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SPRAWOZDANIE 2018 
FUNDACJA BOŚ 

STRATEGICZNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE BANKU 
W 2018 roku Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaangażowana była przede wszystkim w realizację 
ważnych dla wizerunku Banku projektów proekologicznych: „Postaw na Słońce” – promocja wśród 
młodzieży i osób dorosłych wykorzystania mikroistalacji OZE, „Zielona Ławeczka” – zazielenianie 
przestrzeni miejskiej, „Brudno Tu” – inwentaryzacja dzikich wysypisk w Polsce, budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, „Tradycyjny sad” – ochrona różnorodności biologicznej Polski”, „Świat oczami młodych” 
– edukacja w zakresie sposobów ochrony klimatu. Równolegle prowadzono duże projekty prozdrowotne, 
celem których jest walka z nadwagą i otyłością wśród młodych ludzi. Prowadzono również działania 
budujące relacje z pracownikami Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. Zwiększano także aktywność Fundacji na 
portalach społecznościowych. 

EKOLOGIA 

Projekt „Postaw na Słońce” – IV edycja  
Projekt promujący Odnawialne Źródła Energii, a szczególnie fotowoltaikę prowadzony jest przez Fundację 
BOŚ od września 2015 roku. W jego ramach zespoły szkolne złożone z uczniów, którzy pracowali pod 
nadzorem opiekuna, przygotowywały audyty energetyczne szkół i wybranych domów jednorodzinnych 
oraz filmy promujące mikroinstalacje OZE. 
W czerwcu 2018 zakończyła się IV edycja projektu „Postaw na Słońce”. Celem programu jest promocja 
prosumenckich mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii, ze szczególnym naciskiem położonym na 
fotowoltaikę. Konkurs dla uczniów podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym młodzież zdobywa wiedzę 
o mikroinstalacjach OZE i przygotowuje projekty takich instalacji dla domów jednorodzinnych. W drugim 
etapie, uczniowie przekazują zdobytą przez siebie wiedzę oraz prezentują swoje projekty na forum szkoły, 
a następnie podczas zorganizowanych przez nich samych konferencji lokalnych, skierowanych do osób 
dorosłych. W konkursie wzięło udział ponad 1200 uczestników z niemal 200 zespołów uczniowskich  
z całej Polski. Łącznie przygotowali 500 projektów mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów 
jednorodzinnych i zorganizowali 30 lokalnych konferencji dla niemal 2,3 tys. gości. W ramach 
równoległego konkursu filmowego uczniowie nakręcili ponad 30 reportaży, dokumentujących 
mikroinstalacje OZE znajdujące się w ich okolicach. Patronat honorowy nad IV edycją objęli: Ministerstwo 
Energii, Minister Edukacji Narodowej, Minister Środowiska. W październiku br. w Ministerstwie 
Środowiska odbyła się Gala podsumowująca projekt, której gospodarzem był Wiceminister Środowiska 
Sławomir Mazurek. W chwili obecnej trwają zapisy szkół do kolejnej V edycji projektu. 

Projekt „Zielona Ławeczka”  
Jest to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli 
(zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy) w miastach powyżej 10 tys. 
mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, 
mini-ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku  
i spotkań. Angażując mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – 
wystarczą tylko chęci i dobry pomysł. Merytoryczni partnerzy projektu to Katedra Architektury Krajobrazu 
i Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW. 
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W marcu 2018 r. Fundacja BOŚ uruchomiła IV edycję projektu „Zielona Ławeczka”. Zespoły, które 
przysłały projekty zaplanowanych ogródków osiedlowych, miały możliwość zdobycia grantu finansowego 
w wysokości do 800 zł na zakup roślin, podłoża i innych elementów aranżacji ogrodu, oraz nagrody 
rzeczowej w postaci ławki parkowej. Do czwartej edycji konkursu zarejestrowało się niemal 360 
uczestników skupionych w ponad 80 zespołach sąsiedzkich. Granty zostaną przyznane w sierpniu 2018. 

Projekt „Brudno Tu”  
Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2015 r. oddolnej, ogólnopolskiej akcji mającej na celu likwidację 
dzikich wysypisk odpadów. Programowi towarzyszy kampania medialna: portal brudnotu.fundacjabos.pl, 
mapa zgłoszonych dzikich wysypisk, wykorzystanie aplikacji mobilnej, interwencje w samorządach 
lokalnych. Fundacja zachęca obywateli do identyfikowania, zgłaszania i monitorowania miejsc 
wymagających posprzątania za pośrednictwem specjalnego serwisu www. Od momentu uruchomienia 
projektu zgłoszono ponad 3 tysiące lokalizacji. Fundacja pozostaje w stałym kontakcie z gminami, na 
ternie których znajdują się dzikie wysypiska zgłaszane przez mieszkańców. W roku 2018 rozpoczęto 
prace nad nową stroną internetową i aplikacją BrudnoTu, która ma usprawnić proces zgłaszania dzikich 
wysypisk przez społeczność Polski. 

Projekt „Tradycyjny sad” 
Projekt „Tradycyjny sad” realizowany we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Polską 
Akademią Nauk. 
Celem projektu jest restytucja i promocja rodzimych odmian roślin sadowniczych, obecnie wypartych 
przez odmiany nowej generacji. Dążymy do tego, aby w Polsce nie zaginęła tradycja starych drzew 
owocowych. Chcemy także zwrócić społeczną uwagę na konieczność zwiększania różnorodności 
biologicznej, która służy ochronie ekosystemów przyrodniczych. 
Konkurs polega na stworzeniu mini sadu na ogólnodostępnym społecznie terenie. Mini sad może zostać 
założony przy szkole, plebanii lub na działce należącej do gminy. Szkoły, które prześlą najlepsze projekty 
otrzymają grant na zakup sadzonek drzew. 
Obecnie trwa pierwsza edycja projektu, nad którą patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Minister Edukacji Narodowej. Do konkursu zgłosiło się 228 szkół. 126 szkół, które przesłało 
najlepsze projekty stworzenia mini sadu na swoim terenie otrzymało grant w wysokości 200 zł na zakup 
sadzonek tradycyjnych odmian jabłoni. Łącznie szkoły założyły 126 sadów, o które będą dbać przez cały 
swój pobyt w szkole. Dodatkowo uczniowie biorący udział w projekcie „Tradycyjny Sad” przesyłają 
informacje o drzewach owocowych ze swojej okolicy posadzonych przed 1960 r. Informacje o starych 
drzewach zostaną wykorzystane przez pracowników Centrum Zachowania Bioróżnorodności Biologicznej 
Polskiej Akademii Nauk. Tym samym uczestnicy projektu „Tradycyjny Sad” uczestniczą w tworzeniu 
Pomologicznej Mapy Polski, która ma na celu zlokalizowanie historycznych odmian drzew owocowych, 
ich odnalezienie i rozmnożenie zanim znikną z mapy Polski. 
Na początku 2019 roku ruszy druga edycja projektu „Tradycyjny Sad”, w której Fundacja BOŚ będzie 
przyznawać granty na zakup tradycyjnych odmian jabłoni oraz grusz. 

Projekt „Świat oczami młodych” 
„Świat oczami młodych” to wspólna inicjatywa Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej S.A. Jest to konkurs 
plastyczny na projekt znaczka pocztowego skierowany do młodzieży w wieku 10-19 lat. To jedyna okazja 
do samodzielnego zaprojektowania znaczków.  
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Wielu profesjonalnych grafików marzy, aby owoce ich twórczości znalazły się na znaczkach pocztowych. 
Krajowe i międzynarodowe konkursy są okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć, pochwalenia się 
talentem i osiągnięciami. 
Najlepsze prace wyłonione w konkursie są wydawane, jako znaczki pocztowe z serii „Świat oczami 
młodych”. Na znaczkach znajduje się logo Fundacji BOŚ.  
W roku 2018 w kwietniu uruchomiona została druga z trzech planowanych edycji konkursu. Hasłem 
przewodnie tej edycji – „Ratujemy klimat”. Celem konkursu było stworzenie projektów znaczków 
pocztowych, które przedstawiają szeroko rozumiane sposoby ochrony klimatu. Znaczki, oprócz wartości 
użytkowej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element proekologicznej edukacji, wpisujący się w misje 
Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej. Projekt objęli swoimi patronatami: Minister Środowiska, Minister Edukacji 
Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Infrastruktury i Budownictwa, 
Minister Spraw Zagranicznych. 
Otrzymaliśmy zgłoszenia z 1,1 tysiąca placówek edukacyjnych (głównie szkół i domów kultury) 
reprezentowanych przez nauczycieli, który wcielili się w rolę koordynatorów konkursu.  
W pierwszym etapie szerzyli oni wiedzę o znaczkach i ochronie klimatu wśród uczniów, a następnie 
organizowali wewnętrzne konkursy. Prawie 60 tys. uczniów uczestniczyło w zajęciach poświęconych 
edukacji klimatycznej. Uczniowie przygotowali 17 tysięcy prac prezentujących sposoby ochrony klimatu. 
Najlepsze prace (max.3) były przesyłane do oceny w etapie II. Otrzymaliśmy prawie 2 tysiące prac – 
wszystkie są opublikowane na stronie konkursu: oczamimlodych.pl.  
Komisja Sędziowska wyłoniła 3 najlepsze prace, które zostały wydane, jako pełnowartościowe znaczki 
pocztowe, każdy w nakładzie 100 tysięcy sztuk. Dodatkowo przyznała 10 wyróżnień I stopnia oraz  
20 wyróżnień II stopnia. Łącznie nagrodziliśmy 33 prace. Na początku 2019 roku ruszy kolejna III edycja 
projektu. 

EDUKACJA PROZDROWOTNA 

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” 
Jest to ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Fundacja 
BOŚ prowadzi go od 2010 roku i od samego początku jego realizacji towarzyszy troska o zdrowie młodego 
pokolenia.  
Dzięki bogatej, wieloaspektowej i spójnej formule projekt doskonale wpisuje się w podstawy programowe 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” trwa cały rok szkolny (podzielony jest na 3 etapy odpowiadające porom 
roku) i ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.  
Przed zespołami konkursowymi stawiamy szereg zadań dotyczących zdrowego żywienia i aktywności 
fizycznej. Te zespoły, które poradzą sobie najlepiej otrzymują wiele wartościowych nagród – dla 
nauczycieli, dzieci oraz szkół – z najcenniejszą, naszym zdaniem, nagrodą główną dla wszystkich osób, 
które zaangażują się w ten projekt, jaką jest możliwość zmiany dotychczasowego stylu życia na zdrowszy 
i bardziej aktywny ruchowo. 
Nauczycielom, którzy prowadzą zespoły konkursowe zapewniamy dostęp do scenariuszy zajęć  
i materiałów dydaktycznych, a także rzetelnej wiedzy naukowej na temat zdrowego odżywiania i roli 
aktywności fizycznej, która jest podana w postaci przystępnych artykułów zgromadzonych na portalu: 
www.aktywniepozdrowie.pl 
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VIII edycja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku, a zakończyła się w czerwcu 2018 roku. Po 
raz drugi projekt został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-
Dudy. Do projektu zgłosiło się ponad 1,5 tysiąca zespołów konkursowych i ponad 30 tysięcy nauczycieli 
i uczniów. 
Projekt składa się z 3 etapów, w każdym jest poruszona inna tematyka związana ze zdrowym 
odżywianiem i aktywnością fizyczną, a zespoły muszą zrealizować 6 zadań, w tym 2 lekcje, 2 konkursy, 
promocję zdobytej wiedzy w całej szkole oraz pogadankę z rodzicami. W etapie jesienny tematem 
przewodnim są ogólne zasady zdrowego odżywiania. Etap zimowy dotyczy cukru i słodyczy, a wiosenny 
Piramidy Zdrowia. W każdym etapie przewidziane są zajęcia ruchowe promujące aktywność fizyczną.  
W ramach jednego z etapów rozesłano ponad 2 tysiące plakatów z Piramidą Zdrowia do zespołów 
konkursowych z całej Polski. Wśród laureatów znalazło się ponad 580 uczniów i ponad 35 nauczycieli  
z 32 zespołów konkursowych pochodzących z 32 szkół z całej Polski. Nagrody i dyplomy zostaną 
przekazane laureatom we wrześniu 2018 roku.  
Statystyka: 

• 1510 zespołów  
• bezpośredni uczestnicy (nauczyciele + uczniowie) – 30 tys.  
• pośredni uczestnicy:  
• inni uczniowie szkół biorących udział w projekcie – ok. 150 tys.  
• rodzicie i opiekunowie uczniów – ok. 30 tys. 

We wrześniu 2018 roku uruchomiono kolejną IX edycję projektu już zapisało się do niej ponad 1500 
szkolnych zespołów konkursowych.  

Projekt „PlanujeGotuje.pl” 
PlanujeGotuje.pl to serwis internetowy zawierający bazę przepisów kulinarnych, które powstały podczas 
realizacji wielu projektów Fundacji Banku Ochrony Środowiska.  
W serwisie znajdziemy blisko tysiąc przepisów, które możemy filtrować zarówno pod kątem posiłków 
(śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), jak i ulubionych składników (np. kasze, 
ziarna, ryby, warzywa, owoce, drób).  
W dziale „Fit” można znaleźć posiłki wegetariańskie, wegańskie, bezmleczne, bezglutenowe oraz 
specjalnie skomponowane diety 1500, 1750, 2000, 2500 kcal przygotowane przez ekspertów – 
dietetyków.  
Najważniejszy jest jednak kreator jadłospisu, czyli narzędzie umożliwiające komponowanie własnej diety 
z wybranych posiłków dostępnych na stronie lub w aplikacji. Po „przeciągnięciu” wybranych dań  
w konkretne miejsca w kalendarzu (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek etc.) otrzymujemy dzienne  
i tygodniowe podsumowanie kalorii i wartości odżywczej oraz gotową listę zakupową, potrzebną do 
przygotowania potraw. Nasz zdrowy i zbilansowany kalendarz możemy dowolnie edytować, dodając  
i usuwając różne dania. Możemy w każdym tygodniu jeść takie same posiłki lub tworzyć zupełnie nowe 
jadłospisy. Co ważne, system po uzupełnieniu ilości osób, dla których zamierzamy gotować, przygotuje 
odpowiednie listy zakupowe. Oznacza to, że możemy zaplanować posiłki dla siebie i rodziny lub gotować 
dla 100 lub 200 osób. 
Wśród proponowanych potraw, są zarówno przepisy tradycyjne jak i oryginalne nowości, które powinny 
zawitać w zbilansowanej kuchni: placki z kaszy gryczanej, szaszłyki rybne, muffiny z fetą i orzechami oraz 
smaczne i niskokaloryczne desery takie jak ryż z polewą bananową, placuszki z daktylami czy budyń 
serowy. Baza przepisów jest na bieżąco uzupełniana. 
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ZANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW GRUPY BOŚ 

Wolontariat pracowniczy – Mikrodotacje, edycje wiosna i jesień 2018 
Do realizacji wybraliśmy 12 projektów, które otrzymały wsparcie w wysokości 35500 zł. Łączna, 
szacowana ilość odbiorców (beneficjentów) to ponad 3500 osób, liczba przepracowanych przez 
wolontariuszy godzin – ponad 1000. 
Co robili wolontariusze BOŚ? 

• warsztaty dla osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas 
Archidiecezji Białostockiej podczas których budowane były domki dla owadów i półki do 
dokarmiania wiewiórek. 

• zainicjowali cykl warsztatów kulinarnych dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów 
Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani".  

• pomagali pomalować domki dla psów i sprzątali zagrodę gospodarską w schronisku dla zwierząt, 
zorganizowali w Centrali BOŚ wielką zbiórkę pieniędzy i darów dla schroniska.  

• podjęli działania mające na celu zwiększenia aktywności społecznej i integracji pokoleń, poprzez 
wspólną pracę i dbałość o wspólne dobro jakim jest urządzenie ogólnodostępnego terenu 
wypoczynkowego dla lokalnej społeczności i oddzielenie go ścianą zieleni od drogi publicznej, 

• warsztaty edukacyjno-artystyczne na temat zanieczyszczeń powietrza dla niepełnosprawnych 
dzieci i dorosłych z warszawskich placówek środowiskowych i szkolno-wychowawczych, 

• będą prowadzić akcję informacyjno-szkoleniową w zakresie zabezpieczenia się przed pożarem 
w domu i zaczadzeniem, wzbogaconą o przekazanie wiedzy z zakresu jakości materiałów 
opałowych, 

• recyklingowe warsztaty rękodzielniczo-scenograficzne Dziecięcej Grupy Teatru Oratorium oraz 
wszystkich chętnych wychowanków Oratorium im Św. Jana Bosko oraz spektakle pt. "Lodowa 
Kraina" w sali Teatru Oratorium, 

• zbudowali 3 nowe budy dla psów, odświeżyli samochód do transportu, a na koniec – wyprowadzili 
podopiecznych schroniska na spacer, przywieźli do schroniska koce, pościele i ręczniki na 
posłania, zebrane wśród pozostałych pracowników lubelskiego Centrum Biznesowego BOŚ. 

Edukacja zdrowotna Pracowników Grupy Kapitałowej Banku BOŚ S.A. 
We współpracy z Uniwersytetem medycznym w Warszawie zorganizowano wykład, który miał na celu 
pogłębienie wiedzy o profilaktyce zdrowotnej w postaci suplementowania diety każdego z nas. Wykład 
poprowadziła prof. dr hab. Iwona Wawer.  
Zorganizowano warsztaty kulinarne dla pracowników Domu Maklerskiego uczące przygotowania 
zdrowych past warzywnych oraz smakowitych i odżywczych koktajli owocowych i warzywnych 

Wspólne akcje Banku i Fundacji BOŚ 
Fundacja brała czynny udział w inicjatywie „Miesiąc Eko rodziny” realizując takie działania jak: 

• Wykład pn.: „PORCJA ZDROWIA W KAŻDYM WIEKU – zdrowa dieta po 60+” – dla pracowników 
ich rodzin i zaprzyjaźnionych seniorów, emerytowanych pracowników BOŚ. Prelegentem była dr 
inż. Danuta Gajewska – Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki. W programie była prezentacja 
zdrowych zaleceń dietetycznych dla seniorów oraz wspólne tworzenie pożywnych koktajli 
owocowych i warzywnych. 
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• Wykład pn.: PORCJA ZDROWIA W KAŻDYM WIEKU – żywienie rodziny, to proste! Prelegent – 
dr inż. Anną Harton z Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
SGGW. Duża część wykładu poświęcona była prawidłowemu żywieniu dzieci.  

• „Wyprawa po zdrowie z Fundacją BOŚ” – gry i zabawy promujące zdrowy styl życia dla dzieci 
pracowników Banku. W tym: krzyżówki dla małych i dużych sprawdzające jak dużo wiemy  
o zdrowym odżywianiu. Gra – "Co o nas wiesz?" a, w której trzeba było wykazać wiedzą  
o zwierzętach. Wspólne wykonywanie maskotki, które powróciły z dziećmi do domów.  

• trzy warsztaty kulinarne dla pracowników BOŚ uczące przygotowania zdrowych past warzywnych 
oraz smakowitych i odżywczych koktajli owocowych i warzywnych. 

We wrześniu br. Fundacja przygotowała szereg atrakcji dla pracowników Banku podczas spotkanie 
integracyjno-motywacyjnego w Mierkach koło Olsztynka w tym: 

• zajęcia tai chi – ćwiczenia fizyczne oraz wykład nt. zdrowego stylu życia prowadzone przez 
doświadczonego trenera ze szkoły Tai chi z Olsztyna. 

• warsztaty plastyczne, które poprowadziły animatorki z Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku 
Etnograficznego w Olsztynku. Poznaliśmy historię ludowego malarstwa na szkle oraz niezwykłą 
technikę jego wykonywania.  

• nad brzegiem jeziora stworzyliśmy strefę relaksu, gdzie każdy mógł odpocząć po dniu pełnym 
atrakcji i dowiedzieć się więcej o projektach realizowanych przez Fundację 

• konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcia wykonane podczas tegorocznego spotkania 
szkoleniowo-motywacyjnego.  

Filantropia indywidualna w ramach inicjatywy „Pomagam Cały Rok”  
Kontynuowaliśmy akcję regularnej zbiórki wśród pracowników BOŚ na stypendia dla zdolnych dzieci  
z rodzin o niskich dochodach – przyznaliśmy 4 uczniom stypendia naukowe. 
Przeprowadziliśmy prezentacje dla nowych pracowników Banku nt. wolontariatu, filantropii oraz projektów 
Fundacji BOŚ. 
Przygotowaliśmy akcję świąteczną mającą na celu przekazanie paczek świątecznych Polakom 
związanym ze Stowarzyszeniem „Orzeł Biały” na Ukrainie (osoby w wieku 6-70 + lat). Głównym celem tej 
organizacji jest pielęgnowanie polskości w tym nauka języka polskiego. 

DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 

Festyny 
Fundacja prowadziła działania edukacyjne podczas festynów z okazji: „Dnia Ziemi” w Pułtusku, „Turnieju 
Dzikich Drużyn Piłkarskich” w Sochaczewie, Dnia Ochrony Środowiska w Łazienkach Królewskich, 
Pikniku ekologicznego zorganizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu. W działaniach Fundacji wzięło udział ok. 8 tys. osób. 

Aktywność na portalach tematycznych Fundacji i społecznościowych 
Fundacja Banku Ochrony Środowiska prowadzi 7 portali tematycznych umożliwiających jej koordynację 
projektów edukacyjnych, w tym niezwykle ważny portal www.aktywniepozdrowie.pl Jego zadaniem jest 
nie tylko informowanie o działalności Fundacji, ale przede wszystkim pełnienie roli bazy wiedzy,  
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w sposób ciągły aktualizowanej, nt. zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i ochrony środowiska. 
W 2018 r. portal miał ok. 120 tysięcy użytkowników i ponad 200 tys. odsłon.  
Na Facebooku działa fanpage „Aktywnie po Zdrowie”, na którym publikowane są treści ze strony 
internetowej, zarówno nowe, jak i będącej tam od dawna. Publikujemy również informacje o bieżących 
wydarzeniach z zakresu działalności Fundacji BOŚ.  

INNE DZIAŁANIA 

Wdrożenie systemu CRM 
Wszystkie dane dotyczące szkół, nauczycieli, osób biorących udział w projektach Fundacji, a także 
dziennikarzy, partnerów itd. zostały zaimportowane do jednego, zintegrowanego systemu – CRM.  
Dane te zostały zdeduplikowane. Administrator bezpieczeństwa informacji został zgłoszony do 
Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Podjęto prace mające na celu zaktualizowanie systemu do 
najnowszych rozwiązań technologicznych i dostosowanie go do wymogów RODO. 
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