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Najważniejsze zasady odpowiedzialności 
społecznej i zrównoważonego rozwoju

• Szanujemy godność wszystkich pracowników, a nasze polisy i praktyki 
mają na celu ochronę praw pracowniczych.

• Zapewniamy równe szanse zatrudnienia, sprzeciwiamy się dyskryminacji 
wynikającej z wszelkich nielegalnych form zatrudnienia i dokładamy 
wszelkich starań, by traktować wszystkich pracowników sprawiedliwie i 
godnie.

• Staramy się zapewnić pracownikom i klientom najwyższe standardy 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Zależy nam, by stopniowo ograniczać wpływ naszej firmy na 
środowisko, dbamy między innymi o zachowanie zasobów naturalnych i 
zapobieganie zanieczyszczeniu.

• Staramy się pozytywnie wpływać na społeczności, w których żyjemy i 
pracujemy.

• Przestrzegamy kodeksu postępowania wynikającego z zasad i praw, 
którymi kierują się nasi pracownicy i dostawcy przy podejmowaniu 
decyzji i działań.

Kompletny tekst polisy dotyczącej 
odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju można 

znaleźć na naszej stronie internetowej.
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Branża wytwórcza i produkcyjna jest w trakcie przeobrażenia, które w ciągu dekady zmieni sposób funkcjonowania 
sektorów w większym stopniu niż odbyło się to przez ostatnie 50 lat. Transformacja jest napędzana przez inicjatywę 
Connected Enterprise. To nasza wizja szybkiego kreowania wartości, w ramach której hale produkcyjne współpracują z 
siecią biznesową dzięki połączeniu działań i technologii informacyjnych.

Siłą Connected Enterprise jest informacja – służy podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych na podstawie 
pełniejszych danych. Dzięki doświadczeniu w branży i pasji do innowacji pomagamy klientom zrealizować wizję 
Connected Enterprise i czerpać z niej korzyści: zwiększyć produktywność, zapewnić zrównoważony rozwój i wzmocnić 
konkurencyjność na świecie.

Wspieramy wysiłki dążące do zwiększenia efektywności i odpowiedzialności w prowadzeniu firmy. Nasza działalność 
obejmuje pomoc klientom w zakresie projektowania, obsługi i utrzymania bezpieczeństwa w miejscach pracy, 
zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub ochrony środowiska, a także dbałości o reputację klientów jako 
dostawców produktów wysokiej jakości, wykazujących troskę o środowisko.

Misją Rockwell Automation jest podnoszenie jakości życia na całym świecie poprzez wzrost produktywności i 
zrównoważony rozwój. Piąty rok z rzędu firma Rockwell Automation została odnotowana w rankingu Dow Jones 
Sustainability North American Index, a po raz siódmy znalazła się na liście najbardziej etycznych przedsiębiorstw na 
świecie. W 2015 roku poziom bezpieczeństwa w firmie ponownie był zaliczany do najlepszych w branży, ponieważ 
staraliśmy się zgłębić i wyeliminować przyczyny nawet najdrobniejszych incydentów. Aby zmniejszyć nasz wpływ na 
środowisko, zainwestowaliśmy w zaawansowane technologie, między innymi systemy pozyskiwania energii słonecznej 
i geotermalnej.

Jeszcze głębiej osadziliśmy codzienną działalność w kulturze integracyjnej dzięki nowym szkoleniom i programom, 
które pomagają dostrzegać i doceniać odmienny punkt widzenia. W naszych społecznościach staramy się dzielić pasją 
do edukacji STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka) wśród dzieci i osób młodych, aby zainspirować kolejne 
osoby do zaangażowania się w pracę naszej lub pokrewnych branż.

Dziękujemy za zainteresowanie sprawami odpowiedzialności korporacyjnej oraz chęć poszerzenia wiedzy o naszych 
inicjatywach i postępach. Z wdzięcznością przyjmiemy wszelkie opinie i sugestie.

Z wyrazami szacunku,

Keith D. Nosbusch

Najważniejsze zasady odpowiedzialności 
społecznej i zrównoważonego rozwoju

Przesłanie 
prezesa i 
dyrektora 

generalnego
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Członkostwo w inicjatywach wspierających zrównoważony rozwój

Rockwell Automation jest aktywnym członkiem kilku organizacji wspierających zrównoważony rozwój, między innymi 
Electronic Industry Citizenship Coalition, Supplier Ethical Data Exchange, Ecovadis oraz Carbon Disclosure Project.

*Skorygowany EPS w wysokości 6,40 $ nie uwzględnia nieoperacyjnych kosztów świadczeń emerytalnych i powiązanego z nimi podatku dochodowego w wysokości odpowiednio 0,46 $ oraz (0,15 $) na akcję rozwodnioną; od EPS 

rozwodnionego z tytułu ciągłej działalności w wysokości 6,09 $.

Finanse

Środowisko

Jesteśmy wymieniani w raporcie FTSE4Good Index of 
Companies od ponad dekady

Zostaliśmy odnotowani w rankingu Dow Jones 
Sustainability North American Index po raz piąty

• Zużycie energii i ślad węglowy są w większości 
spowodowane wykorzystywaniem energii 
elektrycznej do oświetlenia, ogrzania i 
chłodzenia budynków (tzw. poziom 2, emisje 
pośrednie).

• Energochłonność firmy zmalała o 22% względem 
wartości podstawowej z 2008 roku, zbliżając nas do 
zakładanego celu ograniczenia energochłonności o 30%.

• Woda jest wykorzystywana przede wszystkim 
do picia, w instalacji kanalizacyjnej, do celów 
sanitarnych, a także do chłodzenia i czyszczenia 
infrastruktury wytwórczej. Zrealizowaliśmy nasz cel 
zmniejszenia zużycia wody w roku bieżącym względem 
roku poprzedniego.

• W 2015 roku wzrosła ilość wytwarzanych odpadów, lecz 
wstrzymaliśmy przekazanie na składowiska 92% z nich, 
znacznie przekraczając zakładany poziom 80%.

• Liczba lokalizacji posiadających certyfikat systemu 
zarządzania środowiskowego ISO 14001: 23

• Uzyskaliśmy certyfikaty Wisconsin Sustainable Business 
Council Green Masters oraz Clean Industry dla obiektów 
w Tecate i Monterrey (Meksyk).

Odpowiedzialność korporacyjna
Rok 2015 w skrócie

Sprzedaż 6,3 miliarda $ Wzrost skorygowanego EPS do 6,40 $*

W PONAD 
80 KRAJACH

• Innowacje
• Doświadczenie 

specjalistyczne
• Kultura integralności 

i odpowiedzialność 
korporacyjna

W służbie
klientom

od 112 lat
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22 500
pracowników –  
ponad połowa poza USA

Pracownicy

Filantropia

Wyróżnienia

Bezpieczeństwo

Uzyskaliśmy równe 
100 punktów w rankingu 
Corporate Equality Index 2016 
opracowanym przez Human 
Rights Campaign

Zostaliśmy uznani za jednego  
z 25 najlepszych amery-
kańskich pracodawców 
technologicznych

Zajęliśmy bardzo wysoką pozycję 
w rankingu  
100 najatrakcyjniejszych 
pracodawców w Chinach

Darowizny w formie pieniężnej i rzeczowej łącznie  

8 milionów $

Liczba lokalizacji posiadających certyfikat 

OHSAS 18001 w zakresie BHP: 14

Nagrody: Ministerstwa Potencjału Ludzkiego Singapuru 
w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz nagroda 
Excellence Award przyznawana przez Health Council.

Lokalizacje w Santo Domingo, prowincji Alberta (Kanada) 
i Ohio (USA) również zostały uznane/certyfikowane przez 
administrację lokalną lub organizacje ds. bezpieczeństwa.

0,38
W 2015 roku globalny poziom bezpieczeństwa 
mierzony wskaźnikiem ewidencjonowanych 
incydentów (0,38) utrzymał się na poziomie 
najlepszym w klasie w porównaniu do średniego 
wskaźnika w sektorze prywatnym i średniego 
wskaźnika dla przedsiębiorstw produkujących 
systemy elektroniczne.

Na liście Ethisphere Institute „Najbardziej etycznych przedsiębiorstw 
świata” po raz siódmy

Edukacja

61% 25%

12%2%
Pomoc 

społeczna

Kultura i sztukaSpołeczeństwo
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 Klienci  
a zrównoważony rozwój
Rockwell Automation to czołowy, międzynarodowy dostawca przemysłowych systemów zasilania, 

sterowania i informacji, a także największe na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się wyłącznie auto-

matyką i informatyką przemysłową. Na przestrzeni 112 lat historii rozwinęliśmy działalność obejmującą 

tworzenie technologii i oprogramowania. W ponad 80 krajach zatrudniamy 22 500 pracowników, 

którzy obsługują klientów z niemal wszystkich sektorów przemysłu. Nasi klienci wytwarzają produkty 

i zasoby codziennego użytku: energię elektryczną zasilającą oświetlenie, czystą wodę płynącą z kranu, 

mleko, płatki śniadaniowe i witaminy, samochody, paliwo, środki komunikacji masowej i inne. 
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Firmy mierzą się z szeregiem problemów dotyczących mocy 
i energii, które zagrażają wynikom końcowym, chociażby 
z rosnącymi kosztami, niezawodnością dostaw i regulacja-
mi w zakresie ochrony środowiska. Producenci korzystający 
z energii elektrycznej wytwarzanej samodzielnie lub przez 
firmy energetyczne poszukują metod produkcji towarów 
i świadczenia usług, które wykorzystują mniejsze ilości 
surowców naturalnych, a także sposobów poprawy efek-
tywności energetycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu 
emisji, aby zapewnić zgodność z regulacjami rządowymi.

Connected Enterprise dostarcza odbiorcom energii wnikliwych 
danych, widocznych i przydatnych do aktywnego podejmo-
wania decyzji w trybie rzeczywistym. W typowej elektrowni 
znajdziemy szereg inteligentnych elementów, takich jak czujniki, 
sterowniki, aktywatory i stacje obsługi. Tradycyjne układy 
sterowania obsługujące podstawową automatykę nie miały 
możliwości przekazywania danych. Istotne dane pozostawały 

„uwięzione” z kilku powodów, między innymi zróżnicowanych 
technologii automatyzacji, przestarzałych lub autorskich pro-
tokołów komunikacyjnych oraz niewystarczającego kontekstu 
danych, który zapewniłby ich użyteczność. Zintegrowane syste-
my sterowania i informacji Rockwell Automation przełamują te 
ograniczenia i zapewniają bezpieczny dostęp do danych w cza-
sie rzeczywistym, co umożliwia podejmowanie decyzji i głębsze 
zrozumienie procesów zachodzących w zakładzie dla zapew-
nienia inteligentnej, bezpiecznej i zrównoważonej produkcji.

Międzynarodowa firma AkzoNobel Powder Coatings z siedzibą 
w Holandii ma 29 zakładów, w których produkuje przyjazne 
dla środowiska powłoki bez zawartości rozpuszczalników, 
stanowiące alternatywę dla farb ciekłych. W ramach uwraż-
liwiania na kwestie energii firma wdrożyła zaawansowany 
monitoring energii Rockwell Automation w Centrum Inno-
wacji w Felling (Wielka Brytania). System wykonuje pomiary 
wody, powietrza, gazu, energii elektrycznej i pary w zakładzie, 
tworząc na ich podstawie czytelny schemat zużycia energii.

„Fantastyczne rozwiązanie. Pozwala z łatwością wizualizo-
wać i wydobywać dane w czasie rzeczywistym, a następ-
nie tworzyć raporty lub podejmować działania” – mówi 
Steve Wilburn, inżynier ds. procesów technologicznych w 
AkzoNobel WWPG. „Weźmy na przykład system sprężonego 
powietrza. Teraz możemy analizować wykorzystanie w czasie 
rzeczywistym i podejmować natychmiastowe działania.”

System umożliwia specjalistom z AkzoNobel analizę poziomów 
szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną i stwier-
dzenie możliwości ich redukcji. Mogą też badać tzw. obciążenie 
własne i decydować o wyłączeniu urządzeń dodatkowych, brać 
pod uwagę stawki alternatywne, sprawdzać faktury wystawiane 
przez dostawców energii i określać zużycie docelowe. System 
przyniósł już znaczne oszczędności energii, a firma AkzoNobel 
planuje rozszerzyć jego zastosowanie na kolejne zakłady.

Sterowanie i zarządzanie energią oraz oszczędności

W 2015 roku klienci 
i wpływowe media 
branżowe przyznali 
Rockwell Automation 
szereg wyróżnień. 
Firma Nestlé przyznała 
Rockwell Automation 
tytuł North America 
Procurement Supplier of 
the Year. „Przyznajemy 
to wyróżnienie w dowód 
uznania wieloletniej, 
innowacyjnej współpracy między Nestlé USA a Rockwell 
Automation” – ogłosił Andy Murray, kierownik ds. zaopatrzenia 
technicznego w Nestlé.

„Jesteśmy dumni z tego, że współpracujemy z firmami ze 
światowej czołówki, do której bez wątpienia zalicza się Nestlé” – 
oświadczył Keith Nosbusch, prezes i dyrektor generalny 
Rockwell Automation. „To nasz pierwszy klient międzynarodowy 
i relacje między nami są wzorcem dla wszystkich pozostałych”.

Inne wyróżnienia otrzymane w 2015 roku:

• Drugi rok z rzędu firma Tetra Pak Packaging przyznała nam 
swoje wyróżnienie Silver Supplier Award. Tetra Pak to ceniony na 
świecie dostawca rozwiązań dla przetwórstwa spożywczego i 
systemów pakowania.

• Sonoco, koncern z sektora opakowań o szerokim profilu 
działalności, nagrodził nas jednym z sześciu wyróżnień 2015 
Supplier Sustainability Awards. Wyróżnienia są przyznawane 
dostawcom Sonoco podejmującym wymierne, strategiczne i 
przejrzyste działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i 
ochrony środowiska.

• W ramach Asian Manufacturing Awards koordynowanych przez 
Contineo Media otrzymaliśmy trzy prestiżowe wyróżnienia, w 
tym tytuł Best Machine Safety Systems Provider.

• Czytelnicy magazynu Control przyznali nam 39 wyróżnień w 
ramach 2015 Reader Choice Awards. „Osiągnięcia w roku 2015 
są zasługą stałej jakości, innowacyjności i zaufania klientów 
zdobytego ciężką pracą” – brzmiało uzasadnienie. 

Wyróżnienia z tytułu działalności 
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HP Hood LLC produkuje rocznie około 570 milionów litrów 
napojów mlecznych i bezmlecznych. W 2015 roku firma 
stworzyła miejscowy, połączony system grzewczo-zasilający w 
odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów na nowsze 
procesy i technologie pakowania – wiele z nich o wysokim 
zużyciu energii – oraz wymogi inicjatywy przemysłu 
mleczarskiego dążącej do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych.

System, w którym zostały zastosowane technologie 
Rockwell Automation, wdrożono w zakładzie w Winchester 
(Virginia, USA). Obiekt produkuje napoje o przedłużonym 
okresie przechowywania, przetwarzane w bardzo wysokich 
temperaturach. Nowy generator pracuje równolegle do 
lokalnej sieci energetycznej. Skonfigurowany wyjściowy 
poziom zasilania zależy od zapotrzebowania zakładu w 
czasie rzeczywistym i sytuacji na rynku energetycznym.

„Sprzęt jest interesujący, a oprogramowanie pozwala 
skoncentrować się na naszych zadaniach” – mówi Jamie Ganoe, 
kierownik ds. technicznych w firmie Hood. Niecały rok po 
uruchomieniu systemu całkowite koszty zużycia energii 
zmniejszyły się niemal o połowę, a łączna produkcja odnotowała 
stabilny wzrost. Odkryto też nowe zastosowania ciepła 

odpadowego i rozpoczęto realizację dodatkowych projektów, na 
przykład agregat chłodniczy zasilany ciepłem odpadowym.

  W systemie metra w chińskim mieście Dalian została wdrożona 
strategia energetyczna, mająca na celu zahamowanie zużycia 
energii i obniżenie jej kosztu o 12 procent. Zmienna temperatura 
i warunki pogodowe w Dalian, a także rosnąca liczba pasażerów 
wzbudziły zapotrzebowanie na lepszą kontrolę i mniejsze zużycie 

energii.

Tacoma Power: odtworzenie migracji ryb i energia dla 1 700 gospodarstw domowych

Inżynierowie od dziesięcioleci próbują ujarzmić energię mas wodnych i wykorzystać je do wytwarzania energii elektrycznej, zarówno 
na słynnej zaporze Hoovera, jak i w dużo mniejszych elektrowniach wodnych. Stałym kontrargumentem dla rozwoju energetyki wodnej 

był jej niekorzystny wpływ na lokalne populacje ryb, których migrację uniemożliwiały 
zapory tradycyjnego typu.

Aby pozyskać energię ze swobodnie płynących wód i zachować zagrożone 
lokalne populacje pstrąga tęczowego oraz łososia europejskiego i czerwonego, 
przedsiębiorstwo Tacoma Power zbudowało w Waszyngtonie nową, w pełni 
zautomatyzowaną elektrownię u podstawy zapory Cushmana nr 2. Siedem innych 
całkowicie zautomatyzowanych elektrowni Tacoma 
Power korzysta z technologii Rockwell Automation. 
Nowy zakład produkuje energię odnawialną dla 
1 700 gospodarstw domowych, symuluje naturalny 
przepływ rzeki, chroniąc tym samym sąsiadujące 
obszary przed powodzią i umożliwiając migracje ryb.

Kiedy ryby podpływają do zapory, dorosłe osobniki 
są przechwytywane do zbiornika urządzenia przechwytującego i automatycznie przenoszone na drugą stronę zapory w wagoniku 
sterowanym przemiennikiem Allen-Bradley PowerFlex 700. Przemiennik ułatwia sterowanie zbiornikiem przy przekazywaniu sterowania 
od napędu do hamulca mechanicznego wagonika. Zbiornik podnosi ryby na szczyt zapory, gdzie są rozdzielane i przeliczane, a 
następnie transportowane ciężarówką do Jeziora Cushmana. Gdy cykl życia zatoczy koło, młode ryby płynące do oceanu trafiają 
do zbiornika na szczycie zapory i są opuszczane do wózka, który uwalnia jednoroczne osobniki po stronie prowadzącej do oceanu. 
Urządzenie przechwytujące pozwoliło odtworzyć szlak migracyjny ryb po raz pierwszy od lat 20. XX wieku.

HP Hood LLC produkuje rocznie około 570 milionów litrów napojów mlecznych i 
bezmlecznych.
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Nowy system automatyki budynków (BAS) wykorzystujący 
zintegrowane technologie sterowania i informacji Rockwell 
Automation ma przynieść obniżenie kosztów energii i zapewnić 
komfort pasażerów. Wśród zalet systemu BAS należy podkreślić 
możliwość regulacji wszystkich systemów ze sterowni centralnej 
lub lokalnie na stacji, jeśli operatorzy zauważą niespodziewaną 
zmianę liczby pasażerów lub wystąpią nieprzewidziane warunki 
pogodowe.

„Ten system nie tylko przynosi oszczędności. Możliwość central-
nego sterowania windami, wyjściami awaryjnymi i sygnalizacją 
sprawia, że pasażerowie są znacznie bezpieczniejsi” – stwierdza 
Hetong Wang, główny inżynier Dalian Metro.

Maszyny, technologie i bezpieczeństwo 
elektryczne

Bezpieczeństwo pracowników stanowi priorytet każdego 
zrównoważonego i odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Jako 
globalny lider w dziedzinie maszyn, technologii i bezpieczeń-
stwa elektrycznego w branży pomagamy klientom ograniczyć 
liczbę urazów powstających na terenie zakładu pracy, zwiększa-
jąc jednocześnie produktywność. Ściśle współpracujemy z 
wieloma organizacjami, dla których bezpieczeństwo jest 
kluczową wartością.

Liczne badania wykazują, że producenci najlepsi w danej klasie 
osiągają wzrost wydajności, produktywności i rentowności dzięki 
kompleksowym programom bezpieczeństwa kładącym nacisk 
na kulturę bezpieczeństwa, strategię zgodności z wymogami 
formalnymi oraz nowoczesne zabezpieczenia i technologie 
automatyzacji. Clorox Company, The Goodyear Tire and Rubber 
Company, Kimberly-Clark Corporation i Paper Converting 
Machine Company (PCMC) to tylko kilku klientów Rockwell 
Automation, którzy z korzyścią wdrożyli kompleksowe podejście 
do zagadnienia bezpieczeństwa. W 2015 roku uhonorowaliśmy 
tych liderów bezpieczeństwa, wyróżniając ich w trzeciej edycji 
dorocznej nagrody Manufacturing Safety Excellence Awards.

„Bezpieczeństwo stało się częścią globalnej kultury naszego 
przedsiębiorstwa, kiedy zyskało status wartości podstawowej, a 
nie jedynie priorytetu” – przyznaje Jeff eel, kierownik ds. 
urządzeń elektrycznych i sterujących w firmie Clorox. „Priorytety 

zmieniają się z czasem, natomiast wartości podstawowe są 
trwałe. Kiedy następuje wzrost produktywności, wydajności i 
konkurencyjności, kwestią zasadniczą staje się troska o naszych 
partnerów i pracowników”.

Wyróżnienie Manufacturing Safety Excellence Awards jest 
przyznawane również w uznaniu ścisłej współpracy między 
działami inżynierskimi a działami BHP, która pomaga zapewnić 
zgodność z przepisami, bezpieczeństwo pracowników i 
produktywność zakładu. Na przykład inżynierowie i zespoły BHP 
w firmie Goodyear rozpoczynają współpracę na etapie projekto-
wania każdego nowego lub modernizowanego urządzenia 
lub zakładu i kontynuują ją aż do momentu podpisania oraz 
zatwierdzenia nowego zlecenia technicznego przez zespół BHP. 

Propozycje dla branży wodnej i oczyszczania ścieków

Rockwell Automation to czołowy dostawca rozwiązań i usług sprzyjających 
wydajniejszemu oczyszczaniu i odprowadzaniu wody, jej odzyskowi i zmniejszaniu 
zanieczyszczeń. Ułatwiamy zakładom zarządzającym ściekami oczyszczanie wody 
przeznaczonej do ponownego użytku lub bezpiecznego odprowadzenia do środowiska.

Zdobywcy wyróżnień 2015 Manufacturing 

Safety Excellence Awards
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W firmie Kimberly-Clark działy inżynierii, BHP i procesów 
technologicznych wspólnie opracowują zagadnienia wpływają-
ce na bezpieczeństwo, w tym ocenę ryzyka i rozwój standardów 
bezpieczeństwa.

Firma PCMC, międzynarodowy konstruktor maszyn 
implementujący bezpieczeństwo funkcjonalne w procesach 
projektowania maszyn, świadczy usługi i doradza w sprawach 
bezpieczeństwa.

„Od konkurencji różni nas to, że prowadzimy naszych klientów 
przez procedury bezpieczeństwa i uświadamiamy szanse z nimi 
związane” – mówi Jason Stover, starszy inżynier ds. projektów 
elektrycznych w firmie PCMC – „Niektórzy nie uważają 
bezpieczeństwa za właściwość fundamentalną dla urządzeń, ale 
po naszej interwencji dostrzegają jego wartość.”

Dzieląc się doświadczeniem

Potrzebne jest pełne zrozumienie skomplikowanych maszyn, 
norm i nowoczesnych urządzeń, by wdrażać bezpieczne 
rozwiązania chroniące pracowników, sprzyjające poprawie 
produktywności i zapewniające zgodność z przepisami. 
250 specjalistów Rockwell Automation z całego świata, którzy 
dysponują rozległą wiedzą w zakresie automatyki i 
bezpieczeństwa to nie wszystko. Proponujemy też liczne, 

dostępne za darmo narzędzia i zasoby sprzyjające poprawie 
bezpieczeństwa, które dostarczają wskazówek, upraszczają 
rozwój oraz zapewniają dokładność i niższe koszty.

Przykładowo, co miesiąc odnotowujemy około 12 000 pobrań 
dokumentacji wstępnie przygotowanych funkcji zabezpie-
czających. Wszystkie funkcje bezpieczeństwa maszyn, np. 
wyłącznik bezpieczeństwa, osłon czy funkcja wyczuwania 
obecności, wymagają wielu elementów, łącznie z czujnikiem 
lub urządzeniem wejściowym, urządzeniem logicznym oraz 
urządzeniem wyjściowym. Dostępna za darmo dokumenta-
cja funkcji zabezpieczających zawiera opisy funkcjonalności, 
produktów i poziomów wydajności wymaganych dla poszcze-
gólnych funkcji zabezpieczających. Dokumentacja ta zawiera 
wszystkie informacje potrzebne klientom do zapewnienia 
zgodności tworzonych systemów bezpieczeństwa maszyn z 
uznanymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

Zgodność produktów z przepisami i przejrzystość 
ujawniania informacji

W ostatniej dekadzie wzrosła wykładniczo liczba wymogów 
prawnych dla produktów, które musi spełnić firma Rockwell 
Automation i nasi klienci. Setki norm, certyfikatów i przepisów 
dotyczą efektywności energetycznej, bezpieczeństwa, substancji 

Branżowy lider bezpiecznych 
innowacji

W 2015 roku firma Rockwell Automation rozszerzyła asortyment produktów odpornych na wyładowania łukowe o system napędowy 
PowerFlex 7000 z technologią ArcShield. To pierwszy w branży średnionapięciowy, odporny na wyładowania łukowe napęd 50 kA z 
możliwością pełnej regeneracji. Technologia ArcShield odprowadza niebezpieczną energię i gazy powstające w efekcie wyładowań 
łukowych z dala od personelu. To rozwiązanie zmniejsza zagrożenia dla bezpieczeństwa i chroni urządzenia stosowane w takich 
obszarach przemysłu ciężkiego, jak branża petrochemiczna, górnictwo, energetyka czy oczyszczanie ścieków. System odporny na 
wyładowania łukowe spełnia najsurowsze, wszechstronne normy międzynarodowe. Został opracowany z bezpośrednim udziałem 
klientów po to, by sprostać rosnącym wymaganiom strategii bezpieczeństwa elektrycznego.

System napędowy PowerFlex 7000 z technologią ArcShield
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niebezpiecznych i dbałości o produkt. Coraz większa liczba 
krajów, szczególnie na rynkach wschodzących, opracowuje 
własne wymogi. Zwiększono ograniczenia dotyczące innych 
działań związanych z produktami, takich jak import/eksport, 
transport i bezpieczeństwo. Istniejące regulacje zostały 
zmodyfikowane i rozszerzone tak, by objąć dodatkowe produkty 
z naszego asortymentu. Wszystko to dodatkowo skomplikowało 
zagadnienie szeroko pojętej zgodności z przepisami.

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za zapewnienie zgodności 
naszych produktów i rozwiązań z normami przemysłowy-
mi i regulacjami lokalnymi, ale też powinniśmy dostarczać 
klientom szczegółową dokumentację, zgodnie z ich oczeki-
waniami. W 2015 roku stworzyliśmy kompleksową instytucję 
Product Compliance Engineering Organization, która zajmuje 
się zgodnością produktów z przepisami w perspektywie 
całościowej. Połączyliśmy poszczególne zespoły w jedną 
organizację zajmującą się wymogami i wnioskami dotyczący-
mi produktów, między innymi przepisami środowiskowymi i 
certyfikatami bezpieczeństwa. Nieustannie rozwijamy i posze-
rzamy programy zgodności naszych produktów z przepisami, 
chcąc spełniać aktualne i przyszłe wymagania oraz pozostać 

zaufanym partnerem dla naszych klientów, którym również 
leżą na sercu te zagadnienia. Przykładowo, 86 procent na-
szych produktów już dziś spełnia wymogi dyrektywy unijnej 
RoHS dotyczącej większości naszego asortymentu, znacznie 
wyprzedzając ostateczny termin jej wdrożenia (lipiec 2017).

Dostawcy odgrywają kluczową rolę w sprawach zgodności 
produktów z przepisami i ujawniania informacji. Oczekujemy od 
nich przejrzystości w kwestii łańcucha dostaw, tak jak nasi 
klienci od nas. Dotyczy to obowiązku zgłaszania surowców 
mineralnych z obszarów objętych konfliktami, zgodnie z 
amerykańską ustawą Dodda-Franka. Oczekujemy, że nasi 
dostawcy będą kontrolować źródła i pochodzenie 
dostarczanych nam w produktach surowców mineralnych z 
obszarów objętych konfliktami, a także udostępniać nam swoje 
dane i kupować surowce mineralne z odpowiedzialnych źródeł, 
aby nie przyczyniać się do łamania praw człowieka. Jesteśmy 
też członkiem inicjatywy Conflict-Free Sourcing oferującej 
narzędzia i zasoby, dzięki którym firmy mogą podejmować 
świadome decyzje dotyczące surowców mineralnych z 
obszarów objętych konfliktami w ich łańcuchach dostaw.

Nelson Pine: sterowanie i 
bezpieczeństwo dla zminimalizowana 
przestojów

Przedsiębiorstwo Nelson Pine Industries Limited 
wykorzystuje w produkcji sosnę kalifornijską rosnącą 
w lasach Nowej Zelandii. Aby zapewnić zgodność z 
ewoluującymi normami bezpieczeństwa, a zarazem 
zminimalizować przestoje, firma wdrożyła układ 
bezpieczeństwa i sterowania Rockwell Automation 
w wiórowni, dużej części zakładu służącej do 
rozładunku z ciężarówek pni sosnowych do obróbki. 
Unowocześniony system umożliwia zamykanie jednej 
strefy bezpieczeństwa całodobowej wiórowni bez 
przerywania pracy pozostałych. Po udanym starcie 
systemu Nelson Pine planuje jego montaż w całym 
zakładzie. Przy projektowaniu firma korzysta z naszej 
darmowej aplikacji, Safety Automation Builder. 
„Rockwell Automation udzielił nam cennego wsparcia i 
wspomógł wiedzą pomocną przy modernizacji systemu 
bezpieczeństwa w zakładzie” – mówi Ian Craw, inżynier 
ds. automatyki w Nelson Pine.
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 Zrównoważone  
przedsiębiorstwo
Realizację misji Rockwell Automation – podnoszenie jakości życia na całym świecie przez wzrost 

produktywności i zrównoważony rozwój – rozpoczynamy od naszej własnej firmy. Piąty rok z 

rzędu firma Rockwell Automation została odnotowana w rankingu Dow Jones Sustainability North 

American Index. Rankingi Dow Jones Sustainability to zestawienia osiągnięć światowych liderów 

zrównoważonego rozwoju. Wybór firm uwzględnianych w rankingu odbywa się na podstawie 

kompleksowej oceny długoterminowych kryteriów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, 

składających się na ogólne i branżowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W rankingach są 

uwzględniani tylko liderzy sektorów przemysłu. Co więcej, od ponad dekady jesteśmy wymieniani w 

raporcie FTSE4Good Index, który monitoruje sytuację giełdową firm zaangażowanych w dobre praktyki 

środowiskowe, społeczne i administracyjne.

Nowy, montowany do podłoża panel słoneczny o mocy 263 kW w obiekcie w Mequon (Wisconsin, USA). U góry z prawej: Blake Moret, wiceprezes ds. produktów i rozwiązań 
sterowniczych, na uroczystości przecięcia wstęgi.
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Energia

Większość inicjatyw Rockwell Automation związanych z 
globalnym zarządzaniem ochroną środowiska koncentruje się 
na zmniejszeniu zużycia energii i wody oraz ilości odpadów 
przez efektywne użytkowanie zasobów. Od 2004 roku jako 
jedna z pierwszych firm z sektora przemysłowego podajemy do 
wiadomości publicznej profil emisji dwutlenku węgla. Celem, 
który zamierzamy zrealizować do 2022 roku, jest zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych o 30 procent względem wartości 
podstawowej z 2008 roku. Przeprowadzamy pomiary i 
przygotowujemy raporty zużycia energii i emisji dwutlenku 
węgla w ponad 300 lokalizacjach, a 18 z nich to obiekty 
produkcyjne i magazynowe. W tych zakładach energia stanowi 
niewielki ułamek łącznych kosztów produkcji.

Energia elektryczna jest w większości wykorzystywana do 
oświetlania, ogrzewania i chłodzenia budynków, dlatego 
większość CO2 zalicza się do emisji pośrednich, tj. wytwarzanych 
przez urządzenia elektryczne, a nie nasze obiekty. Są to tzw. 
emisje poziomu 2. Emisje bezpośrednie powstające na skutek 
kontrolowanej przez nas działalności statutowej to tzw. emisje 
poziomu 1. Z końcem roku podatkowego 2015 zmniejszyliśmy 
energochłonność o ponad 22 procent względem wartości 
podstawowej z 2008 roku. Jej coroczny wzrost był spowodo-
wany stawką ryczałtową. Nieustannie poszukujemy możliwości 
wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie dbałości o środo-
wisko przez modernizację procedur, systemów i lokalizacji.

W budynku głównym naszego obiektu w Aarau (Szwajcaria) 
zainstalowaliśmy kilka zaawansowanych rozwiązań przyjaznych 
dla środowiska, m. in. ogrzewanie i chłodzenie geotermalne z 
kilkoma strefami regulacji temperatury na każdym piętrze. 
W biurach na każdym stanowisku pracy znajdują się specjalne 
lampy z czujnikami obecności i regulacją jasności zamiast 
oświetlenia sufitowego. Automatycznie regulowane rolety 
sterują ilością światła – zamykają się wieczorem oraz na sobotę i 
niedzielę. Zużycie energii w zakładzie zmalało łącznie o 
28 procent i jest zgodne ze szwajcarską normą Minergie Swiss 
Minimum Energy Standard. Budynki certyfikowane zgodnie z 
normami Minergie zużywają średnio o 60 procent mniej energii.

We współpracy z First Solar, naszym wieloletnim klientem, 
zainwestowaliśmy w energię słoneczną w obiekcie w Mequon 
(Wisconsin, USA), instalując nowy, montowany do podłoża panel 
słoneczny o mocy 263 kW. Konstrukcja panelu umożliwia 
wytwarzanie 322 300 kWh energii rocznie. Taka ilość energii 
wystarcza do zasilania około 50 gospodarstw domowych. 
Szacuje się, że dzięki energetyce słonecznej wielkość emisji 
dwutlenku węgla spadnie o 372 tony rocznie.

Woda

Firma Rockwell Automation wykorzystuje wodę przede 
wszystkim do picia, w instalacji kanalizacyjnej i do celów 
sanitarnych, a także do chłodzenia i czyszczenia infrastruktury 
wytwórczej. Z czasem zmniejszyliśmy zużycie wody do 
rekordowo niskiego poziomu, ale wciąż zależy nam na redukcji, 
użyciu wtórnym i odzysku. Od ponad 10 lat naszym 
priorytetowym celem jest niższe zużycie wody z każdym 
kolejnym rokiem. Staramy się też ograniczyć szkodliwy wpływ 
naszych technologii produkcji na wodę.

Jedna czwarta naszych obiektów jest zlokalizowana w regio-
nach niedoboru wody, dlatego w 2015 roku wdrożyliśmy kilka 
ważnych projektów w tej dziedzinie. W Republice Dominikań-
skiej dzięki unowocześnieniu systemu, proaktywnemu 
monitoringowi, ultradźwiękowej detekcji i naprawom przecie-
ków ograniczyliśmy całkowite zużycie wody o trzy procent. 
W obiekcie w Jundiaí (Brazylia) został zainstalowany system 
gromadzenia i wtórnego wykorzystania tzw. szarej wody, aby 
zmniejszyć zapotrzebowanie na to medium.

W zakładzie w Cambridge (Ontario, Kanada), gdzie woda jest 
wykorzystywana do czyszczenia elementów przed powleka-
niem, zastąpiliśmy układ oczyszczania wody dejonizowanej 
systemem odwróconej osmozy. Nowa technologia przyczyniła 
się do zmniejszenia o 40 procent ilości ścieków odprowadza-
nych bez użycia chemikaliów. Dzięki modernizacji systemu 
władzom lokalnym łatwiej jest sprostać zapotrzebowaniu na 
wodę, chronić zasoby naturalne i zwiększyć przepustowość 
kanalizacji. Ostatecznym efektem są też niższe koszty i ogólna 
poprawa jakości usług związanych z wodą i ściekami, z korzyścią 
dla naszego zakładu i lokalnej społeczności.

W obiekcie w Twinsburgu (Ohio, USA) dwa strumienie wody 
przemysłowej i wody do mycia przekształcono w system 
bezściekowy działający w pętli zamkniętej.

Układ odwróconej osmozy w zakładzie w Cambridge (Ontario, Kanada)



14

Odpady

Konsekwentnie wcielamy w życie cel, by co roku przetwarzać lub 
odzyskiwać 80 procent wytwarzanych przez nas odpadów. W na-
szych obiektach z powodzeniem prowadzimy szereg programów, 
które przyczyniają się do jego realizacji. Na przykład nasz Central-
ny Ośrodek Dystrybucji (CDC) w Champaign (Illinois, USA) zdobył 
pierwsze miejsce ex aequo w pierwszym konkursie Race for Zero 
Waste zorganizowanym przez fundację Green Purpose. CDC wraz 
z czterema firmami lokalnymi odzyskał 5 milionów kg odpa-
dów w ciągu pięciu miesięcy. W przypadku CDC współczynnik 
odzysku surowców wyniósł aż 45 000 kg miesięcznie, przynosząc 
wyróżnienie Seal of Excellence for Zero Waste przyznawane przez 
organizację Green Purpose. Można powiedzieć, że w wyniku pro-

wadzonego przez siebie recyklingu, CDC uratowało około 85 000 

drzew, 132 miliony litrów wody i 7 milionów litrów benzyny.

Audyt wewnętrzny

Wszystkie nasze lokalizacje na świecie muszą spełniać wymogi 
polis i procedur firmowych oraz lokalnych przepisów doty-
czących ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Dodatkowo 
przeprowadziliśmy 54 audyty wewnętrzne w zakresie poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska w naszych zakładach 
produkcyjnych, magazynach i lokalnych centrach rozwiązań. 
Te kompleksowe audyty mają zachęcać do nieustannego po-
szerzania programów poza wymagania określone przepisami.

Dbałość o środowisko w praktyce

Zalesianie:

Prawie 80 pracowników zakładu Rockwell Automation w Republice Dominikańskiej uczestniczyło w zasadzeniu 2 000 drzew w północnej 
części Santo Domingo, w ramach akcji zalesiania zorganizowanej przez krajową Agencję Ochrony Środowiska. Nasi koledzy po raz piąty 
wzięli udział w rekultywacji uszczuplonych terenów leśnych, które stanowią największy problem ekologiczny na Dominikanie.

Dzień Ziemi:

Dla naszych pracowników i firm partnerskich Dzień Ziemi zawsze jest dobrą okazją do promowania idei dbałości o środowisko. W roku 
2015 obchody Dnia Ziemi w Rockwell Automation objęły akcję zalesiania w Chinach, kampanię „Wybieram schody” w Singapurze, 
sprzątanie wybrzeża w Republice Dominikańskiej i Lunch bez śmieci w Kanadzie. W wielu regionach wspieraliśmy lokalne szkoły w 
prośrodowiskowych akcjach edukacyjnych i zorganizowaliśmy liczne inicjatywy na rzecz odzysku surowców, targi edukacyjne, lokalne 
akcje sprzątania i sadzenia drzew na całym świecie.

Wyróżnienia:

Generalny inspektor ochrony środowiska przyznał naszym obiektom w Tecate i Monterrey (Meksyk) certyfikaty Clean Industry. Firma 
Xin JinQiao Environmental Protection Co., Ltd wyróżniła nasz zakład w Szanghaju za wzorcową postawę w kwestiach ochrony środowiska. 
W USA kolejny raz uzyskaliśmy akredytację Green Masters, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez radę Wisconsin Sustainable 
Business Council. 

Sadzenie drzew w Republice Dominikańskiej i Singapurze.
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Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

W 2015 roku pracownicy Rockwell Automation znowu pracowali 
w warunkach bezpieczniejszych niż panujące w innych 
przedsiębiorstwach w branży. Nasz globalny wskaźnik 
ewidencjonowanych incydentów wymagających interwencji 
wykraczającej poza pierwszą pomoc znów okazał się znacznie 
wyższy niż przeciętne wskazania w sektorze prywatnym i 
firmach produkujących sprzęt elektroniczny.

W 2015 roku wprowadziliśmy nowy wskaźnik wszystkich 
incydentów, określający łączną liczbę incydentów 
wymagających pierwszej pomocy i ewidencjonowanych. 
Wskaźnik ten dostarcza dodatkowych danych do pogłębionej 
analizy przyczyn zagrożeń dla bezpieczeństwa. Interesują nas 
wszystkie incydenty dotyczące bezpieczeństwa, nie tylko te 
określane jako poważne.

Dodatkowo, badając incydenty, w większym stopniu 
korzystamy z analiz ich pierwotnych przyczyn, aby lepiej 
zrozumieć i odnotować przyczyny obrażeń, wdrożyć 
skuteczniejsze działanie naprawcze i jeszcze bardziej zmniejszyć 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Inną wdrożoną przez nas 
procedurą był system monitorowania w pętli zamkniętej, który 
ma służyć zwiększeniu odpowiedzialności i weryfikować 
realizację działań naprawczych zgodnie z harmonogramem.

Pracownicy wciąż doznają obrażeń tkanki miękkiej i mięśniowo-
szkieletowej, dlatego ergonomia była naszym priorytetem w 
roku 2015. Opracowaliśmy nowe narzędzia oceny oraz 
wskazówki w zakresie projektowania uwzględniające działania 
ryzykowne dla ergonomii, m. in. takich jak odstępy, prace z 

użyciem siły i przenoszenie materiałów. Nowe zasoby 
wprowadziliśmy do programu spotkań szkoleniowych i 
warsztatów dla lokalnych zespołów ds. ergonomii.

Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność w Rockwell 
Automation. Pracownicy z różnych oddziałów i regionów 
współtworzą międzynarodowe zespoły ds. redukcji zagrożenia, 
a w obiektach – zespoły ds. bezpieczeństwa wynikającego z 
zachowania (BBS) oraz programy świadomości w sprawach 
bezpieczeństwa przystosowane do lokalnej specyfiki. BBS służą 
do rozpoznawania, korygowania i eliminowania właściwych dla 
danego obiektu warunków i zachowań, które mogą być 
przyczyną wypadków. W 2015 roku opracowaliśmy nowy 
program BBS dla pracowników terenowych, tj. wykonujących 
pracę u klientów.

Zaawansowany program SafeStart Advanced Awareness dla 
pracowników terenowych ma na celu uświadomienie, w jaki 
sposób stan umysłu, na przykład pośpiech, stres, zmęczenie czy 
samozadowolenie, wpływają na dokonywane wybory. Decyzje 
podejmowane w pracy, w podróży lub w domu mogą 
prowadzić do błędów zwiększających ryzyko obrażeń. Program 
SafeStart służy też edukacji na temat stosowania specjalnych 
technik eliminacji błędów krytycznych ograniczających do 
minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Z programu SafeStart skorzystało ponad 1000 pracowników 
terenowych i kierowników w Ameryce Północnej, w tym prawie 
100 nowych pracowników. W ciągu najbliższych dwóch lat 
planujemy zrealizować program szkoleniowy dla pozostałych 
pracowników terenowych.

14
OHSAS 18001

CERTYFIKATY

Rockwell Automation ma 23 lokalizacje posiadające certyfikat systemu 
zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz 14 z certyfikatem OHSAS 18001 
w zakresie BHP, w tym niedawno certyfikowane obiekty w Mequon and 
Richland Center (Wisconsin, USA). Dodatkowo, nasz oddział w Albercie (Kanada) 
posiada certyfikat Certificate of Recognition lokalnego systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. 

23
ISO 14001
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Wydajność zrównoważonego przedsiębiorstwa
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Wyróżnieni za troskę o bezpieczeństwo

W 2015 roku kolejny raz nasze centrum biznesowe Asia Pacific Business Center (APBC) zdobyło wyróżnienie Excellence Award 
przyznawane przez Ministerstwo Potencjału Ludzkiego oraz Workplace Safety and Health Council. APBC jest jednym z zaledwie 
dwóch przedsiębiorstw w Singapurze, które uzyskały najwyższe wyróżnienie władz ministerialnych. W 2005 roku APBC po raz pierwszy 
otrzymało od Workplace Safety and Health Council wyróżnienie Gold Award. Laury te gromadziło przez trzy kolejne lata, a w roku 2011 
otrzymało pierwsze wyróżnienie Excellence Award, których obecnie ma już pięć.

„To dla nas zaszczyt, ale nie dbamy o wysokie standardy BHP dla nagród. Robimy to, bo pracownicy są naszym najcenniejszym 
zasobem” – stwierdził Co Gia Nguyen, wiceprezes i dyrektor generalny APBC.

 Ministerstwo Pracy Republiki Dominikańskiej wyróżniło nasz zakład w Santo Domingo za program bezpieczeństwa i nieustanne wysiłki 
dążące do zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy.

Nasze zakłady w regionie Cleveland zostały nagrodzone licznymi wyróżnieniami w kategorii „bezpieczeństwo" przez Ohio BWC (Bureau 
of Workers Compensation) i GCSC (Greater Cleveland Safety Council).

Pieszo dla zdrowia i dobroczynności

Biegi ekstremalne, rower stacjonarny, joga... Nasi koledzy podejmowali 
różne aktywności, aby zadbać o zdrowie, wzmocnić relacje w 
zespołach lub zebrać środki na lokalne potrzeby. W Cambridge (Ontario, 
Kanada) ponad 125 naszych pracowników wzięło udział w wydarzeniu 
sportowym „Walk the Globe Pedometer Challenge 2015.” W ciągu 
sześciu tygodni grupa przeszła łącznie 12 300 340 kroków, z czego 
ponad milion przypadło na zwycięski zespół.

W Hiszpanii nasza dwunastka pokonała pieszo 100 km w 22 godziny na 
obrzeżach Girony w ramach wydarzenia OXFAM Trailwalker Challenge 
na rzecz walki z ubóstwem. Uważa się, że Trailwalker to jedno z 
najtrudniejszych charytatywnych zespołowych wyzwań sportowych. 
Nasz zespół postanowił powziąć zasadę, by zaczynać i kończyć razem – 
nigdy się nie rozdzielać.

Z lewej: Ling Ling Oh, kierownik zakładu 
w Asia Pacifi  Business Center, odbiera 
wyróżnienie dla Rockwell Automation.

Z prawej: pracownik zakładu w Santo 
Domingo sprawdza kartę bezpieczeństwa.
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Integracja w miejscu pracy

Docenianie odmienności i wzajemny szacunek to zasady 
postępowania w Rockwell Automation, dzięki którym wciela-
my w życie jedną z naszych wartości: poszanowanie godności 
człowieka. Takie zachowanie jest fundamentem dla stworzenia 
kultury integracyjnej (COI) i miejsca pracy, w którym wszyscy 
pracownicy starają się dać z siebie wszystko. Kiedy pracownicy 
czują się zintegrowani i docenieni z racji swoich wyjątkowych 
talentów i perspektyw, wtedy wykazują większe zaangażowanie, 
osiągają lepsze wyniki, podsuwają innowacyjne, świeże pomysły 
i chcą pozostać w naszej firmie.

Uważamy, że kultura integracyjna stanowi ważny wyróżnik na-
szej firmy jako wiodącego przedsiębiorstwa międzynarodowego, 
w którym chcą pracować najlepsi i z którym klienci chcą robić 
interesy. Prowadzone przez lata odważne rozmowy i decyzje 
prowadzą do tego, że środowisko pracy w naszej firmie staje się 
coraz bardziej zintegrowane i wspierające. Realizacja tego waż-
nego zadania nigdy nie dobiegnie końca. W 2015 roku przewod-
niczyliśmy pracom think tanku Inclusion & Engagement (I&E), w 
który zaangażowało się ponad 70 przedstawicieli kierownictwa 
firm międzynarodowych. Wspólnie ustaliły one priorytety w za-
kresie wdrażania kluczowych inicjatyw COI w Rockwell Automa-
tion tak, by miały one zastosowanie na co dzień we wszystkich 
oddziałach i regionach. Na przykład jak możemy mieć pewność, 
czy nasze uprzedzenia nie wpływają na decyzje? Postawy lub 
przekonania każdego z nas oddziałują pozytywnie lub negatyw-
nie na nasz sposób postrzegania i podejmowane działania.

Gdy formułujemy wnioski bez świadomości tego mechanizmu, 
dochodzą do głosu nasze nieświadome uprzedzenia. Może to 
stwarzać problemy w sytuacji, gdy podejmujemy w pracy de-
cyzje personalne. Wtedy warto wiedzieć o istnieniu nieświado-
mych uprzedzeń, nie dopuścić ich do głosu i świadomie przyjąć 
postawę integracji. W tym duchu przeprowadziliśmy pilotażowy 

program szkoleniowy Przywództwo świadome i integracyjne 
dla pracowników na stanowiskach kierowniczych z Europy i USA. 
Szkolenie miało zwiększyć świadomość wpływu nieświadomych 
uprzedzeń na decyzje personalne oraz pobudzić do działań i 
dyskusji nad tą kwestią. Uczestnicy szkolenia w przeważającej 
większości zalecili wdrożenie programu na całym świecie. Ich 
cenne opinie dotyczyły ulepszeń szkolenia na potrzeby specyfiki 
regionalnej.

Nieświadome uprzedzenia to jedno z zagadnień COI, które 
grupa Architecture & Software porusza w swoich materiałach i 
szkoleniach dla kierownictwa. Sektor przygotował laminowaną 
podkładkę na biurko, która przedstawia sytuacje, w których spra-
wy kultury integracyjnej i zaangażowania pojawiają się w życiu 
pracownika i wymagają uwagi kierownictwa. Przygotowano 
też wersję mini przyczepianą do identyfikatorów pracowników, 
która ma przypominać o tych zagadnieniach na co dzień.

Poradniki omawiają około tuzina tematów, m. in. udzielają 
wskazówek w kwestii doboru wyrazów i prowadzenia trudnych 
rozmów, a także przypominają o tworzeniu integracyjnych 
komisji rekrutacyjnych, które odzwierciedlają różnorodność 
doświadczeń, wieku, płci i pochodzenia etnicznego. Komisje 
te są efektem strategii stworzonej i wdrażanej po jednym z 
poprzednich szczytów liderów programu Odwaga integracji i 
zaangażowania. Pracownicy wchodzący w skład integracyjnych 
komisji rekrutacyjnych wnoszą różnorodność doświadczeń, 
pomysłów, perspektyw i kultur. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć 
najlepszego kandydata na dane stanowisko i ograniczyć wpływ 
nieświadomych uprzedzeń.

Ponad 70 przedstawicieli kierownictwa fi m międzynarodowych wzięło udział w pracach think tanku Inclusion & Engagement.
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Zarówno nowi, jak i doświadczeni współpracownicy odkryli 
możliwości tworzenia sieci i wypowiadania się na temat spraw 
związanych z miejscem pracy i działalnością przedsiębiorstwa w 
ramach coraz szerszego wachlarza grup pracowników (ERG) i 
oddziałów w 2015 roku. W naszej firmie grupy ERG stanowią 
ważne miejsce rekrutacji, zaangażowania i utrzymania 
pracowników.

Mamy 11 grup ERG, w tym dwie nowe: RAWiFi (Terenowe 
pracownice Rockwell Automation) oraz Faith Friendly & Allies. 
Grupa RAWiFi jest otwarta dla kobiet (i mężczyzn) pracujących 
w terenie lub w odległych miejscach, którzy napotykają 
szczególne wyzwania wynikające z mobilnego charakteru ich 
pracy. Grupa ERG ma na celu stworzenie relacji między 
pracownikami, a także pracownikami i firmą. Powstanie grupy 
Faith Friendly & Allies miało podkreślić i wspierać znaczenie 
różnych wyznań i doświadczeń kulturowych. Z kolei w 2015 roku 
za sprawą grupy PWC (Doradztwo zawodowe dla kobiet) nastały 
nowe czasy dla naszego oddziału w Szanghaju, gdzie około 
45 procent spośród 500 pracowników stanowią kobiety.

Firmy ze światowej czołówki, uczelnie i eksperci obserwują 
nasze doświadczenia związane z COI i wyciągają z nich wnioski. 
W 2015 roku braliśmy udział w konferencjach organizowanych 
przez Harvard University, Catalyst, MAPI (Manufacturers Alliance 
for Productivity and Innovation) oraz IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers).

Postępy na polu integracji i zaangażowania monitorujemy 
wewnętrznie co roku przy pomocy kilku wskaźników, natomiast 
ankietę dotyczącą zaangażowania Global Voices przeprowa-
dzamy jedynie raz na trzy lata. W tym czasie możemy zająć się 
obszarami, które w opinii współpracowników mogą zostać 
ulepszone, a następnie zbadać, czy dostrzeżono pozytywną 
zmianę. Opierając się na wynikach ostatniej ankiety z 2013 roku, 
skoncentrowaliśmy się na globalnym wdrażaniu trwałych zmian, 
które zwiększają zdolność obsługi klientów, pracy i zarządzania 
karierą. Kolejna ankieta Global Voices zostanie przeprowadzona 
w 2016 roku. Czekamy na opinie naszych pracowników.

Inspirujące filmy „Getting Real“

Getting Real to nazwa panelu dyskusyjnego, który zorganizowaliśmy w 
ramach prac think tanku I&E. Dziewięcioro liderów, m. in. prelegenci z firm 
Catalyst, Korn Ferry, Manpower Group i Air National Guard, wypowiadało się 
na temat ujęty w pytaniu „Jak zbudować dobrze prosperującą, dynamiczną 
firmę, w której wszyscy czują się dobrze traktowani i wykazują zaangażowanie?” 
Eksperci odnieśli się do zagadnień aktualnych na całym świecie, m. in. 
równości płci, niedopasowania społecznego, generacji Y i przywilejów grup 
dominujących.

Panel został nagrany. Na jego podstawie przygotowaliśmy serię filmów ze 
wskazówkami dla oglądających. W ciągu pierwszych czterech miesięcy po udostępnieniu filmy miały prawie 7 700 odtworzeń, a 
powiązana z nimi strona internetowa została wyświetlona blisko 18 000 razy. Jeden z pracowników po obejrzeniu całej serii stwierdził: 

„Dotarło do mnie, że ta wspaniała firma naprawdę chce zapewnić nam narzędzia, które pomogą nam stać się lepszymi pracownikami i 
liderami, a co najważniejsze, lepszymi ludźmi.”

Laura Ivonne Hernández, kierowniczka ds. klientów z Australii, napisała e-mail: „Seria Getting Real mnie zachwyciła. Z radością 
rozpowszechniałam przesłanie o znaczeniu kultury integracyjnej w moim aktualnym obszarze pracy (Południowy Pacyfik). Chciałam 
uświadomić współpracownikom, że mają powody do dumy, pracując dla wspaniałej firmy, która troszczy się o nas, a ich doświadczenie 
integracji wpływa na efektywność pracy poszczególnych osób i zespołów.”

Rockwell Automation a wyroki Sądu Najwyższego USA

Rockwell Automation jako jedyna firma z Wisconsin podpisała raport amicus („przyjaciel Sądu”), który odegrał bardzo istotną rolę 
w decyzji Sądu Najwyższego USA o równości małżeństw podjętej latem 2015. Międzynarodowa polisa pracownicza od wielu 
lat gwarantuje, że nasi pracownicy o orientacji homoseksualnej i biseksualnej oraz transpłciowi muszą być traktowani równo i z 
szacunkiem, niezależnie od tego, czy takie traktowanie gwarantują przepisy prawa. Przez ostatnie cztery lata z rzędu dzięki naszym 
postawom integracyjnym w rankingu Corporate Equality Index for LGBT Equality opracowanym przez fundację Human Rights 
Campaign uzyskaliśmy równe 100 procent oraz wyróżnienie jako „Najlepsze miejsce do pracy dla osób LGBT.” 

Susan Schmitt, wiceprezeska ds. zarządzania ludźmi
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Konferencje krajowe: idealne miejsce 
na zapoznanie się z różnorodnością 
kandydatów

Konferencje krajowe stanowią cenną okazję do spotkań 
z potencjalnymi kandydatami do zatrudnienia z różnych 
środowisk, a także okazania osobistego zaangażowania w 
tworzenie kultury integracyjnej. W 2015 roku nasz zespół 
ds. pozyskiwania talentów i członkowie grupy zasobów 
pracowniczych wzięli udział w konferencjach organizacji 
National Black MBA Association, National Society of Black 
Engineers , Society of Women Engineers, Society of Hispanic 
Professional Engineers oraz Out in STEM (oSTEM).

W tym roku po raz pierwszy wspieraliśmy finansowo konferencję 
oSTEM i prowadziliśmy tam rekrutację. Jest to krajowe 
stowarzyszenie, które prowadzi działania edukacyjne i propaguje 
kierownictwo w obszarach edukacji STEM lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych, transgenderycznych, queer i sprzymierzonych w 
walce z homofobią. Wizja oStem zakłada, że wszyscy członkowie 
społeczności STEM powinni mieć możliwość ubiegania się o 
pracę w bezpiecznej, wspierającej atmosferze, doceniającej 
ich wartość i różnorodność. W konferencji wzięło udział ponad 
400 studentów i osób aktywnych zawodowo.

Nasza pracownica liderką w 
propagowaniu karmienia piersią w 
Chinach

Karmienie piersią to normalny, naturalny i zdrowy 
element rodzicielstwa. Mimo to, odsetek kobiet 
karmiących piersią w Hong Kong utrzymuje się na niskim 
poziomie – mleko matki otrzymuje niecałe 30 procent 
6-miesięcznych niemowląt. Chociaż Hong Kongu jest 
nowoczesną metropolią, karmienie piersią w miejscach 
publicznych wciąż bywa uważane za czynność 
wstydliwą.

Stella Chiu, kierowniczka ds. komunikacji wewnętrznej 
w regionie Azji i Pacyfiku, opracowała i zrealizowała 
nagrodzoną kampanię edukacyjną dla stowarzyszenia 
Hong Kong Breastfeeding Mothers Association (HKBFMA). 
Celem kampanii było zwiększenie świadomości na temat 
naturalności i znaczenia karmienia piersią. W kampanii wykorzystano serię pięknych portretów mam z dziećmi karmionymi piersią. 
HKBFMA działa na rzecz ochrony, popularyzacji i wspierania karmienia piersią, aby upowszechnić je w społeczności Hong Kongu.

Organizacja prowadzi też program wyróżnień dla firm wspierających matki, które po powrocie do pracy kontynuują karmienie dzieci 
piersią. Stowarzyszenie przyznało naszemu oddziałowi w Hong Kong wyróżnienie za Najlepsze pomieszczenie do karmienia piersią 
w miejscu pracy. Stella Chiu: „Zaproponowałam wyróżnienie oddziału w Hong Kongu, bo jako jego pracownik i pracująca mama 
doceniam wspierającą kulturę przedsiębiorstwa i elastyczność kierownictwa wobec pracownic.”

Stella Chiu (z lewej) odbiera wyróżnienie w Hong Kongu.
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Etyka

Pracownicy Rockwell Automation kierują się zasadami integracji 
we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa. Nawet 
pod presją efektywności – która czasem może wzmagać ryzyko 
podjęcia wątpliwej decyzji – nasi pracownicy kierują się etyką, 
postępują we właściwy sposób za każdym razem. Kultura etyki 
wyróżnia naszą firmę i zapewnia nam przewagę nad 
konkurencją.

W 2015 roku Ethisphere Institute po raz siódmy uznał Rockwell 
Automation za jedno z „Najbardziej etycznych przedsiębiorstw 
świata (WME)”. „Najbardziej etyczne przedsiębiorstwa świata 
wyciągają co najlepsze ze związku między etycznym 
prowadzeniem działalności a lepszymi wynikami” – mówi 
Timothy Erblich, dyrektor generalny Ethisphere. „Etyka jest dla 
nich narzędziem wzmacniającym ich przywódczą rolę w branży. 
Rozumieją, że stworzenie kultury etyki polega na czymś więcej 
niż na publikacji komunikatów albo celnych wypowiedziach 
kierownictwa wysokiego szczebla. Zdobycie uznania na tym 

polu wymaga współdziałania pracowników na całym świecie i 
na wszystkich szczeblach”.

Prowadzimy szczere rozmowy o etyce, które nie pozostawiają 
wątpliwości, że nasza firma i jej kierownictwo poważnie 
podchodzą do moralnej strony swoich działań. Największą 
wartość ma osobista wymiana zdań, dlatego zachęcamy 
kierowników do regularnych rozmów z podwładnymi o etyce na 
własnych warunkach i swoimi słowami, bez pomocy materiałów 
korporacyjnych. Omawiamy realne sytuacje z działalności naszej 
firmy lub konkurencji i podczas rozmowy staramy się 
przystosować je do specyfiki stanowiska: finansów, produkcji lub 
sprzedaży.

W ramach corocznego szkolenia z zakresu etyki bazujemy na 
sytuacjach hipotetycznych. Współpracownicy z oddziałów 
międzynarodowych ukończyli kurs przez internet. Kolejne 6 400 
osób uczestniczyło w dalszych szkoleniach bezpośrednio. 
Coroczne szkolenie stwarza możliwość przeprowadzenia ankiety 
wśród pracowników, która dotyczy ich odczuć w sytuacji 
zgłaszania wątpliwości etycznych. Prawie 99 procent spośród 
7 000 osób, które wypełniły ankietę stwierdziło, że czuje się 
komfortowo, zgłaszając niewłaściwe postępowanie. Około 
55 pracowników natychmiast zgłosiło możliwość zaistnienia 
konfliktu interesu lub niezgodności z kodeksem postępowania.

Wciąż jednak jeden procent badanych waha się ze strachu 
przed brakiem reakcji, ujawnieniem tożsamości lub odwetem. 
Aby do nich dotrzeć i zaakcentować, jak istotne jest zgłaszanie 
niewłaściwego postępowania, podkreślamy możliwość zacho-
wania anonimowości, zapewniamy o podjęciu odpowiednich 
działań i zwracamy uwagę na istnienie strategii przeciwdziałania 
odwetowi.

Kultura etyki ważnym doświadczeniem dla 
studenta-stażysty

„Rockwell Automation szczyci się mianem firmy etycznej. W czasie 
mojego stażu temat etyki był wielokrotnie omawiany. Pierwszego 
dnia uczestniczyłem w szkoleniu na temat etyki firmy, a później 
jeszcze w dwóch kolejnych sesjach szkoleniowych. Etyka stanowi 
dla mnie ważny aspekt pracy zawodowej i jestem dumny z tego, że 
pracuję dla firmy, która podziela moje przekonania.”

Aidan Crellin, uczestnik szkolenia branżowego Rockwell Automation 
i student na uniwersytecie technicznym Swinburne University of 

Technology w Melbourne (Australia)
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Tak się złożyło, że najświeższy zdobywca corocznej nagrody 
Global Compliance Champion zdecydował się zachować 
anonimowość. To precedens. „Nasz laureat był bardzo dumny z 
nominacji i nagrody” – opowiada Mike Byrnes, ówczesny główny 
inspektor ds. zgodności. „Zachęcamy pracowników do 
zgłaszania wątpliwości etycznych w wybrany przez siebie, 
komfortowy sposób, w tym anonimowo, dlatego chętnie 
akceptujemy decyzję zwycięzcy”.

Naszym laureatem nagrody Global Compliance Champion po 
raz pierwszy została osoba z Chin i po raz pierwszy był to nasz 
podwykonawca. Laureat zgłosił podejrzenie uwikłania pracow-
nika Rockwell Automation w konflikt interesów, co stanowi 
poważne naruszenie kodeksu postępowania. Po zbadaniu 
sytuacji potwierdzono te podejrzenia. W rezultacie pracownik 
został zwolniony, a podwykonawcę nominowano do nagrody 
Compliance Champion.

Biuro naszego rzecznika praw pracowników udziela porad i 
umożliwia zgłaszanie wszelkich wątpliwości co do etyczności 
postępowania. Liczba zgłoszeń do rzecznika praktycznie nie 
uległa zmianie względem zeszłego roku, natomiast w ostatnich 
pięciu latach wzrosła o 66 procent z 201 do 334 w związku z 
celowym zachęcaniem pracowników do kontaktu. Rzecznik 
praw pracowników jest też dostępny dla klientów, akcjonariuszy i 
innych osób spoza firmy. Około 10 procent zgłoszeń przyjętych 
w zeszłym roku pochodziło od osób niebędących naszymi 
pracownikami. Łącznie udało nam się rozwiązać 71 procent 
zgłoszonych spraw poprzez udzielenie porady lub przekazanie 
zgłoszenia do rozpatrzenia. To więcej niż 61 procent z zeszłego 
roku. Tylko około 10 procent zgłoszeń doprowadziło do 
wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia kodeksu.

Rzecznik praw pracowników otrzymuje 
wyróżnienie za całokształt działalności

Magazyn Business Journal of Milwaukee uhonorował 
wiceprezesa Rockwell Automation Marca Kartmana, 
zastępcę radcy generalnego i rzecznika praw pracowników, 
wyróżnieniem za całokształt działalności w ramach 
inicjatywy Top Corporate Counsel. Marc dołączył do nas w 
1984 roku, a w 2016 zamierza przejść na emeryturę. 
Pozostanie po nim trwała spuścizna w postaci zaufania 
pracowników. 
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Relacje z dostawcami

Od 2004 roku współpracujemy z Victory Personnel Services, 
nagradzanym, certyfikowanym przedsiębiorstwem prowadzo-
nym przez przedstawicieli mniejszości etnicznych. Od ponad 
10 lat Rockwell Automation cieszy się opinią lidera starającego 
się utrzymywać i rozwijać zróżnicowaną bazę dostawców.

Skutkiem działań na rzecz poprawy produktywności, efektyw-
ności i synergii w strategicznej działalności zaopatrzeniowej, 
które podjęto w ramach całego koncernu, była konsolidacja 
dostawców i wydatków w USA w latach 2014 i 2015. Spodziewa-
my się dalszej konsolidacji w tym zakresie po skoordynowaniu 
szerokiej bazy dostawców z ogólnymi celami w zakresie produk-
tywności. Różnorodność dostawców pozostaje podstawą naszej 

strategii zaopatrzenia. Szeroka baza dostawców zapewnia 
bogatsze doświadczenie i pozwala lepiej dostosować się do po-
trzeb klientów. W 2016 aktywnie poszukujemy szans nawiązania 
szerszej współpracy z nowymi i istniejącymi małymi przedsię-
biorstwami prowadzonymi przez mniejszości etniczne, kobiety, 
osoby z niepełnosprawnościami, kombatantów i osoby LGBT.

Co do zasady, inwestujemy przede wszystkim w dostawców 
działających w regionach położonych najbliższej naszych 
klientów i zakładów produkcyjnych. Ma to korzystny wpływ 
na lokalną gospodarkę, a także ogranicza niekorzystny wpływ 
na środowisko dzięki krótszym odległościom transportu.

 Zrównoważone  
społeczności
Rockwell Automation ściśle współpracuje z firmami lokalnymi, organizacjami non-profit i placówkami 

edukacyjnymi, dążąc do poprawy jakości życia, nauki i pracy w naszych społecznościach.

Ernest Nicolas (z prawej), wiceprezes Rockwell Automation ds. strategicznej organizacji zaopatrzenia z Josephem A. Tuckerem, prezesem i dyrektorem generalnym Victory 
Personnel Services oraz Barbarą Tucker, dyrektorką ds. relacji z klientami.
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Priorytet: filantropia i edukacja STEM 

Przed naszą branżą stoi wyzwanie. Brakuje młodych ludzi 
zainteresowanych edukacją lub ścieżką zawodową STEM (nauka, 
technologia, inżynieria, matematyka). Uczniowie, a nawet ich 
rodzice mają przestarzałą wiedzę na temat stanu faktycznego 
sektora wytwórczego i inżynierii. Wyjątkowość pracy w naszej 
branży opiera się na realnej zmianie w jakości życia, co czyni ją 
fascynującą i potrzebną. Może dotyczyć nanotechnologii i 
robotyki, ekonomicznego wykorzystania energii słonecznej i 
produkcji energii w drodze syntezy jądrowej, zwiększenia 
dostępu do czystej wody i wielu innych zagadnień. Ta praca 
będzie kształtować przyszłość i znajdować rozwiązania 
największych problemów naszego globu.

Ścieżka zawodowa STEM otwiera wielkie szanse. Amerykańska 
agencja Bureau of Labor Statistics przewiduje, że w 2020 roku 
pojawi się 9,2 miliona ofert pracy w sektorze STEM, wyprzedza-
jąc niemal dwukrotnie tempo wzrostu rynku zatrudnienia. 
Mimo to, ponad 10 procent stanowisk nie zostanie obsadzonych 
z powodu niedoboru pracowników o odpowiednich kwalifika-
cjach. Z tych powodów od 10 lat naszym strategicznym 
priorytetem w obszarze dobroczynności są programy nastawio-
ne na budzenie pasji do STEM na wczesnych etapach edukacji.

Dotrzeć do młodych ludzi wraz z FIRST

Od 2006 roku jesteśmy partnerem strategicznym FIRST, jednego 
z trzech głównych partnerów Rockwell Automation w progra-
mie STEM. Międzynarodowa organizacja pozarządowa prowa-
dzi pozaszkolne programy mentorskie dla dziewcząt i chłopców 
z różnych środowisk socjoekonomicznych i rasowych. Ich celem 
jest kształcenie umiejętności naukowych, inżynierskich i tech-
nicznych. Wiele inicjatyw FIRST do złudzenia przypomina co-
dzienność w naszej firmie – to praca w zespołach w celu rozwią-
zania problemów z użyciem ograniczonych zasobów. Co roku 
udzielamy wsparcia finansowego, rzeczowego i wolontariackie-
go dla 400 000 młodych ludzi w ponad 80 krajach. Zatrudnienie 
znalazło u nas wielu byłych uczestników kursów FIRST.

W sezonie 2014-2015 wspieraliśmy finansowo 162 zespoły 
FIRST. W 2015 roku dziesięć sponsorowanych przez Rockwell 
Automation zespołów FIRST zajmujących się robotyką i jeden 
zespół juniorów FIRST Lego League (FLL) wzięło udział w 
międzynarodowych mistrzostwach FIRST. Zespół juniorów 
FLL zdobył nagrodę w kategorii Construction Innovation 
Award, a zespół C.O.R.E. FRC wywalczył laur Industrial Safety 
Award. Ponad 300 naszych pracowników wspierało FIRST jako 
wolontariusze-mentorzy, trenerzy i sędziowie, m. in. Naira 
Hirakawa, koordynatorka projektów IT z oddziału w São Paulo 
(Brazylia). „Mój wkład polega na omówieniu trybu wdrażania 
projektu w "prawdziwym świecie" i sugerowaniu uczniom 
jak dokonać ulepszeń” – opowiada. Wolontariat „ma nie tylko 
pomóc tym dzieciom poznać i polubić STEM, ale też zwrócić 
uwagę na rolę etyki i pracy zespołowej.”

Naira Hirakawa jako pierwsza nasza pracownica spoza USA 
pełniła funkcję sędziego mistrzostw FIRST.

Finanse firm pro-
wadzonych przez 
mniejszości etniczne 
w USA 
(w milionach $)

Hindusi
Osoby pochodzenia 
azjatycko-pacyficznego
Rdzenni Amerykanie

Latynosi

Afroamerykanie

Kobiety

2011/109,8 m $

*Uwaga: dane z 2014 są przekształcone.
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Nowe Centrum STEM

W 2015 roku razem z partnerami, Milwaukee Public Schools i 
Boys & Girls Clubs of Greater Milwaukee, otworzyliśmy Centrum 
STEM przy Rogers Street Academy i Don & Sallie Davis Boys & Girls 
Club (BGC). W tygodniu ponad 300 dzieci, od przedszkolaków do 
uczniów z końcowych klas podstawówki, korzysta z dwóch sal w 
nowym centrum. Do dyspozycji mają laboratorium komputerowe 
z programami edukacyjnymi i osobną przestrzeń do nauki przez 
doświadczenie i wspólne rozwiązywanie problemów.

„Rockwell Automation to wspaniały, wieloletni partner uczniów i 
szkół MPS” – podkreśla dr Darienne Driver, kuratorka Milwaukee 
Public Schools. „Najnowsza inicjatywa firmy stanowi kolejne 
potwierdzenie zaangażowania Rockwell Automation w tworzenie 

lepszych szans edukacyjnych dla uczniów dzięki poprawie ich 
wyników w nauce”.

Uczniowie z Rogers Street Academy, wielokulturowej szkoły 
miejskiej, korzystają z Centrum STEM w dniach szkolnych, a 
podopieczni BGC uczestniczą tam w zajęciach pozaszkolnych. 
W minionej dekadzie firma Rockwell Automation wsparła 
instytucje MPS i BGC łączną kwotą ponad 12 milionów $.

Centrum STEM korzysta z programu kształcenia przygotowanego 
przez Project Lead the Way (PLTW). PLTW to czołowa instytucja 
tworząca program kształcenia K-12 STEM i jeden z głównych 
partnerów programowych Rockwell Automation, obok FIRST i 
ST Math.

Zdjęcie z lewej: Carolyn Rose, wiceprezeska ds. efektywnego wykorzystania 
potencjału pracowników i Keith Nosbusch, prezes i dyrektor generalny, podczas 
wizyty w Centrum STEM.

8 milionów $
W 2015 roku firma Rockwell Automation 
udzieliła darowizn w formie pieniężnej i 
rzeczowej na edukację, pomoc społeczną, 
kulturę i sztukę oraz społeczeństwo

Edukacja

61% 25%

12%2%
Pomoc 

społeczna

Kultura i sztukaSpołeczeństwo
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Nowy wymiar edukacji w zakresie automatyki w 
Discovery World

W 2015 roku firma Rockwell Automation zaprezentowała nowy 
eksponat w muzeum nauki i technologii Discovery World w 
Milwaukee (USA). Music Factory to nowy element istniejącej 
instalacji Dream Machine. Ma zaciekawiać i inspirować dzieci do 
poznawania inżynierii i automatyki w perspektywie zawodowej. 
Eksponat ma trzy interaktywne kabiny. Odwiedzający mogą 
tworzyć fantastyczne pokazy świateł i dowiedzieć się, co to jest 
produkcja seryjna, zaprogramować odtworzenie piosenki przez 
fabrykę, a nawet sprawdzić, czy potrafią sortować lepiej niż 
nasze czujniki i układy sterowania.

Nowy eksponat powstał w ramach trzyletniej inwestycji o 
wartości 2,5 miliona dolarów, dzięki której Discovery World chce 
nadać nowy wymiar edukacji w zakresie automatyki. Nasze 
wsparcie obejmowało również zatrudnienie edukatora w 
zakresie automatyki w pełnym wymiarze godzin. Od 
października 2014 do sierpnia 2015 w programach edukacyjnych 
realizowanych dzięki naszej współpracy uczestniczyło ponad 
5 400 uczniów. Największą popularnością w całej ofercie 

edukacyjnej Discovery World cieszył się jeden z nowych 
programów dla szkół, Wprowadzenie do robotyki.

Ponad 300 dzieci wzięło udział w sponsorowanych przez nas 
obozach letnich, np. Ubrania z elektroniką. Jego uczestnicy robili 
czapki bejsbolowe Rockwell Automation z czujnikami 
sygnalizującymi potrzebę nałożenia kolejnej warstwy kremu do 
opalania. Były też obozy Konstruktor robotów LEGO i Garaż Lesa 
Paula (był to wynalazca gitary elektrycznej).

W związku z Discovery World odkryliśmy prawidłowość, 
która odzwierciedla realia naszej branży. Niewiele dziewcząt 
samodzielnie wybiera obozy i programy dotyczące automatyki. 
Jak mówią, zajęcia im się podobają, ale wolałyby, żeby 
uczestniczyło w nich więcej dziewcząt. Jednocześnie miejsca 
w programach i obozach „tylko dla dziewcząt” zapełniają się 
błyskawicznie. Doradcy Rockwell Automation wspólnie z 
Discovery World starają się rozwiązać ten problem, a muzeum w 
roku szkolnym 2015-2016 planuje zwiększyć liczbę programów o 
robotyce i programowaniu automatyki „tylko dla dziewcząt”.

Ponad 300 dzieci wzięło udział w sponsorowanych przez nas obozach letnich (np. Ubrania z elektroniką) organizowanych w muzeum Discovery World.
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ST Math: nasz nowy partner w programie STEM

Firma Rockwell Automation nawiązała współpracę z nowym partnerem w ramach programu STEM – organizacją ST Math utworzoną 
przez Mind Research Institute. ST Math przy pomocy dydaktycznych gier komputerowych chcę zwiększać zrozumiałość i przystępność 
matematyki dla uczniów, którzy jeszcze nie podjęli wyższej edukacji. Organizacja Business Roundtable oceniła, że program ST Match 
jest wybitny i ma duże szanse pomóc w przygotowaniu większej liczby uczniów do studiów i pracy zawodowej. Business Roundtable 
to stowarzyszenie dyrektorów generalnych czołowych przedsiębiorstw, m. in. Rockwell Automation.

Setki pracowników angażują młodych ludzi w obchody Godziny programowania

Ponad 700 pracowników Rockwell Automation zaangażowało młodych ludzi w obchody 
Godziny programowania, w ramach ogólnoświatowej kampanii związanej z grudniowym 
Tygodniem edukacji informatycznej. Dodatkowo, prawie 20 naszych pracowników było 
wolontariuszami w Vieau School w Milwaukee (Wisconsin, USA), gdzie 650 uczniów 
zorganizowało Godzinę programowania. Organizatorem kampanii była organizacja non-profit 
Code.org zajmująca się promocją informatyki przez wprowadzanie jej do większej ilości szkół 
oraz wspieranie uczestnictwa kobiet i uczniów o rasach innych niż biała.

„Nauka programowania pomaga uczniom rozwijać logiczne myślenie i poznać działanie 
aplikacji z punktu widzenia jej twórcy” – wyjaśnia Violet Vasilieva, inżynier ds. testów w Rockwell Automation. „Dla każdego ucznia 
umiejętność programowania to początek ścieżki sukcesu, bo zapotrzebowanie na tę umiejętność jest i będzie wysokie. Organizując 
Godzinę programowania, pokazujemy młodym ludziom, jak posługiwać się wyobraźnią, wyzwolić kreatywność i innowacyjność. Może 
zainspirujemy niektórych z nich do wyboru zawodu informatyka?”

Jak spełniać marzenia?

Niektóre biura regionalne dopełniają wizerunek naszej korporacji poprzez inicjatywy dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności. 
W Indiach współpracujemy z jedną z największych organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy „Spełnij życzenie”. W 2015 roku 
nasi pracownicy z własnej inicjatywy postanowili spełnić życzenia 75 biednych, bezdomnych lub osieroconych dzieci. Na liście 
dziecięcych życzeń znalazło się zarówno drugie śniadanie, jak i plecak szkolny czy rower. W ramach programu spełniania życzeń jeden 
z naszych pracowników finansuje kształcenie 15 dzieci. Nasze Centrum Biznesowe Asia Pacific Business Center w Singapurze od wielu 
lat współpracuje z organizacją non-profit TOUCH Community Services. W 2015 roku nasze pracownice, ubrane w tradycyjne sarongi 
i stylizacje charakterystyczne dla kampongów, poprowadziły wycieczkę historyczną dla 50 seniorów w ramach programu dla osób 
starszych TOUCH.

Pracownice Asia Pacifi  Business Center w Singapurze, ubrane w tradycyjne sarongi i stylizacje charakterystyczne dla kampongów.
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Partnerstwo w szkolnictwie wyższym

Co roku 30 000 studentów przechodzi od teorii do praktyki dzięki 
praktycznym zajęciom laboratoryjnym Rockwell Automation 
odbywającym się w ponad 100 uczelniach technicznych na całym 
świecie. Przez partnerstwo na polu edukacji studenci uczą się, jak 
wykorzystywać technologie automatyczne i informatyczne dla 
zapewnienia inteligentnej, bezpiecznej i zrównoważonej produkcji 
i działalności biznesowej. Kształcenie studentów to nie wszystko. 
Laboratoria służą do szkolenia klientów, przedstawicieli i innych 
partnerów, a także jako ośrodki badań, rozwoju i współpracy z 
lokalnymi liderami.

Nasze laboratoria uniwersyteckie działają w Brazylii, Chinach, 
Indiach, Korei Południowej, USA, Turcji i Wietnamie. W roku 2015 
otworzyliśmy Smart Lab, pierwsze przedsięwzięcie zorganizowane 
z Korea Polytechnic University w Seongnam. Studenci rozwijają tu 
umiejętności techniczne we współzależnych obszarach technolo-
gii operacyjnych i informacyjnych używanych we współczesnych 
inteligentnych zakładach i Connected Enterprises. Poza tym na 
uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju rozpoczęliśmy modernizację 
laboratorium ukierunkowaną na inteligentną produkcję i robotykę.

W Chinach otworzyliśmy też pięć nowych laboratoriów na 
uczelniach Lanzhou University of Technology, Guilin University of 
Aerospace Technology, Xiamen University, North China Electrical 
Power University i Zhejiang Industry Polytechnic College.

Zespoły z ponad 330 chińskich uczelni wyższych wzięły też udział 
w trzecim dorocznym konkursie Allen-Bradley System Application, 
współorganizowanym przez chińskie Ministerstwo Edukacji. 
Konkurs ten, jeden z najbardziej prestiżowych w chińskim sektorze 
automatyki, ma pobudzać zainteresowanie studentów i wykładow-

ców automatyką przemysłową, rozwijać umiejętności praktyczne, 
wspierać innowacyjność i pracę zespołową oraz wspomagać 
rozwój kolejnego uzdolnionego chińskiego pokolenia.

„Branża wytwórcza w Chinach przechodzi przeobrażenia. W związ-
ku z tym rośnie zapotrzebowanie na osoby z umiejętnościami z 
dziedziny automatyki przemysłowej” – wyjaśnia Joe Kann, wicepre-
zes Rockwell Automation ds. globalnego rozwoju. „Liczymy na 
współpracę z kolejnymi uczelniami chińskimi dzięki konkursowi 
promującemu osoby o zaawansowanych umiejętnościach z tego 
obszaru, które z kolei mogą być inicjatorami inteligentnej produkcji 
w Chinach.”

W USA Rockwell Automation z kilkoma partnerami, m. in. firmą 
Endress+Hauser, wsparli finansowo i technicznie oraz zapewnili 
wyposażenie do nowoczesnego edukacyjnego laboratorium 
sterowania procesami na Uniwersytecie w Purdue. Laboratorium 
jest platformą kształcenia przez doświadczenie w zakresie 
sterowania procesami dla uczelni w Purdue i siedmiu innych 
placówek w stanie Indiana. Zaplanowane jako wspólna, długoter-
minowa inwestycja w utalentowanych ludzi i zastosowania 
komercyjne, laboratorium ma zwiększyć zainteresowanie rozwo-
jem zawodowym w branży wytwórczej. Wielu studentów nie wie 
o dostępnych dla nich możliwościach kariery w nowych dziedzi-
nach powstających dzięki rozwojowi zaawansowanych technologii. 
Kolejnym celem są letnie warsztaty dla inżynierów pracujących w 
zawodzie. Będzie to okazja do poznania i sprawdzenia zintegrowa-
nych systemów sterowania procesami z pomocą wykładowców 
akademickich i praktyków z branży.

Firma Rockwell Automation gościła 22 profesorów na konferencji w uczelni technicznej Istanbul Technical University Lab. W ramach konferencji zorganizowano wycieczkę do 
pobliskiego zakładu Procter & Gamble.
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