanie rodzimych drzew,
takich jak dęby, jodły oraz buki. Przez
ponad 10 lat na powierzchni 1000 ha
nasadzono ponad 8 mln drzew.
Poza rewitalizacją, nasadzenia pozytywnie
wpływają na równowagę wody
w przyrodzie; drzewa pozwalają utrzymać
wodę w glebie, która dzięki temu jest
magazynowana i nie odpływa razem
z wodami powierzchniowymi do Bałtyku.

28

Strzałkowska N., Markiewicz-Kęszycka M., Krzyżewski J., Bagnicka E., Lipińska P., Jóźwik A. (2014). Wpływ stresu na wydajność i jakość mleka oraz płodność wysoko wydajnych
krów mlecznych, „Medycyna Weterynaryjna”, 70 (2), 84–89, za: https://projektagrar.pl/dobrostan-stada/.
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W DANONE wierzymy, że każda kropla wody ma znaczenie. Woda jest dla nas najcenniejszym
darem natury, dlatego troszczymy się o nią w sposób szczególny i chronimy jej zasoby.
W każdej z naszych fabryk minimalizujemy jej wykorzystanie do celów produkcyjnych.
Do butelkowania pobieramy wyłącznie taką ilość wody, która jest uważana za nadwyżkę
w bilansie wodnym. Konsekwentnie realizujemy programy ochrony zasobów wodnych oraz
kampanie edukacyjne w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania wodą.

Po stronie natury
Idea programu zrodziła się 13 lat temu
w Beskidzie Żywieckim – regionie,
z którego pochodzi Żywiec Zdrój. Po
stronie natury powstał w odpowiedzi
na realną potrzebę rewitalizacji Puszczy
Karpackiej, na której terenach znajduje się
Żywiecczyzna.

W ciągu ostatnich 10 lat
ograniczyliśmy zużycie wody
w zakładach rozlewniczych do poziomu

1,24 l / 1 l
produktu – najniższego wskaźnika
w całej grupie spółek DANONE
na świecie.

Po stronie natury w latach 2008-2020 to:

8 mln
posadzonych drzew,

580

instytucji
zaangażowanych w projekt,

1000 ha 130
obsadzonych bukami,
jodłami, dębami,
modrzewiami
i jaworami,

projektów
ekologicznych, którym
udzieliliśmy wsparcia,

1350 km
odnowionych szlaków
turystycznych – długość
równa trasie z Zakopanego
do Gdańska i z powrotem.
WIĘCEJ:
postronienatury.pl/o-programie

29
Zmiana klimatu a zdrowie. Informacje o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG) - cele dotyczące zdrowia, WHO Europe, za: http://www.un.org.pl/ﬁles/151/Fact-sheet-SDG-Climate-change-FINAL-25-10-2017.pdf.
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PRodUkuJemY
z poSzaNowAniEm
śRodOwiSka naTurAlnEgo
Stawiamy na taki model działania,
któremu przyświeca troska o środowisko.
Nasz cały łańcuch produkcji oparty jest
na współpracy, stałej kontroli, wsparciu
i edukacji. Chcemy, aby nasza działalność
była docelowo neutralna dla środowiska,
dlatego we wszystkich procesach oraz
zakładach produkcyjnych i rozlewniczych
poszukujemy oraz wdrażamy rozwiązania
korzystnie wpływające na środowisko,
a tym samym przybliżające nas do
realizacji wizji One Planet, One Health.

Kwietne Łąki
Celem programu Kwietne Łąki jest czynna ochrona cennych łąkowych siedlisk przyrody
i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego. W ramach programu,
Żywiec Zdrój chroni zasoby wodne, zwiększając inﬁltrację wody na obszarze blisko
60 ha na wysoko położonych łąkach Beskidu Żywieckiego. W 2020 r. spółka
wypracowała kształt projektu na lata 2020-2022 w zakresie wskaźników
środowiskowych, dodatkowych obszarów i aktywności, a także wykonała prace
niezbędne do utrzymania obecnego obszaru (odnowienie blisko 90% porozumień)
i nad pozyskaniem kontaktów do kolejnych właścicieli działek.
Kwietne Łąki w latach 2017-2020 to:

Kwietne Łąki – aspekty środowiskowe

• zwiększenie retencji wody,
• ochrona siedlisk przyrodniczych,
• przywracanie gatunków roślin
zagrożonych wyginięciem,
• 673 działki, w sumie 56 ha – to więcej
niż ¼ Księstwa Monako i niemal
2,5-krotność stołecznego Placu Deﬁlad,
• ponad 95% uczestników chętnych
do dalszej współpracy.

• Zachowanie krajobrazu łąkowego;
• Ochrona wód powierzchniowych;
• Ograniczenie erozji i spływu składników
odżywczych – zachęcanie właścicieli
działek do zamiany obszarów uprawnych
w trawiaste na terenach przylegających
do rzek;
• Poprawa retencji wody – zmniejszenie
spływu wody deszczowej oraz biomasy
ze stoków przez regularne koszenie.

Koalicja Dbamy o wodę
Zmiany klimatu będą wywoływać coraz gwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne, które
wpłyną na obieg wody w przyrodzie. Będzie to szczególnie odczuwalne na terenach
górzystych, takich jak Żywiecczyzna. Z tego powodu w 2020 r. Żywiec Zdrój wraz
z drugą największą ﬁrmą regionu, Grupą Żywiec, powołał koalicję na rzecz retencji Dbamy o Wodę. Spółki będą razem edukować oraz informować o wszelkich
zagadnieniach związanych z ochroną zasobów wody, a także wspólnie chronić zasoby
wodne Żywiecczyzny. Zamierzają promować inicjatywy na rzecz retencji oraz integrować przedstawicieli lokalnego biznesu, ośrodków akademickich, organizacji pozarządowych i administracji wokół rozwiązań wspierających retencję. Tym samym, koalicja
będzie dbała o ochronę zasobów wodnych regionu.
Koalicja Dbamy o Wodę jest otwarta na udział zainteresowanych podmiotów prywatnych, publicznych, władz lokalnych, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich. Można do niej przystąpić w charakterze koalicjanta (udzielanie wsparcia
ﬁnansowego i merytorycznego) lub partnera (z głosem eksperckim i doradczym).
Celem inicjatywy jest prowadzenie działań koncepcyjnych i edukacyjnych na rzecz
ochrony zasobów wodnych Beskidu Żywieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem
wsparcia inwestycji w małą retencję.
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Zakłady produkcyjne i rozlewnicze
należące do grupy spółek DANONE
od wielu lat wdrażają rozwiązania
pozwalające efektywnie zarządzać
naszym wpływem na środowisko.

WIĘCEJ:
www.kwietnelaki.karpatylacza.pl

Kampania
Woda to nasza
wspólna sprawa
W sierpniu 2020 r. ruszyła lokalna
kampania Woda to nasza wspólna
sprawa. Składała się z serii materiałów
wideo poświęconych tematyce ochrony
regionalnych zasobów wodnych. W serii
ﬁlmów, dzieci z Fundacji Braci Golec
szukały odpowiedzi na nurtujące je
pytania, a mieszkańcy Żywiecczyzny
pokazywali na własnym przykładzie,
jak dbają o zasoby wodne. W ten sposób
zachęcaliśmy do wspólnego działania
na rzecz ochrony zasobów wodnych
i przekonywaliśmy, że każdy z nas ma
realny wpływ na środowisko.

Nieustannie poszerzamy nasze portfolio
i zwiększamy wolumen produkcji, dlatego
całkowite zużycie energii elektrycznej
oraz całkowite zużycie wody w 2020 r.
wzrosły. Spadek emisji jednak pokazuje
kierunek zmian, do jakiego dążymy; jeśli
potrzebne nam są dodatkowe zasoby
energii, dbamy, by była ona zielona.
We wszystkich naszych zakładach
realizujemy inwestycje proekologiczne,
wśród których na szczególne wyróżnienie
zasługują działania prowadzone
w zakładzie produkcyjnym w Opolu,
zakładzie rozlewniczym w gminie
Radziechowy-Wieprz oraz w fabryce
w Bieruniu.

W roku 2020
(w porównaniu do roku 2019)

w DANONE:
wytworzyliśmy o

60 803 Ton
mniej odpadów,
wytworzyliśmy o

134 324 ton
18%

mniej CO2

zmniejszyliśmy
o
emisję CO2 (ślad węglowy),

100%

energii elektrycznej
w naszych zakładach i magazynach
posiada certyﬁkaty pochodzenia
z odnawialnych źródeł
(tzw. zielona energia),
osiągnęliśmy bardzo niskie zużycie

1,24 l

wody
na 1l produkowanego produktu.

ZAPOWIEDŹ KAMPANII:
www.youtube.com/watch?v=pXyLc6N9dkE&feature=youtu.be
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Prowadzi również wiele działań
edukacyjnych i przyjaznych środowisku.
Spółka przykłada dużą wagę do tego, by
w procesie produkcji ograniczyć zużycie
wody na cele przemysłowe. W procesie
pozyskiwania wody pobierana jest
wyłącznie ilość uważana za nadwyżkę
w źródłach wód podziemnych.

Zielona energia
w Zakładzie produkcyjnym
w Opolu
W 2020 największym projektem była
modernizacja instalacji kondensatu
i wyposażenie jej w 130 nowych
odwadniaczy. Przyniosło to redukcję ciepła
odpadowego oraz zwiększenie odzysku
wody z kondensatu.
100% energii elektrycznej w zakładzie
produkcyjnym w Opolu pochodzi z OZE,
co potwierdzają odpowiednie certyﬁkaty.
Od 2021 r. połowa energii elektrycznej
zakupywana jest z farmy wiatrowej
w Jóźwinie. Druga połowa energii
elektrycznej nabywana jest z certyﬁkatami
pochodzenia OZE, co oznacza, że
zakupiona energia elektryczna pochodzi
w całości ze źródeł odnawialnych.
Od sierpnia 2019 r. energia cieplna
w Zakładzie w Opolu jest w 100%
wytwarzana z gazu. Stanowi ona 80%
całkowitej zużytej energii. Przejście na gaz
zwiększyło efektywność produkcji pary
o 18%, co pozwoliło radykalnie zmniejszyć
emisję CO2 o 39%.
Zakład w Opolu realizuje też wiele
mniejszych projektów wpływających
na poprawę efektywności energetycznej.
Zakład produkcyjny zrealizował m.in.
modernizację sterowania wentylacji,
optymalizację użycia ciepła odpadowego
oraz projekty oszczędnościowe
wody zgodnie z zasadą powtórnego
wykorzystania lub utylizacji. Wprowadził
też systemy nadzoru online monitorujące
wskaźniki i efektywność instalacji (m.in.
Metron). Pozwala to na stały nadzór
nad efektywnością kotłowni, tak, aby nie
przekraczać określonego współczynnika
m3 gazu na tonę pary, a także na
mierzenie efektywności wody odpadowej
ze stacji zmiękczania i odwróconej
osmozy w celu optymalizacji zużycia.
W 2021 r. w Opolu zostanie wprowadzony
nowy projekt odzysku wody z koncentratów
i odpadów trzech stacji odwróconych osmoz
poprzez ponowne jej zużycie. Projekt ten
przyniesie duże oszczędności, bo pozwoli
na ponowne wykorzystanie wody w ilości
22 mln litrów rocznie.

Naszą ambicją jest uczynienie
Zakładu rozlewniczego w gminie
Radziechowy-Wieprz neutralnym
dla środowiska. Aby tego dokonać,
inwestujemy w najnowsze
technologie i testujemy
różne rozwiązania, np. panele
fotowoltaiczne czy wiatraki,
które już działają na terenie
naszego obiektu. Pozyskana
dzięki nim zielona energia
posłuży nam m.in. do ładowania
dwóch pojazdów elektrycznych,
którymi zastąpiliśmy auta
wyposażone w silnik Diesla.
W pozostałych trzech naszych
zakładach rozlewniczych również
zainstalowaliśmy instalacje
fotowoltaiczne, z których to
ładowane są auta elektryczne
i hybrydowe służące do obsługi
naszych zakładów.

PrzEmySŁaW tUrsKi,
Dyrektor Industrialny Żywiec Zdrój

Zakład rozlewniczy
w gminie
Radziechowy-Wieprz
Ten najnowszy zakład Żywiec Zdrój
(działa od 2016 r.) uczestniczy w naszym
ﬁrmowym programie Blue Operations.
Program ma uczynić zakład rozlewniczy
neutralnym dla środowiska. W ramach
Blue Operations fabryka inwestuje
w najnowsze przyjazne środowisku
technologie, takie jak 24 panele
fotowoltaiczne oraz 2 mikroturbiny
wiatrowe. Minimalizuje zużycie wody
oraz maksymalizuje wykorzystanie
dostępnych zasobów wodnych, np.
poprzez zbiornik na deszczówkę.

W 2019 r. rozpoczęła się, a w roku
2020 zakończyła rozbudowa zakładu
rozlewniczego. Inwestycja, zlokalizowana
na terenie Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, pochłonęła
100 mln zł. W powiększonym zakładzie
wdrożone zostały najnowocześniejsze
rozwiązania pozwalające m.in. zmniejszyć
emisję CO2 oraz ograniczyć zużycie
zasobów naturalnych. Zastosowano
m.in. najnowocześniejsze technologie
wytwarzania sprężonego powietrza,
najnowsze typy napędów linii produkcyjnej,
system inteligentnego sterowania
oświetleniem LED oraz rozwiązania
podnoszące bezpieczeństwo i ergonomię
pracy. Zakład rozlewniczy jest jednym
z najnowocześniejszych w całej grupie
spółek DANONE w Polsce.

Oczyszczalnia
w fabryce w Bieruniu
Od 2020 r. zakład produkcyjny
Danone w Bieruniu prowadzi działania,
których efektem ma być dostosowanie
oczyszczalni ścieków do najwyższych
standardów środowiskowych,
obowiązujących w grupie spółek
DANONE, przewyższających wymogi
prawne. Modernizujemy oczyszczalnię,
a naszym celem jest lepsza redukcja
związków biogennych, przy najmniejszym
możliwym zużyciu energii i środków
chemicznych, niezbędnych w procesie
oczyszczania ścieków. Całość przełoży
się na bardziej efektywne zarządzanie
tym procesem i minimalizacją
wpływu na środowisko. W 2020 r.
zrealizowano m.in. budowę drugiego
zbiornika buforowego, automatyzację
pomiarów i zainstalowano nowoczesny
system napowietrzania AvN w reaktorach
biologicznych. Spodziewanym efektem
jest redukcja zużycia energii o 20%,
redukcja stosowania surowców o 60%
oraz minimalizacja odpadów o 23%.

W kiEruNku neUtrAlnOścI kLimAtyCznEj
WyzWanIe

Zmiany klimatu zachodzą na
naszych oczach. Za ich gwałtowne
przyspieszenie w ostatnich
dziesięcioleciach odpowiada człowiek.
Jeżeli mamy mieć jakąkolwiek szansę
na zatrzymanie kryzysu klimatycznego,
biznes musi podjąć radykalne kroki na
poziomie produktów i usług, procesów
produkcyjnych i zarządczych oraz
modeli biznesowych30.

Nasza ﬁrma jest zdeterminowana, by stać
się częścią gospodarki niskoemisyjnej.
Dlatego też w naszej polityce klimatycznej
z 2015 r. zobowiązaliśmy się do
osiągnięcia neutralności pod względem
emisji dwutlenku węgla (net zero carbon)
do 2050 r. w całym naszym łańcuchu
wartości. Nasza strategia w tym zakresie
opiera się na następujących ﬁlarach:
ograniczanie emisji tam, gdzie to możliwe,
zmiana praktyk rolniczych w celu
sekwestracji większej ilości dwutlenku
węgla w glebie, wyeliminowanie z naszego
łańcucha dostawców przyczyniających
się do wylesiania i kompensowanie
pozostałych emisji.

WIĘCEJ O PROGRAMIE:
https://climateleadership.pl/
30
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Aby rozwinąć realizowaną przez
grupę spółek DANONE politykę
przeciwdziałania skutkom zmian
klimatycznych, dołączyliśmy do
2. edycji programu Climate Leadership
powered by UN Environment. Climate
Leadership to społeczność liderów
biznesu rozumiejących konieczność
zmiany modelu biznesowego i podjęcia
działań na rzecz ochrony klimatu oraz
dostrzegających w niej szansę na rozwój.
Założeniem programu jest przygotowanie
przez każdego uczestnika konkretnego
zobowiązania, które w mierzalny sposób
będzie wdrażało zmiany przeciwdziałające
kryzysowi klimatycznemu. Razem
z ekspertami programu będziemy
pracowali nad planem dalszych
konkretnych zmian w zakresie naszej
podstawowej działalności biznesowej.

Działania podejmowane przez
ONZ, wspierane przez inicjatywy
regionalne i lokalne, nie przyniosą sukcesu bez zaangażowania
biznesu w przeciwdziałanie
i niwelowanie strat, z jakimi się
mierzymy. (…) Ważne jest mądre
wspieranie liderów biznesu, czego
przykładem jest program Climate
Leadership.

PawEŁ PiĄTek
Dyrektor Generalny, Nutricia Polska

https://climateleadership.pl/o-programie.
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W 2018 r. wartość zysków przeniesionych z Polski do innych państw wyniosła
17 mld zł, co przełożyło się na ponad 3 mld zł strat dla budżetu państwa
i samorządów. Chociaż w latach 2014-2019 udział dochodów z CIT w PKB wzrósł, dochody
z CIT wciąż stanowią część całkowitych dochodów publicznych w Polsce mniejszą niż
w większości państw UE – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego31.

Jako DANONE, prowadzimy
nAszA
działalność w Polsce od blisko
30 lat. Nasze produkty, w tym takie marki
oDpoWieDź
jak Danio, Bobovita i Żywiec Zdrój, powstają
właśnie tu. Dzięki temu pozytywnie
wpływamy na polską gospodarkę i najbliższe
otoczenie wszędzie tam, gdzie znajdują się nasze zakłady produkcyjne.
Od wielu lat współpracujemy z polskimi rolnikami, dostawcami mleka
oraz innych surowców. Jesteśmy dumni, że produkty które powstają
w siedmiu polskich zakładach produkcyjnych traﬁają do konsumentów
w dziesiątkach krajów na pięciu kontynentach.

PawEŁ PiĄTek
Dyrektor Generalny Nutricia Polska

31
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Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, lipiec 2020.
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Wpływ grupy spółek DANONE

Zatrudnienie
2020

16 449

osób

2016

14 586
103-1 aspekt: pośredni wpływ
ekonomiczny
Nasze serce bije w Polsce. Jesteśmy
dumni, że nasza pozycja na rynku oraz
od lat rosnąca siła eksportowa pozytywnie
wpływają na rozwój zarówno gospodarki
krajowej, jak i gospodarek regionalnych.
Dbamy, by efekty naszej działalności
niosły jak największą wartość dodaną
dla Polski i Polaków. Generujemy nie
tylko widoczny, bezpośredni wpływ,
zatrudniając pracowników, ale też
pośrednio przyczyniamy się do rozwoju
wielu powiązanych z nami podmiotów,
takich jak gospodarstwa rolne oraz inni
dostawcy. Wspieramy też ﬁnansowanie
wielu zadań lokalnych, takich jak budowa
dróg, inwestycje w ochronę środowiska
oraz w edukację. Starając się być
dobrym sąsiadem dla otaczającej
nas społeczności, inwestujemy
w infrastrukturę zapewniającą dostęp do
dobrej jakości wody pitnej oraz inicjujemy
liczne projekty integrujące ją i rozwijające.
To wszystko sprawia, że spółki grupy
DANONE wywierają na polską gospodarkę
wpływ nie tylko bezpośredni, ale również
pośredni, a także indukowany.

[203-2]
Jedno miejsce pracy w grupie spółek DANONE to
pracy w gospodarce;
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Wynagrodzenia

dla polskiej gospodarki

w polskiej gospodarce

2020

2020

3,57 mlD zł

810,6 mLn Zł

2016

2016

2,85 mlD zł

630,0 mLn Zł

dodatkowe miejsca

16 449

– łączna liczba miejsc pracy utrzymanych dzięki działalności
grupy spółek DANONE w 2020 r. (o 1863 miejsc więcej niż w roku 2016)32;

3,57 mlD zł

– wartość dodana wytworzona
w gospodarce polskiej w 2020 r. dzięki działalności grupy spółek DANONE,
(o 720 mln więcej niż w roku 2016);

810,6 mLn Zł

– łączna wartość wynagrodzeń
wytworzonych w polskiej gospodarce w 2020 r. dzięki działalności grupy
spółek DANONE (wzrost o 180 mln zł w porównaniu do 2016 r.);

160 Mln zł

Jak policzyliśmy
nasz wpływ
na gospodarkę
Wpływ pośredni oraz indukowany został
wyliczony wg modelu przepływów
międzygałęziowych – metody analizy
powiązań między różnymi branżami lub
regionami gospodarki stworzonej przez
Wassily’ego Leontiefa, który za prace
nad metodą został uhonorowany w 1973
r. Nagrodą Nobla. Wyniki wyliczeń przy
zastosowaniu metody Leontiefa zostały
pokazane w trzech wymiarach:

• efekt bezpośredni – wynikający
z działalności podstawowej grupy
spółek Danone,
• efekt pośredni – generowany wśród
dostawców i podmiotów z branż
powiązanych,
• efekt indukowany – dalszy wzrost
generowany na skutek wzrostu
przychodów gospodarstw domowych.

Ponad
podatku dochodowego
zapłaconego w Polsce w roku 2020 przez grupę spółek DANONE.

32

48

4

osób

Wartość dodana

Źródło danych za rok 2016: Raport Nieść zdrowie poprzez żywność, wkład spółek Danone w rozwój
polskiej gospodarki, społeczeństwa i zdrowia.
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16 449

. Gdyby wszystkie
te osoby chciały gdzieś razem pojechać,
do ich przewiezienia potrzebnych byłoby
prawie 330 autobusów33.

4

to
dodatkowe miejsca pracy
w gospodarce.

BEZPOŚREDNI:
w 2020 r. w spółkach grupy DANONE
zatrudnionych było 3 274 pracowników.
POŚREDNI:
nasza działalność przyczyniła się do
utrzymania 9 038 miejsc pracy w ﬁrmach
z różnych branż, w naszym łańcuchu
dostaw.
INDUKOWANY:
dzięki spółkom DANONE w Polsce
w całej gospodarce utrzymanych
zostało 4 137 miejsc pracy.

Łączna liczba miejsc pracy
utrzymanych dzięki działalności grupy
spółek DANONE w 2020 roku wyniosła
1 miejsce pracy
w grupie spółek DANONE

Nasz wpływ:

Liczba miejsc pracy
utrzymanych
w gospodarce
dzięki działalności
grupy spółek DANONE
w 2020 r.

Liczba miejsc pracy utrzymanych w poszczególnych
branżach dzięki działalności grupy spółek DANONE
w 2020 r.

Wynagrodzenia wypłacone naszym
pracownikom w 2020 r. wyniosły
273 mln zł.
Pośrednio poprzez swoją działalność
wpływamy na utrzymanie miejsc
pracy wśród naszych dostawców
oraz innych powiązanych z nimi
podmiotów w gospodarce, przez co
pośrednio wpływamy na wygenerowanie
dodatkowego wynagrodzenia
w gospodarce w wysokości 372, 1 mln zł.
Na tym jednak nasz wpływ się nie kończy;
wynagrodzenia wypłacone bezpośrednio
w naszej ﬁrmie i pośrednio w branżach,
w których dokonujemy zakupu materiałów
i usług, zwiększają konsumpcję wśród
gospodarstw domowych, co zapewnia
nowe miejsca pracy i wynagrodzenia
wygenerowane w sposób indukowany –
w sumie to aż 165,4 mln zł.

NI

BEZPOŚ

273 010

2000

FE

Efekt pośredni

Przyjęte założenie: liczba miejsc w autobusie: 50.
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Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
i rybactwo

KT
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KT
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0

NI

Artykuły
spożywcze

372 144
EF

EK

T POŚRED

Przetwórstwo
przemysłowe

NI

AN

Pozostałe

FE

E

Handel
Transport
Działalność
hurtowy
i gospodarka
w zakresie
i detaliczny;
magazynowa
usług
naprawa
administrowania
pojazdów
i działalność
samochodowych, wspierająca
włączając
motocykle

T POŚRED

4137

E

Efekt bezpośredni

50

FE

150
100

Y

EK

3000

33

200

E

EF

Przetwórstwo
przemysłowe

Wynagrodzenia wytworzone w poszczególnych branżach
dzięki działalności grupy spółek DANONE w 2020 r.
(w tys. zł)

250

D
RE

9038

Artykuły
spożywcze

2 zł

dochodu
wygenerowane w pozostałych
gałęziach gospodarki.

300

E

KT

5000

0

Każda złotówka przeznaczona
na wynagrodzenia netto w grupie
spółek DANONE to prawie

350

3274

6000

1000

to łączna wartość wynagrodzeń
wygenerowanych w polskiej gospodarce
w 2020 r. dzięki działalności spółek
DANONE. Taka kwota pozwoliłaby
na zakup 22020 nowych samochodów
elektrycznych Skoda Octavia i Tesla Model S34.

400

FE

4000

810,6 mLn Zł

Wynagrodzenia
wytworzone w gospodarce
dzięki działalności
grupy spółek DANONE
w 2020 r. (w tys. zł)

NI

Nasza działalność wywiera wpływ na
funkcjonowanie innych branż. Najbardziej
widoczny jest efekt bezpośredni
funkcjonowania naszych spółek
w branży spożywczej. Efekt pośredni
odczuwają również: przetwórstwo
przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny,
branża usługowa świadcząca usługi
administrowania oraz usługi wspierające,
transport, gospodarka magazynowa,
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
i inne.

16 449

165 445
KT

INDUKOW

Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
i rybactwo

Handel
hurtowy
i detaliczny;
naprawa
pojazdów
samochodowych,
włączając
motocykle

Działalność
ﬁnansowa
i ubezpieczeniowa

Transport
i gospodarka
magazynowa

Pozostałe

Y

Działalność prowadzona przez spółki
grupy DANONE w Polsce w sposób
istotny wpływa na rynek pracy.
Wywieramy nie tylko wpływ bezpośredni
w branży produkcji żywności, powodowany
zatrudnieniem pracowników w naszych
spółkach. Nasz wpływ ma również wymiar
pośredni, dzięki dokonywanym przez
nas zakupom i współpracy z dostawcami,
a także w całym łańcuchu dostaw
(dostawcy dostawców). Wpływ pośredni
oraz indukowany sprawia, że wspieramy
tworzenie miejsc pracy również w innych
sektorach gospodarki.

AN

Efekt bezpośredni

Efekt pośredni

Efekt indukowany

810 600

SUMA

SUMA

Efekt indukowany

34

Na podstawie cen podanych na www.wyborkierowcow.pl/tesla-model-s-2020-opis-wersji-i-cennik/
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Działamy w Polsce i tutaj płacimy podatki
– zarówno lokalne, jak i te odprowadzane
do budżetu centralnego. W 2020 r. spółki
DANONE odprowadziły do jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce
60, 68 mln zł, a do budżetu centralnego
108, 92 mln zł podatków i opłat.

3,57 mlD zł
Każda złotówka wartości dodanej
wytworzonej przez grupę spółek
DANONE to ponad

2,5 Zł

wartości
dodanej wytworzonej
w całej gospodarce.

łączna wartość dodana wygenerowana
w gospodarce polskiej w 2020 r. dzięki
działalności grupy spółek DANONE. Za taką
kwotę można byłoby wybudować ponad
60 szkół, a w każdej z nich mogłoby się
uczyć 1000 osób.

Suma podatków
zapłaconych
przez spółki grupy
DANONE w 2020 r.
(w tys. zł)

Łącznie suma podatków zapłaconych przez spółki grupy DANONE w 2020 r.

169, 6 Mln zł

, w tym ponad 160 mln zł
w Polsce to
to podatki dochodowe. To dwa razy więcej niż kwota dostępna na realizację przez
mieszkańców Warszawy projektów w ramach budżetu obywatelskiego na rok 202035.

Rozkład zapłaconych podatków dochodowych
wg jednostki, do której traﬁły
77,14%

Łącznie działalność spółek grupy
DANONE generuje wartość dodaną
dla gospodarki w wysokości ponad
1 mld zł (dokładnie 1 013 153 tys. zł),
prawie 2 mld zł (dokładnie 1 768 175 tys. zł)
jako efekt pośredni i prawie 800 mln zł
(791 951 tys. zł) jako efekt indukowany.

90%
80%

DŻETY

JST

10%

6,71%

20%

BU

10,25%

30%

14,75%

60 679,2

1,60%

40%
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W budżecie obywatelskim Warszawy na rok 2020 dostępnych było 83 mln zł: https://um.warszawa.pl/waw/bo/6-edycja
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203-1

JEstEśmY
dObrYm
sąsiAdeM
W ramach polityki Dobry sąsiad
stworzyliśmy program Lokalnych
Inicjatyw Społecznych, którego celem
jest aktywizowanie społeczności lokalnych
do działania na rzecz dobra wspólnego.
Program realizujemy w gminach,
w których Żywiec Zdrój prowadzi
swoje zakłady rozlewnicze. Dzięki
organizowanym od 3 lat konkursom
wspieramy lokalną społeczność,
a w szczególności rozwój lokalnych
organizacji pozarządowych, jednostek
oświatowych i nieformalnych grup
funkcjonujących na terenie gmin Jeleśnia,
Radziechowy-Wieprz oraz Węgierska
Górka. W 2020 r. w tych 3 gminach
zrealizowano 13 projektów. W ten sposób
powstały m.in. udane rewitalizacje
terenów, ciekawe projekty badawcze
i innowacyjne oraz rękodzieła wytworzone
przez lokalnych seniorów. Nasz program
grantowy umożliwił m.in. rewitalizację
terenów zielonych na nabrzeżach Soły,
aktywizację środowiska seniorów oraz
utworzenie instalacji z instrumentów
ludowych.

Projekty Lokalnych Inicjatyw Społecznych
w 2020 r. to:

Lokalne Inicjatywy Społeczne
od powstania to już:

3
13
120 Tys. zł
2800

3
120
46

gminy

projektów

uczestników.

Cztery takie miejsca odpoczynku oraz tablica dotycząca zachowania
w górach pojawiły się na ścieżce spacerowej w rejonie Słowianki.
Zachęcają do wybierania nieoczywistych szlaków dla pieszych wędrówek.

W miejscu dawnych zarośli na nabrzeżach
Soły, w rejonie Gminnego Centrum
Ekologicznego w Wieprzu, powstał
uporządkowany obszar z ławeczkami
oraz alejkami dla spacerowiczów.
Na terenie rozwieszono budki lęgowe
dla ptaków i nietoperzy oraz hotele
dla owadów. Powstało miejsce idealne
do zajęć terenowych dla pobliskich
szkół i przedszkoli oraz przestrzeń do
odpoczynku dla mieszkańców Wieprza.

54
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edycje
W wolnej chwili zapraszamy na spacer po łęgach na Sołą.
Zrobiło się tam naprawdę ładnie.

projektów zgłoszonych

projektów zrealizowanych

dedykowana strona:
www.lis-zywiec-zdroj.pl

Mieszkańcy postawili na projekty
z zakresu małej infrastruktury,
które służą w tutejszej przestrzeni
publicznej, w tym w szkołach,
odpowiadają na lokalne
potrzeby, są trwałe i użyteczne.
Dzięki naszym grantom w dwóch
szkołach powstały miasteczka
ruchu drogowego dla młodych
rowerzystów, PTTK odnowiło
oznakowanie blisko 18 km ścieżek
górskich i rowerowych i urządziło
kilka miejsc odpoczynku dla
turystów. W Szkole Podstawowej
w Żabnicy nauczyciele
zaprojektowali i wybudowali
ogródek meteorologiczny
z czujnikami pyłów zawieszonych
PM10 i PM 2,5, w którym dziś
prowadzone są obserwacje
pogody i terenowe lekcje dla
uczniów.

Innowacyjny projekt zrealizowano również
w Jeleśni. W parku przy starej plebanii
stanęła instalacja złożona z replik starych
ludowych instrumentów, które niegdyś
rozbrzmiewały na góralskich halach.
Dziś każdy może z nichej wydobyć
te dawne, tradycyjne dźwięki,
a w przyszłości – wysłuchać niezwykłych
koncertów z udziałem tego nowatorskiego
instrumentówu.
W Radziechowach członkowie
lokalnego klubu szachowego podjęli się
wyprodukowania szachów z butelek PET.
Samodzielnie opracowali i zbudowali
maszynę do pozyskiwania z butelek PET
ﬁlamentu, tj. włókien, z których drukarki 3D
drukują ﬁgury przestrzenne. W ten sposób
powstały pierwsze na świecie rPETowe
szachy.

Taka niezwykła instalacja stanęła w parku
przy Starej Plebanii w Jeleśni. Można z niej
wydobyć dźwięki dzwonków pasterskich
oraz innych regionalnych instrumentów,
które niegdyś rozbrzmiewały na
beskidzkich halach.

MagDalEna koNowRocKa,
Kierownik ds. Zrównoważonego
Rozwoju, Żywiec Zdrój
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EKspOrtUjeMy Z POlsKi
nA sTołY cAłeGo świAta
Statystyczny Polak konsumuje w ciągu
roku ok. 15 kg produktów pochodzenia
mlecznego – niemal dwukrotnie mniej
niż przeciętny mieszkaniec Europy
Zachodniej36. Produkty Danone z polskich
fabryk i zakładów traﬁają również na stoły
całego świata. Produkcja na eksport jest
prowadzona z Fabryki w Bieruniu oraz
z Zakładu produkcyjnego w Opolu.

Członkowie Klubu Seniora Wrzos szyli
i rozdawali wśród mieszkańców regionu
EkoBagi, czyli stylowe, ekologiczne
torby na zakupy. Do wytworzenia toreb
posłużyły stare obrusy, zasłony i ﬁrany,
które w ten sposób zyskały drugie życie
i pomogły ograniczyć zużycie plastikowych
jednorazówek. Seniorzy uszyli aż ok. 1700
toreb i woreczków na warzywa i owoce.
Z kolei dzięki zaangażowaniu Urzędu
Gminy, Biblioteki Publicznej, Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz sołtysów udało
się szeroko rozpowszechnić i zachęcić
gminnych seniorów do przygotowania
tzw. Kopert Życia. Zebranie w jednym
miejscu i noszenie przy sobie wszystkich
istotnych informacji o stanie zdrowia
oraz przyjmowanych lekach może pomóc
ratownikom medycznym w przypadku
interwencji oraz skrócić czas
realizowanego wywiadu zdrowotnego,
który jest podstawą do udzielenia
skutecznej pomocy. Łącznie udało się
rozdać blisko 800 kopert. Oba projekty
pilotowało Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki Radziechowy –
Wieprz.

Ekologiczne torby na zakupy są dziś modowym hitem w gminie.
Przydatne, stylowe i bardzo ekologiczne.

Fabryka w Bieruniu – jedyne miejsce
na świecie, w którym powstaje uwielbiany
przez dzieci serek Danio – prowadzi
eksport do ponad 20 krajów w Europie
i do USA. Dodatkowo, tylko w Bieruniu
w całej Europie w strukturach
DANONE produkowane są jogurty
pitne powyżej 100 g oraz jogurty
i serki w saszetkach. Stąd produkty
eksportowane są dalej. Bieruński zakład
produkuje na 13 liniach produkcyjnych
ponad 260 wariantów produktów
mlecznych. W fabryce pracuje ponad
500 osób. Aby zapewnić wysoką jakość
produktów, miesięcznie przeprowadzanych
jest nawet do 75 tys. testów.

Nasz eksport to:
Produkty, które tworzy zespół
zaangażowanych specjalistów,
traﬁają nie tylko na rodzimy
rynek, ale również do ponad
20 krajów, głównie z rejonu
Europy Zachodniej, ale również
do Stanów Zjednoczonych.
Zarówno skala eksportu, jak
i liczba wariantów produktowych
wysyłanych poza granice naszego
kraju, systematycznie rosną.

120

• ponad
krajów na
5 kontynentach – odbiorcy
produktów dla niemowląt i małych
dzieci (Zakład produkcyjny w Opolu),

20

• ponad
krajów w Europie i USA
– odbiorcy serków Danio, jogurtów
pitnych powyżej 100 g oraz jogurtów
i serków w saszetkach (Zakład
produkcyjny w Bieruniu).

RafAŁ PiwOwaRskI,
Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu

Zakład produkcyjny w Opolu jest
największą fabryką w Europie produkującą
żywność dla niemowląt i małych dzieci.
Aż 80% wytwarzanych tu produktów
jest eksportowanych do ponad 120 krajów
na świecie. Opolski zakład ma 3 wydziały
z 12 liniami produkcyjnymi i zatrudnia
ok. 750 pracowników.

Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy
pogotowia ratunkowego.

36

56
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Cyt. za: https://businessinsider.com.pl/produkty-mleczne-z-polski-traﬁaja-do-konsumentow-z-calej-europy/ltkry6m.
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RAzeM z prAcoWniKamI zMieNiaMy
śWiaT nA lEpsZy
Nasi pracownicy zwracają uwagę i reagują
na potrzeby najbliższego otoczenia. My
jesteśmy z nich dumni, więc dokładamy
wszelkich starań, by tworzyć im warunki
do realizowania autorskich projektów.
W 2010 roku z inicjatywy pracowników
spółki Nutricia Polska powstał fundusz
projektów wolontariackich HOPE.
Obecnie w programie uczestniczą
wszystkie spółki DANONE w Polsce.
HOPE to program wolontariatu
pracowniczego DANONE, w ramach
którego dwa razy w roku – na wiosnę
i przed Świętami Bożego Narodzenia –
przeprowadzamy wewnętrzny konkurs
grantowy na projekty społeczne naszych
pracowników. Zwycięskie programy
otrzymują doﬁnansowanie na realizację.
Dzięki programowi pracownicy mogą
zrobić coś dobrego dla innych i dla
środowiska naturalnego oraz zyskują
możliwość spróbowania sił w realizacji
projektów pozabiznesowych. My cieszymy
się ze wsparcia społeczności lokalnej,
promowania właściwych nawyków
żywieniowych i ochrony środowiska.

Realizacja projektów HOPE w 2020 r.
(od wiosny do 31 stycznia 2021 r.) to:

90
6500
377
2 660

84

projektów,

osób objętych pomocą,

ponad
pracowników,

zaangażowanych

pracowników zaangażowanych
w więcej niż 1 projekt (niektórzy nawet
w ponad 5 inicjatyw),

258

wolontariuszy
spoza ﬁrmy: bliskich, przyjaciół,
osób z organizacji i instytucji.

przepracowanych godzin,

•

To wielka radość, że pomimo
wielu ograniczeń nadal byliśmy
w stanie zrealizować kolejny
projekt HOPE. Większość działań
odbyła się zdalnie, jednak bez
umniejszania efektu. To kolejny
dowód na to, że jesteśmy nie do
zatrzymania.

•
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OTwaRtość

Jesteśmy ciekawi świata, patrzymy
w przyszłość, słuchamy innych
i odrzucamy uprzedzenia. Charakteryzują
nas elastyczność, energia i nieustanna
gotowość do działania.

BLisKość

•

ENtuZjaZm

Koordynator Planowania Portfolio Mlek,
Nutricia Zakłady produkcyjne
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Chętnie dzielimy się wiedzą
i doświadczeniami, szanujemy różnice
kulturowe. Odpowiedzialność to dla
nas troska o pracowników, produkty
i potrzeby społeczne oraz środowisko.

•

ElŻBieTa SzaRzyŃskA,

HOPE to skrót od nazw czterech wartości
DANONE, którymi kierujemy się na co
dzień i które są fundamentem naszej
kultury organizacyjnej: „Humanism
(Humanizm), Openness (Otwartość),
Proximity (Bliskość) i Enthusiasm
(Entuzjazm)”

HUmaNizm

Jesteśmy empatyczni i zawsze gotowi
wysłuchać innych. Rozumiemy potrzeby
naszych pracowników, dostawców
i partnerów handlowych. Dzięki temu
nawiązujemy autentyczne, trwałe relacje.

Mamy w sobie pasję do tworzenia
wartościowych produktów i lubimy
podejmować wyzwania. Rozumiemy,
że dążąc do realizacji ważnych celów,
trzeba też czasami przezwyciężać
niepowodzenia.

W 2020 r. w ramach wolontariatu
pracowniczego pomagaliśmy walczyć
z pandemią i pomimo niej nieść ludziom
radość i nadzieję. Łącznie w wiosennej
i świątecznej edycji programu nasi
pracownicy zrealizowali aż 90 projektów,
w ramach których:
• wspieraliśmy szpitale, lekarzy,
pielęgniarki, ratowników i innych
pracowników służb medycznych
walczących
z pandemią COVID-19 (przekazaliśmy
m.in. środki ochrony osobistej, bluzy
medyczne, ozdoby choinkowe, domowe
wypieki czy drobne świąteczne
upominki);
• dbaliśmy o chorych w szpitalach
(wyposażając ich m.in. w sprzęt do
treningu oddechu);
• przygotowaliśmy podarunki dla rodziców
i pracowników oddziałów pediatrycznych
oraz neonatologicznych czuwających
przy szpitalnych łóżkach dzieci (w tym
m.in. krzesła, mikrofalówki czy ekspresy
do kawy, kocyki dla noworodków i inne
drobne upominki) oraz własnoręcznie
szyliśmy maseczki, kocyki dla niemowląt
i ochraniacze na inkubatory;
• ruszyliśmy z pomocą do organizacji
pozarządowych, hospicjów, szkół
i przedszkoli, dostarczając
specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji
osób po przebytej chorobie COVID-19,
sprzęt do nauki zdalnej oraz środki
ochrony osobistej;
• zadbaliśmy o przedszkolaki, aby
w miejsce trudnych do dezynfekcji
maskotek pojawiły się zabawki dające
się łatwo czyścić lub te, które można
wykorzystać na świeżym powietrzu;
• organizowaliśmy wydarzenia oraz
paczki dla seniorów i zajęcia online
dla młodych mam oraz dzieci;
• wspieraliśmy osoby w kryzysie
bezdomności przygotowując dla
nich paczki ze śpiworami, ciepłymi
skarpetkami oraz jedzeniem.

MOżeSz
nA nAs
lIczYć
Jesteśmy członkiem społeczności,
w której działają spółki DANONE, dlatego
reagujemy, gdy dzieje się coś ważnego,
a my możemy pomóc.

Wsparcie dla służb
mundurowych
nad Biebrzą
W kwietniu 2020, r. w czasie wielkiego
pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym,
spółka Żywiec Zdrój przekazała służbom
mundurowym zmagającym się
z płonącym lasem 163 palety wody
i napojów. Gaszenie pożaru, który wybuchł
19 kwietnia, trwało 6 dni. Pożar objął
zasięgiem obszar ponad 5 500 ha.
W akcji gaszenia ognia nad Biebrzą wzięły
udział tysiące osób – każdego dnia pożar
gasiło ok. 350 strażaków PSP i OSP
oraz ponad 50 żołnierzy Wojsk Obrony
Terytorialnej. Pomagali mieszkańcy
okolicznych miejscowości, harcerze
i wolontariusze oraz wiele innych instytucji
i stowarzyszeń.

Jesteśmy – i zamierzamy nadal być –
dobrym sąsiadem. W latach 2006-2020
na programy społeczne, dotacje,
darowizny oraz inwestycje i rozwój
lokalnej infrastruktury przeznaczyliśmy
łącznie

35 mLn Zł

.

Z nami pomagasz
od kuchni
W 2020 r. zrealizowaliśmy projekt Z nami
pomagasz od kuchni. Wyposażyliśmy
w drobne sprzęty AGD 50 domów
samotnej matki, których trudną sytuację
dodatkowo pogłębiła pandemia. Każdy
z konsumentów naszych produktów
kupionych w sieciach Carrefour lub
Intermarché miał swój wkład w akcję
pomocową, bo 1% ze sprzedaży
przeznaczony był właśnie na ten program.
Dzięki projektowi „pomocy od kuchni” do
samotnych matek traﬁł sprzęt o łącznej
wartości 76 tys. zł.
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WyzWanIe

Według raportu Global Gender GAP Report 2020, kobiety w Europie Środkowowschodniej
będą miały równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse w 2128 r.
Dodatkowo skutki pandemii COVID-19 będą bardziej odczuwalne przez kobiety niż
mężczyzn – wynika z raportu Women in Work Index. The impact of COVID-19 on women
in work opublikowanego przez PwC. Tymczasem, zgodnie z celami zrównoważonego
rozwoju, do 2030 r. rynek powinien zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz
godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla ludzi młodych oraz osób
z niepełnosprawnością, a także zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę
o jednakowej wartości. Do 2020 r. powinien zmniejszyć się znacznie odsetek młodych ludzi
pozostających bez pracy oraz nieuczestniczących w edukacji i szkoleniach.

Na co dzień w polskich spółkach DANONE współpracują
ze sobą cztery generacje. Wśród naszych pracowników
znajdują się przedstawiciele baby boomers, pokolenia X, Y
oraz Z. Każde pokolenie ma swoje mocne strony.
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nAszA
oDpoWieDź

Różnimy się w Danone wiekiem, doświadczeniem, płcią oraz
stylami życia. Łączą nas jednak wspólne wartości i wzajemny
szacunek, a połączenie tych dwóch elementów daje nam siłę. Naszym
zdaniem różnorodność w środowisku pracy jest niezbędna. Tworzymy
więc specjalne rozwiązania, wychodząc naprzeciw m.in. potrzebom kobiet,
które zajmują połowę stanowisk menedżerskich w naszej organizacji.

MagDa DybSka-taBor
Dyrektorka HR dla grupy spółek DANONE w Europie Środkowej,
krajach bałtyckich i nordyckich

Razem dla lepszego jutra
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WAlcZymY
z luKą PłaCową

Różnorodność w polskich
spółkach DANONE:
Pracownicy z

11
4

Przedstawiciele

krajów;

pracowników,

pokoleń;

Luka między wynagrodzeniem
kobiet i mężczyzn:

57%
34%
50%

5%

kadry zarządzającej

oraz blisko
menedżerów
grupy spółek DANONE to kobiety.

;

103-1 aspekt: różnorodność i równe
traktowanie

DOceNiaMy RóżNorOdnOść

Największą siłą DANONE są ludzie,
dlatego stawiamy na zrównoważony
rozwój naszych pracowników,
bez względu na ich indywidualne cechy
i uwarunkowania. Cenimy i promujemy
różnorodność na wiele sposobów;
zatrudniamy osoby o różnych wyznaniach,
orientacji seksualnej, narodowości oraz
z niepełnosprawnościami. Prowadzimy
monitoring luki płacowej oraz Akademię
ABC Senior.
• Obchodzimy Dzień Kobiet,
Dzień Mamy i Taty, Dzień Osób
z Niepełnosprawnościami;
• Na świecie w 13 krajach w Centrach
Usług Biznesowych DANONE pracują
przedstawiciele 27 narodowości;
• W Polsce misję DANONE realizują na
co dzień osoby pochodzące z 11 różnych
krajów;
• Nad wspieraniem różnorodności
w spółkach DANONE w Polsce czuwa
dziewięciu ambasadorów ID (ang.
Inclusive Diversity) – ochotników, którzy
kształtują nasze działania w zakresie
różnorodności;
• Nasze zróżnicowane i dynamiczne
środowisko pracy tworzy ponad 5 tys.
niepowtarzalnych ludzi z pasją.

Członkowie międzypokoleniowych
zespołów mogą się od siebie wiele
nauczyć. Wdrażamy różne działania
wspierające współpracę pomiędzy
generacjami, szczególnie skupiając się
na edukacji.

[405-1] częściowo

W spółkach DANONE w Polsce pracują 4 pokolenia
Przedstawiciele generacji Z
(urodzeni po 2000 r.)
Baby boomers
(urodzeni w latach 1946-1964)

Przedstawiciele
generacji X
(urodzeni w latach
1965-1980)

6,54%
7,34%

Nasza polityka płacowa aktywnie dąży
do minimalizacji obszaru luki płacowej.
Oznacza to, że w ramach rocznych
przeglądów pensji porównujemy
m.in. średnie wynagrodzenie dla
poszczególnych poziomów zatrudnienia
między płciami. Wiemy, że w przypadku
naszych spółek luka płacowa
powstaje najczęściej w okresie urlopu
macierzyńskiego, podczas którego młodą
mamę omijają standardowe roczne
cykle podwyżkowe. Dlatego dokonujemy
Luka płacowa w grupie spółek DANONE

Dyrektorzy

Menedżerowie

Łącznie

Liczba kobiet

16

506

522

Liczba mężczyzn

32

301

333

Razem

48

807

855

Stosunek wynagrodzenia kobiet
do wynagrodzenia mężczyzn

96%

95%

95%

KObiEty zaTruDniOne
w dAnoNe
[405-1] częściowo

Zatrudnienie kobiet
Kobiety w grupie spółek DANONE
w Polsce w 2020 r.

49,18%
Przedstawiciele
generacji Y
(urodzeni w latach
1980-2000)

36,94%

rewizji wynagrodzenia kobiet wracających
z urlopu macierzyńskiego; staramy się
wyrównywać kobietom wracającym
z urlopów macierzyńskich tę część
wynagrodzenia, która wynika z inﬂacji.
Analizujemy również, na jakie stanowisko
wraca dana osoba i czy zmienił się zakres
jej obowiązków, a także czy wynagrodzenie
jest spójne wewnętrznie
z wynagrodzeniami innych osób
z zespołu na tym samym poziomie.

To pracownicy stanowią
o sukcesie rynkowym spółek
DANONE. Obok tworzenia dla
nich przyjaznego miejsca do pracy
i rozwoju, dokładamy również
starań, by byli odpowiednio
wynagradzani za swoje
zaangażowanie oraz wyniki.
W DANONE monitorujemy lukę
płacową od lat. Przykłady takich
działań płyną z zewnątrz. I tak
np. we Francji powstały już
przepisy regulujące różnice
w wynagrodzeniu ze względu
na płeć. W wielu krajach, w tym
w Polsce, działania w obszarze
wyrównywania płac między
kobietami a mężczyznami
wykonującymi tę samą pracę
dopiero się rozwijają. W spółkach
DANONE w Polsce obszar ten
jest objęty Polityką Wynagrodzeń.
Jednocześnie warto zwrócić
uwagę, że nie zawsze nierówności
w wynagrodzeniach wynikają
z różnic płci. Istnieje wiele różnych
czynników determinujących
występowanie luki płacowej,
np. rozkład demograﬁczny osób
na danych stanowiskach, wiek
pracowników i doświadczenie.
Temat luki płacowej powinien być
analizowany bardzo wnikliwie.

Danone

41%

Zatrudnienie kobiet
na poszczególnych stanowiskach
w grupie spółek DANONE w Polsce

Żywiec Zdrój

29%

Kadra zarządzająca

34%

DBS
(Centra Usług Biznesowych)

75%

Menedżerowie

42%
62%

EweLinA cHmiEleWskA

Nutricia

55%

Stanowiska specjalistyczne
i administracyjne

Grupa spółek DANONE

57%

Nutricia

55%

Kierownik Działu Wynagrodzeń
i Beneﬁtów, grupa spółek DANONE

Grupa spółek DANONE

57%

(za: komentarz dla Forbes Woman udzielony
w cyklu Kodeks dobrych praktyk Równa Firma)

Tworzymy kulturę organizacyjną otwartą,
bazującą na wymianie wiedzy w globalnej
sieci i na zwykłych, bliskich, ludzkich
relacjach wśród pracowników ﬁrmy.
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SPraWiaMy, że łąCzeNie kaRieRy
z roDziCieLstWem stAje się pRosTszE
W 2017 r. DANONE przyjął zobowiązanie
na rzecz równości i różnorodności
w pracy oraz polityki rodzicielstwa, zgodnie
z którym kobiety – w tym mamy –
mogą liczyć nie tylko na równe
traktowanie, ale również na liczne
udogodnienia ułatwiające łączenie pracy
zawodowej z życiem prywatnym. Globalna
Polityka Rodzicielstwa dotyczy wszystkich
osób zatrudnionych na stałe w DANONE
na całym świecie i była wdrażana
stopniowo do 2020 r., w drodze dialogu
społecznego. W każdym kraju mogło mieć
zastosowanie rozwiązanie korzystniejsze:
albo zapisy Polityki Rodzicielstwa, albo
wymogi określone lokalnym prawem
lub praktyka obecna w danym kraju.

wraz z opieką dedykowanej położnej
i znieczuleniem na życzenie rodzącej.
Jeżeli w miejscu zamieszkania rodzącej
nie ma placówki zapewniającej odpłatnie
wspomniane wymienione usługi, ﬁrma
pokrywa koszty opieki położnej
i znieczulenia.

Zdajemy sobie sprawę, że moment
pojawienia się na świecie nowego
członka rodziny to czas pełen wyzwań
emocjonalnych, organizacyjnych
i ﬁnansowych. Dlatego wychodzimy
naprzeciw potrzebom młodych rodziców.
Grupa spółek DANONE zaoferowała
świadczenia materialne i niematerialne
ułatwiające powrót do pracy oraz różnego
rodzaju udogodnienia dla matek i ojców.
Wszystkim zatrudnionym kobietom,
niezależnie od zajmowanego stanowiska
pracy, oferowany jest prywatny poród.
Świadczenie obejmuje zorganizowanie
i pokrycie kosztów porodu rodzinnego

Popularnością cieszy się także rozwiązanie
umożliwiające mamom możliwość
połączenia pracy zawodowej z nową rolą
w życiu prywatnym: przez 2 miesiące
po powrocie z urlopu macierzyńskiego
mamom przysługuje 6-godzinny dzień
pracy z zachowaniem pełnoetatowego
wynagrodzenia, przy czym godziny pracy
są ustalane z bezpośrednim przełożonym.

Innym oferowanym świadczeniem jest
prywatny rodzinny pakiet medyczny, który
ﬁrma zapewnia przez pierwszy rok po
narodzinach dziecka. Dodatkowo, nowy
członek rodziny naszego pracownika
po przyjściu na świat otrzymuje od nas
prezent. Każdy zatrudniony w naszej ﬁrmie
ojciec otrzymuje też dodatkowy dzień
urlopu z tytułu urodzenia się dziecka.

Zgodnie z prawem pracy, kobietom
karmiącym piersią przysługują dodatkowo
standardowe przerwy na karmienie.
DANONE proponuje mamom również
elastyczne formy pracy. Na wszystkich
stanowiskach, gdzie jest to możliwe,
młoda mama i jej przełożony mogą
ustalić indywidualny system pracy, czyli
zdecydować się np. na elastyczne godziny
pracy, pracę z domu przez jeden dzień
w tygodniu lub na pracę w niepełnym
wymiarze godzin.
Te oraz inne rozwiązania sprawiają,
że jesteśmy jednym z najbardziej
pożądanych pracodawców w Polsce.
Nutricia już czterokrotnie znalazła się
w gronie najlepszych pracodawców,
Danone został wskazany jako jeden
z najbardziej pożądanych pracodawców
w branży FMCG, a Żywiec Zdrój otrzymał
wyróżnienie w prestiżowym konkursie
Mama w pracy realizowanym przez
Fundację Świętego Mikołaja, dziennik
„Rzeczpospolita” oraz ﬁrmę Millward
Brown SMG/KRC.

WSpiEraMy SenIorów
Jedną z grup społecznych najbardziej
narażonych na zakażenie w czasie
pandemii Covid-19 byli seniorzy.
Ograniczenia płynące z obostrzeń
epidemiologicznych wymusiły na
osobach starszych w Polsce zmianę stylu
życia i spowodowały jeszcze większe
zapotrzebowanie na stały dostęp do
rzetelnych materiałów edukacyjnych.
Działaniami w tym obszarze zajęła
się Fundacja Nutricia we współpracy
z Krajowym Instytutem Gospodarki
Senioralnej.

Zadzwoń do seniora
W czasie pandemii Actimel prowadził
kampanię Zadzwoń do seniora
wspierającą osoby starsze, samotnie
przebywające w domach.

Cieszę się, że mam przyjemność
współtworzyć akcję z okazji
Dnia Babci i Dziadka. Obecnie
w związku z pandemią COVID-19,
okazywanie seniorom wsparcia
jest jeszcze bardziej istotne.
Izolacja i brak kontaktu
z drugim człowiekiem znacząco
obniżają naszą odporność i mają
negatywny wpływ na zdrowie.
Jako marka działająca właśnie
w tym obszarze postanowiliśmy
zwrócić uwagę na ważny problem
społeczny i przypomnieć naszym
pracownikom oraz konsumentom
o tym, aby pamiętali o swoich
bliskich w dniu ich święta oraz
każdego innego dnia!

MonIka kuLa
Kierowniczka Marki, Danone
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Akademia ABC Senior
Fundacja zajęła się opracowaniem
materiałów edukacyjnych na temat
żywienia osób starszych i nawyków
wspierających zdrowe starzenie
się. Materiały były publikowane na
dedykowanej osobom starszym platformie
ABC Senior prowadzonej przez Krajowy
Instytut Gospodarki Senioralnej.
Zasoby ABC Senior to:
• Materiały video z udziałem dietetyka
i psychologa w kategorii Zdrowie
na platformie ABCSenior, dostępne na
portalu Youtube #AkademiaABCSenior;
• Webinar, prowadzony przez dietetyka
klinicznego, eksperta Fundacji Nutricia
na temat zdrowego odżywiania w wieku
senioralnym wraz z omówieniem
popularnych diet;
• Artykuły edukacyjne i materiały
graﬁczne, w których eksperci Fundacji
Nutricia wyjaśniają, jak skomponować
dietę seniora, by dostarczała
odpowiednich ilości składników
odżywczych, a także omawiali
zagadnienie niedożywienia wśród
osób starszych;

• Infolinia z dietetykiem - na platformie
ABCSenior podany jest numer infolinii,
pod którym dietetyk kliniczny Fundacji
Nutricia udzielał porad. Zainteresowani
seniorzy oraz ich opiekunowie mogli
skorzystać z konsultacji telefonicznej
i otrzymać wskazówki na temat
zdrowej diety dla osoby starszej,
tego jak zmodyﬁkować dietę by była
ona dostosowana do potrzeb jego
organizmu, ale też możliwości seniora,
a także jakie działania należy podjąć
w przypadku zaburzeń apetytu lub
niechęci do jedzenia obserwowanych
u starszej osoby oraz ryzyka
niedożywienia.

PRomUjeMy TalEntY
Wspieramy rozwój ludzi oraz ich talenty.
Do współpracy przy tworzeniu nowych
kampanii marki Fantasia zaprosiliśmy
utalentowane kobiety, dla których nasza
marka i produkty stały się natchnieniem
do stworzenia wyjątkowych prac.
• Chwile w kolorach Fantasia.
W kampanię zaangażowały się Anna
Rudak, Iza Dudzik znana jako Dewizka
i Magdalena Chołaścińska znana jako
Atogrzywa. Te utalentowane polskie
ilustratorki stworzyły dla marki unikalne
graﬁki inspirowane kolorami owoców
i ulubionych smaków jogurtów Fantasia.

• Historie pełne przyjemności.
Do współpracy przy projekcie
zaprosiliśmy powieściopisarkę Adriannę
Trzepiotę. Artystka zadebiutowała
powieścią „Zwilczona”, która przyniosła
jej grono wiernych czytelniczek.
Dla marki Fantasia napisała serię pięciu
opowiadań.
• Celebruj każdy moment. Na cele tego
projektu ﬁrma biżuteryjna Minty Dot
i jej projektantka Daria Siwiak stworzyły
kolekcję składającą się z naszyjnika,
bransoletki i kolczyków wykonanych
ze srebra o próbie 925 i dodatkowo
powlekanych złotem. Biżuterię można
było wygrać w konkursie Fantasii.
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WyzWanIe
Pandemia Covid-19 okazała się olbrzymim wyzwaniem dla całego świata; ludzi, biznesu
oraz całych gospodarek. Dwie podstawowe wartości ludzkie – zdrowie i bezpieczeństwo –
niemalże z dnia na dzień zostały zagrożone. Świat stanął przed wyzwaniem, jak zażegnać
globalny kryzys.
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W DANONE podjęliśmy natychmiastowe działania
pomocowe. Udzieliliśmy wsparcia naszym pracownikom,
służbie zdrowia i partnerom biznesowym, wierząc, że
dzięki temu będziemy w stanie złagodzić negatywny
wpływ pandemii na nas oraz na nasze otoczenie.

Na samym początku pandemii Covid-19,
zanim jeszcze wykryto pierwsze w Polsce
zakażenie koronawirusem, podjęliśmy
działania mające na celu ochronę pracowników DANONE oraz wsparcie partnerów
biznesowych. Wraz z rozwojem epidemii
w Polsce postanowiliśmy wesprzeć polskie
szpitale oraz ich personel. W DANONE
rozumiemy, że aby skutecznie walczyć
z następstwami pandemii, niezbędne jest
połączenie wszystkich sił – dlatego nasza
akcja zyskała miano Razem jesteśmy
silniejsi, a w wersji internetowej
#RazemSilniejsi.
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nAszA
oDpoWieDź

Skuteczna walka z następstwami pandemii wymagała podjęcia
szybkich i kompleksowych działań. Rozpoczęliśmy je przed
pojawieniem się pierwszego zachorowania w Polsce, kolejno zapewniając
ochronę pracownikom, wsparcie partnerom biznesowym i placówkom
medycznym – tutaj wartość przekazanej pomocy wyniosła aż 3 miliony
mln złotych. Niezależnie od tego, przeznaczyliśmy specjalny budżet
na wsparcie naszych partnerów biznesowych – głównie małych
i średnich przedsiębiorstw, co przełożyło się na utrzymanie ich płynności
ﬁnansowej w tych trudnych okolicznościach. W ten sposób po raz
kolejny udowodniliśmy, że społeczna odpowiedzialność to dla nas sposób
działania, a nie jednorazowe inicjatywy, to rozwój zgodny ze strategią
łączącą cele biznesowe i pozabiznesowe w spójną całość.

MagDa DybSka-taBor,
Dyrektorka HR dla grupy spółek DANONE w Europie Środkowej,
krajach bałtyckich i nordyckich
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DBamY
o koMfoRt
i róWnoWagę
pRacOwnIkóW
Aby zapewnić naszym pracownikom
bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny,
zorganizowaliśmy dla nich spotkania
online mające na celu zadbanie o ich
dobre samopoczucie.

W kwEstIi BezPieCzeństWa
pRacOwnIkóW nIe
uZnaJemY kOmpRomIsóW
Od początku pandemii Covid-19
priorytetem dla DANONE było
zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników. Z tego powodu wszystkim
pracownikom, którzy mogą swoje
obowiązki pełnić z domu, umożliwiliśmy
pracę zdalną. Tym, którzy nie mogli
pracować zdalnie, pozostawiliśmy dostęp
do biur, które zostały wyposażone
w niezbędne środki ochrony osobistej
oraz płyny do dezynfekcji.
W zakładach pracy, dla zapewnienia
bezpieczeństwa zarówno pracowników,
jak i wytwarzanych produktów,
zintensyﬁkowaliśmy – i tak już
restrykcyjne – praktyki higieniczne;
ograniczyliśmy wejścia osób
z zewnątrz ﬁrmy na teren zakładów
oraz zwiększyliśmy częstotliwość
dezynfekcji przestrzeni wspólnych.
Wszyscy pracownicy ﬁrmy – zarówno
w biurach, zakładach produkcyjnych
i rozlewniczych, jak i pracujący zdalnie
– mieli zapewniony dostęp do środków
ochrony osobistej.
Aby zapewnić bezpieczeństwo ponad
3 tys. pracowników grupy spółek
DANONE wdrożyliśmy szereg działań
prewencyjnych:
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• umożliwiliśmy pracę zdalną tym, którzy
mogą ją wykonywać z domu,
• umożliwiliśmy zachowanie dystansu
i zapewniliśmy warunki pracy chroniące
zdrowie tym pracownikom, których
obecność w zakładach była niezbędna,
• zaoferowaliśmy specjalne premie,
• zakomunikowaliśmy pewność
zatrudnienia oraz utrzymania
dotychczasowych wynagrodzeń
do końca czerwca 2020,
• daliśmy możliwość pracy zdalnej
oraz elastycznych godzin pracy dla
pracowników biurowych; od pierwszego
zamknięcia szkół nasi pracownicy
biurowi mieli możliwość pracy zdalnej
oraz elastycznych godzin pracy.
W sytuacji, gdy dziecko naszego
pracownika zatrudnionego miało lekcje
w godzinach 10-13, pracownik mógł
zrobić przerwę w pracy i kontynuować
ją w późniejszym czasie,
• umożliwiliśmy wykupienie sprzętu
komputerowego w symbolicznej cenie
w celu ułatwienia organizacji zdalnej
nauki dla dzieci naszych pracowników,
• rozszerzyliśmy zakres opieki
w przypadku zwolnienia lekarskiego
związanego z koronawirusem,
kwarantanną oraz opieką nad dziećmi
w okresie zamknięcia szkół i przedszkoli,
gwarantując 100% wynagrodzenia.

Nasze działania obejmowały m.in.:
• wspólne treningi sportowe,
• poranne treningi ruchowe prowadzone
przez pracowników,
• zajęcia z jogi,
• warsztaty wielkanocne dla dzieci
w formie online.

W 2020 r. uważnie obserwowaliśmy
sytuację w kraju, aby na bieżąco
podejmować niezbędne kroki. Od 16
marca br. dostosowaliśmy nasz sposób
pracy tak, by chronić zdrowie naszych
pracowników i minimalizować ryzyko
zachorowań, zarówno poprzez możliwość
pracy zdalnej, jak i poprzez nowe zasady
dotyczące przebywania w biurze oraz
organizowania spotkań.
Dbaliśmy również o to, by nasi
pracownicy byli na bieżąco informowani
o zasadach postępowania poprzez
narzędzia do komunikacji wewnętrznej.
Gwarantowaliśmy zatrudnionym
stały dostęp do informacji o samym
wirusie, objawach zakażenia, sposobie
postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia, a także o podstawowych
zaleceniach dotyczących higieny.
Od początku roku pracownicy DANONE
uczestniczyli w wielu szkoleniach
związanych z zasadami zachowania
higieny, rozprzestrzenianiem się
koronawirusa, a także zachowaniem
bezpieczeństwa epidemiologicznego
w biurze i w domu. W czasie pandemii
zorganizowaliśmy również kampanię
#RazemSilniejsi.

#RazemSilniejsi to:

3 mlN zł
STawIamY
cZołA
wYzwAniOm
Wszystkie branże w mniejszym bądź
większym stopniu doświadczyły kryzysu,
a sytuacja kryzysowa zmusza do
szukania nowych rozwiązań. W spółkach
DANONE uważnie monitorujemy nowe
uwarunkowania rynkowe i adaptujemy
nasze działania do sytuacji, poszukując
innowacyjnych rozwiązań biznesowych,
które tworzą wartość nie tylko
ekonomiczną, ale również wartość
społeczną i środowiskową.

pomocy rzeczowej i ﬁnansowej
na rzecz placówek medycznych
oraz ich personelu
• udział w akcjach #WzywamyPosiłki
oraz WsparcieDlaSzpitala.pl,
• inicjatywy pracowników
spółek DANONE,
• wsparcie dostawców
grupy spółek DANONE.

#RazemSilniejsi
Wiele działań pomocowych podjętych
w trakcie pandemii zrodziło się
z inicjatywy naszych pracowników. To
pracownicy spółek DANONE wiedzieli,
gdzie najbardziej potrzebne jest wsparcie
i nas o tym informowali, a następnie
koordynowali udzielenie pomocy. Dzięki
temu pomagaliśmy m.in. szpitalom,
służbom mundurowym oraz innym
instytucjom, a także naszym dostawcom.

Wsparcie dla szpitali
Największego wsparcia w czasie Covid-19
udzieliliśmy służbie zdrowia. Bohaterom
czasu pandemii – lekarzom i personelowi
szpitali – przekazaliśmy środki ochrony
osobistej, produkty Żywiec Zdrój, Nutricia
i Danone oraz pieniądze na zakup
potrzebnego sprzętu. Łączna wartość
rynkowa pomocy udzielonej
przez nas placówkom medycznym,
a także przekazanej innym podmiotom
realizującym akcje pomocowe w czasie
pandemii w Polsce, wyniosła ponad
3 mln zł.
Nasi pracownicy wraz z partnerami
biznesowymi oraz przedstawicielami
placówek medycznych robili razem
zdjęcia pokazujące, jak spółki DANONE
zareagowały w obliczu zagrożenia
COVID-19. Dzięki temu akcja zaistniała
jako #RazemSilniejsi na portalach
społecznościowych. W samym tylko
serwisie LinkedIn motywujące informacje
o naszych działaniach dotarły do blisko
60 tys. internautów.

Wsparcie dla dostawców
W czasie pandemii byliśmy w stałym
kontakcie z naszymi dostawcami,
ponieważ wobec dynamicznie zmieniającej
się sytuacji szczególnie zależało nam
na ich zabezpieczeniu. Dokładaliśmy
wszelkich starań aby:
• zachować ciągłość pracy, a tym samym
ciągłość odbioru mleka,
• pomagać im rozwiązywać problemy,
z którymi się mierzyli,
• dostarczać im i pomagać zrozumieć
bieżące zasady dotyczące
najważniejszych tematów związanych
np. z tarczą antykryzysową, zasiłkiem
opiekuńczym dla rolników, zwolnieniami
z płacenia składek KRUS oraz

Nasze wsparcie rzeczowe dla szpitali
to przekazanie:

300 Tys.
14 tYs.
30 tYs.
50 tYs.
250 Tys.
blisko
butelek wody Żywiec Zdrój,

ponad
serków i jogurtów z Fabryki w Bieruniu,

Nutridrinków od Nutricia Polska,

maseczek

i
rękawiczek dla pediatrów od Nutricia
Polska.

sposobem pracy ze zwierzętami
w okresie pandemii,
• sytuację każdego gospodarstwa
traktować indywidualnie.
Udzieliliśmy również wsparcia
współpracującym podmiotom HoReCa
(ﬁrmy z sektorów hotelarskiego oraz
gastronomicznego). Pomogliśmy spółkom
z branży utrzymać płynność ﬁnansową,
dostosowując płatności za faktury do
ich możliwości – w oparciu o analizę
indywidualnych potrzeb przyspieszaliśmy
lub odraczaliśmy płatności za faktury.
Nasza spółka Żywiec Zdrój odbierała
nasz towar z magazynów partnerów
lub wydłużała naszym odbiorcom termin
zapłaty za dostarczony towar. Nasi
pracownicy chętnie angażowali się
w inicjatywy takie jak #wzywamyposiłki
lub #widzialnareka.

Razem dla lepszego jutra
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CIesZymY sIę DobRą
rEpuTacJą I zAufAniEm
kOnsUmeNtóW
Jesteśmy przekonani, że
wzajemne zaufanie owocuje
jeszcze lepszą współpracą
w przyszłości, dlatego gdy tylko
możemy, wychodzimy naprzeciw
potrzebom naszych partnerów.

MarEk SumIŁa,
Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie,
Danone

WSpiEraMy PolSkiCh
rOlnIkóW
Nasze spółki kupują – wyłącznie od
polskich producentów – blisko
152 mln litrów mleka rocznie37.
Oznacza to bliskie relacje z ponad 260
rolnikami. Z większością gospodarstw
współpracujemy dłużej niż 20 lat.

Od początków istnienia Danone
w Polsce współpracujemy
z polskimi producentami mleka.
To wspaniali ludzie, którzy nie
są obojętni na zachodzące
wokół zmiany klimatyczne
przyczyniające się do degradacji
bioróżnorodności oraz
pogorszenia kondycji gleb.
To właśnie oni najbardziej
odczuwają te zmiany. Mają
37
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Wspólnie z nimi wdrażamy w Polsce
zasady rolnictwa regeneratywnego, które
mogą odnowić planetę, jednocześnie
zapewniając pożywienie globalnej
populacji, która do 2050 roku ma
przekroczyć 9 mld ludzi.

świadomość, że rolnictwo
intensywne nie sprzyja rozwojowi
ich gospodarstw i podejmują
szereg działań ukierunkowanych
na wprowadzenie praktyk
rolniczych przyjaznych
środowisku naturalnemu tak,
by swoim następcom pozostawić
gospodarstwa nowoczesne
i w świetnej kondycji – zarówno
ﬁnansowej, jak i środowiskowej.
W Danone wspieramy wszystkich
naszych dostawców w tym
dążeniu.

Gdy wybuchła pandemia Covid-19, byliśmy blisko naszych dostawców. Kupiliśmy
dla naszych rolników 3,5 tys. maseczek
ochronnych. W oparciu o analizę indywidualnych potrzeb gospodarstw rolnych,
od których odbieramy mleko, przyspieszaliśmy płatność za niektóre faktury, żeby
zapewnić producentom mleka płynność
ﬁnansową. Przygotowaliśmy dla gospodarstw specjalne materiały informacyjne
na temat bezpieczeństwa, a także sposobów radzenia sobie z trudnościami ekonomicznymi wywołanymi przez pandemię.

Konsumenci szczególnie cenią nas za:
• Bycie dobrym pracodawcą – w tym
obszarze DANONE jest wizerunkowym
liderem i wyprzedza konkurentów pod
względem niemal wszystkich badanych
wskaźników: „wspiera indywidualny
rozwój pracowników”, „chciałbym
pracować w tej ﬁrmie”, „zapewnia
przyjazne warunki pracy”; „pracodawca
przyjazny dla rodziców”;

• Wpływ na zdrowie (One Health) –
w niemal wszystkich badanych
obszarach znajdujemy się w TOP3
rynku. DANONE jest ceniony za
oferowanie produktów odpowiednich dla
całej rodziny zgodnych z indywidualnymi
potrzebami żywieniowymi, wysokiej
jakości, bezpiecznych oraz wspierających
prawidłowy rozwój dzieci;
• Wpływ na środowisko (One Planet) –
we wszystkich badanych obszarach
znajdujemy się w TOP5 rynku.
DANONE wyróżnia się pod względem
budowania partnerskich relacji
z lokalnymi dostawcami, wspierania
odpowiedzialnego rolnictwa oraz działań
proekologicznych.

Obecne realia potwierdzają
to, co wiedzieliśmy od dawna –
tworzenie bezpiecznego
i stabilnego miejsca pracy oraz
umacnianie partnerskich relacji
służy budowaniu odporności
biznesu oraz umacnia
reputację ﬁrmy. Tworzenie
odpowiedzialnego, odpornego
na kryzysy biznesu jest kluczowe
z perspektywy sukcesu
rynkowego.

WioLetTa RacZkoWskA,

PauLinA kAczMarEk,

Dyrektorka ds. Zakupu Mleka,
grupa spółek DANONE

Kierowniczka ds. Zrównoważonego
Rozwoju, grupa spółek DANONE

Danone kupuje od 140 producentów mleka ok. 120 mln litrów rocznie. Nutricia od 123 producentów kupuje 52 mln litrów mleka rocznie.
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Ta pomoc nie byłaby w pełni możliwa,
gdyby nie przykład z góry. Na całym świecie DANONE przeznaczył łącznie 250
mln euro na wsparcie dla 15 tys. małych
ﬁrm, z którymi na co dzień współpracuje,
w tym rolników, dostawców i usługodawców. Ten specjalny globalny budżet
DANONE sprawił, że mogliśmy udzielić
wsparcia partnerom naszych spółek –
głównie małym i średnim przedsiębiorcom, z którymi współpracujemy od lat.

Dzięki naszym produktom, a także
działaniom edukacyjnym i społecznym,
zna nas 99% konsumentów. To wynik
rekordowy wśród wszystkich badanych
marek38. Jesteśmy liderem w rankingu
społecznej świadomości (99, wzrost
o 12 od 2018 roku).

DziękuJemY zA zAufAniE

38

Postrzeganie grupy spółek DANONE. Raport z badania ilościowego, KANTAR, Warszawa, 5.05.2021. Badanie CAWI (wywiady przeprowadzane przez Internet) zrealizowane w 2018
oraz w 2021 r. na grupie 700 konsumentów (w tym 200 matek: 100 mających dzieci w wieku poniżej 3 lat i 100 z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat).
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Niniejszy raport jest kompleksowym
opracowaniem dotyczącym wpływu grupy
spółek DANONE na polską gospodarkę,
środowisko i społeczeństwo. Wpływ
działalności grupy w Polsce został
skwantyﬁkowany z wykorzystaniem
modelu przepływów międzygałęziowych
Leontiefa. Odzwierciedla on zależności
między poszczególnymi gałęziami
gospodarki i pozwala oszacować, jakie
efekty w całej gospodarce generuje
działalność grupy spółek DANONE
w takich kategoriach, jak: wartość dodana,
zatrudnienie oraz dochody gospodarstw
domowych. Dodatkowo, w raporcie
zaprezentowano wpływ wybranych działań
grupy spółek DANONE na środowisko
i otoczenie lokalne.

102-54

102-1, 102-2, 102-45

Zaangażowanie
interesariuszy

Raport obejmuje spółki:

102-40

Danone Sp. z o.o.
Produkcja i sprzedaż świeżych produktów
mlecznych oraz produktów pochodzenia
roślinnego

Grupa spółek DANONE prowadzi dialog
z interesariuszami w różnorodnych
formach. Na potrzeby raportu wpływu za
2020 rok została przygotowana ankieta,
do wypełnienia której zostali zaproszeni
przedstawiciele: administracji publicznej,
społeczności lokalnych, klientów,
konsumentów, organizacji branżowych,
pracowników, dostawców, przedstawicieli
branży, mediów i środowisk naukowych.
Niniejszy raport jest również narzędziem
komunikacji z nimi. W opracowaniu grupa
spółek DANONE opowiada o swoim
wpływie na obszary uznane przez
interesariuszy za najistotniejsze.

Żywiec - Zdrój S.A.
Produkcja i sprzedaż wody i napojów
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Nutricia Polska Sp. z.o.o.
Produkcja i sprzedaż produktów dla
niemowląt i małych dzieci oraz żywności
medycznej dla osób wymagających
specjalnej diety. Serwis edukacyjny
z zakresu żywienia medycznego.
Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o
Produkcja artykułów spożywczych
dla niemowląt i małych dzieci
Nutrimed Sp. z o.o.
Spółka realizująca usługę żywienia
dojelitowego w warunkach domowych.

Niniejszy raport odnosi się do
standardów Global Reporting Initative
(GRI-referenced). Został przygotowany
z uwzględnieniem 10 zasad raportowania
według standardu GRI. Poszczególne
standardy GRI zostały w raporcie
wykorzystane w różnym zakresie.
W niektórych przypadkach wskaźniki GRI
zostały ujawnione częściowo, co zostało
odpowiednio zaznaczone przy danym
wskaźniku. Zestawienie informacji o tym,
które standardy GRI zostały wykorzystane,
jakie wskaźniki zostały ujawnione oraz
w jakim zakresie, wraz z odniesieniem do
odpowiednich stron w raporcie, znajdują
się w tabeli na końcu niniejszego rozdziału.

Deﬁniowanie istotności,
kompletność
102-46
Proces, w którym zdeﬁniowano,
spriorytetyzowano oraz wybrano istotne
obszary wpływu grupy spółek DANONE
do opisania w niniejszym raporcie,
przebiegał wieloetapowo i obejmował:
1. Zdeﬁniowanie istotnych tematów
i obszarów wpływu branży i grupy
spółek DANONE na podstawie strategii,
raportów i matrycy istotności DANONE
na świecie.
2. Analizę Celów Zrównoważonego
Rozwoju (SDGs) oraz danych
ujawnionych w raporcie wpływu grupy
spółek DANONE w Polsce w roku 2017.
3. Potwierdzenie kluczowych obszarów
wpływu grupy spółek DANONE zgodnie
z lokalną strategią One Planet. One
Health w Polsce.
4. Weryﬁkację istotnych tematów na
drodze dialogu z interesariuszami,
wśród których zostało przeprowadzone
badanie ankietowe. Odpowiedzi
na zapytanie udzieliło 96 osób.
5. Końcową identyﬁkację zagadnień
istotnych, których uwzględnienie
było niezbędne dla zapewnienia
kompletności raportu – weryﬁkacja
dokonana przez zespół projektowy
zajmujący się przygotowaniem
niniejszego opracowania.
W toku powyższych działań
zidentyﬁkowano najistotniejsze kwestie
i obszary wpływu grupy spółek DANONE
do omówienia w niniejszym raporcie,
które zaprezentowano poniżej na
specjalnie przygotowanej matrycy. Kwestie
najistotniejsze znalazły odzwierciedlenie
w niniejszej publikacji oraz zostały
szczegółowo i kompletnie zaprezentowane
w poszczególnych rozdziałach raportu.
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Kontekst zrównoważonego
rozwoju
102-47
Niniejszy raport szeroko opisuje kontekst
zrównoważonego rozwoju grupy spółek
DANONE. Został on uwzględniony
poprzez wskazanie kluczowych wyzwań
gospodarczych, środowiskowych

Wyważenie,
porównywalność
i dokładność

i społecznych zdeﬁniowanych w Celach
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
związanych z istotnymi obszarami wpływu
grupy spółek DANONE, przedstawienie
stanowiska spółek wobec tych wyzwań,
jak również zaprezentowanie strategii
i konkretnych działań podejmowanych
w celu jej realizacji, a także osiągniętych
rezultatów.

W niniejszym raporcie zaprezentowany
został zarówno pozytywny, jak i negatywny
wpływ działalności grupy spółek
DANONE na otoczenie gospodarcze,
społeczne i środowiskowe. Dane zostały
przedstawione na tyle szczegółowo,
by czytelnicy mogli poddawać je
samodzielnej ocenie oraz by można
było porównać je z danymi innych ﬁrm
działających na rynku polskim. Tam, gdzie
to możliwe, zostały przedstawione dane
historyczne, umożliwiające czytelnikowi
obserwację zmian w raportowanych
wskaźnikach.

Matryca istotności
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Terminowość
102-50

102-53

Tematyka publikacji dotyczy okresu
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
W opracowaniu można znaleźć
również odniesienia do wpływu, jaki
grupa spółek DANONE generowała
przed 1 stycznia 2020 r., dzięki czemu
możliwe jest ocenienie wyników działań
podejmowanych na przestrzeni lat.
W stosownych miejscach zaznaczone
zostały również plany grupy spółek
DANONE na przyszłość.

Osobami kontaktowymi we wszystkich
kwestiach związanych z niniejszą
publikacją są:

102-51
Pierwszy Raport wpływu DANONE
Nieść zdrowie poprzez żywność wydany był
w roku 2017 i dotyczył działalności w roku
2016. Raport nie był przygotowywany
zgodnie ze standardami GRI.

3

Paulina Kaczmarek
Kierowniczka ds. Zrównoważonego
Rozwoju, grupa spółek DANONE
paulina.kaczmarek@danone.com
Katarzyna Owsianko
Starsza Kierowniczka
ds.Komunikacji Zewnętrznej,
grupa spółek DANONE
katarzyna.owsianko@danone.com
Martyna Węgrzyn
Kierowniczka Działu Komunikacji
Zewnętrznej, Wizerunku i Eventów,
grupa spółek DANONE
martyna.wegrzyn@danone.com

Ze względów środowiskowych raport
został opublikowany wyłącznie
w wersji elektronicznej.
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TABELA WSKAŹNIKÓW GRI
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Numer
wskaźnika
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4,00

4,50
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ISTOTNOŚĆ

Tematy ekonomiczno-rynkowe
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10

74

Wkład w rozwój gospodarki
Wpływ na rynek pracy
Współpraca branżowa
na rzecz zrównoważonego rozwoju
Walka z pandemią COVID-19
Rozwój biznesu
Wpływ produktów na zdrowie
i bezpieczeństwo konsumenta
Skład produktów
Oznakowanie produktów
Odpowiedzialna komunikacja
marketingowa
Zrównoważona konsumpcja
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11
12
13
14

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
Bezpieczeństwo danych konsumenta
Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Włączanie kwestii środowiskowych
i społecznych w wymagania wobec
dostawców

Tematy społeczne
15
16
17
18
19
20

21

Wartość odżywcza produktów
Zdrowie i zdrowy tryb życia
Warunki pracy
Różnorodność i równe traktowanie
Łączenie kariery z rodzicielstwem
Zaangażowanie społeczne/ relacje
ze społecznościami lokalnymi
Inwestycje lokalne

Tematy środowiskowe
22

23

24

25
26
27
28
29
30

Wykorzystanie zasobów naturalnych
– woda
Wykorzystanie surowców
do produkcji opakowań
Opakowania jako element
Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Rolnictwo regeneratywne
Dieta ﬂeksitariańska
Zużycie energii
Ślad węglowy
Zarządzanie odpadami
Wpływ na bioróżnorodność

Nazwa
wskaźnika

Zakres
raportowania

Strona
w raporcie

PROFIL ORGANIZACJI
102-1

Nazwa organizacji

73

102-2

Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

73, 2. 10-11

102-4

Lokalizacja działalności operacyjnej

7

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
102-40

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

Całościowo

73

PRAKTYKA RAPORTOWANIA
102-45

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym
sprawozdaniu ﬁnansowym

Całościowo

73

102-46

Proces deﬁniowania treści raportu

Całościowo

73

102-47

Zidentyﬁkowane istotne tematy

Całościowo

74

102-50

Okres raportowania

Całościowo

75

102-51

Data publikacji ostatniego raportu

Całościowo

75

102-53

Dane kontaktowe

Całościowo

75

102-54

Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub
Comprehensive

Całościowo

73

102-55

Indeks GRI

Całościowo

75
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POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY
103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyﬁkowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

48

203-1

Inwestycje w infrastrukturę bądź wsparcie usług publicznych

Częściowo

54

203-2

Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

Całościowo

48

ZASOBY, ŚCIEKI I ODPADY
103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyﬁkowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

29

301-2

Wykorzystanie materiałow z recyclingu

Częściowo

31

301-3

Odzyskane produkty oraz opakowania

Częściowo

30

306-2

Odpady według typu i sposobu zagospodarowania

Częściowo

31

RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNE TRAKTOWANIE
103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyﬁkowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

405-1

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według
płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

62
Częściowo

62-63

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTA
103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyﬁkowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

416-1

Ocena wpływu poszczególnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo
konsumenta

15
Częściowo

15

MARKETING I OZNAKOWANIE

76

103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyﬁkowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

417-1

Obowiązki dotyczące oznakowania produktów i usług

Razem dla lepszego jutra

16
Częściowo

20

W trosce o naturę nasz raport został przygotowany w wersji elektronicznej.

