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KAŻDEGO DNIA DOKŁADAMY STARAŃ,  
ABY PACJENTOM ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI ŻYWIENIOWYMI  
POMAGAĆ W SPOSÓB  
ODPOWIEDZIALNY I ETYCZNY 

1995

Wprowadzamy na polski rynek produkty do  
żywienia medycznego, które stosowane są głównie 

w przypadku chorób metabolicznych, chirurgii  
i na wybranych oddziałach anestezjologii

Rozpoczynamy  
działalność z zakresu roli 

żywienia medycznego 
w neurologii
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z innowacjami
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rozwiązania z zakresu 

żywienia medycznego dla 
pacjentów onkologicznych

2014

1970

Powstają pierwsze gotowe do użycia 
preparaty do podaży przez sztuczny 
dostęp do przewodu pokarmowego

Stworzenie  
pierwszego
Nutridrinka

1986
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Nutricia Medyczna 
odpowiedzialna społecznie

Zdając sobie sprawę z istotnej roli żywienia medycznego 
w procesie terapii, dokładamy wszelkich starań, aby stało 
się ono integralną częścią opieki zdrowotnej w Polsce.

Wspieramy osoby tworzące prawo, środowiska medyczne 
oraz organizacje reprezentujące osoby chore w działaniach  
na rzecz jak najlepszego zrozumienia i wdrożenia standardu 
opieki żywieniowej. Chcemy tego dokonać budując jak najszer-

szą sieć współpracy. Wierzymy, że mogą nam w tym pomóc  
nasze zasady i unikatowe podejście biznesowe, dzięki którym 
jesteśmy zaufanym partnerem na rynku żywienia medycznego.

Dla przyszłości kategorii, jaką jest żywienie medyczne, 
szczególnie ważne są wspomniane już działania edukacyjne.  
Jesteśmy przekonani, że w ich centrum zawsze powinien znaj-
dować się pacjent. Naszą ambicją jest dotarcie z przekazem 

Od początku naszej obecności w Polsce jesteśmy blisko pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, 
dostarczając im najwyższej jakości rozwiązań z zakresu żywienia w chorobie. Mówiąc o rozwiązaniach 
mamy na myśli podejście kompleksowe, które obejmuje nie tylko wysokiej jakości produkty, ale przede 
wszystkim szereg różnych aktywności, w tym edukacyjnych i społecznych. W trosce o pacjenta tworzymy 
standardy opieki wykraczające poza podstawową działalność organizacji takich jak nasza. To jest nasze 
rozumienie odpowiedzialności, o której będziemy mówić na wszystkich stronach tej broszury.
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1. Źródło: QuintilesIMS, NFZ, Badanie „Żywienie dojelitowe w szpitalach” zrealizowane przez Sequence. Dane dotyczą sprzedaży zarówno produktów do żywienia dojelitowego, 
 jak i doustnego. Market share dla diet aminokwasowych do postępowania dietetycznego u niemowląt i dzieci został obliczony dla kategorii AAF (amino acid based formula).

Artur Ludwiczak
dyrektor generalny Nutricii Medycznej w Polsce, Rosji&CIS, 
krajach bałtyckich i Ukrainie w okresie 12.2011-30.06.2017 r. 
oraz prezes zarządu spółek Nutrimed i Stomed 
dyrektor generalny Nutricii Medycznej we Francji i krajach 
Maghrebu od 01.07.2017 r.

na temat żywienia medycznego do całego społeczeństwa.  
Nie byłoby to możliwe bez wiedzy i doświadczenia środowiska 
medycznego oraz przedstawicieli pacjentów, z którymi współ-
pracujemy. W 2016 roku zainicjowaliśmy ogólnopolską kam- 
panię edukacyjną „Żywienie medyczne – Twoje posiłki 
w walce z chorobą”. Po raz pierwszy w Polsce temat żywie-
nia medycznego został poruszony w tak szerokim zakresie.  
Pozytywne rezultaty, które przyniosła kampania, utwier-
dzają nas w przekonaniu, że warto kontynuować naszą misję  
edukacyjną.

Ideę najlepszej opieki zaszczepiamy nie tylko w Polsce. Nasza  
obecność w innych krajach regionu pozwala szerzej upo-
wszechniać dobre praktyki w zakresie współpracy ze śro-
dowiskiem medycznym oraz dzielić się naszym wieloletnim  
doświadczeniem. 

Wykorzystywane przez nas rozwiązania oraz aktywny udział 
w budowaniu świadomości społecznej przyczyniają się do 
rozwoju rynku żywienia medycznego i wzrostu znaczenia tej 
kategorii w Polsce. Wyrazem istotnego wpływu Nutricii Me-
dycznej na kształtowanie się trendów jest jej udział rynkowy 
w kategorii żywienia medycznego sięgający 72%1. 

Naszą wizję związaną z oferowaniem kompleksowej opieki 
realizuje także Nutrimed (od 2017 r. wraz ze spółką Stomed), 
spółka należąca do naszej grupy kapitałowej, w ramach której 
świadczymy opiekę osobom żywionym dojelitowo w warun-
kach domowych.

U podstaw wszystkich działań Nutricii Medycznej leżą nasze 
wartości: humanizm, otwartość, bliskość i entuzjazm, których 
naturalnymi ambasadorami są nasi pracownicy. To dzięki nim 
budowane są relacje oparte na zaufaniu, gwarantujące nam 
skuteczność i wiarygodność. Doceniając ich wysiłek, rzetel- 
ność i wysoką jakość pracy, staramy się stworzyć im jak  
najlepsze warunki rozwoju. Efektem tych wysiłków jest, 
przyznany nam już po raz czwarty, tytuł Najlepszego Pra-
codawcy. 

Ludzie, ich zaangażowanie, podejście do odpowiedzialności 
i postępowanie zgodnie z ważnymi dla organizacji wartościa-
mi, czynią Nutricię Medyczną miejscem wyjątkowym. Jeste-
śmy dumni, że możemy być jego częścią.

W imieniu pracowników Nutricii Medycznej i naszym zapra-
szamy do lektury pierwszej publikacji podsumowującej nasze 
działania w zakresie odpowiedzialności za rok 2016, przy-
gotowanej w oparciu o międzynarodowy standard raporto-
wania danych pozafinansowych GRI G4. Mamy nadzieję, że 
pozwoli ona Państwu lepiej zrozumieć, jak istotne znaczenie 
ma dla nas upowszechnianie standardu żywienia medyczne-
go w sposób odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony. 

Adam Aleksiejuk 
dyrektor generalny Nutricii Medycznej w Polsce, Rosji&CIS, 
krajach bałtyckich i Ukrainie od 01.07.2017 r.
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JUŻ OD PONAD 100 LAT 
ODPOWIADAMY NA 
POTRZEBY ŻYWIENIOWE 
PACJENTÓW 

6
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Jesteśmy specjalistami  
w żywieniu medycznym
Troska o pacjenta przekracza granice 

Polskim pacjentom oraz ich bliskim towarzyszymy 
już od ponad 20 lat, jako jedna z dwóch dywizji firmy  
NUTRICIA Polska Sp. z o.o. (druga specjalizuje się 
w produkcji i sprzedaży żywności dla niemowląt 
i dzieci), należącej do grupy DANONE. W naszej 
grupie kapitałowej znajdujwe się również spółka 
Nutrimed*, obejmująca opieką ponad 2 000 
pacjentów w różnych zakątkach Polski, 
żywionych dojelitowo w warunkach 
domowych. 

Nasze wsparcie dla terapii 

Kraje klastra Europy Środkowo-Wschodniej

Jako Nutricia Medyczna najwyższe standardy żywienia me-
dycznego wdrażamy w ponad 40 krajach świata. Polska dywi-
zja pełni funkcje zarządcze w 14 państwach Europy Środkowo-
Wschodniej w ramach struktury klastrowej. 

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie żywienie medyczne jest inte-
gralnym elementem procesu terapeutycznego. Odpowiadamy 
na kluczowe wyzwania cywilizacyjne, związane z chorobami 
przewlekłymi oraz rzadkimi. 

Nasze zaangażowanie wyraża się w sześciu obszarach tera-
peutycznych, w ramach których rozwijamy ofertę rozwiązań 
spełniających indywidualne potrzeby osób chorych.

Pacjenci neurologiczni Pacjenci szpitalni

Pacjenci pediatryczniPacjenci onkologiczni Żywienie dojelitowe HEN 

Pacjenci z chorobami rzadkimi

Dowiedz się więcej na www. nutriciamedyczna.pl/produkty*Dane dotyczą spółki Nutrimed. W 2017 r. do grupy kapitałowej 
dołączyła spółka Stomed.



Opieka dla przyszłości. 
Nasza odpowiedzialność za żywienie w chorobie.

8

24%

ORGANIZACJE BRANŻOWE, DO KTÓRYCH NALEŻYMY:

•  Medical Nutrition International Industry  
•  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Leczenia  

Żywieniowego w Warunkach Domowych 
•  Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”
•  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Produkty metaboliczne

Produkty dotyczące alergii  
na białka mleka krowiego

Preparaty doustne

Żywienie dojelitowe  
i sprzęt medyczny

Produkty pediatryczne

Nutrimed

Zrównoważony rozwój biznesu

Zrównoważony rozwój poszczególnych obszarów terapeu-
tycznych jest widoczny również w danych finansowych:

Źródło: Dane dotyczące sprzedaży netto na podstawie raportów finansowych dywizji medycznej spółki NUTRICIA Polska oraz spółki Nutrimed  
w latach 2010, 2013 i 2016.

2016 r.

2010 r. 2013 r.30%
27%

43%
28%

4% 22%

4%
4%

14%

17%

15%

18%

21%

3%

26%
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Łańcuch dostaw

Produkcja odbywa się w fabrykach najeżących do grupy 
DANONE w Liverpoolu, Zoetermeer, Fuldzie, Wuxi oraz 
do dostawców zewnętrznych tzw. Third Party Supplier 
(3PS).

Centrum Dystrybucyjne dywizji żywności medycznej 
znajduje się w Venlo w Holandii. To właśnie tam nasze 
produkty są dostarczane, składowane i przygotowywane 
do dalszej wysyłki.

Dostawa do Polski odbywa się kilka razy w tygodniu 
bezpośrednio do magazynu centralnego w Chorzowie.

Magazyn w Chorzowie obsługiwany jest przez Ope-
ratora Logistycznego, realizującego w naszym imieniu 
transport, kompletowanie zamówień oraz etykietowanie.

Dostawy do regionu Europy Środkowo–Wschodniej 
z Chorzowa docierają do takich krajów jak Czechy, Słowa-
cja, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Ukraina oraz Armenia. 

Dostawa do Klienta rozpoczyna się od złożenia przez 
klienta zamówień poprzez dział Customer Service, któ-
re następnie przekazywane są drogą elektroniczną do 
systemu operatora realizującego zamówienia kilkudzie-
sięciu hurtowni oraz największych dystrybutorów rynku 
otwartego i szpitalnego. 

Produkty jutra dla właściwego  
odżywiania w chorobie

W realizacji naszej misji wspiera nas jednostka badawczo–roz-
wojowa Nutricia Research. Pracujący w niej zespół naukow-
ców, technologów i specjalistów z zakresu żywienia medycz-
nego czuwa codziennie nad jakością tworzonych przez nas 
produktów i usług. W oparciu o dowody naukowe opracowuje 
innowacje z zakresu żywienia w chorobie i prowadzi badania 
kliniczne, byśmy następnie jako Nutricia Medyczna mogli za-
oferować zaawansowane rozwiązania, które odpowiadają na 
specjalne potrzeby żywieniowe osób chorych.

Główne centrum innowacji Nutricia Research znajduje się 
w Utrechcie w Holandii. Posiada również placówki w Waszyng-
tonie, Sao Paulo, Liverpoolu, Szanghaju, Wuxi (Chiny) oraz  
Singapurze.

Co piąty z nich ma tytuł 
doktora.

Ponad 600  
pracowników pracuje 

w Nutricia Research na 
całym świecie.

Ponad 600  
pracowników pracuje 
w Nutricia Research  

na całym świecie

Co piąty z nich ma stopień 
naukowy doktora

W Nutricii Medycznej zachowujemy najwyższe standardy 
bezpieczeństwa podczas dystrybucji produktów i ich wprowa-
dzania na rynek. Regularnie kontrolujemy i zlecamy audyty ze-
wnętrzne w magazynach współpracującego z nami Polskiego 
Operatora Logistycznego.
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Dzielimy się  
naszymi wartościami
 Cztery filary zdrowego biznesu

Humanizm, otwartość, bliskość i entuzjazm to wartości stanowiące fundament naszej działalności – od opieki  
nad pacjentami, poprzez kontakty ze środowiskiem medycznym i partnerami biznesowych, po naszych  
pracowników i współpracowników.

NASZE WARTOŚCI HOPE

Dbałość i wsparcie 

Poprzez naszą działalność realizujemy w praktyce ideę najlep-
szej opieki, która przejawia się w:

•  dbałości o naszych pacjentów i ich bliskich oraz zapewnie-
niu im najlepszych, kompleksowych rozwiązań z zakresu 
żywienia w chorobie;

•  wsparciu lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w zwiększa-
niu ich wiedzy na temat żywienia medycznego i dostępnych 
produktów, m.in. poprzez konferencje, warsztaty i platfor-
my e-learningowe;

•  zapewnieniu naszym pracownikom najwyższej jakości opie-
ki zdrowotnej, dofinansowania do zajęć sportowych, eduka-
cyjnych, zakupów produktów spożywczych oraz szerokiej 
oferty szkoleń, m.in. z zakresu rozwoju osobistego.
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Kodeksy i polityki, które wdrożyliśmy,  
by działać etycznie i otwarcie

Ryzyko pod kontrolą

•  W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów stworzyli-
śmy dział jakości, który zarządza reklamacjami.

•  Dbamy o wiarygodność i zgodność przekazywanych przez 
nas informacji z dowodami naukowymi z zakresu medycy-
ny (ang. evidence - based medicine), a także o przestrzega-
nie przez nas legislacji europejskiej i krajowej. 

•  Wszystkie nasze aktywności i działania są zgodne z we-
wnętrznym Kodeksem etycznym i obowiązującymi przepi-
sami prawa.

Humanizm, otwartość,  
bliskość i entuzjazm  

to wartości stanowiące 
fundament naszej działalności 

Budując sieć współpracy na rzecz zwiększania dostępu do 
żywienia medycznego staramy się jak najlepiej poznać i zrozu-
mieć potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy. Tworzy-
my kulturę organizacyjną opartą na zasadach dialogu. Cenne 
informacje, uzyskane dzięki otwartym kontaktom z otocze-
niem, pozwalają nam być zaufanym partnerem biznesowym 
i społecznym.

W dialogu z otoczeniem 

Reguły branży farmaceutycznej dla zachowania 
transparentności

Kierując się dobrem pacjentów, partnerów oraz pracowników 
przestrzegamy zasad etycznych oraz zapewniamy transpa-
rentność naszych działań. W zakresie jawności i otwartości 
zdecydowaliśmy się na stosowanie praktyk i reguł znacznie 
wykraczających poza standardy dla żywności specjalnego 
przeznaczenia medycznego (FSMP). 

Dążymy do wdrażania regulacji obowiązujących producentów 
farmaceutycznych, m.in. organizując akredytowane, naukowe 
szkolenia oraz współpracując ze środowiskiem medycznym. 
Wyrazem naszej etycznej postawy jest również podejście do 
działań promocyjnych.

Kodeks Etyki Biznesu Danone

Kodeks Etyki Danone dla Partnerów Biznesowych

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka konkurencji

Polityka dochodzeń wewnętrznych

Polityka uczciwości

Kodeks Światowej Organizacji Zdrowia WHO

Polityka Bezpieczeństwa Pracy

Polityka Bezpieczeństwa i Poufności Informacji
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Nutricii  
Medycznej

Dialog  
z interesariuszami

Pacjenci i ich opiekunowie

Organizacje pozarządowe (NGO)

Społeczności lokalne

Pracownicy

Administracja publiczna i liderzy opinii

Środowisko medyczne

Media

Dialog  
z interesariuszami 

Nutricii Medycznej
Nutricii  

Medycznej

Dialog  
z interesariuszami

Dialog  
z interesariuszami 

Nutricii Medycznej
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Rok 2016 był dla nas szczególny, ponieważ rozpoczęliśmy 
wdrażanie nowej strategii odpowiedzialności. Rozumiemy ją 
jako efektywne łączenie kwestii społecznych, środowisko-
wych, etycznych i konsumenckich. Dzięki temu możemy w spo-
sób zrównoważony odpowiadać na stojące przed nami wyzwa-
nia, które określiliśmy w strategii biznesowej. Są nimi: rozwój 
nowych obszarów biznesu, zwiększenie dostępu do produktów 
i rozwiązań, rozwój ludzi i organizacji oraz budowanie świado-
mości żywienia medycznego.

Nutricia Medyczna buduje świadomość żywienia medycznego jako integralnego  
elementu opieki zdrowotnej

Aby mieć pewność, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji 
celów priorytetowych wyznaczonych w strategii odpowiedzial-
ności, dla każdego z obszarów określiliśmy ambicje, konkretne 

działania i mierniki ich efektów, a także poziomy naszego od-
działywania. Wskazaliśmy także liderów, czuwających nad re-
alizacją każdego z filarów strategii. 

Odpowiedzialność Nutricii Medycznej to przede 
wszystkim elastyczność w działaniu i wychodzenie 
naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. Świadczą 
o tym podejmowane w ostatnich latach 
działania zmierzające do dostosowania nowych 
produktów zgodnie z oczekiwaniami chorych, 
jak i dostosowywanie produktów zgodnie 
z aktualnymi badaniami.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi,  
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Strategia odpowiedzialności 2016-2018

3 OBSZARY STRATEGII ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nutricia Medyczna aktywnie rozwija rynek żywienia medycznego w Polsce w sposób odpowiedzialny

Odpowiedzialność za budowanie świadomości  
żywienia medycznego1

Nutricia Medyczna buduje sieć współpracy na rzecz zwiększania dostępu do żywienia medycznego

Zaufanie we współpracy na rzecz zwiększania dostępu  
do żywienia medycznego2

Nutricia Medyczna tworzy najlepsze warunki pracy i generuje wartość dodaną dla społeczeństwa 
dzięki podejściu do prowadzenia biznesu - Best Care

Zapewnianie najlepszych warunków pracy i generowanie  
wartości dodanej dla społeczeństwa3
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PARTNERSTWO  
DLA ŻYWIENIA 
MEDYCZNEGO  
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Żywienie medyczne jako  
integralny element opieki zdrowotnej

Naszą ambicją jest, aby żywienie medyczne stało się integralną częścią opieki zdrowotnej w Polsce. Kieruje 
nami wpisana w naszą filozofię działania dbałość o pacjentów i ich bliskich poprzez dostarczanie im najlep-
szych, kompleksowych rozwiązań z zakresu żywienia w chorobie. Jesteśmy przekonani, że podnosząc stan-
dardy żywienia medycznego możemy wspierać proces leczenia, zwiększając szansę na szybszy powrót do 
zdrowia oraz polepszenie jakości życia pacjentów ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.

W trosce o pacjentów ze specjalnymi  
potrzebami żywieniowymi

W przypadku osób, które z powodu choroby i towarzyszących 
jej problemów nie mogą przyjąć wraz z tradycyjnym pożywie-
niem wystarczającej ilości energii oraz składników odżywczych 
lub wymagają zastosowania diet eliminacyjnych, niezbędne jest 
włączenie zaawansowanych rozwiązań żywieniowych.

Szczególnie dużym wyzwaniem, przed którym stoi wiele 
państw i funkcjonujące w nich systemy zdrowotne, są choroby 
cywilizacyjne, takie jak nowotwory i alergie oraz choroby neu-
rologiczne. Wymagają one rozwijania fachowej opieki medycz-
nej oraz zapewnienia pacjentom dostępu do rozwiązań, które 
pomogą im odzyskać siły i zwiększą ich komfort w czasie terapii 
i rekonwalescencji. 

Na przestrzeni ostatnich lat wypracowano, na szczeblu mię-
dzynarodowym, standardy i wytyczne dotyczące właściwego 
odżywiania osób chorych. Odpowiedzią na nie jest żywienie 
medyczne, towarzyszące leczeniu i mogące zwiększać jego sku-
teczność. Żywienie medyczne w postaci preparatów odżyw-
czych stworzonych dla pacjentów ze specjalnymi potrzebami 
żywieniowymi, może wpływać na redukcję występowania po-
wikłań, zwiększenie skuteczności stosowanej terapii, skrócenie 
czasu pobytu w szpitalu oraz - co równie ważne - podniesienie 
jakości życia osób chorych. 

Na najwyższym światowym poziomie

Jednym ze standardów postępowania Nutricii Medycznej  
są również szeroko zakrojone działania edukacyjne. W celu bu-
dowania świadomości na temat żywienia medycznego tworzy-
my długotrwałe partnerstwa z towarzystwami medycznymi 
oraz organizacjami zrzeszającymi pacjentów, a także angażu-
jemy się w tworzenie strategicznych koalicji. Jesteśmy przeko-
nani, że dzieląc się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w za-
kresie żywienia medycznego, możemy skutecznie edukować 
oraz zwiększać świadomość na ten temat wśród pacjentów, 
opiekunów, osób tworzących prawo oraz środowisk medycz-
nych, a w efekcie doprowadzić do powszechnego stosowania 
w Polsce standardów żywienia medycznego na najwyższym, 
światowym poziomie. 

Widzimy efekty naszych dotychczasowych działań, ale wciąż 
dążymy do standardów europejskich i światowych. Mamy 
świadomość, ile działań trzeba podjąć, by funkcjonowały one 
w pełni także w Polsce. Dzięki nim w polskich szpitalach po-
wstają coraz liczniejsze zespoły żywieniowe, a personel me-
dyczny oraz pacjenci i ich rodziny mają zapewniony lepszy 
dostęp do wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i skutków 
niedożywienia. W efekcie żywienie medyczne staje się stan-
dardem postępowania i integralnym elementem leczenia wielu 
chorób, w szczególności na oddziałach intensywnej terapii. 
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Leczenie żywieniowe częścią standardów terapeutycznych

O rosnącym w Polsce znaczeniu zagadnienia żywienia medycznego w terapii świadczy również fakt, że w naszym kraju imple-
mentowane są najwyższe standardy światowe. W oparciu o nie towarzystwa naukowe w różnych obszarach terapeutycznych 
wspólnie tworzą lub aktualizują wytyczne postępowania w zakresie leczenia żywieniowego w Polsce. Działania te czynnie 
wspiera Nutricia Medyczna. 

W ciągu ostatnich dwóch lat zostały wydane m.in. 

•  „Standardy leczenia żywieniowego w onkologii” (Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onko-
logiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabo-
lizmu (POLSPEN), 

•  „Zasady leczenia żywieniowego w oddziałach intensywnej terapii dziecięcej” (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii, Sekcja Anestezjologii Dziecięcej i Intensywnej Terapii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Pol-
skie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci). 

Standard żywienia dojelitowego  
- warsztaty PEG

We współpracy ze specjalistami i towarzystwami naukowy-
mi przeprowadziliśmy już blisko 80 warsztatów z zakładania 
sztucznego dostępu (przezskórnej endoskopowej gastrostomii, 
PEG, czyli przetoki odżywczej wykonanej w celu bezpośrednie-
go podania pokarmu do żołądka) oraz leczenia żywieniowego 
dojelitowego. 

Żywienie medyczne dzięki wieloletniej praktyce, 
współpracy pielęgniarek i lekarzy z Nutricią Medyczną, 
stało się standardem w terapii onkologicznej.  
Na oddziale intensywnej terapii zarówno personel 
medyczny i pacjenci, jak i ich opiekunowie otrzymują 
duże wsparcie informacyjne w zakresie właściwego 
odżywiania i doboru produktu do specyficznych 
potrzeb pacjenta.

Joanna Zielewska, pielęgniarka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym  
nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ponad 5000 lekarzy 
i pielęgniarek uczestniczyło 
w naszych warsztatach PEG
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Co piąty z nich ma tytuł 
doktora.

Ponad 600  
pracowników pracuje 

w Nutricia Research na 
całym świecie.

Więcej na temat Akademii 
Nutricia na stronie  

www.akademianutricia.pl

Platforma e-learningowa Akademia Nutricia

Nasz nowatorski program do zdalnego nauczania zawiera 
bezpłatne kursy z zakresu żywienia medycznego dzieci 
i dorosłych oraz rozpoznawania i diagnostyki alergii po-
karmowych (np. „Alergia na białka mleka krowiego” pod 
patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 
„Dysfagia neurogenna” oraz „Żywienie dojelitowe”). Kur-
sy przygotowywane są w oparciu o publikacje medyczne 
i wiedzę uznanych ekspertów z dziedziny medycyny i far-
macji. Kierujemy je do specjalistów różnych specjalności, 
w szczególności neurologów, alergologów, gastroentero-
logów, pediatrów, onkologów oraz lekarzy rodzinnych, ale 
także dietetyków i pielęgniarek. 

Aktywny partner merytoryczny

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem i merytorycznym partne-
rem kongresów i wydarzeń organizowanych przez środowiska 
naukowe w ramach wielu obszarów terapeutycznych. 

W 2016 r. byliśmy merytorycznym partnerem 44 kongresów, 
podczas których odbyły się 34 sesje lub wykłady na temat 
standardów żywienia medycznego i dostępnych rozwiązań 
w różnych obszarach terapeutycznych.

Współpraca Nutricii Medycznej ze 
środowiskiem medycznym ma wpływ na 
zmianę standardów żywienia medycznego 
w Polsce, szczególnie poprzez bieżące 
informowanie przez przedstawicieli, lekarzy 
o aktualnych preparatach, ich stosowaniu, 
wskazaniach i przeciwskazaniach. Na zmianę 
standardów żywienia w Polsce wpływa 
również niewątpliwie wspólna działalność 
edukacyjna, w tym udział w kongresach 
i konferencjach naukowo-szkoleniowych.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi,  
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Akademia Nutricia  
zgromadziła do końca 2016 roku  

474 specjalistów
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Popularyzacja standardów żywienia 
medycznego z korzyścią dla pacjentów
Wspieramy środowisko medyczne  
we wdrażaniu standardów

Wdrażanie i przestrzeganie standardów żywienia medycznego 
przez środowisko medyczne może istotnie wpłynąć na efekty 
leczenia i przynieść korzyści wielu chorym. 

Szeroko zakrojona współpraca z przedstawicielami personelu 
medycznego jest nierozerwalnie związana z naszą działalno-
ścią edukacyjną. Co więcej, poprzez podejmowane przez nas 
aktywności, w tym kursy, wykłady i szkolenia, odpowiadamy 
na zgłaszaną przez lekarzy, pielęgniarki i dietetyków potrzebę 
pogłębiania swojej wiedzy z zakresu standardów żywienia me-
dycznego.

Edukacja wspólnie z organizacjami pacjentów

Naszym priorytetem we współpracy z organizacjami pacjenc-
kimi jest edukacja osób chorych i ich bliskich w zakresie ży-
wienia medycznego oraz rozwiązań podnoszących jakość ich 
życia. 

Wspólne działania pozwalają nam zrozumieć potrzeby pacjen-
tów oraz odpowiadać na rzeczywiste problemy i wyzwania. 
Ponadto umożliwiają zwiększanie świadomości dotyczącej 
sprawdzonych standardów żywienia medycznego oraz propa-
gowania ich wśród osób najbardziej go potrzebujących. 

Najistotniejszym elementem współpracy 
z organizacjami pacjenckimi jest dialog i partnerskie 
działanie od podstaw w celu zaprojektowania 
skutecznych działań. Kluczowe są akcje i materiały, 
które przynoszą korzyści pacjentom i dają im 
konkretną wiedzę, wskazówki co, jak i kiedy 
jeść. W upowszechnianiu żywienia medycznego 
uświadomienie pacjentów i odpowiadanie na ich 
potrzeby to najbardziej wiarygodny argument 
i najskuteczniejsze działanie.

Beata Ambroziewicz, Członek Zarządu Polskiej Koalicji  
Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Edukacja farmaceutów

Od początku 2016 roku w naszej firmie działa zespół NutriEkspertów, czyli edukatorów aptecz-
nych. Ich głównym zadaniem jest szerzenie wśród farmaceutów wiedzy z zakresu standardów 
żywienia medycznego oraz rozwiązań dla konkretnych obszarów terapeutycznych. 



Opieka dla przyszłości. 
Nasza odpowiedzialność za żywienie w chorobie.

19

Wiedza potrzebna pacjentom 

Stawiamy sobie za cel dbanie o indywidulane potrzeby chorych 
i z tą myślą przygotowujemy specjalne działania. 

Uruchomiliśmy telefoniczny i mailowy serwis konsumencki, 
w ramach którego dietetycy udzielają odpowiedzi na pytania 
dotyczące naszych produktów i usług.
serwis@nutriciamedyczna.pl, +48 22 55 00 155

NutriClub - szkolenia dla pielęgniarek

Niemal 750  
pielęgniarek  

pięciu specjalności 

NutriDzień dla pacjentów onkologicznych

W 2016 roku  
NutriDzień przeprowadzony 
został 19 razy w 17 miastach

Prawie 500 osób wzięło  
udział w akcji NutriDzień  

w 2016 roku

z 72 miast wzięło udział 
w programie NutriClub  

w 2016 roku

Cele na przyszłość
Opracowanie i wdrożenie (pilotaż w 2 placówkach uni-
wersyteckich) modułu kształcenia dla lekarzy lub farma-
ceutów lub pielęgniarek oraz wybranych przedstawicieli 
innych profesji dotyczącego żywienia medycznego w te-
rapii i opiece długoterminowej.

NutriClub to nasz program edukacyjny, którego celem jest sze-
rzenie wiedzy na temat żywienia medycznego wśród personelu 
pielęgniarskiego. Współpracujemy z pielęgniarkami i pielęgnia-
rzami, zajmującymi się pacjentami na oddziałach intensywnej 
terapii, chirurgii, neurologii i onkologii, prowadząc dla nich cy-
kliczne szkolenia z zakresu żywienia medycznego. Organizuje-
my także warsztaty umiejętności praktycznych. 

Dzięki temu docieramy z wiedzą do osób, które mają bezpo-
średni kontakt z pacjentami i ich bliskimi, a także mogą służyć 
lekarzom wsparciem w doborze specjalistycznego żywienia 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjentów. 

W 2016 roku w ramach NutriClubu odbyły się m.in. wykłady 
na temat leczenia żywieniowego w chorobach onkologicz-
nych i neurologicznych oraz w zakresie odleżyn i trudno go-
jących ran.

NutriDni są organizowanymi przez nas warsztatami żywienio-
wymi dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich, dzięki którym 
mogą dowiedzieć się więcej o tym, jak odpowiednio odżywiać 
organizm w chorobie nowotworowej. Podczas spotkań wykła-
dy wygłaszają uznani eksperci. Organizujemy również pokazy 
kulinarne prowadzone przez wyspecjalizowanych dietetyków. 
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Żywienie medyczne i opieka  
w domowych warunkach

Chorym, którzy nie mogą odżywiać się drogą naturalną (doust-
ną), m.in. pacjentom neurologicznym i onkologicznym, świad-
czymy opiekę medyczną w warunkach domowych. Poprzez 
działającą od blisko 13 lat spółkę Nutrimed oferujemy pomoc 
osobom ze wskazaniami do żywienia medycznego, niewymaga-
jącym hospitalizacji. Usługa domowego żywienia dojelitowego 
jest dla pacjentów nieodpłatna w ramach świadczenia refundo-
wanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Opieka żywieniowa w warunkach domowych to ciągłe, pewne 
pod względem jakościowym, ilościowym, jak i formalno-praw-
nym dostarczanie optymalnych ilości energii, białka oraz innych 
składników odżywczych. Istotną kwestią jest również możli-
wość kontrolowania sposobu wsparcia żywieniowego i dosto-
sowywanie go do zmieniającego się stanu pacjenta.

Nutrimed cechuje holistyczne podejście zarówno do pacjenta, 
jak i zarządzania budżetem NFZ. Dzięki wykwalifikowanym 
menedżerom służby zdrowia, którzy znają potrzeby pacjentów 
i cenią pracę służb medycznych, dobierane są zoptymalizowa-
ne formy wsparcia dla osób chorych, specjalnie dopasowane do 
ich indywidualnych potrzeb. Jednocześnie menedżerowie dba-
ją o najbardziej korzystne gospodarowanie budżetem państwa, 
wykorzystując jego potencjał. 

Dowiedz się więcej na www.nutrimed.pl

Nutrimed 
otacza opieką  

ponad 2000 pacjentów,

zatrudniając ok. 200 przedsta- 
wicieli wysokospecjalisty- 

cznej kadry medycznej
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Podnoszenie standardu opieki w domu

Pracownicy Nutrimedu przygotowują dla swoich podopiecz-
nych do 18 roku życia specjalne paczki mikołajkowe, zawiera-
jące m.in. sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie dzieci, 
jak i ich opiekunów (np. poduszki rehabilitacyjne, nawilżacze 
powietrza, urządzenia do masażu). Dzięki temu Nutrimed 
podnosi standard opieki nad pacjentami wymagającymi żywie-
nia dojelitowego w warunkach domowych, których potrzeby  
wykraczają poza możliwości pakietu oferowanego w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Blisko 300 dzieci  
korzysta z akcji mikołajkowej 

organizowanej przez Nutrimed

Konieczne jest uświadamianie pacjentów 
i opiekunów, że najpierw organizm musi 
mieć siłę, żeby się leczyć. Pacjenci nie mają 
świadomości, iż odpowiednia dieta powinna być 
zbilansowana, a w domowych warunkach nie 
przygotuje się specjalistycznej diety. To przede 
wszystkim środowisko medyczne musi uznać 
żywienie medyczne za bardzo ważny element 
leczenia. W Nutrimedzie wsparcie dla opiekunów 
i pacjentów w zakresie korzystania z diety 
i ze sprzętu jest tak przygotowane, aby każdy 
korzystający mógł stać się profesjonalistą 
w podawaniu żywienia medycznego, zarówno 
pacjent, opiekun, jak i pielęgniarka.

Alina Kaczor, pielęgniarka Nutrimedu
* Badanie „Ocena satysfakcji pacjentów i ich opiekunów z usług świadczonych przez 
Nutrimed” przeprowadzone przez Millward Brown w okresie sierpień-wrzesień 
2016 r. na grupie 400 pacjentów i ich opiekunów, klientów firmy Nutrimed, metodą 
wywiadów telefonicznych CATI na terenie całej Polski.

97% osób korzystających  
z usług Nutrimedu jest 

zadowolonych 

z otrzymywanej opieki,  
a 99% poleciłoby firmę  

innym osobom*

Firma Nutrimed Sp. z o.o. została wyróżniona w „Rankingu 
firm dynamicznych i innowacyjnych" z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, opublikowanym 22.06.2017 r. 
w dzienniku Rzeczpospolita (Przewodnik po Forum). Spo-
śród 350 badanych przedsiębiorstw zostało wybranych 
50, które w latach 2014-2016 rozwijały się najszybciej. 
Dodatkowo wzięto pod uwagę wyróżnianie się na rynku 
poprzez świadczenie oryginalnych usług i wprowadzanie 
innowacyjnych rozwiązań. 
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WAŻNA ROLA  
EDUKACJI  
ŻYWIENIOWEJ

22
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Podnosimy świadomość właściwego 
odżywiania w chorobie

Konsekwencją problemów z odżywianiem może być szybka 
utrata masy ciała, osłabienie mięśni, pogorszenie sprawności 
psychoruchowej, upośledzenie odporności, a także zaburzenia 
trawienia, wchłaniania i perystaltyki jelit. Gorzej goją się rany, 
częściej rozwijają się zakażenia i powikłania, wydłuża się czas 
hospitalizacji i rekonwalescencji chorego.

Spadek masy ciała niejednokrotnie nie pozwala na prawidłowe 
leczenie, w tym przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego czy 
zastosowanie np. chemio- czy radioterapii w przypadku cho-
roby nowotworowej, w której czas rozpoczęcia leczenia jest 
bardzo istotny. Sprawia również, że pacjenci częściej narażeni 
są na infekcje i powikłania pooperacyjne.

Żywienie medyczne jest standardem postępowania u chorych, 
u których stwierdza się: 

•  brak możliwości włączenia diety doustnej przez ponad 
7 dni, nawet jeżeli pacjent jest prawidłowo odżywiony,

•  obecne lub zagrażające niedożywienie (BMI < 18,5 kg/m2, 
niezamierzona utrata masy ciała > 10 proc. w ciągu 3–6 
miesięcy przed rozpoczęciem leczenia),

•  brak możliwości utrzymania dziennego spożycia pokar-
mów, przekraczającego 60 proc. zalecanej normy przez 
ponad 10 dni,

•  nieprawidłowy wynik przesiewowej oceny stanu odży-
wienia, przeprowadzanej podczas przyjęcia do szpitala, 
wg jednej z dwóch metod: SGA lub NRS 2002.

Badania naukowe oraz doświadczenia środowisk medycznych dowodzą, że korzyści ze stosowania specjali-
stycznego wsparcia żywieniowego są nie do przecenienia. Dokładamy starań, aby wiedza o nich dotarła jak 
najszerzej do społeczeństwa. Istotne jest budowanie świadomości na temat możliwości zastosowania żywie-
nia medycznego w różnych obszarach terapeutycznych, zarówno jako uzupełnienia tradycyjnej diety, jak rów-
nież jej ewentualnego zastąpienia.

 Zalecane formy żywienia medycznego

Najlepszą, najwygodniejszą i co najważniejsze fizjologicz-
ną formą żywienia medycznego jest metoda żywienia 
doustnego. 

W sytuacji, gdy nie jest możliwe pokrycie zapotrzebowa-
nia białkowo-energetycznego pacjenta niedożywionego, 
z obniżonym apetytem, poprzez codzienną lub fortyfi-
kowaną dietę produktami naturalnymi o dużej gęstości 
kalorycznej, Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelito-
wego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) reko-
menduje hiperkaloryczne i wysokobiałkowe doustne 
specjalistyczne preparaty odżywcze, które dostarczają 
w niewielkiej objętości skoncentrowaną dawkę kalorii 
i wartości odżywczych. 

Dieta przemysłowa, którą kiedyś lekarze 
i pielęgniarki obserwowali podczas wizyt 
w zagranicznych placówkach, jest już standardem 
na intensywnej terapii w Polsce i może być 
stosowana u wielu innych pacjentów. Warto więc 
upowszechniać tę wiedzę i edukować szeroko,  
gdyż dieta i odpowiednie odżywianie może 
przynieść korzyści przy innych chorobach,  
czego często nie są świadomi pacjenci, 
opiekunowie, ale też środowisko medyczne.

Joanna Zielewska, pielęgniarka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicz-
nym nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Znaczenie żywienia medycznego w leczeniu
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Ogólnopolskie kampanie edukacyjne

Nasze kampanie edukacyjne kierujemy do całego społeczeń-
stwa, ale szczególnie ważni są dla nas pacjenci oraz ich bliscy. 

Obalamy mity, które towarzyszą odżywianiu chorych, utrud-
niając proces leczenia. Chcemy pokazać, że żywienie medyczne 

odpowiednio wcześnie wprowadzone nie tylko może znacznie 
poprawić samopoczucie pacjenta, ale także wspomagać lecze-
nie i dodawać sił do walki z chorobą.

Kampania edukacyjna „Żywienie medyczne  
– Twoje posiłki w walce z chorobą”

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ*

* Badanie „Ocena wpływu kampanii żywienia medycznego” przeprowadzone przez Millward Brown w dniach 30.03-1.04.2016 r. (pre-test) oraz Combine w dniach 27-31.01.2017 r. 
(post- test) na reprezentatywnej grupie 400 Polaków w wieku od 25 do 65 lat, metodą ankiety internetowej (CAWI). 

Blisko co 5 badany odwiedził stronę 
www.posilkiwchorobie.pl

respondentów wie, że żywienie  
medyczne to specjalistyczne żywienie 
dla osób chorych (   35 p.p.)

50%

badanych zgadza się, że w czasie 
chemio – i radioterapii pomocne może 
być żywienie medyczne, ponieważ od-
powiednio odżywiony organizm lepiej 
reaguje na terapię (   7 p.p.)

82%

osób uważa, że ważnym sposobem 
wsparcia leczenia osób chorych na 
nowotwory jest wsparcie żywieniowe 
w postaci żywienia medycznego  
(   10 p.p.)

78%

W 2016 roku rozpoczęliśmy ogólnopolską kampanię eduka-
cyjną „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”. 
Po raz pierwszy w Polsce temat żywienia medycznego został 
poruszony w tak szerokim zakresie. Celem kampanii jest 
budowanie świadomości na temat roli specjalistycznego  
żywienia w chorobie. 

Naszą kampanię zainaugurował dokumenta „Ja” reżyserki 
Anety Kopacz, nominowanej do Oskara za film „Joanna”. Jego 
bohaterowie opowiadają o swoich zmaganiach z chorobą no-
wotworową oraz zmianach, jakie spowodowała ona w ich życiu. 

Chcąc kontynuować naszą edukacyjną misję na początku 
2017 roku rozpoczęliśmy drugą edycję kampanii. Tym ra-
zem działania skupione są wokół roli żywienia medyczne-
go jako integralnej części leczenia pacjentów neurologicz-
nych: po udarach mózgu, a także cierpiących z powodu chorób 
Alzheimera oraz Parkinsona. Ambasadorem kampanii został 
dziennikarz, Michał Figurski. W dostępnej na kanale YouTube 
Nutricii Medycznej audycji „Figurski wzywa posiłki” dzieli się 

on swoimi doświadczeniami po przebytym w 2015 roku uda-
rze mózgu oraz o związanych z tą chorobą problemach z od-
żywianiem. Do udziału w programie zaprosiliśmy ekspertów 
z zakresu neurologii, żywienia, pielęgniarstwa oraz opiekuna 
pacjenta po udarze mózgu. 

Na potrzeby naszej inicjatywy powstała również strona  
www.posilkiwchorobie.pl, na której pacjenci oraz ich opieku-
nowie znajdą informacje na temat specjalistycznego żywienia 
w chorobie.
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Program Ambasadorski NutriFuture

Wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku

Blisko 400 osób  
uczestniczyło w wydarzeniach 

I edycji NutriFuture

Ze środowiskami naukowymi

W celu poszerzenia wiedzy na temat negatywnych skutków 
niedożywienia i pozytywnego wpływu żywienia specjalistycz-
nego na proces terapeutyczny współpracujemy z uczelniami 
wyższymi i instytucjami naukowymi. 

Środowiska te odgrywają istotną rolę w budowaniu świado-
mości na temat żywienia medycznego. Dostrzegamy również 
potrzebę szkolenia przyszłych przedstawicieli zawodów me-
dycznych. 

Jesienią 2016 roku zorganizowaliśmy pilotażowe akcje edukacyjne na Uniwersytetach Trzecie-
go Wieku (UTW) w Bydgoszczy, Lublinie i Krakowie. Były one częścią kampanii „Żywienie me-
dyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”. Wykłady wygłosili tam eksperci z zakresu medycyny 
i dietetyki. 

W akcjach edukacyjnych na UTW udział wzięło około 330 osób.

Cele na przyszłość
Podnosimy wiedzę na temat żywienia medycznego wśród 
przyszłej kadry medycznej – studentów kierunków me-
dycznych oraz farmaceutycznych wyższych uczelni w ca-
łej Polsce: 6 miast  do końca 2017 roku oraz 4 kolejne 
miasta do końca 2018 r.

Z myślą o studentach uczelni medycznych stworzyliśmy Pro-
gram Ambasadorski NutriFuture. Jego pierwszą edycję prze-
prowadziliśmy na przełomie 2015 i 2016 roku. W pierwszej 
edycji udział wzięli studenci farmacji: Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Ambasadorzy współorganizowali wykłady, warsztaty dla stu-
dentów na temat żywienia medycznego oraz rozwoju kompe-
tencji miękkich takich jak: kreatywność, komunikatywność czy 
samodzielność, które zwiększają szanse na rynku pracy.
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ZDROWA  
ORGANIZACJA,  
KTÓRA SŁUŻY 
OTOCZENIU
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Zaufanie i bezpieczeństwo

W Nutricii Medycznej wyznajemy zasadę, że wszystkie zacho-
wania i postawy prezentowane na zewnątrz biorą swój począ-
tek wewnątrz naszej organizacji. Wpisane w naszą działalność 
rzetelność i odpowiedzialność, a także nadzór nad jakością 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa mają pozytywne przełoże-
nie na rozwiązania, które oferujemy. Wyrażają się one również 
w postawie naszych pracowników kontaktujących się z pacjen-
tami i ich opiekunami, środowiskiem medycznym, partnerami 
biznesowymi oraz klientami. Dzięki temu możemy realizować 
kluczową dla nas ideę najlepszej opieki. 

Wysoka jakość jest dla nas ważna tym bardziej, że odbiorcami 
naszych produktów i usług są osoby chore, czyli jedna z naj-
bardziej wrażliwych grup społecznych. Dbając o jakość może-
my również sprostać zmieniającym się wymaganiom naszych 
partnerów i klientów.

Budując sieć współpracy i relacje wewnątrz organizacji kierujemy się tymi samymi standardami oraz warto-
ściami, bez których nie potrafimy wyobrazić sobie naszych codziennych aktywności dla klientów – pacjentów, 
personelu medycznego czy instytucji. Dzięki temu jesteśmy nie tylko wiarygodni, ale także skuteczni w osią-
ganiu naszych celów odpowiedzialnego rozwoju.

Kampania jakościowa: zaczynamy od siebie

Działanie według standardów zapewniających najwyższą jakość wymaga od nas 
ciągłego doskonalenia się. W 2016 roku zainaugurowaliśmy szeroko zakrojoną 
kampanię jakościową. 

Jej elementem było badanie iCare, przeprowadzone wśród pracowników pod ko-
niec 2016 roku w celu zdiagnozowania obszarów, w których jakość jest kluczowa 
dla funkcjonowania firmy.
Dzięki ankiecie i warsztatom jakościowym poznaliśmy sugestie naszego zespołu 
dotyczące tworzenia bardziej wydajnych rozwiązań. Na ich podstawie stworzyli-
śmy plan działań, który sukcesywnie realizujemy.

Chcemy nie tylko podążać za jak najwyższą jakością, ale żyć nią na co dzień.

Jakość przede wszystkim

Wysoka jakość  
jest dla nas ważna

Naszymi odbiorcami są osoby 
chore, czyli jedna z najbardziej 

wrażliwych grup  
społecznych
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Rozwijamy się dzięki  
naszym pracownikom

Odzwierciedleniem cenionych przez nas wartości są nasze 
codzienne postawy oraz sposób zarządzania pracownikami. 
Stwarzamy im bezpieczne, komfortowe oraz dające możliwość 
rozwoju warunki zatrudnienia.

Dążenie, by stać się jednym z najlepszych pracodawców bran-
ży farmaceutycznej, jest jednym z trzech filarów naszej stra-
tegii odpowiedzialności. Wierzymy, że dzięki unikatowemu 
podejściu do biznesu możemy być firmą pierwszego wyboru 
dla specjalistów tego sektora oraz studentów wkraczających 
na rynek pracy. 

Dzięki zaangażowaniu pracowników w realizację naszych dzia-
łań społecznych, powiązaniu ich z kluczowymi celami bizne-
sowymi oraz dobrym zrozumieniem potrzeb interesariuszy, 
możemy stworzyć wartość dodaną dla społeczeństwa oraz 
naszego biznesu. 

Wdrożyliśmy wewnętrzny program Zdrowa Organizacja. 
Jego celem jest stworzenie jeszcze lepszych warunków pracy, 
zapewniających komfort i równowagę, a także sprzyjających 
wymianie opinii.

Nasze partnerskie, troskliwe i otwarte podejście do pracow-
ników jest doceniane na zewnątrz, czego wyrazem są licz-
ne prestiżowe nagrody i wyróżnienia. W 2016 roku, już po 
raz czwarty, spółka NUTRICIA Polska, której częścią jest  
Nutricia Medyczna, została Najlepszym Pracodawcą Roku.  

Rozpoznawalny na świe-
cie Program Najlepsi Pra-
codawcy (ang. AON Best 
Employers) wyróżnia fir-
my, które tworzą najbar-
dziej angażujące miejsca 
pracy. W programie wzięto pod uwagę zaangażowanie pra-
cowników, angażujące przywództwo, kulturę wysokich wy-

ROZWÓJ FIRMY POD KĄTEM LICZBY 
PRACOWNIKÓW

ZDROWA ORGANIZACJA SKŁADA SIĘ  
Z 4 ELEMENTÓW 

2016 r.

158
osób

2015 r.

141
osób

2014 r.

120
osób

Najlepszy pracodawca branży farmaceutycznej 

Warunki pracy na miarę lidera

Komfort i równowaga pracowników 

Cele na przyszłość
Dbamy o stabilne zaangażowanie swoich pracowników 
poprzez organizację kompleksowych programów doty-
czących work-life-balance: wzrost zaangażowania praco-
wników Nutricii Medycznej o 5% w stosunku do 2015  r. 
oraz 5% wzrost satysfakcji pracowników Nutricii Me-
dycznej z poziomu work-life-balance. 

ników i wiarygodną markę pracodawcy. To jedyny konkurs na 
rynku, w którym tytuł przyznawany jest w oparciu o obiek-
tywne badanie opinii pracowników.
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W obliczu dynamicznie rozwijającej się organizacji wyzwaniem staje się 
utrzymanie i budowanie zaangażowania pracowników, zarówno tych od wielu 
lat związanych z firmą, jak i osób nowych, szukających w naszych strukturach 
szansy na rozwój zawodowy. Nutricia Medyczna skupia ludzi, którym bliskie 
są nasze wartości. Nasi pracownicy kierują się nimi nie tylko w działaniach 
zawodowych, ale także biorąc udział w wolontariacie pracowniczym HOPE czy 
wspierając na wielu płaszczyznach działania edukacyjne. To właśnie dla nich, 
osób podchodzących do swoich obowiązków z niezwykłą, wyróżniającą Nutricię 
Medyczną pasją, wdrażamy wewnętrzny program Zdrowa Organizacja. 
 
Przed nami kolejne działania, które przybliżą nas do wizji stworzenia jeszcze lepszych warunków pracy, 
umożliwiających ciągły rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń, ale już teraz jesteśmy dumni z tego, 
co wspólnie osiągnęliśmy.

Jan Woliński, dyrektor ds. HR Nutricii Medycznej w Polsce, Rosji&CIS, krajach bałtyckich i Ukrainie

Działania well-being w ramach Zdrowej Organizacji

Zależy nam na budowaniu świadomości wśród pracowników na temat zdro-
wych nawyków żywieniowych i tych związanych z aktywnością fizyczną. Służą 
temu działania z zakresu well-being. Dlatego w 2016 roku zorganizowaliśmy 
m.in. Zdrowy Grudzień, w czasie którego każdy z pracowników mógł skorzy-
stać z masażu rehabilitacyjnego i wziąć udział we wspólnym treningu biegania, 
zajęć jogi, czy rywalizacji Endomondo. Dodatkowo na spotkaniach firmowych 
oraz w biurze były zapewnione świeże owoce oraz koktajle.

Zero wypadków jest możliwe

Zapobieganiu wypadkom oraz tworzeniu zdrowych i bezpiecznych warunków pracy służy realizowany przez nas od blisko czte-
rech lat program WISE - Praca w Bezpiecznym Środowisku (ang. Working In Safe Environment). Kierujemy się w nim niepodwa-
żalnymi zasadami, które pozwalają nam doskonalić bezpieczeństwo w naszej firmie, realizując tym samym misję „0” wypadków. 
Obejmujemy nimi również pracowników naszych kontrahentów. 

•  Zmiana zachowania jest bardzo ważna, ponieważ w 96% sytuacji przyczyną wypadków są niebezpieczne działania.
•  Aktywny udział i współpraca wszystkich osób stanowi fundamentalny składnik kultury bezpieczeństwa.
•  Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa.
•  Dobry poziom bezpieczeństwa zapewnia dobre wyniki.
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Regularnie, co dwa lata każda spółka grupy DANONE przepro-
wadza Badanie Opinii Pracowników (ang. DANONE People 
Survey/DPS). Zapewnia nam ono aktualną i ustrukturyzowaną 

wiedzę, dzięki której jesteśmy w stanie udoskonalać nasze śro-
dowisko pracy oraz wspierać liderów we wprowadzaniu zmian. 

CREATES a meaningful future  
(kreowanie przyszłości)

DRIVES for sustainable results  
(dążenie do zrównoważonych rezultatów)

OPENES connections inside and outside  
(otwieranie relacji w firmie i poza nią)

EMPOWERS self and driverse teams  
(efektywne wspieranie jednostek)

SELF aware  
(samoświadomość)

Satysfakcja pracowników ma znaczenie

Odzwierciedleniem naszych wartości HOPE - humanizmu, 
otwartości, bliskości i entuzjazmu - są postawy CODES.  
Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów:  
Creates, Opens, Drives, Empowers, Self aware. 

CODES to DNA naszej organizacji. Postawy te przekładają 
się na zaangażowanie naszych pracowników, osiągane przez 
nas wyniki biznesowe oraz sposób, w jaki postrzegają nas nasi  
interesariusze. 

Model CODES jest podstawowym narzędziem w naszej pracy, 
umożliwiającym rozwój osobisty, poznanie wzajemnych ocze-
kiwań oraz zdobywanie wiedzy o tym, jak radzić sobie z trud-
nościami i wyznaczać priorytety. Postawy CODES to również 
styl bycia Nutricii Medycznej kształtujący nasze kontakty 
z drugą osobą, pomagający radzić sobie z codziennymi obo-
wiązkami oraz wpływający na atmosferę panującą w naszej 
firmie.

Przywództwo w rękach pracowników

BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW

DNA NASZEJ ORGANIZACJI

przetwarzanie danych /  
tworzenie raportów

opracowanie planu  
zmian / udoskonaleń

badanie opinii

wprowadzanie 
zmian

analiza wyników

komunikacja  
wyników
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Jedenaścioro wolontariuszy HOPE wzięło udział w pikniku 
zorganizowanym przez Hospicjum Onkologiczne św. Katarzy-
ny w Warszawie. Głównym celem akcji było pokazanie tej pla-
cówki jako miejsca przyjaznego i ciepłego, czyli jego „odczaro-
wanie”. Impreza była swego rodzaju terapią dla mieszkańców 
Hospicjum i ich rodzin. Pracownicy Nutricii Medycznej razem 
z innymi wolontariuszami przygotowali stoisko, przy którym 
prowadzili gry i zabawy dla dzieci.

 

Wolontariusze HOPE wsparli działania Polskiej Fundacji Po-
mocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”. Wspólnie z pod-
opiecznymi Fundacji wzięli udział w zabawie według metody 
Yamaha – każdemu ćwiczeniu towarzyszyła piosenka, wier-
szyk, rymowanka lub komunikat słowny. Grając i śpiewając, 
dzieci same wsłuchują się w dyskretne różnice między dźwię-
kami, co potem przekłada się na prawidłową melodię wypo-
wiedzi. Dodatkowo Wolontariusze postanowili wesprzeć dzia-
łania Fundacji, wyposażając ją w specjalny sprzęt muzyczny na 
zajęcia logorytmiczne.

Wolontariusze HOPE niosą pomoc

Doskonałą okazją, aby umacniać i rozwijać postawy liderskie CODES 
jest zaangażowanie naszych pracowników w akcje wolontariatu pra-
cowniczego. Dwa razy w roku Wolontariusze HOPE pomagają naj-
bardziej potrzebującym i są blisko lokalnych społeczności. Do 2016 
roku odbyło się 7 edycji wolontariatu.

miasta, w których pomagali 
wolontariusze HOPE w 2016 r.

Wspólnie odczarowaliśmy hospicjum Wsparcie w rytmie muzyki

113
Wolontariuszy HOPE

zrealizowało  
19 projektów  
w 2016 roku

Przykłady realizowanych projektów:
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Rozwijamy umiejętności menadżerskie naszych 
pracowników

Szkolenia dla naszych pracowników „szyjemy na miarę”, dzięki 
czemu mamy gwarancję, że spełniają ich potrzeby i oczekiwa-
nia. W działaniach edukacyjnych dla naszego zespołu korzysta-
my także z naszych wewnętrznych ekspertów, którzy chętnie 
dzielą się swoją wiedzą. Zatrudniamy również renomowane 
firmy szkoleniowe, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Program First Time Team Leader dla nowych 
menedżerów

System ocen rocznych

Coaching i ocena 360º dla team leaderów

Indywidualny plan rozwoju

Szkolenia z Insight Discovery

4769
godzin szkoleń

zorganizowanych dla naszych 
pracowników

Talenty warte inwestycji

Cel na przyszłość

Rozwijamy pracowników oferując im ścieżki ka-
rier oraz możliwości awansu: 40 promocji do końca 
2018 r.

Ambicja, by znaleźć się w gronie najlepszych pracodaw-
ców branży farmaceutycznej motywuje nas do udosko-
nalania naszych programów edukacyjnych i rozwijania 
systemu zarządzania i dzielenia się wiedzą. W tym celu 
w Nutricii Medycznej zamierzamy wdrożyć m.in. program 
typu shadowing (bycie czyimś cieniem), który polega na 
uczeniu się poprzez obserwację innej osoby przy pracy.
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Różnorodność jest fundamentem firmy nastawionej na rozwój. 
Wierzymy, że różnorodne osobowości i poglądy wzbogacają 
naszą organizację. Przy budowaniu zespołów wykorzystujemy 
metodologię Insight Discovery, która pozwala nam poznać le-
piej nas samych, zrozumieć innych oraz docenić korzyści pły-
nące z różnorodności.
 
Celem inicjatyw związanych z zarządzaniem różnorodnością 
w Nutricii Medycznej jest:

•  Przyciąganie i zatrzymanie w firmie najbardziej utalento-
wanych osób, skupiając się na ich potencjale rozwojowym 
i kompetencjach.

•  Tworzenie możliwości nabywania nowej wiedzy i umiejęt-
ności oraz budowania indywidualnych ścieżek rozwoju dla 
wszystkich naszych pracowników.

•  Zapewnienie równego traktowania wszystkich partnerów 
biznesowych firmy.

Nutricia Medyczna, jako część spółki NUTRICIA Polska, jest 
sygnatariuszem Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter), 
międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Euro-
pejską. Podpisując ją zobowiązaliśmy się do wprowadzenia za-
kazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz prowadzenia działań 
na rzecz różnorodności i jej promocji.

Dialog pokoleń

Wyrównywanie szans Etyka w biznesie

Pokolenie 50+

Niepełnosprawni  
i pełnosprawni

Szkolenia 
i edukacja

RÓŻNORODNOŚĆ W NUTRICII MEDYCZNEJ

Poszanowanie różnic Gwarantujemy i promujemy różnorodność

Pracownicy wg 
kategorii wiekowej 
i różnorodności

Odsetek pracowników w każdej 
z kategorii w 2016 r.

Kobiety Mężczyźni

<30 lat 14,6% 14,3%

30-50 lat 83,7% 82,9%

>50 lat 1,6% 2,9%

Obcokrajowcy 1,6% 5,7%

Ogółem pracownicy 77,8% 22,2%

Skład CODI* wg 
kategorii wiekowej 
i różnorodności

Odsetek pracowników w każdej 
z kategorii w 2016 r.

Kobiety Mężczyźni

30-50 lat 40,0% 60,0%

Obcokrajowcy 10,0% 20,0%

* CODI - Zarząd Operacyjny (z franc. Comité de direction)  
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METODYKA 
PRZYGOTOWANIA 
PUBLIKACJI 
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Rozdział 1 Etyka i transparentność

Rozdział 1, 4 Zgodność z regulacjami

Rozdział 1 R&D (produkty i usługi)

Rozdział 1 Dialog z kluczowymi interesariuszami

Rozdział 1, 4 Jakość produktów i usług

Rozdział 1, 2, 3, 4 Zorientowanie na pacjenta

Indeks GRI Właściwe oznakowanie produktów

Rozdział 2
Współpraca ze środowiskiem medycznym, 
uczelniami wyższymi i instytucjami 
naukowymi oraz organizacjami pacjenckimi

Rozdział 3 Edukacja pacjenta i rynku

Rozdział 3
Zwiększanie dostępu/ świadomości 
znaczenia produktów leczniczych i żywienia 
medycznego

Rozdział 3 Zdrowie i samopoczucie społeczeństwa

Rozdział 3, 4 Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów

Indeks GRI Bezpieczeństwo danych pacjenta

Rozdział 4 Promowanie etycznych postaw w całym 
łańcuchu wartości

Rozdział 1, 4 Kultura organizacyjna oparta o wartości

Rozdział 4 Zatrudnienie

Rozdział 4 Rozwój kapitału ludzkiego

Rozdział 4
Sposób zapewnienia wykwalifikowanej 
kadry w odniesieniu do obecnych,  
jak też przyszłych potrzeb firmy

Rozdział 4 Zaangażowanie pracowników/ wolontariat

„Opieka dla przyszłości. Nasza odpowiedzialność za 
żywienie w chorobie” to pierwsza publikacja przed-
stawiająca działania Dywizji Medycznej (Nutricii 
Medycznej) spółki NUTRICIA Polska w zakresie od- 
powiedzialności społecznej. Została przygotowana 
w oparciu o Międzynarodowy Standard Sprawoz-
dawczości Pozafinansowej GRI G.4 na poziomie 
core, z wykorzystaniem wskaźników podstawowych 
i dodatkowych, a dotyczy roku 2016. Publikacja nie 
została poddana weryfikacji niezależnej firmy ze-
wnętrznej. 

W ramach procesu przygotowania publikacji w oparciu o wy-
tyczne GRI G4 kluczowe tematy oraz treści zidentyfikowa-
liśmy zgodnie z etapami rekomendowanymi przez standard: 
Identyfikacja, Priorytetyzacja i Walidacja. Identyfikacja klu-
czowych obszarów odpowiedzialności nastąpiła już na etapie 
strategicznego procesu opracowywania Strategii Odpowie-
dzialności Nutricii Medycznej na lata 2016-2018, w ramach 
którego przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników. Skon-
sultowaliśmy oczekiwania naszych kluczowych interesariuszy 
wewnętrznych oraz wybranych interesariuszy zewnętrznych 
reprezentujących pacjentów, środowisko medyczne oraz śro-
dowisko naukowe.

Definiowanie treści 

•  Identyfikacja: wyłonienie kluczowych zagadnień 
w obszarze odpowiedzialności firmy oraz realizowanego 
biznesu na podstawie: analizy trendów w branży, ankiety 
wśród pracowników na potrzeby przygotowania Strategii 
Odpowiedzialności Nutricii Medycznej, materiałów  
wewnętrznych i prasowych.

•  Priorytetyzacja: na podstawie priorytetów Strategii 
Odpowiedzialności oraz przeprowadzonych wywiadów 
z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi zidenty-
fikowaliśmy istotność zagadnień oraz oczekiwania naszych 
interesariuszy wobec niniejszej publikacji i odpowiedzial-
ności społecznej Nutricii Medycznej.

•  Walidacja: wyboru i akceptacji najistotniejszych tematów 
dokonała kadra zarządzająca podczas spotkania walidacyj-
nego.

W wyniku strategicznego procesu definiowania kluczowych 
aspektów zidentyfikowaliśmy najistotniejsze tematy, odnoszą-
ce się do naszej odpowiedzialności.
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INDEKS GRI
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OGÓLNE STANDARDY – WSKAŹNIKI PROFILOWE NR STRONY DANE

G4-1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju w strategii

4-5 -

Profil organizacyjny

G4-3 Nazwa organizacji 7 -

G4-4 Główne produkty/usługi 7-8 -

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
NUTRICIA Polska Sp. z.o.o. 

ul. Bobrowiecka 6 
00-728 Warszawa

-

G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja 7 -

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji 7 -

G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych 
sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów 7 -

G4-9 Skala działalności organizacji 8 -

G4-10 Łączna liczba pracowników 28 -

G4-11 Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie 
pracowników) - 0%

G4-12 Opis łańcucha dostaw 9 -

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub 
formy własności - brak

G4-14 Zarządzanie ryzykiem w organizacji 11 -

G4-15 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 
zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację 11 -

G4-16 Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych 8 -

Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic

G4-17 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek 
zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture 7 -

G4-18 Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic istotności aspektu 35 -

G4-19 Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu 35 -

G4-20 Określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacji 35, Indeks GRI -

G4-21 Dla każdego materialnego aspektu, określenie zakresu aspektu na zewnątrz 
organizacji Indeks GRI -

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych 
w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich 
wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/ okresu bazowego, charakteru 
działalności, metod pomiaru)

- brak

G4-23 Znaczne zmiany stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu i zasięgu - brak
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OGÓLNE STANDARDY – WSKAŹNIKI PROFILOWE NR STRONY DANE

Zaangażowanie interesariuszy

G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych  
przez organizację 12, 35 -

G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych  
grup interesariuszy 35 -

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy 
włączając częstotliwość angażowania według 
typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie czy 
miało miejsce specjalne zaangażowanie w procesie 
przygotowywania raportu

11, 35 -

G4-27
Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez 
interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, 
również poprzez ich raportowanie

35 -

Profil raportu

G4-28 Okres raportowania - 2016

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu 35 -

G4-30 Cykl raportowania 35 -

G4-31 Osoba kontaktowa 40 -

G4-32 Indeks treści GRI 37-39 -

G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej 
weryfikacji raportu 35 -

Nadzór

G4-34
Struktura zarządcza organizacji wraz z komisjami 
podlegającymi pod najwyższy organ zarządczy, 
odpowiedzialnymi za poszczególne zadania

-

Skład CODI na koniec 2016 r.: 
CODI: Menadżer zarządzający - Artur Ludwiczak 

Dyrektor HR - Jan Woliński 
Dyrektor Komunikacji - Anna Cywińska 

Dyrektor Marketingu - Małgorzata Siekierzyńska-Rudowska 
Dyrektor Medyczny i Market Access, Country Manager Kraje 

Bałtyckie i Ukraina - Adam Aleksiejuk 
Dyrektor Finansowy - Andrey Moskalenko 
Dyrektor Łańcucha Dostaw - Pavel Boyko 
Dyrektor Handlowy - Dorota Pawłowska
Dyrektor Sprzedaży - Artur Krzyżanowski 

Country Manager Rosja&CIS - Julia Kostina 

Skład zarządu NUTRICIA Polska Sp. z o.o. na koniec 2016 r.:
Członek Zarządu - Wanatko Konrad Waldemar

Członek Zarządu - Piątek Paweł
Członek Zarządu - Ludwiczak Artur Piotr

Członek Zarządu - Kłeczek Paweł Grzegorz
Brak komisji podlegających pod najwyższy organ zarządczy

Etyka i integralność

G4-56
Wartości, zasady, standardy i normy zachowań 
organizacji takie jak kodeks zachowań  
lub kodeks etyki

11 -

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE

Kategoria: wskaźniki społeczne – praktyki zatrudnienia i godziwa praca 
Aspekt: zatrudnienie pracowników

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom 
pełnoetatowym, które nie są dostępne dla 
pracowników czasowych lub pracujących 
w niepełnym wymiarze godzin

-
NUTRICIA: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, 
dofinansowania do nauki, dla rodziny, bonusy, nagrody 

jubileuszowe, rabaty, benefity sportowe i kulturalne
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WSKAŹNIKI SPOŁECZNE

Kategoria: Społeczeństwo
Aspekt: Korupcja

G4-SO4 Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych 11 -

G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie - 0

Kategoria: Społeczeństwo
Aspekt: Zgodność z regulacjami

G4-SO8 Wartość pieniężna istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu 
niezgodności z prawem i regulacjami - 0

Kategoria: Odpowiedzialność za produkt -bezpieczeństwo i zdrowie klientów
Aspekt: Etykietowanie produktów i usług

G4-PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według ich konsekwencji - 0

G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta 21 -

Kategoria: Odpowiedzialność za produkt -bezpieczeństwo i zdrowie klientów
Aspekt: Komunikacja marketingowa

G4-PR7
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 
regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji 
i sponsoringu według rodzajów konsekwencji

- 0

Kategoria: Odpowiedzialność za produkt -bezpieczeństwo i zdrowie klientów
Aspekt: Poufność informacji klienta

G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta  
oraz utraty danych - 0

Kategoria: Odpowiedzialność za produkt -bezpieczeństwo i zdrowie klientów
Aspekt: Zgodność z regulacjami

G4-PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami 
dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług - 0

OGÓLNE STANDARDY – WSKAŹNIKI PROFILOWE NR STRONY DANE

Kategoria: wskaźniki społeczne – praktyki zatrudnienia i godziwa praca 
Aspekt: szkolenia i edukacja 

G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika 32 -

G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego wspierające 
ciągłość zatrudnienia pracowników oraz przejście na emeryturę 32 -

Aspekt: Różnorodność i równość szans

G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, 
przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 33 -



W przypadku pytań dotyczących niniejszej publikacji zapraszamy do kontaktu:

Anna Cywińska - anna.cywinska@nutricia.com
Diana Sobolewska - diana.sobolewska@nutricia.com

www.nutriciamedyczna.pl

Broszura została wydrukowana na papierze ekologicznym.


