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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  S P O Ł E C Z N A 
I   Z R Ó W N O W A Ż O N Y  R O Z W Ó J  
N A J W A Ż N I E J S Z E  Z A S A D Y

•  Szanujemy godność i działamy na rzecz 
poszanowania godności wszystkich 
pracowników, a nasze polityki i praktyki 
zostały opracowane z poszanowaniem praw 
człowieka przysługujących pracownikom.

•  Stosujemy zasady równego traktowania 
przy zatrudnianiu, nie stosujemy żadnych 
zabronionych prawem form dyskryminacji 
i staramy się traktować wszystkich 
pracowników w sposób uczciwy i godny.

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

•  Zależy nam, by stale 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 
opartego na zasadach i przepisach, którymi 
kierują się nasi pracownicy i dostawcy 
przy podejmowaniu decyzji i działań.

Pełny tekst polityki dotyczącej odpowiedzialności 
społecznej i zrównoważonego rozwoju można 
znaleźć na naszej stronie internetowej.
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Kilka słów od Blake'a Moreta
P R E Z E S A  i   D Y R E K T O R A 
G E N E R A L N E G O

Mam zaszczyt po raz pierwszy przedstawić moją wizję odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. 
Pracę w Rockwell Automation zacząłem 31 lat temu, a w lipcu 2016 r. zostałem prezesem i dyrektorem 
generalnym firmy. Jestem ogromnie dumny z tradycji troski o środowisko naturalne i jego ochrony, 
jaką odziedziczyłem i na tym dziedzictwie będę budował nasz dalszy rozwój. Jako jedna z najbardziej 
rozpoznawanych globalnych firm bardziej niż kiedykolwiek mamy dziś obowiązek dawać przykład 
naszym pracownikom, klientom, udziałowcom i społecznościom.

Rozpoczynamy naszą misję poprawy jakości życia czyniąc świat bardziej efektywnym 
i zrównoważonym. Rok 2016 był dla nas rokiem znaczących osiągnięć. Po raz kolejny Ethisphere 
Institute zaliczył nas do najbardziej etycznych przedsiębiorstw na świecie — World’s Most Ethical 
Companies; dołączyliśmy także do Dow Jones Sustainability North American Index. Newsweek umieścił 
nas w czołówce najbardziej ekologicznych przedsiębiorstw amerykańskich (7. miejsce). Szczególnie 
dumny jestem z tego, że poprawiło się bezpieczeństwo pracy w porównaniu z ubiegłorocznymi 
wynikami — pod względem bezpieczeństwa pracy znajdujemy się wśród najlepszych w naszej branży.

Moim priorytetem, jako Dyrektora Generalnego, jest eliminowanie wszelkich przejawów marginalizacji 
i angażowanie wszystkich. Co trzy lata przeprowadzamy wśród naszych pracowników ankietę 
dotyczącą zaangażowania — Global Voices (Głosy z całego świata). W 2016 r. utrzymaliśmy wysoki, 
stabilny poziom wskaźnika zaangażowania pracowników (Employee Engagement Index), znacznie 
wyższy niż inne porównywalne przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym. Uważam, że istnieje bliski 
związek pomiędzy dużym zaangażowaniem pracowników a lojalnością klientów. 

Jesteśmy globalnych liderem technologii, który całą swoją pasję i wiedzę angażuje w poprawę 
produktywności naszych klientów. W dzisiejszych czasach automatyka przemysłowa nie tyle służy 
zwiększaniu mocy produkcyjnych, co efektywności — czyli uzyskaniu wyższego poziomy wydajności 
przy wykorzystywaniu istniejących zasobów. Dzięki naszej innowacyjności i dogłębnemu zrozumieniu 
procesów przemysłowych, pomagamy klientom osiągnąć więcej przy wykorzystaniu mniejszych 
zasobów, poprzez bardziej inteligentne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone metody produkcji. 

Inwestowanie w nowe przełomowe innowacje jest dla nas równie ważne jak inwestowanie w rozwój 
naszych obecnych i przyszłych pracowników. Technika napędza nasz rozwój, ale zagrożeniem dla 
niego jest globalna luka kompetencyjna, na skutek której brakuje milionów fachowców. Jesteśmy 
wielkimi promotorami inicjatyw ustawicznego uczenia się, skierowanych zarówno do świeżo 
upieczonych absolwentów, jak i doświadczonych pracowników, w tym naszych i naszych klientów. W 
trosce o przyszłe kadry przeznaczamy tysiące godzin wolontariatu i miliony dolarów na programy FIRST 
(For Inspiration and Recognition of Science and Technology — na rzecz inspirowania i doceniania nauk 
ścisłych i technicznych) i STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) — promujące nauki ścisłe, 
techniczne, matematykę i inżynierię). Pracownicy chcą wiedzieć, że ich praca jest ważna, że otrzymają 
narzędzia i szkolenia, które zapewnią im sukces zawodowy i że będą mogli rozwijać swoją karierę.  

O te właśnie sprawy się troszczymy i w tych obszarach chcemy być liderem. Jesteśmy wdzięczni za 
dzielenie się z nami Waszym zainteresowaniem tymi tematami oraz zaangażowanie w realizację celów 
z nimi związanych. Z radością powitamy wszelkie przemyślenia i sugestie.

Z poważaniem,  

Blake D. Moret
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Od ponad dekady jesteśmy wymieniani 
w raporcie FTSE4Good Index of Companies 
dotyczącym przedsiębiorstw wykazujących się 
odpowiedzialnością społeczną

Jesteśmy w czołówce rankingu 
najbardziej ekologicznych 
przedsiębiorstw w USA — Top Green 
Companies in the U.S. (7. miejsce)

Po raz szósty znaleźliśmy się w rankingu najbardziej 
zrównoważonych przedsiębiorstw Ameryki Północnej —  
Dow Jones Sustainability North American Index

• 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 23% 
względem wartości podstawowej z 2008 
roku, zbliżając nas do zakładanego celu 
ograniczenia energochłonności o 30%.

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

• W 2016 r. aż 82% naszych odpadów nie trafiło 
na wysypiska, co jest wynikiem lepszym niż 
przewidywane roczny cel na poziomie 80%.

• Liczba zakładów, które uzyskały certyfikat 
systemu zarządzania środowiskowego 
ISO 14001: 22. 

• Uzyskaliśmy certyfikat Wisconsin Sustainable 
Business Council Green Masters Certification.

Odpowiedzialność biznesu
W  S K R Ó C I E  —  2 0 1 6  R .

SPRZEDAŻ —  5,9 mld USD
SKORYGOWANY ZYSK NA AKCJĘ — 5,93 USD

F I N A N S E

Z R Ó W N O W A Ż O N Y  R O Z W Ó J

• Innowacje
• Fachowa wiedza
• Kultura uczciwości i odpowiedzialność biznesu

W służbie 
klientom od 

113 lat
W PONAD 80 KRAJACH
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8,3 mln USD
W 2016 r. firma Rockwell Automation dokonała 
darowizn na całym świecie w formie pieniężnej 
i rzeczowej na edukację, pomoc społeczną, 
kulturę i sztukę oraz organizacje społeczne

Poinformowała o przeznaczeniu, na przestrzeni 
4 lat, 12 mln USD w formie pieniężnej 
i rzeczowej na realizację programu FIRST

 0,36
W 2016 roku poziom bezpieczeństwa w skali globalnej, 
mierzony wskaźnikiem ewidencjonowanych 
incydentów (0,36) utrzymał się na poziomie 
najlepszym w swojej klasie w porównaniu do 
średniego wskaźnika w sektorze prywatnym 
i średniego wskaźnika dla przedsiębiorstw 
produkujących systemy elektroniczne.

Zajęliśmy bardzo wysoką pozycję 
w rankingu 100 najatrakcyjniejszych 
pracodawców w Chinach

Edukacja  70%

Pomoc społeczna  19%

Kultura i sztuka  7%

Organizacje społeczne  4%

70% 

19% 

7% 
4% 

22 000 PRACOWNIKÓW –
 z czego ponad połowa poza 
USA

Piąty rok z kolei uzyskaliśmy 
najlepszą możliwą ocenę 
100% w raporcie organizacji 
Human Rights Campaign 
dotyczącym równego traktowania 
w miejscu pracy

Liczba zakładów certyfikowanych zgodnie ze 
standardem bezpieczeństwa i higieny pracy 
OHSAS 18001 : 14
 Zwycięstwo w konkursie organizowanym przez 
Ministerstwo ds. BHP w Singapurze — Singapore 
Ministry of Manpower’s Workplace Safety and 
Health Council’s Excellence Award

F I L A N T R O P I A

P R A C O W N I C Y

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

U C Z C I W O Ś Ć Z R Ó Ż N I C O W A N I E  D O S T A W C Ó W

Po raz ósmy na liście najbardziej etycznych 
przedsiębiorstw Świata — „World’s Most 
Ethical Companies“ — przygotowywanej 
przez  Ethisphere Institute

Wydaliśmy ponad 85 mln USD 
w blisko 725 amerykańskich firmach 
należących do przedstawicieli mniejszości, 
kobiet, osób homo- lub transseksualnych 
lub niepełnosprawnych weteranów.
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Z R Ó W N O W A Ż O N Y  R O Z W Ó J  | Klienci
Z Rockwell Automation stykasz się każdego dnia. Jesteśmy największym na świecie 

przedsiębiorstwem zajmującym się wyłącznie automatyką i informatyką przemysłową. 

Zatrudniamy 22 000 pracowników w ponad 80 krajach, którzy obsługują naszych 

klientów w niemal każdym sektorze przemysłu. Nasze produkty, rozwiązania i usługi są 

zaprojektowane tak, by spełniać oczekiwania naszych klientów, ograniczać całkowite 

koszty inwestycji, zmaksymalizować wykorzystanie aktywów, skrócić czas wprowadzania 

produktu/rozwiązania/usługi na rynek i zmniejszyć ryzyko biznesowe. Klienci korzystają 

z naszych innowacyjnych technologii, aby procesy, które stosują powodowały mniejsze 

zanieczyszczenia, były bezpieczniejsze, i efektywniej wykorzystywały energię, bez względu 

na to, czy chodzi o szybsze wprowadzenie na rynek leku ratującego życie, czy produkcję 

czystszej wody pitnej, czy też poprawę jakości waszych ulubionych produktów.

Rozwiązania informatyczne stanowią 
podstawę inteligentnej, bezpiecznej 
i zrównoważonej produkcji 
W dzisiejszych czasach rozwiązania informatyczne 
stanowią siłę napędową inteligentnych, 
bezpiecznych i zrównoważonych producentów 
wykorzystujących inteligentne urządzenia, 
które dzięki autoanalizie z wyprzedzeniem 
przeprowadzają diagnozę predykcyjną i szybko 
dostosowują się do zmian. Zintegrowane systemy 
sterowania i informatyczne pomagają działom 
produkcyjno-technicznym podejmować lepsze 
decyzje. Niezakłócony stały przepływ informacji 
pomiędzy pracownikami, procesami i technologiami 
w działalności globalnej i zdalnej usprawnia 
współpracę, przyspiesza rozwiązywanie problemów 
i podnosi produktywność. 

Tak właśnie wyobrażamy sobie działanie jako The 
Connected Enterprise. Dzięki naszej innowacyjności 
i wiedzy, pomagamy naszym klientom i partnerom 
wykorzystywać wschodzące technologie, aby 
uzyskać jak najwięcej z podejmowanych działań 
i inwestycji produkcyjnych i by proces produkcji 
był inteligentniejszy, bezpieczniejszy i bardziej 
zrównoważony.

Nasz wieloletni klient Wonderful Pistachios 
zbudował nowy zakład produkcyjny w Kalifornii, 
w którym nasza technologiczna platforma 
sterowania zarządza przetwarzaniem 2,5 mln 
kg orzeszków dziennie. Automatyzacja zakładu 
obejmuje inteligentne modułowe rozdzielnice 
napędowe domyśle skonfigurowane przy pomocy 
oprogramowania, które w czasie rzeczywistym 
gromadzi dane produkcyjne i diagnostyczne, 
informacje o tendencjach oraz inne istotne 
parametry. Operatorzy zakładu mają dostęp 

do danych bezpośrednio 
z poziomu sterownika i mogą 
generować raporty z produkcji za 
wcześniejsze okresy, aby określić 

— i w razie potrzeby skorygować 
— zmienne produkcyjne, takie 
jak temperatury suszenia czy 
szybkość prażenia. Pierwotnie 
szacowany poziom produkcji 

w nowym zakładzie wzrósł o 15%, co pozwoliło 
firmie Wonderful Pistachios zaspokoić rosnące 
światowe zapotrzebowanie na ich pyszną przekąskę.

Oprócz konieczności zarządzania zużyciem 
podstawowych materiałów i recepturami, 
producenci wyrobów farmaceutycznych muszą 
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także utrzymywać ściśle określoną temperaturę 
i poziom wilgotności. Zakład GlaxoSmithKline 
w Zebulon (Karolina Płn.) wytwarza 500 wyrobów 
(30 różnych marek) w środowiskach o kontrolowanej 
temperaturze i wilgotności, aby zapewnić 
integralność produktu. Ale otwarty 30 lat temu 
zakład posiadał dwudziestoletni system zarządzania 
środowiskiem produkcyjnym i przestarzały 
system zarządzania budynkami. Dzięki naszym 
technologiom rozproszonego sterowania zakład 
został unowocześniony i zintegrował swoje systemy 
zarządzania środowiskiem produkcji i budynkiem, 
zoptymalizował produkcję, ograniczył zużycie energii, 
zwiększył przejrzystość danych gromadzonych 
w systemach i ich dostępność dla operatorów.

8 tys. pracowników szpitala York Teaching Hospital 
NHS Foundation Trust w Wielkiej Brytanii leczy 
rocznie ponad 700 tys. pacjentów, a jego poziom 
zużycia energii w tym procesie jest zbliżony do 
poziomu zużycia energii przez niewielkie miasto. 
Kiedy nadszedł wreszcie czas wymiany infrastruktury 
energetycznej placówki, która powstała w latach 70-
tych ubiegłego wieku, szpital postanowił skorzystać 
z tej okazji, by wprowadzić istotne zmiany w sposobie 
pozyskiwania i zużywania energii elektrycznej 

i cieplnej. Ten system sterowania energią opiera się 
na naszej technologii. To ona umożliwia szpitalowi 
gromadzenie danych z liczników gazu, pary, prądu 
i ciepła co 30 minut i pomoże szpitalowi uzyskać 
większą elastyczność w wykorzystywaniu energii, 
ograniczyć jej zużycie i zmniejszyć ślad węglowy.

Czołowi producenci postrzegają 
troskę o bezpieczeństwo jako przejaw 
odpowiedzialności społecznej i podatkowej
Jako światowy lider w dostarczaniu automatyki 
dla przemysłowych systemów bezpieczeństwa 
pomagamy producentom tworzyć bezpieczne, 
zrównoważone i wydajne procesy produkcyjne. 
Prowadzone badania wskazują, że producenci 
uzyskują większą wydajność produkcji i poprawiają 
bezpieczeństwo pracowników, jeśli wdrażają 
wszechstronne programy obejmujące kwestię kultury 
bezpieczeństwa, procedury zgodności z przepisami 
zakładu i rozwiązań technicznych i inwestują 
w nowoczesne technologie bezpieczeństwa 
i automatyzacji. Dla tych najlepszych producentów 
zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy 
to kwestia odpowiedzialności społecznej 
i podatkowej. Inwestycja w bezpieczeństwo 
to inwestycja w produktywność.

Rockwell Automation Technologies 
uczestniczy w zrównoważonym 
winogrodnictwie 

Zrównoważone winogrodnictwo jest priorytetem 
Yalumba — najstarszej australijskiej rodzinnej winnicy, 
gdzie cały proces się zaczyna i rozszerza na każdy 
aspekt wytwarzania wina, jego produkcji, pakowania 
i dystrybucji.

Należąca do niej wytwórnia win Oxford Landing Estate 
Winery jest wielokrotnie nagradzanym, przyjaznym 
środowisku zakładem wykorzystującym nasze zaawansowane 
technologie automatyzacji i sterowania procesami w celu 
poprawy efektywności, jakości i zrównoważenia produkcji. 
Obejmuje to system chłodzenia z opcją obciążenia 
pozaszczytowego, aby obniżyć zużycie energii elektrycznej 
i koszty energii poprzez maksymalizację wydajności 
sprężarek. Ponadto gorący amoniak z obiegu powrotnego 
wykorzystywany jest do grzania wody używanej do mycia 
zbiorników w całym zakładzie. Wytwórnia wina posiada także 
własną oczyszczalnię ścieków w obiegu zamkniętym.
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W dzisiejszych czasach różne procesy produkcyjne 
są ze sobą coraz bliżej powiązane, co stwarza nowe 
możliwości zwiększania bezpieczeństwa i poprawy 
efektywności. W przedsiębiorstwie typu Connected 
Enterprise, w którym mechanizmy bezpieczeństwa 
i sterowania tworzą jedną architekturę, specjaliści mają 
dostęp do gromadzonych w czasie rzeczywistym 
danych dotyczących bezpieczeństwa i procesów 
produkcyjnych. Specjaliści od bezpieczeństwa uzyskują 
nowy obraz zachowań pracowników, pracy urządzeń, 
przyczyn wstrzymania produkcji ze względów 
bezpieczeństwa oraz nieprawidłowości i trendów 
bezpieczeństwa. Analityk LNS Research, Peter Bussey, 
zauważył: „Dzięki zdolności gromadzenia i analizowania 
ogromnej liczby danych dotyczących produkcji 
i systemu bezpieczeństwa, zamiast tylko opisywać, co 
poszło nie tak, specjaliści od bezpieczeństwa są w stanie 
przede wszystkim przewidywać potencjalne zdarzenia 
niebezpieczne i zapobiegać im“. 

Takie podejście wykracza daleko poza identyfikację 
miejsc, gdzie dochodzi do urazów w danym zakładzie 
i pozwala na wskazanie wspólnych obszarów w całym 
przedsiębiorstwie, gdzie urazy, zdarzenia potencjalnie 
niebezpieczne i zatrzymania produkcji ze względów 
bezpieczeństwa mogą mieć wpływ zarówno na 
bezpieczeństwo pracowników, jak i produktywność.

Zdobywcy nagrody za bezpieczeństwo 
w pracy Safety Excellence dowodzą, że 
bezpieczeństwo ma wartość dla biznesu

W 2016 r. wśród laureatów naszej dorocznej nagrody 
Manufacturing Safety Excellence Award znalazły się bardzo 
różne firmy z całego świata. Otrzymują ją najbezpieczniejsze 
firmy i zakłady produkcyjne z całego świata. 

MESNAC, dostawca maszyn do produkcji gumy i opon 
z Chin, stosuje w swoich urządzeniach rozwiązania 
z zakresu bezpieczeństwa, które zwiększają 
produktywność. „Pomagamy naszym klientom 
zrozumieć, że bezpieczeństwo nie musi wpływać na 
koszty produkcji“ — mówi Mingjin Yu, wiceprezes 
MESNAC. „Koncentracja na względach bezpieczeństwa 
pozwoliła nam wejść na nowe rynki na całym 
świecie. Budujemy maszyny w oparciu o najsurowsze 
światowe standardy bezpieczeństwa, a jednocześnie 
poprawiamy naszą kulturę bezpieczeństwa“.   

OCME, globalny producent sprzętu pochodzący 
z Włoch, współpracuje z zespołami projektowymi 
oraz BHPiOŚ swoich klientów, pomagając im dbać 
o to, by sprzęt spełniał wymogi w obu obszarach. 

„Stosujemy rygorystyczne standardy bezpieczeństwa 
przy projektowaniu naszych urządzeń“ — mówi 
Antonino Eneide, dyrektor ds. projektów i portfela 
OCME. „Wychodzimy jednak poza stosowanie się 
do przepisów dostarczając systemy, które pomagają 
zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność zakładów 
naszych klientów“.

Yuhan-Kimberly zwiększa wydajności 
i poprawia bezpieczeństwo dzięki 
pojedynczej platformie sterowania 
Skutkiem wzrostu liczby ludności w Azji jest zwiększony 
popyt na wyroby, takie jak chusteczki higieniczne, 
papier toaletowy czy ręczniki kuchenne. Aby sprostać 
zapotrzebowaniu, Yuhan-Kimberly, czołowy azjatycki 
producent produktów higieny osobistej i domowej, 
zmodernizował za pomocą technologii Rockwell 
Automation swój system automatyki w koreańskim 
zakładzie Kimcheon. W ramach modernizacji, kwestie 
dotyczące bezpieczeństwa maszyn zostały zintegrowane 
z pojedynczą platformą sterowania, dzięki czemu zakład 
mógł jednocześnie poprawić wydajności i bezpieczeństwo.
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MESNAC i OCME otrzymały nagrody za koncentrację 
na kwestiach bezpieczeństwa w skali całego 
przedsiębiorstwa. Dana Incorporated, globalny 
dostawca mechanizmów napędowych, otrzymała 
nagrodę w kategorii zakładów za program 
bezpieczeństwa zakładu produkcyjnego Fort Wayne 
w stanie Indiana. „Ponieważ bezpieczeństwo jest 
tak widocznym aspektem naszej codziennej pracy, 
pracownicy czują się upoważnieni do rozpoznawania 
i zgłaszania potencjalnych zagrożeń, gdy tylko je 
zauważą“ — powiedział Jeff LaBelle, kierownik ds. BHP, 
Dana Incorporated. „Dodatkową korzyścią jest, że 
oprócz ograniczania ryzyka, uwagi pracowników także 
pomagają poprawić wydajność, jakość i efektywność“.

Zgodność produktu z przepisami oraz 
Przejrzyste zasady ujawniania informacji
Podobnie jak nasi klienci, my też musimy spełniać 
tysiące wymagań, norm, atestów i przepisów 
dotyczących wyrobów. Co roku różne kraje, regiony 
i stany wprowadzają nowe zasady dotyczące 
efektywności energetycznej, bezpieczeństwa, substancji 
niebezpiecznych i gwarancji dbałości o produkt. Zasady 
te wymagają prowadzenia szczegółowej dokumentacji 
potwierdzającej ich przestrzeganie. 

W 2016 r., po wprowadzeniu nowej wersji chińskich 
przepisów dotyczących ograniczenia stosowania 
substancji niebezpiecznych (RoHS), bez problemu 
przystosowaliśmy się do nowych wymogów 
dotyczących ujawniania informacji i oznakowania 
zanim w lipcu ostatecznie weszły w życie. 
Odnotowujemy też ciągły postęp w spełnianiu 

wymogów unijnej dyrektywy RoHS dotyczącej 
ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych. 
Blisko 90% naszych wyrobów już spełnia 
ograniczenia wprowadzone tą Dyrektywą, choć 
obowiązywać one będą dopiero od lipca 2017 r.

W oczekiwaniu na przyjęcie unijnej dyrektywy 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią, oceniliśmy efektywność energetyczną 
naszych standardowych napędów. Co ciekawe, 
przepisy dotyczące naszych napędów nie 
zostały jeszcze wydane i nie obowiązują żadne 
obowiązkowe wymogi w tym względzie. Ponieważ 
jednak opublikowano standard wyjaśniający, jak 
należy wykazywać zgodność z tymi przepisami, 
kontynuowaliśmy prace nad efektywnością. 

Aby spełnić wymogi amerykańskiej ustawy Dodda-
Franka określającej zasady zgłaszania tzw. „minerałów 
spornych“, poczyniliśmy istotne postępy, jeśli chodzi 
o nasze możliwości pozyskiwania danych od 
dostawców. Nadal uzyskiwaliśmy wysokie oceny od 
podmiotów zewnętrznych, weryfikujących nasze 
procesy i przestrzeganie Wytycznych OECD dotyczących 
należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych 
konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Te wytyczne 
mają na celu wspomaganie przedsiębiorstw 
w działaniach na rzecz poszanowania praw człowieka 
i unikania przyczyniania się do konfliktów poprzez 
podejmowanie decyzji o zakupie minerałów i praktyki 
stosowane przez przedsiębiorstwa w tym względzie.

Pismo Smart Manufacturing 
docenia nasze kierownictwo 
Pismo Smart Manufacturing umieściło 
Keitha Nosbuscha, Prezesa i byłego 
Dyrektora Generalnego oraz Sujeeta 
Chanda, Starszego Wiceprezesa 
i Dyrektora Technicznego na 
swojej liście „30 Wizjonerów“. Lista 
wymienia zasłużone „osoby z branży 
produkcyjnej, które wykazały się 
dalekowzrocznością w opracowywaniu 
nowatorskich technologii cyfrowych 
i wprowadzają branżę produkcyjną 
w nową erę konkurencyjności“.

Keith Nosbusch,  
prezes i były dyrektor generalny

Sujeet Chand, starszy wiceprezes 
i dyrektor techniczny
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Odzyskane 82%
 

procent odpadów 
wytworzonych w 2016 r.

Wyniki środowiskowe
W 2016 r. znaleźliśmy się w czołówce najbardziej 
ekologicznych przedsiębiorstw w USA — Top Green 
Companies in the U.S. (7. miejsce) — jednego z „Zielonych 
Rankingów“ Newsweeka, należących do najbardziej 
poważanych na świecie klasyfikacji oceniających wpływ 
przedsiębiorstw na środowisko. Gazeta ta, wraz z Corporate 
Knights oraz HIP (Human Impact + Profit) Investor Inc., 
oceniła 500 największych spółek giełdowych świata. 
Analizowali szereg wskaźników, w tym dotyczących energii, 
gazów cieplarnianych, wody i odpadów. Choć nasz poziom 
kapitalizacji rynkowej jest 
zbyt niski, by uwzględnić 
nas w rankingu globalnym, 
nasz wynik dorównywał 
spółkom ujętym 
w rankingu światowym 
Full World Top 20. 

Nasz zakład w Szanghaju 
(Chiny) także został 
doceniony za swoje wskaźniki środowiskowe 
i znalazł się wśród 10 przedsiębiorstw najbardziej 
dbających o środowisko — „Top 10 Credit 
Enterprise of Environmental Protection“, wybrany 
spośród tysięcy międzynarodowych i chińskich 
państwowych przedsiębiorstw w dystrykcie Pudong. 

Naszym priorytetem jest efektywne wykorzystywanie 
zasobów w celu ograniczenia zużycia energii i wody 
i wytwarzania odpadów. Większość zużywanej 
energii wykorzystujemy do oświetlania, ogrzewania 
i chłodzenia naszych budynków. Stąd większość 

emisji CO2, w której mamy udział to emisja pośrednia, 
powstająca w elektrowniach, a nie bezpośrednio 
w naszych zakładach. Jest to emisja zaliczana do 
Poziomu 2, natomiast emisja bezpośrednia związana 
z prowadzoną przez nas działalnością stanowi 
emisję Poziomu 1. W 2016 r. znów zbliżyliśmy się 
do wyznaczonego na 2022 r. celu dotyczącego 
gazów cieplarnianych, zakładającego zmniejszenie 
emisji znormalizowanego CO2o 30% w stosunku 
do wartości podstawowej z 2008 r. Od 2008 r. 
ograniczyliśmy energochłonność o 23%. W 2016 
r. ograniczyliśmy emisję CO2 liczoną rok do roku. 

(Zobacz wykresy na str. 14).

Prowadzimy pomiary i składamy 
raporty zużycia energii i emisji 
węgla w 300 obiektach, w tym 
w 16 głównych zakładach 
produkcyjnych i magazynach. 
W tych zakładach energia 
stanowi niewielki ułamek 

łącznych kosztów produkcji. Podczas modernizacji 
obiektów, systemów i procesów szukamy możliwości 
ograniczania wpływu na środowisko. Na przykład 
w naszym zakładzie Richland Center w stanie Wisconsin 
w ubiegłym roku stwierdzono ograniczenie zużycia energii 
o 26%, a gazu ziemnego o 41% w ciągu pierwszego roku 
od zamontowania nowego dachu. W nowym dachu 
usunięto pewne drobne nieszczelności i zastosowano 
lepszą izolację, co ograniczyło zapotrzebowanie na ciepło 
i chłodzenie. Zakład odnotował znaczny spadek kosztów 
chłodzenia w miesiącach letnich. Nowa dachowa centrala 
wentylacyjna i wymiana oświetlenia na ledowe także 

Z R Ó W N O W A Ż O N Y  R O Z W Ó J  | 

Przedsiębiorstwo
Naszą misją jest poprawa jakości życia poprzez bardziej efektywne i zrównoważone wykorzystywanie 

zasobów świata, a jej realizacja zaczyna się od nas samych i tego, co robimy każdego dnia. W 2016 

r. nadal cieszyliśmy się opinią lidera zrównoważonej działalności w ocenach wiodących indeksów 

i organizacji. Po raz szósty znaleźliśmy się w rankingu najbardziej zrównoważonych przedsiębiorstw 

Ameryki Północnej — Dow Jones Sustainability North American Index. Znalezienie się na tej liście jest 

pragnieniem wielu przedsiębiorstw, a te, którym się to udaje, prześcigają swoich konkurentów pod 

względem gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi. Ponadto, zostaliśmy włączeni do indeksu 

spółek FTSE4Good — na ten sukces pracowaliśmy ponad 10 lat.
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przyczyniły się do oszczędniejszego korzystania z zasobów.

Nadal odczuwamy pozytywne efekty środowiskowe 
naszego zielonego dachu zainstalowanego na budynku 
naszej centrali w Milwaukee w stanie Wisconsin, który 
otrzymał certyfikat LEED, a także naszej farmy słonecznej 
w zakładzie Mequon w stanie Wisconsin.

Jeśli chodzi o wodę, naszym celem jest utrzymanie 
rocznego zużycia na tym samym poziomie. Woda 
jest wykorzystywana przede wszystkim do picia, 
celów gospodarczych i sanitarnych, a także do 
chłodzenia i czyszczenia podczas procesów 
produkcyjnych. Z czasem udało nam się ograniczyć 
jej zużycie do rekordowo niskiego poziomu. 
W Brazylii trwająca dwa lata susza wzmogła 
konieczność ograniczania zużycia i zapotrzebowania 
z miejscowych źródeł zasilania. W naszym zakładzie 
w Jundiai zainstalowano nowe 5000-litrowe 
zbiorniki na wodę do odzyskiwania wody 
skraplającej się w urządzeniach klimatyzacyjnych 
obiektu. Wodę tę wykorzystuje się miedzy innymi 
do podlewania ogrodów i mycia podłóg.

Co roku wyznaczamy sobie cel, by powtórnie 
wykorzystywać lub odzyskiwać 80% wytwarzanych 
odpadów — w 2016 r. 82% odpadów ostatecznie 
nie trafiło na wysypisko. Recyklingowi poddajemy 
wiele z naszych strumieni odpadów. Na przykład 
współpracujemy z SIMS Recycling Solutions, aby 
w sposób odpowiedzialny prowadzić recykling 
sprzętu elektronicznego i komputerowego 
wycofywanego z eksploatacji. W ciągu jednego 

roku wysłaliśmy do SIMS ponad 417 000 kg 
odpadów elektronicznych. Ilość odzyskanego 
i przetworzonego materiału wyniosła tyle co 
równowartość blisko 440 000 litrów benzyny 
i ponad 2400 baryłek ropy, zasadzenia 26 700 drzew 
i wycofania z ruchu 230 samochodów.

Wszystkie nasze obiekty muszą przestrzegać 
lokalnych przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa, a także naszych 
własnych rygorystycznych polityk i procedur. Aby 
zapewnić dalsze wprowadzanie udoskonaleń 
dotyczących BHP i środowiska, wykraczających 
poza wymagane przepisami minimum, co roku 
przeprowadzamy wszechstronne oceny w wielu 
naszych zakładach produkcyjnych, magazynach 
i lokalizacjach centrów badawczych. W 2016 r., 
przeprowadziliśmy 54 audyty wewnętrzne.

Ponadto przyjęliśmy 17 wizyt przedstawicieli 
organów nadzorujących ochronę środowiska i BHP. 
Departament Zasobów Naturalnych stanu Wisconsin 
wydał dla naszej centrali w Milwaukee, Wisconsin 
jedno ostrzeżenie o niespełnieniu wymogów 
dotyczących luki administracyjnej w zakładowym 
planie działania na wypadek wycieku, która już została 
usunięta, w ten sposób kończąc sprawę. Zakład 
w Mequon, Wisconsin, otrzymał od amerykańskiej 
agencji rządowej ds. BHP — OSHA upomnienie 
i mandat w wysokości 5500 USD w związku 
z wypadkiem przy przeładunku materiałów. Sprawa 
została przez nas zbadana. Podjęto działania 
naprawcze.

Pracownicy z Aarau szkolą się wśród drzew 
Szkolenie naszych pracowników z Aarau w Szwajcarii odbyło się na łonie natury, z wykorzystaniem 
sprzętu asekuracyjnego. Zamiast na platformach w zakładzie, pracownicy spędzili dzień w parku 
linowym, gdzie przemieszczali się i wspinali na drzewa mierzące od 3 do 15 metrów.
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Ponowne wyróżnienie dla 
Asia Pacific Business Center 
Szósty rok z rzędu Ministerstwo ds. BHP w Singapurze 
uhonorowało nasze centrum Asia Pacific Business Center 
(APBC) nagrodą Excellence Award. APBC jest jedną 
z dwóch organizacji, które otrzymały tę prestiżową 
nagrodę za bezpieczeństwo. „Ciesząc się z tego, sukcesu 
musimy pamiętać, by nadal stosować się do wymogów 
bezpieczeństwa i stosować najwyższe standardy 
BHP“, powiedział dyrektor zakładu Oh Ling Ling. 
„Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników zawsze 
musi stać na pierwszym miejscu“. MOM/WSHC docenił 
troskę APBC o bezpieczeństwo już po raz dziewiąty.
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B E Z P I E C Z E Ń S T W O
Mamy 22 zakłady 
z certyfikatem systemu zarządzania 

środowiskiem ISO 14001 — ostatnim 

zakładem który uzyskał ten certyfikat jest 

Gdańsk — oraz 14 z certyfikatem 
OHSAS 18001 standardu z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Bezpieczeństwo pracowników na najwyższym 
światowym poziomie
Poziom bezpieczeństwa w naszych zakładach w skali 
globalnej, mierzony wskaźnikiem ewidencjonowanych 
incydentów (RCR) utrzymał się na najwyższym poziomie 
w porównaniu ze średnim wskaźnikiem w sektorze 
prywatnym i przedsiębiorstw produkujących systemy 
elektroniczne. Ten wskaźnik jest jednym z trzech miar 
bezpieczeństwa pracowników, dla których monitorujemy 
12-miesięczną średnią kroczącą, co pozwala nam 
obserwować zachodzące trendy. Na koniec 2016 r. 
osiągnęliśmy wyniki lepsze od zakładanych we wszystkich 
trzech aspektach bezpieczeństwa. (Zobacz wykresy na str. 
15.) Jesteśmy wdzięczni naszym pracownikom, że nadal 
pracują w sposób bezpieczny, ale wiemy także, że dążąc do 
realizacji naszej wizji miejsca pracy bez wypadków, musimy 
być coraz lepsi.

W ubiegłym roku większość naszych działań koncentrowała 
się na identyfikowaniu różnych rodzajów ryzyka w miejscu 
pracy, ocenie jego skali i ograniczaniu go. Usprawniliśmy 
nasze podstawowe narzędzie — Ocenę Istotnego Ryzyka 
— opracowując bardziej przejrzyste definicje rożnych 

rodzajów ryzyka i poziomów ryzyka w naszych zakładach 
produkcyjnych. Nasz dział BHPiOŚ współpracował 
z zespołem wsparcia zaawansowanych procesów i operacji 
(Advanced Process and Operations Support) przy ocenie 
i ograniczaniu ryzyka związanego z przeładunkiem 
i transportem ładunków. Zespoły opracowały specjalny 
protokół identyfikowania i bezpiecznego przemieszczania 
takich ładunków.

Urazy przemysłowe związane z ergonomią stanowiły 
30% wszystkich ewidencjonowanych zdarzeń. Aby 
wzmocnić proces i ograniczać ryzyko, wprowadziliśmy 
wytyczne dotyczące ergonomii w projektowaniu — 
Ergonomics Design Guidelines, na które uzyskaliśmy 
licencje Humantech. Przygotowaliśmy Warsztaty 
Zespołu ds. Ergonomii, aby w oparciu o te wytyczne 
szkolić lokalne zespoły i poprawić sposób poruszania 
się pracowników w obszarach produkcyjnych. W 2016 
r. prowadziliśmy warsztaty w naszych 25 największych 
lokalizacjach i przeszkoliliśmy ponad 400 osób.

Aby ograniczyć ryzyko, na jakie narażeni są nasi pracownicy 
w terenie w lokalizacjach klientów, objęliśmy naszym 
programem dotyczącym zwiększania świadomości 

Rockwell Automation 
sponsorem 40. punktu rowerów 
publicznych w Milwaukee
Nasz prezes i dyrektor generalny Blake 
Moret (po lewej stronie) wraz z burmistrzem 
Milwaukee (stan Wisconsin) Tomem Barrettem 
uroczyście otworzyli 40. miejski punkt 
rowerów publicznych Bublr zlokalizowany 
przy naszej centrali. Jesteśmy największą firmą 
w Milwaukee sponsorującą punkty Bublr.

Pracownicy aktywnie działający na 
rzecz odpowiedzialnego wykorzystania 
i ochrony środowiska
Dzień Ziemi zawsze jest okazją dla tysięcy naszych pracowników 
do włączenia się w ochronę środowiska. Nasze zakłady w Tecate 
(Meksyk) i w Mequon (Wisconsin) podarowały pracownikom tysiąc 
drzew do posadzenia w domu. Pracownicy z Tecate posadzili także 
drzewa wokół miejscowej szkoły. Zakład w Gdańsku podarował 
42 drzewa pobliskiemu przedszkolu. Nasi pracownicy z Phoenix 
(Arizona) obsadzali klomby, a pracownicy Richland Center 
(Wisconsin) przerobili stare palety na skrzynie na kwiaty, które zostały 
następnie sprzedane na aukcji na rzecz miejscowych organizacji 
charytatywnych. Nasz zakład w Ladysmith (Wisconsin) otworzył 
pierwszy ogród prowadzony przez lokalną społeczność, gdzie do 
budowy skrzyń do uprawy wykorzystano odpady z zakładu.

Pracownicy z Tecate posadzili drzewa na terenie 
miejscowej szkoły
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zagrożeń — SafeStart Advanced Awareness Program — 
nasze zakłady w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
(region EMEA). Ponad 450 pracowników z regionu EMEA 
uczestniczyło w tych behawioralnych szkoleniach z zakresu 
bezpieczeństwa, wykorzystujących techniki ograniczania 
błędów krytycznych (Critical Error Reduction) do redukowania 
liczby błędów wynikających z pośpiechu, frustracji, 
zmęczenia i innych stanów umysłowych. Od 2015 r., kiedy to 
wprowadziliśmy program SafeStart w Ameryce Północnej, 
przeszkoliliśmy ponad 1500 pracowników w terenie. W 
przyszłym roku wprowadzimy program w naszych zakładach 
w Ameryce Południowej i w regionie Azji i Pacyfiku.

Zaangażowani pracownicy dbający o efekty 
swojej pracy

Zaangażowani pracownicy dostarczają więcej korzyści 
naszej firmie i klientom. Kiedy współpracownicy wykazują 
się zaangażowaniem — wiedzą, rozumieją i wierzą, że to 
co robią, ma znaczenie — wtedy dają z siebie wszystko.

Co trzy lata przeprowadzamy wśród naszych pracowników 
ankietę dotyczącą zaangażowania — Global Voices 
(Głosy z całego świata). Pracownicy wskazują, w czym 
jesteśmy dobrzy, a co moglibyśmy poprawić. Informacje 
zebrane w ostatniej ankiecie przeprowadzonej w 2013 r. 
miały wpływ na wiele nowych narzędzi i zasobów, jakie 
wykorzystujemy, by współpracować i działać w bardziej 
inteligentny sposób.

W 2016 r. ponad 17 tys. pracowników i wykonawców wzięło 
udział w ankiecie Global Voices (Głosy z całego świata). 
Utrzymaliśmy stabilny wysoki wskaźnik zaangażowania 
pracowników (Employee Engagement Index) na poziomie 
79%, co jest wynikiem znacznie powyżej wyników 
w porównywalnych przedsiębiorstwach o zasięgu 
globalnym, szczególnie wartym odnotowania w roku 
trudnym gospodarczo. Poziom zaangażowania był podobny 
we wszystkich jednostkach biznesowych, na wszystkich 
stanowiskach i we wszystkich regionach. Prawie trzy czwarte 
pracowników, którzy brali udział w ankiecie w 2013 i 2016 r., 
stwierdziło, że „informacje zebrane w poprzedniej ankiecie 
zostały wykorzystane do wprowadzenia pozytywnych zmian“.

Pracownicy wskazali na nasze najmocniejsze strony, 
które stanowią odzwierciedlenie miejsca pracy opartego 
na zasadach etycznych (o czym mowa w dalszej 
części) i równym traktowaniu oraz zaangażowaniu 
w robienie tego, co leży w najlepszym interesie klienta. 
Pracownicy zwracali uwagę, że mają zaufanie do kadry 
kierowniczej wyższego szczebla i są zadowoleni z relacji 
ze swoimi kierownikami; blisko 78% odpowiedziało 
„Mój kierownik troszczy się o mnie“. Ten wynik jest 
lepszy o 15 punktów od danych normatywnych. 
Ogólnie w tej ankiecie w 10 pytaniach uzyskaliśmy 
wynik o co najmniej dziesięć punktów wyższy niż 
dane normatywne z innych firm, w tym „Polecił(a)
bym Rockwell Automation jako dobre miejsce pracy“.

Wycieczka po zakładzie dla przedszkolaków pod hasłem „Bezpieczna 
Produkcja“ 
Nasz zakład w Katowicach zaprosił dzieci z miejscowego przedszkola na wycieczkę po naszym 
zakładzie dotyczącą bezpieczeństwa produkcji. Dzieci ubrane w środki ochrony osobistej, w tym 
kaski, kamizelki i gogle ochronne odwiedziły halę produkcyjną, magazyn, komorę lakierniczą 
i laboratoria. Specjaliści ds. BHP opowiadali dzieciom o zagrożeniach związanych z różnymi 
procesami produkcyjnymi i pokazywali bezpieczne zachowania.
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Uhonorowani pracownicy 
W ubiegłym roku nasi koledzy zostali uhonorowani przez kilka 
organizacji branżowych za ich szczególne zaangażowanie 
zawodowe i na rzecz firmy.

•  The National Academy of Human Resources (Krajowa Akademia 
Zasobów Ludzkich) wybrała Susan Schmitt, starszą wiceprezes 
ds. zasobów ludzkich, na swojego członka. Susan dołączyła do 
elitarnej grupy ekspertów. Od 1992 r., kiedy powstała NAHR, na 
jej członków wybrano zaledwie 168 osób — jest to najwyższy 
zaszczyt, jaki może spotkać specjalistę z zakresu zasobów ludzkich.

•   Manufacturing Institute zgłosił Teri Blumenthal, dyrektor 
zakładu w Ladysmith, oraz Jezabel Cardenas, kierownik ds. BHP 
w zakładzie w Monterrey, do kobiecej nagrody branżowej „2016 
Women in Manufacturing STEP (Science, Technology, Engineering 
and Production) Ahead Awards“. Nagrodę przyznaje się kobietom 
za szczególne osiągnięcia w branży produkcyjnej.

•  Stowarzyszenie kobiet-inżynierów — The Society of Women 
Engineers (SWE) przyznało naszemu zespołowi ds. Ryzyka 
związanego z ujawnianiem wewnętrznych informacji poufnych — 
Insider Risk Team — kierowanego przez Dawn Cappeli, dyrektor 
generalną ds. bezpieczeństwa informacji, nagrodę Global 
Team Leadership. SWE przyznaje tę nagrodę zróżnicowanym 
geograficznie zespołom mającym szczególne zasługi 
w zarządzaniu kwestiami projektowymi i technicznymi.

Odkąd w 2008 r. rozpoczęliśmy 
realizację programu Kultura 
Równego Traktowania, możemy 
pochwalić się wyjątkowymi 
osiągnięciami, jeśli chodzi 
o liczbę kobiet i osób o rożnym 
kolorze skóry wśród naszych 
pracowników w USA.

Trend na przestrzeni 9 lat, na dzień 1 paź. 2016 r.

Wymierne wyniki

Wzrost zróżnicowania pod względem koloru skóry i płci 
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Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla we 
włączania zasad równego traktowania w cele i praktyki 
naszej firmy także uznano za nasz mocny punkt oceniany 
17 punktów powyżej normy. Wierzymy, że nasze 
zbiorowe indywidualne doświadczenia pozwalają nam 
lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów. Doceniając 
talenty, cechy, punkty widzenia i życiowe doświadczenia, 
które budują indywidualność każdego z nas — w tym 
wiek, pochodzenie etniczne, płeć, rasę i orientację 
seksualną — tworzymy społeczność pełną talentów, 
pasji i różnorodnych pomysłów. Ta kultura wsparcia 
pozwala także naszym pracownikom bez względu na 
to, w której części świata pracują, czuć, że są doceniani, 
zaangażowani, wspierani i szanowani.

W 2016 r. rozszerzyliśmy zakres szkolenia dotyczącego 
świadomego przywództwa opartego na równym 
traktowaniu — Conscious and Inclusive Leadership — 
zainicjowanego w 2015 r. Ponad 600 członków wyższej 
kadry kierowniczej z całego świata uczestniczyło w tym 
programie, którego celem jest pomaganie kadrze 
kierowniczej w ograniczaniu wpływu uprzedzeń 
na relacje z innymi i decyzje. Rozszerzyliśmy także 
zasięg innego szkolenia z zakresu przywództwa 
i coachingu zapoczątkowanego w 2015 r., którego 
celem jest zwiększanie liczby kobiet przygotowanych 
do piastowania stanowisk dyrektorskich i wyższych. 
Wszystkie nasze panie wiceprezes i panie dyrektor 
uczestniczyły w szkoleniu, a w 2017 program dotrze do 
szerszego kręgu pracowników. 

Kultura uczciwości na czele listy 
najważniejszych czynników wpływających na 
zaangażowanie pracowników
Nasi pracownicy wskazywali na kulturę uczciwości 
jako jeden z czynników najsilniej wpływających na 
zaangażowanie. W ankiecie Global Voices (Głosy z całego 
świata) przeprowadzonej w 2016 r. 91% respondentów 
odpowiedziało: „Mój kierownik postępuje w sposób etyczny 
i uczciwy“. To 19 punktów powyżej wyniku normatywnego 
w innych firmach i o 10 puntów więcej niż w roku 2013. Inna 
ważna mocna strona wskazywana przez pracowników, to 
„Wierzę, że w razie stwierdzenia nieetycznego zachowania, 
firma Rockwell Automation podjęłaby odpowiednie działania 
naprawcze“. Nasz wynik na poziomie 81% był o 12 punktów 
wyższy niż wynik normatywny.

Nasze kierownictwo wyższego i niższego szczebla szczerze 
rozmawia o kwestiach etycznych; zachęcamy też naszych 
pracowników do zadawania pytań i zgłaszania na bieżąco 
wszelkich problemów natury etycznej. Nasza coroczna 
ankieta szkoleniowa dotycząca etyki jest dodatkową okazją 
do zbierania uwag od pracowników. Wyniki tej ankiety to 
także świadectwo naszej kultury uczciwości, gdyż niemal 
wszyscy respondenci (99%) stwierdzili, że „Kierownictwo 
najwyższego szczebla nadaje właściwy ton organizacji“. 
Ponadto prawie wszyscy (98%) zauważyli, że nie mają 
żadnych obaw, zgłaszając problemy natury etycznej lub 
przypadki nagannego postępowania. Wyniki pokazują 
nawet niewielki wzrost liczby respondentów, którzy 
wiedzą, jak skontaktować się z naszym rzecznikiem praw 
pracowników.

Dragon Boat Festival — święto ducha współpracy, kultury 
i różnorodności
Ponad 300 naszych pracowników wzięło udział w czwartym dorocznym Dragon Boat Festival 
w Milwaukee. 11 firmowych drużyn sponsorowała Rockwell Automation Asia Pacific Employee 
Resource Group (ERG). Członkowie drużyn wywodzili się z różnych zespołów ERG, w tym ADVANCE 
Young Professionals, African American Professional Network, Latino Professional Network, Military 
Veterans & Allies Group i Faith Friendly & Allies Group. W sumie mamy 12 zespołów ERG zrzeszających 
4 tysiące członków należących do 31 sekcji w 13 krajach. Nasz najnowszy zespół ERG, ROK of Ages 
zrzeszający pracowników na późniejszym etapie kariery zawodowej powstał w 2016 r.
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Global Integrity Champion
Nasza laureatka dorocznej nagrody w dziedzinie 
uczciwości, Lorena Rojas, opiekun handlowy z Limy 
w Peru, jest uosobieniem naszego przywiązania do 
zasad etycznych. Rozwijanie działalności na agresywnie 
konkurencyjnym wschodzącym rynku jakim jest Ameryka 
Południowa to wyzwanie. Lorena stworzyła szansę 
przygotowania wspólnej oferty z firmą, która miała dobre 
kontakty w branży, co mogłoby ułatwić jej zespołowi 
wejście do nowego segmentu rynku. 

Kiedy rozpoczęła współpracę nad ofertą z właścicielem 
firmy, uznała, że zaoferowana cena jest zbyt wysoka 
i zakwestionowała ją. Intuicja jej nie zawiodła. Właściciel 
podwyższył cenę, by część pieniędzy trafiła do osób 
decyzyjnych u odbiorcy końcowego. 

Wykazując się uczciwością, Lorena odważnie powiedziała 
firmie, że my nie zdobywamy kontraktów za łapówki. 
Następnie zgłosiła zdarzenie przełożonym, a my oficjalnie 
wycofaliśmy się z przetargu. Pomimo to właściciel 
ponownie zwrócił się do Loreny z propozycją współpracy 
obiecując, że tym razem nie będzie mowy o przekupstwie. 
Jednak z powodu niedawnego nadużycia przez niego 
naszego zaufania, Lorena i jej przełożeni uznali, że nie 
chcemy mieć nic wspólnego z tą firmą.

Byliśmy jedną z pierwszych amerykańskich firm, które 
wprowadziły stanowisko rzecznika. Od 1985 r. nasi 
pracownicy mogą korzystać z pomocy rzecznika, 
który jest zaufanym źródłem pomocy i wsparcia. 
Po raz pierwszy od 16 lat Rockwell Automation 
powołała nowego rzecznika, Garego Ballesterosa, 
który oprócz pełnienia tej funkcji piastuje także 
stanowisko wiceprezesa ds. prawa handlowego. Gary 
i jego współpracownicy z działu prawnego z wielkim 
wyczuciem zarządzali przekazaniem funkcji rzecznika, 
dbając, by pracownicy nie stracili zaufania do tej 
funkcji. 

W 2016 r. Rzecznik odnotował największą liczbę 
zgłoszeń w historii - 429 zgłoszeń w porównaniu z 334 
w roku poprzednim. Także liczba zgłoszeń spoza 
USA nadal rośnie — w 2015 było ich 114, a w 2016 
— 165. Biuro rzecznika przeprowadza szczegółowe 
dochodzenia w sprawie każdego zgłoszonego 
przypadku naruszenia zasad etycznych. W 2016 r. 
około 40% dochodzeń zakończyło się podjęciem 

dalszych kroków. Wynik ten potwierdza trend 
ubiegłoroczny i jest zgodny z danymi referencyjnymi 
dla całej branży.

Podstawą naszej kultury uczciwości są codzienne 
drobne decyzje podejmowane przez naszych 
pracowników. To właśnie te decyzje, by postąpić we 
właściwy sposób sprawiły, że Rockwell Automation po 
raz ósmy znalazła się w gronie najbardziej etycznych 
firm świata — „World’s Most Ethical Companies“ 
organizacji Ethisphere Institute. Dyrektor Generalny 
Ethisphere, Timothy Erblich, stwierdził, że firmy takie, 
jak Rockwell Automation, „które odgrywają wiodącą 
rolę w obszarach, takich jak postawy obywatelskie, 
uczciwość, przejrzystość działań, tworzą wartość 
dodaną dla swoich inwestorów, społeczności, 
klientów i pracowników, wzmacniając tym samym 
zrównoważoną przewagę biznesową“.

Trudno się z tym nie zgodzić. Wierzymy, że nasza 
kultura uczciwości pomaga pozyskiwać i zatrzymywać 
najlepszych pracowników, klientów i dostawców.

Laureatka tytułu Integrity Champion Lorena Rojas 
(w środku) z Garym Ballesterosem, rzecznikiem praw 

pracowniczych (po lewej) i Melissą Nandi, dyrektor 
ds. zgodności (z prawej)
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Zróżnicowanie Dostawców
Tworzymy i rozwijamy relacje z dostawcami, 
którzy wyznają te same wartości — kierują się 
poczuciem uczciwości, prawości i sprawiedliwości 
przy każdej transakcji. Współpracujemy przede 
wszystkim z dostawcami działającymi w regionach 
położonych najbliższej naszych klientów i zakładów 
produkcyjnych. Zaopatrując się u lokalnych 
dostawców, szybciej reagujemy na potrzeby 
klientów, przyczyniamy się do lokalnego rozwoju 
gospodarczego i skracamy drogę transportu, co ma 
korzystny wpływ na środowisko. 

Naszym strategicznym priorytetem jest 
nawiązywanie i rozwijanie współpracy 
z różnorodnymi dostawcami. Zróżnicowanie 
łańcucha dostaw wspiera innowacyjność 
i umożliwia dostęp do cennych źródeł towarów, 
usług, doświadczenia i wiedzy. Naszym celem jest 
stworzenie kompetentnym dostawcom możliwości 

współpracy z nami w każdym możliwym obszarze. 
Mamy specjalny zespół fachowców i specjalne 
zasoby przeznaczone wyłącznie na wyszukiwanie 
różnorodnych dostawców oraz zarządzanie 
i rozwijanie relacji z nimi. 

W USA wydajemy średnio rocznie ponad 80 mln USD 
na zakupy w blisko 725 różnych firmach należących 
do przedstawicieli mniejszości, kobiet, osób homo lub 
transseksualnych, niepełnosprawnych lub weteranów. 
W 2016 r. wydatki te wzrosły do ponad 85 mln USD. 
Pragniemy co roku rozszerzać naszą współpracę 
z różnorodnymi dostawcami i spodziewamy się, że 
w 2017 r. nawiążemy współpracę z kilkoma nowymi 
ważnymi podmiotami.

Od lat jesteśmy uważani za lidera branży, pod względem 
zróżnicowania dostawców, co przyniosło nam wiele 
nagród i wyróżnień, jednak dwa istotne trendy sprawiają, 
że to zadanie jest dla nas jeszcze ważniejsze. Po pierwsze, 
część naszych najlepszych partnerów — przedsiębiorstw 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ | Społeczność
 Ściśle współpracujemy z lokalnymi firmami, organizacjami non-profit i edukacyjnymi, dzięki 

którym w naszym otoczeniu lepiej się żyje, uczy i pracuje.

Pracownicy Rockwell Automation: Christopher Boles, dyrektor ds. różnorodności dostawców (u dołu po lewej), 
Jenny Littman, kierownik ds. zaopatrzenia (u dołu po prawej), i Christine DiPiazza, kierownik ds. towarów 
(po środku z prawej), spotkali się z szefami InterChez, posiadającej certyfikat firmy należącej do kobiet i osób 
pochodzenia latynoskiego, globalnego dostawcy usług logistycznych.
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należących do kobiet została sprzedana podmiotom, 
które nie spełniają kryteriów różnorodności — 
gratulujemy im. Po drugie, jako przedsiębiorstwo dążymy 
do nawiązania szczególnie bliskiej współpracy z określoną 
liczbą dostawców. 

Dlatego tym bardziej ważna jest współpraca 
z różnorodnymi dostawcami i stwarzanie im 
większych możliwości współpracy z nami. Aby 
przyspieszyć te działania i rozwijać nasz program 
różnorodności dostawców, w 2016 r. zatrudniliśmy 
nowego dyrektora ds. różnorodności dostawców, 
Christophera Bolesa. Christopher ma 15 lat 
doświadczenia w prowadzeniu podobnych działań 
w wielu dużych organizacjach, takich jak Cleveland 
Clinic czy urząd miasta Cleveland. Zwróciliśmy się 
także do kierowników ds. zaopatrzenia, by w swoich 
rocznych planach wyników uwzględnili cele 
dotyczące różnorodności dostawców. 

Ponadto zaprosiliśmy naszych głównych dostawców 
spełniających kryteria różnorodności, z którymi 
przeprowadzamy najwięcej transakcji, na naszą 
pierwszą konferencję na temat różnorodności 
dostawców zorganizowaną w grudniu 2016 r. 
Poprosiliśmy ich o ich przemyślenia na temat tego, 
w jaki sposób nawiązali i rozwijali współpracę z nami. 
Przeanalizowaliśmy także nasze dane dotyczące tych 
głównych dostawców, aby zaobserwować cechy 
wspólne, jeśli chodzi o zakres kompetencji oraz 
wyniki działalności. W oparciu o wnioski z analizy 
oraz dobre praktyki opracowaliśmy nowy program 
rozwoju współpracy z dostawcami, aby przygotować 
obiecujących dostawców spełniających kryteria 
różnorodności do długofalowej udanej współpracy 
z nami na zasadach preferencyjnych.

Ukierunkowane wsparcie
W naszej działalności dobroczynnej skupiamy się 
na inicjatywach służących poprawie jakości życia 
społeczności, do których należymy i budowaniu 
zasobów kadrowych dla naszego przedsiębiorstwa 
i branży. Wspieramy programy, które służą 
zapewnianiu podstawowych usługi, niesieniu pomocy 
w czasie katastrof, stwarzają możliwości artystyczne 
i kulturalne oraz promują aktywność obywatelską. 

Technologie cyfrowe i inteligentna produkcja zmieniają 
naszą branżę oferującą dobrze płatną i satysfakcjonującą 
pracę w czystym, bezpiecznym środowisku, w którym 
panuje duch współpracy. Jednak podobnie jak 
większość pracodawców, zwłaszcza w USA, mamy 
problem ze znalezieniem utalentowanych kandydatów 
z obszaru STEM (Nauki ścisłe, technologie, inżynieria 
i matematyka). Wraz z odchodzeniem pracowników na 
emeryturę i rozwojem gospodarek, miliony stanowisk 
w przemyśle inteligentnym pozostaje nieobsadzonych. 

Dlatego największą część środków przeznaczonych na 
wsparcie inwestujemy w inicjatywy edukacyjne w obszarze 
STEM we współpracy z naszymi partnerami strategicznymi 
— FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and 
Technology), Project Lead the Way i ST Math. Te uznane 
w całym kraju programy akademickie przygotowują 
i inspirują młodych ludzi do związania swojego życia 
zawodowego z branżą STEM i zaszczepiają w nich 
bakcyla ustawicznego uczenia się. Aby zapewnić sobie 
wykwalifikowanych pracowników, równie różnorodnych jak 
nasi klienci i partnerzy, kierujemy nasze oferty STEM przede 
wszystkim do młodych kobiet i przedstawicieli grup, które 
nie są reprezentowane w wystarczającym stopniu.

Pod koniec 2016 r. zobowiązaliśmy się przeznaczyć, 
na przestrzeni 4 lat, 12 mln USD w formie pieniężnej 
i rzeczowej na wsparcie inicjatywy FIRST — programu 
skierowanego do absolwentów, oferującego studentom 
na całym świecie zajęcia w systemie uczeń-mistrz. 

10 milionów
wakatów w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych ze względu na 
rosnącą lukę kompetencyjną.

Źródło: Światowe Forum Ekonomiczne

8,3 mln USD
W 2016 r. firma Rockwell Automation dokonała 
darowizn w formie pieniężnej i rzeczowej na 
edukację, pomoc społeczną, kulturę i sztukę, oraz 
organizacje społeczne.

Edukacja  70%

Pomoc społeczna  19%

Kultura i sztuka    7% 

Organizacje  
społeczne    4% 

70% 

19% 

7% 
4% 
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To zobowiązanie jest konsekwencją 15 mln USD już 
zainwestowanych przez nas w program FIRST w ciągu 
ostatnich 10 lat i pomoże nam mocniej zaangażować 
się w realizację programu w skali globalnej. 

„Znaczenie edukacji w obszarze STEM dla przyszłości 
automatyki przemysłowej i produkcji jest nie do 
przecenienia“ — mówi Blake Moret, nasz prezes i dyrektor 
generalny. „Nasza współpraca z FIRST pomaga nam 
zbliżyć się do studentów na całym świecie i zostać przez 
nich zauważonym. Nasi pracownicy i technologie stają się 
inspiracją dla kolejnych pokoleń autorów innowacji“.

W drugiej edycji programuFIRST 2016-2017 
sponsorowaliśmy 193 zespoły i po raz pierwszy dwa 
z nich należały do zwycięskiej grupy, która otrzymała 
tytuł mistrza — FIRST World Championship. Blisko 
500 naszych pracowników z całego świata zostało 
wolontariuszami programu FIRST , pełniąc różne role, 
w tym mistrzów i coachów. Nadal sponsorujemy także 
program Liga FIRST® LEGO® i jesteśmy wyłącznym 
sponsorem nagrody w dziedzinie robotyki FIRST® 
Robotics Innovation in Control Award. Podobnie jak 
w poprzednich latach, przekazujemy w formie darowizn 

urządzenia i oprogramowanie Rockwell Automation. 

W 2016 r. powołaliśmy Jaya Floresa na naszego 
pierwszego Ambasadora Global STEM — jest to 
naszym zdaniem zupełnie nowa rola w świecie 
biznesu. Jako pełnoetatowy pracownik Jay 
współpracuje blisko z FIRST i innymi naszymi 
partnerami STEM, kierując naszymi działaniami 
w tym obszarze i promując je. Ponadto pełni 
rolę przewodnika i źródła informacji dla naszych 
pracowników, klientów i partnerów w ich działaniach 
na rzecz promowania STEM i poszukiwania talentów. 

Także w ubiegłym roku przyłączył się do nas nowy 
strategiczny partner STEM — ST Math. Stworzony 
przez Mind Research Institute, ST Math wykorzystuje 
oprogramowanie oparte na metodologii gier 
komputerowych, by promować i poszerzać wiedzę 
i umiejętności matematyczne uczniów szkół 
podstawowych i średnich. Dzięki naszemu wsparciu 
800 uczniów z dwóch publicznych szkół partnerskich 
w Milwaukee (stan Wisconsin) zaczęło korzystać 
z tego wciągającego narzędzia do nauki.

Nowy Ambasador 
Global STEM
„Dzięki STEM dziewczęta 
i chłopcy mogą zostać 
superbohaterami, rozwiązywać 
duże (i małe) problemy i dzięki 
swoim najlepszym pomysłom 
przyczyniać się do rozwoju 
naszej planety“, mówi Jay Flores, 
pierwszy Ambasador  Global 
STEM powołany przez Rockwell 
Automation. Stypendysta 
Rockwell Automation, Jay, 
ukończył wydział mechaniczny 
University of Wisconsin-Madison 
i rozpoczął pracę w naszym 
dziale sprzedaży w 2012 r.
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Współpraca ze szkołami wyższymi
We współpracy z ponad 100 uniwersytetami i college'ami 
na całym świecie pomagamy przygotowywać studentów 
do pracy w branży STEM i zaczepiamy w nich bakcyla 
ustawicznego uczenia się. Opracowujemy programy 
nauczania, wyposażamy laboratoria naukowe, 
organizujemy szereg wydarzeń naukowych pozwalających 
zdobyć bezpośrednie doświadczenie w pracy 
z najnowocześniejszymi technologiami z dziedziny 
automatyki. Poszerzyliśmy zakres tych działań, nawiązując 
współpracę z Festo, Cisco, FANUC i Endress+Hauser (E+H) 
— liderami branży, którzy są w takim samym stopniu 
jak my zainteresowaniu budowaniem przyszłych kadr 
na całym świecie, dobrze przygotowanych do pracy 
w nowoczesnych środowiskach produkcyjnych.

W 2016 r. otworzyliśmy trzy nowe laboratoria 
automatyki w Chinach na uniwersytecie China-
Lanzhou University of Technology, Guilin University 
of Aerospace Technology i Xiamen University, co 
daje w sumie 70 laboratoriów w tym kraju i 90 na 
całym świecie. Nasze laboratorium na Uniwersytecie 
Pekińskim gościło ponad 1500 uczniów szkół średnich, 
którzy uczyli się wykorzystywać nasze technologie do 
sterowania sygnalizacją świetlną ruchu drogowego 
w ramach nowego programu STEM zainicjowanego 
przez władze miasta i urząd ds. edukacji. Program 
będzie prowadzony w naszych czterech pekińskich 

laboratoriach i docelowo obejmie 300 000 uczniów. 

Unowocześniliśmy nasze laboratoria w Harbin 
Institute of Technology i Shanghai Jiao Tong 
University (SJTU) w Chinach, oraz na uniwersytetach 
Purdue Lafayette i Purdue Northwest w USA. Dzięki 
temu studenci będą mogli dalej rozwijać swoje 
umiejętności techniczne niezbędne w związku 
z pojawiającymi się nowymi zastosowaniami 
technologii operacyjnych i informatycznych 
stosowanych we współczesnych inteligentnych 
fabrykach i zintegrowanych przedsiębiorstwach 
typu Connected Enterprises. Podobne laboratoria 
otworzymy w 2017 r. w Tecnológico de Monterrey 
w Meksyku we współpracy z FANUC i E+H oraz na 
uniwersytecie Changwon National University w Korei 
Południowej i University of Wisconsin-Madison w USA. 

Pilotowaliśmy uruchomienie studiów dotyczących 
przedsiębiorstw zintegrowanych — Introduction 
to Connected Enterprise — na uniwersytecie 
Wisconsin-Milwaukee, obejmujących praktyki 
w zakładzie Mequon (stan Wisconsin) i wakacyjną 
wymianę studencką dla dwóch studentów. Liana 
Hawi i Silas Petrie zyskały zawodowe i kulturowe 
doświadczenia w naszym laboratorium automatyki 
SJTU i w zakładzie w Szanghaju. Studentki odwiedziły 
także i uczyły się w zakładach FANUC i E+H. 

Girls & STEM
Dziewczęta budują własne obwody, korzystając 
z naszej technologii w ramach nowego 
interaktywnego wydarzenia STEM w Discovery 
World w Milwaukee (stan Wisconsin). Girls 
& STEM to program, który ma inspirować 
dziewczęta do wyobrażenia sobie siebie jako 
inżynierów, projektantów, naukowców, autorów 
innowacji, przedsiębiorców i przyszłych liderów. 
Jesteśmy dumni ze współpracy z Discovery 
World i udostępniamy naszą technologię 
i pracownie oraz zapewniamy instruktorów.

Członkowie FIRST odwiedzają 
biuro, aby „na żywo“ poznać 
działanie sterownika PLC
Członkowie australijskiego zespołu IC 
Robotics FIRST z Melbourne odwiedzają 
nasze biuro w Bayswater, aby „na 
żywo“ zapoznać się z działaniem PLC 
(programowalnego sterownika logicznego).
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Studenci z Wietnamu uczestniczyli po raz pierwszy 
w naszym dorocznym konkursie Allen-Bradley System 
Application Contest (ASAC), który organizowaliśmy 
wspólnie z chińskim Ministerstwem Edukacji na 
uniwersytecie SJTU. W konkursie rywalizowały 
ze sobą drużyny z 312 chińskich uniwersytetów 
i college'ów, a profesorowie z uniwersytetów 
w Milwaukee i Madison (stan Wisconsin) 
obserwowali ich zmagania. Planujemy włączyć 

drużyny z tych uniwersytetów do przyszłorocznej 
rywalizacji, ponieważ chcemy, aby konkurs nabrał 
charakteru globalnego. We współpracy z ASAC 
ponad 100 profesorów uczestniczyło w naszej 
konferencji dla nauczycieli prowadzących 
zajęcia w laboratoriach. Ponad 50 profesorów 
uczestniczyło także w forach branżowych, sesjach 
praktycznych i technicznych na dorocznych 
targach automatyki — Automation Fair w USA. G

Zaspokajamy lokalne 
potrzeby
Nasze regionalne biura wspierają realizację 
naszych priorytetów dotyczących udzielania 
pomocy, wspierając lokalne organizacje 
i programy, które zaspokajają potrzeby 
lokalnych społeczności. W maju nasi 
pracownicy z Szanghaju prowadzili zbiórkę 
wśród współpracowników w całych Chinach 
na zakup przyborów szkolnych, obuwia 
i innych rzeczy do paczek przygotowywanych 
z okazji Dnia Dziecka dla ponad 200 uczniów 

szkół podstawowych w prowincji Yunnan. W czerwcu pracownicy naszego biura w Harbin odwiedzili wiejską 
szkołę podstawową i podarowali 100 książek, a w lipcu pracownicy z Dalian, jako nauczyciele-wolontariusze, 
uczyli dzieci malować oraz śpiewać i mówić po angielsku. 

W Singapurze członkinie Professional Women’s Council we współpracy z lokalną organizacją non-profit 
przeprowadziły warsztaty komputerowe z obsługi Microsoft Word i Excel przeznaczone dla kobiet w trudnej 
sytuacji życiowej. Nasze biura w RPA nawiązały współpracę z dwiema organizacjami charytatywnymi — Afrika 
Tikkun i Simanye, które zajmują się edukacją, pomocą społeczną i rozwojem gospodarczym.

Wiara, Przebaczenie i Służba 
Ludzkości
Władze miasta Los Angeles doceniły Rahula Dubeya, pracownika 
naszego biura w Milwaukee (stan Wisconsin) za stworzenie 
opartej na wzajemnym zrozumieniu społeczności łączącej 
kultury i religie.  Rahul był gościem specjalnym imprezy Annual 
Unity Dinner (doroczna kolacja na rzecz jedności) organizowanej 
przez South Coast Interfaith Council i podzielił się swoją 
wzruszającą osobistą historią o wierze, przebaczeniu i służbie 
ludzkości. Ojciec chrzestny Rahula, Satwant Singh Kaleka, 
zginął tragicznie w strzelaninie w świątyni Sikhów w Oak Creek 
(stan Wisconsin) w sierpniu 2012 r. Ojciec chrzestny Rahula był 
fundatorem tej świątyni.
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Pracownicy docenieni za działalność wolontariacką
Każdego roku staramy się uczcić działania naszych kolegów, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas 
na ważne dla nich sprawy społeczności, w których żyją lub w innych częściach świata. Aby uhonorować ich 
zaangażowanie, dokonujemy darowizn na wskazane przez nich cele charytatywne.

E N G I N E E R I N G  O U R  F U T U R E ™  A W A R D S
Nagroda ta przyznawana jest za zaangażowanie i oddanie na rzecz inicjatyw 
edukacyjnych STEM i budowanie zaplecza kadrowego utalentowanych 
i kompetentnych pracowników.

Świat: Gregory Gerald Pozo Batista, Dominikana
Organizacja wolontariacka: FIRST

USA: David Peterson, Milwaukee, Wisconsin
Organizacja wolontariacka: FIRST

H O M E T O W N  H E R O  A W A R D
Nagroda przyznawana pracownikom-wolontariuszom w zaangażowanie 
w ich lokalnej społeczności.

Julio Renan Cruz, Brazylia
Organizacja wolontariacka: Cidadão Pró-Mundo (uczy angielskiego 
1600 uczniów z ubogich rodzin w Sao Paulo i Rio de Janeiro)

G L O B A L  I M P A C T  A W A R D
Nagroda za działalność wolontariacką wykraczającą poza granice  
kraju, z którego pochodzi pracownik.

Kimberly Williams, Cleveland, Ohio
Organizacja wolontariacka: Remember Nhu (organizacja zajmują się 
przeciwdziałaniem handlowi dziećmi w celach seksualnych poprzez 
współpracę z 65 domami dziecka w 12 krajach i edukację zawodową)

A T - L A R G E  A W A R D
Zwycięzca wybierany spośród nominowanych.

Mike Mackie, Milwaukee, Wisconsin
Organizacja wolontariacka: Ebenezer Stone Ministries Food Pantry (pomaga 
około 500 rodzinom miesięcznie)
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