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Informacja prasowa 21.06.2022  

Działania BASF Polska w dziedzinie społecznej 

odpowiedzialności biznesu po raz siódmy wyróżnione 

przez organizacje, nagradzające firmy, wykazujące się 

szczególną aktywnością w zakresie CSR. 

◼ Tygodnik Polityka, Firma Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

11. raz wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju.  

◼ Nagrodzono firmy najlepiej radzące sobie w obszarze środowiska 

naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego  

 

1 czerwca 2022 roku odbyła się jedenasta gala wręczenia Listków CSR- nagrody 

przyznawanej przez Tygodnik Polityka we współpracy z firmą doradczą Deloitte 

oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dla BASF Polska był to już siódmy Biały 

Listek.  

Jury przeanalizowało podejście przedsiębiorstw w ramach zrównoważonego 

rozwoju oraz ESG (Enviromental, Social and Governance)- działań 

środowiskowych, społecznych oraz kwestii ładu korporacyjnego. W tym roku 

zadanie to było szczególnie trudne ze względu na niepewność geopolityczną, 

katastrofę klimatyczną, wojnę w Ukrainie oraz cały czas trwającą pandemię COVID-

19. Są to czynniki, które w ogromnym stopniu dotknęły biznes, korporacje, a także 

samych pracowników, co wymagało od firm zupełnie nowego podejścia do rozwoju 

biznesu oraz ESG.  

Białe Listki otrzymują firmy, które wdrażają istotne kategorie zarządcze i wciąż 

doskonalą swoje działania na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy 
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na otoczenie. Oceny są przyznawane na podstawie analizy opartej na wypełnionej 

przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000. 

 

Rozwój w obszarze CSR oraz ochrona środowiska są dla BASF Polska jednym z 

kluczowych filarów działalności. Firma od wielu lat angażuje się we współpracę z 

lokalnymi społecznościami, instytucjami naukowymi i edukacyjnymi. BASF Polska 

aktywnie włącza się w walkę z nierównościami i dyskryminacją, a także prowadzi 

własne akcje społeczne.  

 

O BASF w Polsce 

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne, 

rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład 

produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 740 

pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2021 rok wyniosła 1 412 mln euro. Jesteśmy 

firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy 

innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Od 2010 roku 

BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt 

edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi 

szkołami i uczelniami wyższymi. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl 
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