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Działania wewnętrzne 

› Wewnętrzny CSR  

› CSR w otoczeniu lokalnym 

› Zielony CSR  

› Biznes odpowiedzialny społecznie w otoczeniu rynkowym 

 

 

 

     

Działamy na rzecz i we współpracy z 

Pracownikami, Lokatorami, Klientami oraz 

społecznością lokalną, co przekłada się na: 



01 | Zielony CSR – działania 

Otwarte spotkanie  

dla Pracowników,  

Lokatorów oraz  

Społeczności lokalnej 

PPNT po godzinach 

SMOG – prawdy i mity  

tonące we mgle 



01 | Zielony CSR – działania 

ZIELONA FIRMA 

Konkurs dla Lokatorów Parku.  

Zbiór dobrych praktyk  

w zakresie prowadzenia  

„zielonego biura” i działań  

w firmie na rzecz ochrony 

klimatu i środowiska. 



01 | Zielony CSR – działania 

EKOPIĄTEK 

Cykliczny newsletter  

Ekopiątek z ciekawostkami  

na temat ochrony klimatu 



01 | Zielony CSR – działania 

EDU_ŚCIEŻKA 

Trasa zwiedzania  

zewnętrznego terenu  

Parku, na której  

znajdują się m.in.  

ekociekawostki 



01 | Zielony CSR – działania 

ZIELONE IT 

Optymalizacja wydruków  

na urządzeniach wielofunkcyjnych, 

elektroniczny obieg części dokumentów, 

regularna utylizacja przestarzałego  

sprzętu w sieciach recyklingowych,  

szerzenie kultury wirtualizacji serwerów  

oraz outsourcingu Data Centre 



01 | Zielony CSR – działania 

NOWE 

Centrum dobrych praktyk  

dla ochrony klimatu.  

Zoptymalizowane rozwiązania  

z zakresu budowania  

błękitno-zielonej infrastruktury,  

które różnego typu instytucje  

będą mogły zastosować  

na swoich działkach oraz terenach. 



02 | Green Tech 

Zielone technologie dla firm! 

02 | GreenTech 2.0  

Dwuletni projekt, który umożliwi klastrom 

wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, 

w wykorzystywaniu możliwości ich rozwoju, 

wdrażania innowacji usług, rozwiązań zasobo-

oszczędnych oraz pozyskiwania wsparcia 

kapitałowego i internacjonalizacji. 



03 | P4Trans 

https://www.youtube.com/watch?v=nSQ-pyyq1Tg


Głównym celem LIFE AFTER COAL PL  

jest wdrożenie Regionalnej strategii neutralności 

klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 

ŻYCIE PO WĘGLU i udzielnie wsparcia  

w transformacji od węgla do czystej gospodarki 

przy poszanowaniu praw partnerów społecznych.  

 

Działania PPNT: działania popularyzujące wiedzę 

z zakresu zielonej energii, zaangażowanie 

ekspertów naukowych, wydarzenia tematyczne, 

szkolenia. 

05 | Life After Coal 

LIFE  

AFTER  

COAL 



Propozycja dla firm - zrealizuj z nami  

wybrane cele  

zrównoważonego  

rozwoju! 



› Zaangażuj studentów UAM w ich realizację  

› Zrekrutujemy zespoły, które zaprojektują 
innowacyjne rozwiązania wpisujące się  
we wskazane cele i odpowiadające  
na wyzwania firmy 

› 5 etapów: badanie potrzeb, identyfikacja 
wyzwań, generowanie pomysłów, 
prototypowanie i testowanie 

 

 

Które SDGs są istotne  

dla firmy?  



Projekty  

dla Biznesu 

Partner:   OLX 

Metodologia:  Design Thinking, ko-kreacja 

Cel:   Innowacyjne rozwiązania dla wyzwań  
          stawianych przez firmę 

Uczestnicy:  Studenci 

Efekty:   Nowy produkt/usługa, usprawniony  
  proces, pozyskane talenty 

Zrównoważony rozwój: cel 8 i 9 

SKILLERSI 



Partner:   Volkswagen Poznań 

Metodologia:  Citizen Science 

Cel:   Edukacja klimatyczna dzieci i młodzieży 

Uczestnicy:  Uczniowie 21 szkół podstawowych 

Efekty:   9 000 pomiarów jakości powietrza 

Zrównoważony rozwój: cel 4 i 13 

Projekty  

dla Biznesu 



06 | Dla błękitnego nieba – VW Poznań  



DZIĘKUJĘ! 

justyna.adamska@ppnt.poznan.pl 


