
Zrównoważony
biznes 
w hotelarstwie
Hotele w obliczu nowej
dyrektywy UE i obowiązku
raportowania niefinansowego

Objaśnienia i propozycja współpracy 



- wiedza - 
dyrektywa EU 

i obowiązek
raportowania

niefinansowego 



Czy możesz sobie wyobrazić świat, w którym konsumenci wybierają produkty i usługi firm wyznających
zasady zrównoważonego rozwoju? Świat, w którym odzież z drugiej ręki nie jest synonimem biedy, a
odpowiedzialności za losy Ziemi. Świat, w którym goście wybierając hotel na Booking.com kierują się swoimi
ekologicznymi przekonaniami. 

To już się dzieje. Świadomość tego, jaki wpływ mamy na planetę jest coraz większa.
Z raportu przygotowanego przez PwC i Polską Radę Centrów Handlowych z listopada 2021 roku wynika,
że aż 

“59% konsumentów jest skłonnych zmienić centrum handlowe na to, w którym wdraża się politykę zrównoważonego rozwoju.” 

To jednak nie dotyczy tylko branży RETAIL. To trend i kierunek, który zauważamy już w każdej branży.
Niebawem też obowiązek, który dotknie nie tylko duże firmy.

Co to oznacza dla hotelarzy? Duże zmiany! 
Jak sobie z nimi poradzić? Jakie działania wprowadzić do obiektu, by iść w duchu zrównoważonego rozwoju
i wreszcie, jak przygotować się do raportowania. O tym wszystkim w dalszej części prezentacji.

Słowem wstępu



Zanim jednak przejdziemy do konkretów, zacznijmy od podstaw. 
Zrównoważony rozwój w biznesie, to w uproszczeniu, model, który zakłada nie tylko zyski 
z prowadzenia działalności, ale przede wszystkim branie odpowiedzialności za pracowników,
środowisko i lokalną społeczność. Grafika poniżej, symbolicznie prezentuje 17 celów
zrównoważonego rozwoju, przyjętych w 2015 roku przez kraje należące do ONZ.

Wprowadzenie



Biznes zmienia swoje oblicze. Ewoluuje na naszych oczach. Dziś już
ciężko prowadzić przedsiębiorstwo bez wnikliwego patrzenia na
otoczenie, prawa pracowników, lokalną społeczność i kwestie
ekologiczne. Firmy, które tego nie rozumieją narażają się – 
w dłuższej perspektywie – na straty finansowe i dezaprobatę ze
strony konsumentów. Współczesny klient i interesariusz jest
bowiem coraz bardziej wyczulony na degradację środowiska 
i kwestie związane np. z pracą.
 
Nastrojom społecznym przygląda się również Parlament
Europejski. Tylko na przestrzeni ostatnich miesięcy instytucja ta
wprowadziła kilka istotnych dyrektyw w duchu zrównoważonego
rozwoju: dyrektywę work-life-balance, która m.in. wydłuża urlop
opiekuńczy z 2 do 5 dni lub dyrektywę o ochronie praw
sygnalistów. 
Trudno tu też nie wspomnieć o tzw. dyrektywie plastikowej, która
zatrzęsła w posadach niejedną firmą. 

Ewolucja biznesu



Obecnie Parlament Unii Europejskiej i Rada pracują nad dyrektywą raportowania niefinansowego ESG
(Environmental, Social and Corporate Governance). Dyrektywa ma wejść w życie w 2024 roku. Na początku
obowiązkiem ujawniania danych niefinansowych będą objęte wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe,
które będą musiały przedstawić dane z 2023 roku.
Raportowanie niefinansowe pokazuje, czy firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a jeżeli
tak, to w jaki sposób i jakie zobowiązania deklaruje na kolejne lata. 

Raportowanie niefinansowe

firmy zatrudniające ponad 500
pracowników oraz mające
sumy bilansowe powyżej 85
mln zł lub przychody netto
powyżej 170 mln zł

obecnie

wszystkie spółki publiczne
i prywatne powyżej 250
pracowników

od 2023 roku 

wszystkie spółki notowane
na rynku regulowanym,
które mają powyżej 10
pracowników

od 2026 roku

Kto jest zobowiązany do raportowania niefinansowego? *

*Bureau Veritas Polska



Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają min. 250 pracowników będą od 2024 roku zobowiązani do raportowania
niefinansowego za rok 2023.

Raportowanie na danych wstecznych

Ubezpieczyciele, banki i inwestorzy coraz częściej oceniają – przed wejściem w inwestycję bądź udzieleniem
kredytu – czy firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ocena ryzyka biznesowego 
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Świadomy konsument indywidualny wywiera coraz większą presję na firmy patrząc im na ręce i z czujnością
obserwując decyzje (lub ich brak) dotyczące zaangażowania w kwestie ekologiczne i etyczne. 

Oczekiwania konsumentów03

Klient biznesowy oczekuje od swoich dostawców potwierdzenia realizacji działań w duchu zrównoważonego
rozwoju.

Tworzenie zrównoważonej sieci dostawców04

Przedsiębiorcy, którzy realnie chcą działać w sposób zrównoważony zyskają w oczach pracowników, lokalnej
społeczności oraz klientów. 

Wpływ lokalnej społeczności 05

Jak zmiany i nowa dyrektywa dotkną hotelarzy?



Trzeba już teraz przeanalizować sytuację hotelu i krok po
kroku wprowadzać rozwiązania, które uczynią biznes
lepszym dla ludzi, środowiska i gospodarki.

Ponieważ nowoczesne modele działania firm przedstawiają
biznes, jako element działający wyłącznie w przestrzeni
ekologicznej i społecznej, będący z nimi w ścisłej symbiozie. 

Czy warto czekać z
wprowadzeniem do hotelu idei
zrównoważonego rozwoju do
ostatniej chwili? 

NIE!

kierunek jest jeden



Jak inne hotele działają w obrębie zrównoważonego rozwoju? 

Te bardziej świadome hotele
przyjmują strategię
zrównoważonego rozwoju, jako
element kultury korporacyjnej,
w której każdy pracownik wie,
że priorytetem są starania na
rzecz ochrony środowiska. 

Świadome

Inne hotele dorywczo włączają
się do akcji ekologicznych lub
społecznych nie posiadając
jeszcze spójnego planu
działania, lecz jednocześnie
mając świadomość wagi tego
tematu. 

Dorywczo

Oczywiście są też hotele
nieświadome (lub niechętne do
poznania) swojego wpływu
środowiskowego oraz
społecznego i obojętne co do
wprowadzania jakichkolwiek
zmian w tym zakresie. 

Nieświadomi

Hotele na całym świecie wprowadzają w sposób mniej lub bardziej ustrukturyzowany elementy działań CSR-owych. 

Osoby zarządzające wszystkimi trzema rodzajami hoteli w niedługiej perspektywie czasowej zetkną się bezpośrednio
lub pośrednio z obowiązkiem raportowania, silną presją społeczną na działania prośrodowiskowe i oczekiwaniami ze
strony biznesu. To od ich przygotowania będzie zależało jak sobie z tym poradzą. 



- oferta -
zrównoważony biznes

jako przewaga
rynkowa



Dla wielu obiektów hotelowych wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju i raportowanie według wytycznych
ESG będzie dużym wyzwaniem. 

Obiekty, które już działają w tych obszarach mogą stworzyć jeszcze więcej aktywności w ramach brakujących
wskaźników i z dumą komunikować otoczeniu swoją działalność.

Chcąc wspierać hotelarzy w tych wyzwaniach, bazując na 17 celach zrównoważonego rozwoju,
stworzyłyśmy propozycje współpracy w trzech głównych obszarach.

 

BiznesEkologia Ludzie

Buduj przewagę rynkową ze zrównoważonym biznesem



Obszar LUDZIE to wiele grup: pracownicy i ich rodziny, lokalna społeczność, dostawcy, podwykonawcy, czy
inwestorzy. Do wszystkich tych grup możemy dotrzeć, przeanalizować potrzeby, wyciągnąć wnioski oraz
stworzyć program krótko lub długofalowych działań. Tu wymienimy zaledwie 2 propozycje:

LUDZIE

Bardzo ważnym wskaźnikiem ESG jest poziom zadowolenia z wykonywanej
pracy. Dlatego takie kwestie jak rozwój pracowników, ich potrzeby i aspiracje
powinny być na uwadze właścicieli firm. Z naszej strony możemy
przeanalizować sytuację, przedstawić wnioski i zaproponować odpowiednie
programy do wdrożenia (np. coaching dla liderów, bądź wolontariat
pracowniczy).

Projekt "Praca marzeń"01

Projekt adresowany jest dla tych obiektów, które chcą mieć realny wpływ na
to, co dzieje się w lokalnej społeczności. Analizując, poznając bariery i
potrzeby, wyciągając wnioski możemy zaproponować rozwiązania, które
pobudzą i zmobilizują lokalną społeczność do działania i poprawienia swojej
sytuacji.

Projekt "Hotel ambasadorem zmian"02



Wraz z nasilającym się kryzysem klimatycznym EKOLOGIA staje się
istotnym elementem działań hotelu.

EKOLOGIA

Określenie status quo hotelu to sposób na odnalezienie barier i potencjału do działań prośrodowiskowych. 
Analizy ilościowe i badanie jakościowe (rozmowy z pracownikami) dadzą pełny obraz tego, co dany obiekt mógłby
wprowadzić, by było łatwiej, taniej i bardziej eko. Badanie audytowe zakończone jest raportem uzupełnionym
przykładami dobrych praktyk, wnioskami z analiz i rekomendacjami do działania.

Określenie status quo hotelu 

Drugą częścią po raporcie lub zupełnie osobną inicjatywą może być wprowadzanie w życie projektów zaangażowania
ekologicznego. Chodzi o to, by dobre eko praktyki stały się DNA funkcjonowania hotelu. Jeśli zatem potrzebna jest
wiedza od czego zacząć, ekologiczna strategia działania, bądź systematyzacja informacji dotyczących zużycia wody,
energii, zbiórki odpadów - tu będzie można wybrać program dopasowany do swoich potrzeb i bieżącej sytuacji. 

Projekty zaangażowania ekologicznego 

W celu uporządkowania wiedzy ekologicznej pracowników hotelu oferujemy szkolenia i warsztaty, od tych
ułatwiających segregację odpadami w obiekcie, poprzez takie, dzięki którym pracownicy mogą przygotować się na
gościa hotelowego czasów kryzysu klimatycznego, aż po warsztat na temat przyczyn i skutków zmian klimatu oraz
indywidualnych i pracowniczych sposobów radzenia sobie z nimi (Mozaika Klimatyczna). 

Szkolenia i warsztaty 



Zwieńczeniem działań w duchu zrównoważonego rozwoju jest raport,
który możemy wspólnie przygotować. 

BIZNES

Przeanalizujemy dane pod kątem
raportowania, zbierzemy wszystko
w całość i opracujemy dokument,
który możemy wysłać na
prestiżowy Konkurs Raporty
Zrównoważonego Rozwoju.

Raportowanie
niefinansowe 

stawiasz pierwsze kroki w
obszarze ESG? Podpowiemy na co
zwrócić uwagę, jakich aspektów
nie pominąć i według jakich
wytycznych i wskaźników działać,
by w ciągu roku przygotować się
do raportowania. Oferujemy
konsultacje i program wdrażający.

Przygotowanie do
raportowania

Oferujemy również szkolenia 
i konsultacje z zakresu pozytywnej
komunikacji działań hotelu. Możemy
też poprowadzić biuro prasowe 
i zadbać o to, by informacja 
o działaniach w obszarze
zaangażowanego biznesu dotarła 
do  interesariuszy i ważnych grup
odbiorców.

Szkolenia, konsultacje,
biuro prasowe

DLA KOGO?
Dla świadomych CRSowo hoteli,
które już wprowadziły działania
ESG 

DLA KOGO?
Dla hoteli, które zaczynają przygodę
z ESG, raportowaniem
pozafinansowym i potrzebują planu
działania

DLA KOGO?
Dla każdego hotelu



Korzyści dla hotelu

Według licznych badań klienci chętniej wybierają produkty firm zaangażowanych społecznie lub
ekologicznie. Coraz więcej osób zwraca uwagę na zaangażowanie hotelu w zrównoważone działania. 

Osiągniecie przewagi konkurencyjnej 

Działania CSR-we mają wpływ na wzrost zaufania ze strony konsumentów, którzy w swoich wyborach sugerują się
tym, czy produkt jest ekologiczny oraz czy uzyskany został zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności.  

Zyskanie lojalności gości hotelowych 
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Hotel stosujący praktyki CSR zwiększa swoją wiarygodność i wzmacnia pozycję na rynku. Jest odbierany jako firma
dbająca o swoich pracowników i otoczenie.  

Pozytywny wizerunek wewnątrz i na zewnątrz organizacji03

Działania CSR są jednym z elementów motywowania pozafinansowego pracowników (w szczególności pokolenia X).
Mają oni świadomość, że dla pracodawcy problemy społeczne i ekologiczne są ważne.

Zadowolenie pracowników04

Klienci biznesowi, którzy prowadzą raportowanie niefinansowe, potrzebują od dostawców (tu hoteli) konkretnych
informacji odnośnie np. śladu węglowego, zużycia wody, kultury organizacji, gospodarowania odpadami. 

Gwarancja dla klienta biznesowego 05



Nie ma już czasu na odwlekanie zmian! 

Tego czasu nie dają już konsumenci,
wywierający coraz większą presję na
przedsiębiorców. 
Ani nowe dyrektywy. 
Ani coraz to nowe przepisy prawa.

Lepiej więc wybrać drogę stopniowej ewolucji 
i zmian krok po kroku, niż rewolucji, w sytuacji,
gdy okaże się, że raporty niefinansowe musi
tworzyć również i Twój obiekt.

Zapraszamy do współpracy!

Podsumowanie 



od ponad 15 lat zajmuje się komunikacją
marketingową. Właścicielka agencji Fanfar PR i

autorka bloga markowyhotel.pl.  Przez długie lata
działała wolontarystycznie w świetlicach

środowiskowych oraz na rzecz lokalnej społeczności,
pozyskując granty na projekty. Pierwsze kroki

zawodowe stawiała w dziennikarstwie. Później
pracowała dla takich marek jak Coca-Cola, E.Leclerc,

E-point i NapoleonCat. 
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
oraz Szkoły Strategii Marki. Uczestniczyła w licznych

warsztatach organizowanych przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu w ramach LOB.

 

Magdalena Fularska-Pacholczak

hotelarz z wieloletnim doświadczeniem, edukatorka w
obszarze tematyki klimatycznej, gospodarki

odpadowej, dobrych praktyk, zrównoważonego
rozwoju, ekonomii cyrkularnej.  Animatorka Mozaiki

Klimatycznej. Popularyzatorka pro-środowiskowych
działań hoteli i innowacyjnych rozwiązań. 

Konsultantka certyfikacji obiektowej Green Key. 
Ambasadorka inicjatywy "I helped make my world

better today". Organizatorka eventów w ramach
Circular Economy Club Warsaw. Doradca klimatyczny

w ramach projektu Climate Leadership. Ekspert
działający przy platformie Partnerstwo dla Klimatu,

prowadzonej przez m.st. Warszawę.

Agata Delmaczyńska 

Kto za tym stoi?  



Marketing Manager
www.markowyhotel.pl 

 
tel. 695 214 487

email. magda@markowyhotel.pl
 

Magdalena Fularska-Pacholczak

Green Officer Hotelarz
www.greenofficer.pl

 
tel: 507 086 142

email: agata@greenofficer.pl

Agata Delmaczyńska 

Zapraszamy do kontaktu!

Weźmy odpowiedzialność za naszą przyszłość! 


