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BART wspiera inicjatywy związane z czystym 

powietrzem, zdrowiem pracowników i pomocą dla 

dzieci 

Firma BART zobowiązuje się do ochrony środowiska i 
przestrzegania adekwatnych norm i przepisów prawnych. 
Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć wpływ 
naszej działalności na środowisko naturalne oraz 
zminimalizować wykorzystanie zasobów naturalnych i 
ilość odpadów. 

Dbamy o ekologię i środowisko: działania związane z 
ochroną środowiska, zmniejszaniem śladu węglowego to 
bardzo ważny temat w globalnej debacie, dlatego 
pracownicy BART Sp. z o.o. są bardzo mocno 
zaangażowani we wszelkiego rodzaju inicjatywy na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego w całej Polsce. 

 

 

BART supports initiatives related to clean air, 

employee health and children’s aid. 

The BART Company is committed to protect the 
environment and respect the standards and 
legal regulations. We make a great effort to 
limit the impact of our business activities upon 
the natural environment and minimize the 
exploitation of natural resources and the 
amount of waste. 

We care for ecology and environment: activities 
related to environmental protection, reducing 
the carbon footprint is a very important topic in 
the global debate, therefore the employees of 
BART Sp. z o.o. are very strongly involved in all 
kinds of initiatives to protect the natural 
environment of the whole Poland. 
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W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE. WE CARE FOR CLEAN AIR. 

  

OCHRONA ŚRODOWISKA. EKOLOGIA. SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 

Bart Sp. z o. o. oferuje rozwiązania wspierające ochronę 
środowiska i tworzenie czystego, a przez to zdrowego i 
przyjaznego mikroklimatu w miejscu pracy. Służą temu 
opracowane własne technologie i technologie cenionych 
europejskich i światowych Partnerów. 

W trosce o przyszłość naszej planety firma wspiera inicjatywy 
związane z czystym powietrzem, zdrowiem pracowników i 
pomocą dla dzieci. 

Podejmujemy się realizacji projektów społecznej 
odpowiedzialności biznesu – CSR – wpływających na tworzenie 
świadomości pracowników, ich rodzin i naszych Klientów o 
potrzebie osobistego wkładu do programów związanych z 
czystym powietrzem i ekologią. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION. ECOLOGY. 
BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY 

Bart Sp. z o. o. offers solutions supporting 
environmental protection and creating a clean, 
healthy and friendly microclimate in the workplace. 
This is achieved by own technologies and 
technologies developed by renowned European and 
global partners. 

 

Out of concern for the future of our planet, the 
company supports initiatives related to clean air, 
employee health and children’s aid. 

We undertake the implementation of corporate 
social responsibility projects - CSR - influencing the 
creation of awareness of employees, their families 
and our clients about the need for personal 
contribution to programs related to clean air and 
ecology. 

 

BART SP. Z O.O. - INICJATYWY CSR W 2020 ROKU. CSR INITIATIVES. 

  

• Jesteśmy zarejestrowani w rządowej Bazie Odpadów 
(BDO) (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index). 
BDO dotyczy produktów i opakowań oraz gospodarki 
odpadami. Zapewnia strategię zbierania informacji o 
odpadach oraz zapewnia elektroniczną realizację 
obowiązków rejestracyjnych, rejestracyjnych i 
sprawozdawczych. 
 

• Przestrzegamy zasady Eko-Biura, która mówi o 
wymianie żarówek na energooszczędne; 
wykorzystanie makulatury, naklejek i plakatów 
promujących oszczędność wody i energii oraz 
wspieranie proekologicznych inicjatyw przeciwko 
smogowi. 
 

• Pracownicy firmy BART Sp. z o.o. są bardzo mocno 

zaangażowani we wszelkiego rodzaju inicjatywy 

służące ochronie środowiska naturalnego obszaru 

całej Polski. Angażują się w wolnym czasie w akcje 

proekologiczne i akcje na rzecz czystego powietrza i 

zdrowia Polaków i mieszkańców rodzinnych 

miejscowości. 

 

 

• We are registered in the governmental 
Waste Database (BDO) (https://rejestr-
bdo.mos.gov.pl/Registry/Index). The BDO 
applies to products and packaging and 
waste management. It provides the strategy 
of collecting information on waste and 
ensures electronic execution of registration, 
registration and reporting obligations. 
 

• We abide by the Eco-Office's principle 

which states the replacement of light bulbs 

with energy-saving ones; using recycled 

paper, stickers and posters promoting 

water and energy savings and suport for 

pro-ecological inititatives against smog. 

 

• BART is involved in socially responsible 

activities and is proud of its employees 

engaging in different socially relevant 

initiatives all over Poland. Employees, in 

their spare time, act volunteer for clean air 

and health of citizens and residents of their 

family towns. 
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• Wspieramy akcje informacyjne stowarzyszenia Polski 

Alarm Smogowy związane ze świadomością 

przeciwdziałania produkowania smogu w 

gospodarstwach domowych w lokalnych oddziałach 

Stowarzyszenia; 

 

• Nasi pracownicy działają jako lokalni aktywiści 

zrzeszeni lokalnie pod egidą Polskiego Alarmu 

Smogowego, działającego na rzecz praw do czystego 

powietrza w kontekście rządowej braku aktywności w 

tym celu. 

 

• Nasz Przedstawiciel - Marcin Kręźlewicz - w Radzie ds. 

EkoMałopolski, powołanej przez Zarząd Województwa 

Małopolskiego. Projekt ekoMałopolska to innowacyjny 

program mający na celu poprawę jakości środowiska 

w województwie małopolskim dzięki podjęciu 

ambitnych i zdecydowanych działań popularyzujących 

proekologiczne praktyki i wzmacniających działania 

programowe. 

 

• Zamontowaliśmy miernik jakości powietrza na 

budynku naszej siedziby w Sosnowcu – na elewacji 

budynku, zabytkowej willi Henryka Ottona Habelmana 

mieszczącego siedzibę firmy BART zainstalowano 

miernik czystości powietrza.  

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jakości 

powietrza w pobliżu ulicy Będzińskiej w Sosnowcu 

znajdą Państwo na stronach partnera https://airly.eu/pl; 

 

• Dojazd do pracy na rowerze – zachęcamy 

pracowników do przyjeżdżania do pracy na rowerze. 

Co roku organizujemy dla pracowników wycieczkę 

rowerową np. Szlakiem Orlich Gniazd. 

  

• Dzieci są naszą przyszłością: wspieramy lokalne domy 

dziecka, poprzez zbiórkę gier edukacyjnych, zabawek, 

ubrań, sprzętów i materiałów. 

• We support information campaigns of the 

Polish Smog Alarm Association related to 

awareness of counteracting smog 

production in households in local branches 

of the Association. 

 

• Our employees act as local activists under 

the umbrella of Polish Smog Alert, 

advocating for the right to clean air vis a vis 

state inaction. 

 

• One of our employees - Marcin Kręźlewicz - 

is the member of the EcoMalopolska 

Council - an innovative program aimed at 

improving the quality of the environment in 

the Lesser Poland Voivodship by 

undertaking ambitious and decisive actions 

promoting pro-ecological practices and 

strengthening program activities.  

 

• On the facade of the building of our 

headquarters in Sosnowiec we have 

installed an air quality meter. All the most 

important information about air quality 

near Będzińska Street in Sosnowiec can be 

found on partner's website https://airly.eu/pl 

 

• Commuting by bike to work - we encourage 

employees to come to work by bike. Every 

year, we organize a bicycle trip for 

employees, for eg. the Trail of the Eagles' 

Nests. 

 

• Children are our future: We support local 

orphanages by collecting educational 

games, toys, clothes, equipment and 

materials. 
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