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SZANUJEMY godność wszystkich pracowników, a polityka naszej firmy ma na celu ochronę praw 
pracowniczych.

ZAPEWNIAMY RÓWNE SZANSE zatrudnienia, sprzeciwiając się dyskryminacji. 
Dokładamy wszelkich starań, by traktować wszystkich pracowników 

sprawiedliwie i godnie.

DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAPEWNIAĆ 
pracownikom i klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa i 

higieny pracy.

ZALEŻY NAM, by stale ograniczać wpływ naszej firmy na 
środowisko naturalne, dbając między innymi o ochronę 
zasobów naturalnych i zapobiegając zanieczyszczeniu.

STARAMY SIĘ WYWIERAĆ POZYTYWNY WPŁYW  
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 www.rockwellautomation.com.

K LUC ZOW E  Z A SADY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
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Gdy wspominam swój pierwszy rok w roli dyrektora oraz przyjęcia dodatkowej odpowiedzialności jako 
przewodniczący Rady nadzorczej, jestem niesamowicie dumny z naszego sukcesu. Zapewniliśmy wymierną wartość 
naszym klientom, akcjonariuszom oraz naszym społecznościom.

Jednym ze szczególnie cenionych przeze mnie wyróżnień było otrzymanie prestiżowej nagrody Catalyst Award za 
promowanie różnorodności w miejscu pracy, a w szczególności awansu kobiet. Ta wysoce ceniona nagroda została 
przyznana w uznaniu naszego zaangażowania w tworzenie kultury, w której każdy może - i chce - pracować jak 
najlepiej.

Po raz kolejny otrzymaliśmy tytuł Najbardziej etycznej firmy świata oraz znaleźliśmy się w rankingu najbardziej 
zrównoważonych przedsiębiorstw Ameryki Północnej - Dow Jones Sustainability North American Index. Te oraz inne 
osiągnięcia odzwierciedlają naszą ciężką pracę, ale nie robimy tego w celu otrzymywania wyróżnień. Robimy to, 
ponieważ naszą misją jest poprawa jakości życia, czyniąc świat bardziej efektywnym i zrównoważonym. Robimy to, 
ponieważ tak należy - postępować uczciwie, etycznie oraz szanując siebie nawzajem i środowisko. Odpowiedzialność 
korporacyjna i zrównoważony rozwój są konieczne, aby rozwijać firmę we właściwy sposób i nie rezygnować z 
długoterminowych celi na rzecz krótkoterminowych zysków.

Przemysłowy Internet Rzeczy zmienia nasz sposób życia, pracy i produkcji. Wykorzystując ten potencjał, wdrażamy 
The Connected Enterprise, łącząc ze sobą sterowanie i IT w całym przedsiębiorstwie, aby pomóc firmom 
przemysłowym w zwiększeniu wydajności.

Pomimo iż jesteśmy firmą działającą w branży automatyki, pracownicy nadal są naszym najważniejszym zasobem. 
Współpracujemy z najlepszymi firmami oraz instytucjami edukacyjnymi i charytatywnymi, z którymi wspólnie 
dzielimy naszą pasję do kształcenia ustawicznego, będąc gotowi do pracy w dzisiejszym nowoczesnym przemyśle 
produkcyjnym. Razem z grupą ManpowerGroup świętowaliśmy ukończenie przez pierwszą grupę amerykańskich 
weteranów wojskowych naszego wspólnego programu Academy of Advanced Manufacturing (Akademii 
zaawansowanej produkcji). Nie tylko nauczyliśmy ich nowych umiejętności. Zapewniliśmy im również nowe miejsca 
pracy.

Od ponad 100 lat firma Rockwell Automation jest synonimem jakości, czynnego udziału  w społeczeństwie i 
niezawodności. Nasi klienci mają do nas zaufanie, a nasi pracownicy są dumni z tego, że dla nas pracują. Jesteśmy 
wspaniałą firmą, dumną ze swojej historii. Wierzymy, że łączenie potencjału automatyki z wyobraźnią ludzi przynosi 
pozytywne skutki.

Z poważaniem,

Blake D. Moret

K ILK A SŁÓW OD BLAKE’A MORETA
PR ZE WO D NI C Z ĄCEGO  I  DY R EK TO R A

5



Z R ÓW N OWA ŻO NY  R O Z WÓ J

S KO R YG O WA N Y  Z Y S K  N A 
A KC J Ę  U P R Z Y W I L E J O WA N Ą 

6,76 U S D

WA R TO Ś Ć 
S P R Z E DA Ż Y6,3 M L D  U S D

Szósty rok z rzędu uzyskaliśmy najlepszą 
możliwą ocenę - 100% - w raporcie organizacji 
Human Rights Campaign dotyczącym 
równego traktowania w miejscu pracy.

Zajęliśmy jedną z najwyższych pozycji w rankingu 100 
najatrakcyjniejszych pracodawców w Chinach.

F I N A N S E

P R ACOW N I C Y

• Energochłonność firmy zmalała o 27% 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.

• Liczba zakładów, które uzyskały certyfikat systemu 
zarządzania środowiskowego ISO 14001: 23.

• Znajdujemy się na liście 30 najlepszych firm w rankingu 
Green Rankings Newsweeka.

Od ponad dekady jesteśmy wymieniani w raporcie 
FTSE4Good Index of Companies dotyczącym 

przedsiębiorstw wykazujących się odpowiedzialnością 
społeczną.

Po raz siódmy znaleźliśmy się w rankingu najbardziej 
zrównoważonych przedsiębiorstw Ameryki Północnej - 

Dow Jones Sustainability North American Index.

S PA D E K  O 

84%
W Y WO Z U  Ś M I E C I 

N A  S K Ł A D OW I -
S K A  O D PA D ÓW

Otrzymaliśmy tę prestiżową 
nagrodę jako jedna z trzech firm. 20
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22TYS. Z  C Z E G O  P O N A D  
P O ŁO WA  P O Z A  U S A
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F I L A N T R O P I A

0,35

Po raz dziewiąty znaleźliśmy się na liście najbardziej 
etycznych przedsiębiorstw świata - „World’s Most Ethical 
Companies” - przygotowywanej przez Ethisphere Institute.

W 2017 roku firma Rockwell Automation udzieliła darowizn w formie 
pieniężnej i rzeczowej o wartości 11 milionów USD na edukację, 

pomoc społeczną, kulturę i sztukę oraz organizacje społeczne.

$11
M I L I O N Ó W

W 2017 roku poziom bezpieczeństwa 
w skali globalnej, mierzony 
wskaźnikiem ewidencjonowanych 

incydentów (0,35) utrzymał się na poziomie najlepszym 
w swojej klasie w porównaniu do średniego wskaźnika 
w sektorze prywatnym i średniego wskaźnika dla 
przedsiębiorstw produkujących systemy elektroniczne.

15 Liczba lokalizacji 
posiadających 
certyfikat 

OHSAS 18001 w zakresie 
BHP.

B E Z P I E C Z E Ń S T WO

U C ZC I WO Ś Ć

69% NA EDUKACJĘ

18% NA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ I POMOC SPOŁECZNĄ

7% NA ORGANIZACJE SPOŁECZNE

6% NA KULTURĘ I SZTUKĘ
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Z R Ó Ż N I COWA N I E  D O S TAWCÓW

Wsparcie o wartości przekraczającej 250 milionów 
USD otrzymało ponad 750 firm amerykańskich 
będących własnością kobiet, mniejszości 
etnicznych lub rasowych, LGBTQ, weteranów lub 
niepełnosprawnych weteranów, jak i również 
wyznaczone przedsiębiorstwa małe i średnie.

J E S T E Ś M Y 
W  P O N A D  80 
K R A J AC H  N A 

C A ŁYM  Ś W I E C I E

P O M AG A M Y 
K L I E N TO M  O D 

114 L AT
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THE CONNECTED ENTERPRISE ZWIĘKSZA 
MOŻLIWOŚCI

Z pasją pomagamy naszym klientom w uzyskaniu lepszej 
wydajności poprzez zintegrowanie sterowania i IT w całym 
ich przedsiębiorstwie. Współpracujemy ze stale rosnącą liczbą 
producentów, którzy rozpoczynają proces transformacji 
cyfrowej w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych w 
oparciu o dokładniejsze informacje. Dzięki naszym innowacjom, 
doświadczeniu branżowemu oraz wiedzy merytorycznej z zakresu 
danego zastosowania, wspomagamy firmy w wykorzystywaniu 
Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) w realizacji wizji i korzyści 
płynących z The Connected Enterprise.

W różnych branżach, aplikacjach i lokalizacjach geograficznych 
informacje i analizy w czasie rzeczywistym otwierają możliwości 
ciągłego doskonalenia, które przynoszą namacalną wartość 
biznesową oraz bardziej inteligentną, bezpieczniejszą i bardziej 
zrównoważoną produkcję. Przykładowo w przemyśle spożywczym 
łączność oraz cyfryzacja procesów dała klientom dostęp do 
użytecznych informacji pozwalających na optymalizację działań, 
lepsze wykorzystanie zasobów i poprawę jakości.

Firma Milk Specialties z siedzibą w Minnesocie specjalizuje się w 
przetwarzaniu mleka surowego i serwatki. W celu poprawy procesu 
produkcyjnego ta dynamicznie rozwijająca się firma wdrożyła tech-
nologię wiedzy dotyczącej produkcji firmy Rockwell Automation 
w trzech zakładach, w tym w mieście Visalia, w Kalifornii. Funkcje 
analityczne układu wykorzystywane do monitorowania jakości wody 
pomogły firmie Milk Specialties spełnić wymogi stanowe dotyczące 
30% redukcji zużycia wody.

W stanie Kolorado jedna z najszybciej rozwijających się firm 
w USA, dzięki wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego 
i zautomatyzowaniu procesów, zredukowała o 95% poziom 
wytwarzanych odpadów z utraconych serii, wykorzystując układ 
sterowania firmy Rockwell Automation w całym zakładzie. Firma 
Noosa Finest Yoghurt poprawiła również poziom zapewniania 
jakości i zdolności raportowania zgodnie z przepisami FDA dzięki 
danym dostępnym w czasie rzeczywistym 24/7, nie tylko w całym 
zakładzie, ale również zdalnie. W ogólnym wyniku firma Noosa 
zwiększyła zdolność produkcyjną o 300%.

Firma Kraft Heinz Company zwiększyła zdolność produkcyjną 
o 10% w zakładzie produkcji ziemniaka pod marką Ore-Ida 
bez zwiększania wielkości zakładu. Poprzez zmodernizowanie 
architektury sterowania i wbudowanie technologii modelowania 
predykcyjnego firmy Rockwell Automation zakład w stanie Oregon 
podwoił swój planowany cel produkcyjny. Nowy układ wykrywa i 
rozwiązuje problemy dotyczące zmienności, stale wprowadzając 
mikroregulacje w celu optymalizacji produkcji i wytwarzania 
jednolitych produktów żywnościowych.

Inżynier procesu w zakładzie zauważył: „Stale dążymy do 
maksymalizacji produkcji, ale naszym głównym celem jest 
zapewnianie wysokiej jakości frytek i placków ziemniaczanych 
naszym klientom”.

U S AT Y S FA K C J O N O WA N I  
K L I E N C I
JESTEŚMY NAJWIĘKSZĄ FIRMĄ NA ŚWIECIE 

działającą w branży automatyki przemysłowej i informacji. 
22 000 naszych pracowników kierujących się naszą misją 
przyczyniania się do bardziej wydajnego i zrównoważonego 
świata, obsługuje klientów w ponad 80 krajach.
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WODA • POWIETRZE • GAZ •  
ENERGIA ELEKTRYCZNA • PARA

NASZE PRODUKTY I USŁUGI 
PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

• Zmniejszenie produkcji odpadów

• Zwiększenie wydajności energetycznej

• Obniżenie poziomu emisji

•  Zgodność z przepisami i wymogami w zakresie ochrony 
środowiska

• Bezpieczeństwo personelu, urządzeń i procesów

ZAKŁAD ABBOTT 
NUTRITION ZWYCIĘŻA 
W PLEBISCYCIE NA 
NAJLEPSZY ZAKŁAD 
ROKU

NOWA GAMA PRZE-
MIENNIKÓW OBEJ-
MUJE ZAAWANSO-
WANE ROZWIĄZANIA 
OSZCZĘDZANIA 
 ENERGII
W ramach operacji produkcyjnych na całym 
świecie wdrożono tysiące napędów o zmien-
nej prędkości firmy Rockwell Automation 
w celu oszczędzania energii i zwiększenia 
wydajności pracy. Nasza nowa seria przemien-
ników PowerFlex® 755T wprowadza na rynek 
technologię TotalFORCE®, która zapewnia naj-
wyższej klasy sterowanie silnikami elektrycz-
nymi. Gama funkcji oszczędzających energię 
obejmuje wbudowaną zdolność regeneracji, 
która dostarcza energię z silników z powrotem 
do zasilania wejściowego. Odzysk do sieci 
zasilającej eliminuje potrzebę stosowania re-
zystorów hamujących i powiązanych urządzeń 
chłodzących, a także pozwala na uniknięcie 
strat w wyniku rozproszenia energii. Prze-
mienniki te są również wyposażone w opcje 
bezpieczeństwa, które pomagają chronić ludzi 
i urządzenia.

Magazyn Food Engineering przyznał firmie Abbott Nutrition, 
klientowi Rockwell Automation, nagrodę Zakładu roku za wyko-
rzystanie przez firmę Abbott zaawansowanych technologicznie 
urządzeń i automatyki do zapewniania bezpieczeństwa, jakości i 
wydajnej działalności. Ta wiodąca w branży nauk przyrodniczych 
firma stoi za takimi markami żywieniowymi jak Similac i Ensure. 
W odpowiedzi na rosnący popyt firma Abbott wybudowała 
nowy zakład w stanie Ohio, który został wyposażony w technolo-
gię Rockwell Automation. Od receptur obejmujących surowce po 
gotowy produkt - celem zakładu jest optymalizacja wydajności 
operacyjnej i wykorzystywanie najnowszej technologii i proce-
sów do zapewniania bezpieczeństwa żywności.
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BEZPIECZEŃSTWO W THE CONNECTED 
ENTERPRISE

Bezpieczeństwo osób, maszyn i procesów jest kluczowym 
elementem każdej zrównoważonej działalności. Szeroka gama 
danych o produkcji dostępna w The Connected Enterprise daje 
firmom wiele możliwości w ramach poprawy efektywności, jakości 
i wydajności. Podobne możliwości istnieją w odniesieniu do 
dostępu do danych w układzie bezpieczeństwa i ich przetwarzania 
na kluczowe informacje. W ramach zmiany trybu monitorowania i 
zarządzania bezpieczeństwem przez specjalistów BHP ta ewolucja 
stanowi punkt zwrotny o niesamowitym potencjale.

Badania stale wykazują, że najbezpieczniejsze firmy przemysłowe 
są również najbardziej wydajne. Występuje w nich mniejsza 
liczba wypadków, krótsze przestoje oraz wyższy współczynnik 
OEE (Całkowitej Efektywności Wyposażenia). Firmy te postrzegają 
bezpieczeństwo jako element napędzający wydajność. 
Współpracownicy są bezpieczni. Urządzenia i maszyny ciągle 
pracują.

Jako najlepszy na świecie dostawca automatyki zapewniającej 
bezpieczeństwo przemysłowe, posiadający najbardziej 
kompleksową ofertę produktów i usług, współpracujemy z wieloma 
firmami będącymi liderami w kategorii bezpieczeństwa.

Możliwości dalszego wprowadzania usprawnień są nieskończone. 
Zgodnie z wynikami badań LNS Research 53% działań 
produkcyjnych i przemysłowych wciąż nie zapewnia wglądu w dane 
dotyczące przestrzegania zasad BHP i ochrony środowiska w czasie 
rzeczywistym.

Inteligentne bezpieczeństwo zaczyna się od nowoczesnych 
technologii bezpieczeństwa, które łączą bezpieczeństwo maszyn 
i sterowania na jednej platformie. Technologie te zapewniają 
dostęp do danych w celu lepszego zrozumienia zagrożeń, poprawy 
bezpieczeństwa pracowników i środowiska oraz skrócenia 
przestojów. Lepszy wgląd w wydajność układu oraz powodów 
zatrzymań może pomóc w określeniu pierwotnych przyczyn 
wyłączeń. Dane dotyczące bezpieczeństwa i produkcji mogą zostać 
połączone w celu zrozumienia częstotliwości, czasu trwania, godziny 
i lokalizacji wystąpienia wyłączenia związanego z bezpieczeństwem.

Zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, 
zintegrowane z układem sterowania maszyny, mogą wykrywać 
zachowania oraz wdrażać rozwiązania przed wystąpieniem 
zdarzenia, zapobiegać nieprawidłowej pracy oraz powiadamiać 
osoby zarządzające o problemach i zdarzeniach potencjalnie 
wypadkowych. Dzięki wglądowi w dane specjaliści mogą zobaczyć 
współdziałanie operatorów z maszynami. Np. czy przyciski 
zatrzymania awaryjnego są nadużywane lub czy drzwiczki osłon 
są otwierane i zamykane więcej razy niż wyznaczono na zmianę? 
Podobny wgląd zapewniony jest w inne funkcje bezpieczeństwa, 
takiej jak kurtyny świetlne, maty zabezpieczające oraz procedury 
LOTO. Ich nieprawidłowe wykorzystanie może wskazywać nie tylko 
na problem związany z bezpieczeństwem, ale prowadzić również do 
zwiększenia ilości odpadów i wydłużenia czasu rozruchu maszyn.

Ponadto inteligentne i samoświadome urządzenia mają możliwość 
monitorowania własnej pracy, tj. drgań, zużycia energii lub 
parametrów usterek, i informowania personelu wykonującego 
konserwacje zanim wystąpi problem związany z bezpieczeństwem, 
zgodnością lub urządzeniem. Tym właśnie jest inteligentne 
bezpieczeństwo.

WYRÓŻNIENIA DLA LIDERÓW 
BEZPIECZEŃSTWA
Każdego roku przyznajemy nagrodę Manufacturing Safety 
Excellence Awards, wyróżniając najbardziej bezpieczne firmy i zakłady na 
świecie. Nagrody te są formą docenienia organizacji o silnej kulturze 
bezpieczeństwa, dobrze wykonujących procedury zgodności 
oraz wydajnie wykorzystujących technologię zabezpieczającą i 
automatykę. W 2017 r. nagrodę na poziomie zakładu przyznaliśmy 
brytyjskiej firmie A.M.P Rose zajmującej się produkcją maszyn. Firma 
ta, specjalizująca się w maszynach do pakowania oraz owijania cukierków i 
innych słodyczy, aktywnie stosuje nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa w 
celu spełniania rosnącego zapotrzebowania klientów na bardziej bezpieczne 
maszyny. Firmie Honda of Canada Manufacturing przyznaliśmy nagrodę na 
poziomie oddziału za wyróżniający się program bezpieczeństwa wdrożony w 
zakładzie Alliston w stanie Ontario.
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SAFET Y  MATURIT Y INDEX ™

CULTURE
BEHAVIORAL

COMPLIANCE
PROCEDURAL

CAPITAL
TECHNICAL

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z 
PRZEPISAMI I PRZEJRZY-
STE ZASADY UJAWNIA-
NIA INFORMACJI 
Nasi klienci oczekują produktów i rozwiązań spełnia-
jących wymogi norm branżowych oraz przepisów 
lokalnych w zakresie wydajności energetycznej, 
bezpieczeństwa, substancji niebezpiecznych i właści-
wego zarządzania produktem. Przykładowo wszystkie z 
naszych produktów, które podlegają unijnej Dyrektywie 
RoHS, spełniają wymogi materiałowe dyrektywy RoHS, 
a w przypadku większości z nich zgodność ta została 
zapewniona znacznie przed terminem, który wyznaczo-
no na czerwiec 2017 r. Zapewniamy również zgodność z 
globalnymi przepisami RoHS, w tym obowiązującymi w 
Chinach, Tajwanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Ponadto dzięki silnym relacjom z naszymi dostawcami 
oraz udziałowi w inicjatywie dotyczącej odpowiedzial-
nego gospodarowania surowcami stale spełniamy 
wymogi sprawozdawczości w odniesieniu do minerałów 
pochodzących z terenów objętych konfliktami zgodnie z 
amerykańską ustawą „Dodd Frank Act”.

MODERNIZACJA Z 
MYŚLĄ O SPEŁNIENIU 
CELU ZEROWEJ LICZBY 
WYPADKÓW
Aby pomóc w osiągnięciu celu, jakim jest zerowa licz-
ba wypadków we wszystkich obszarach działalności 
globalnej, firma Repsol (działająca w przemyśle ropy 
naftowej i gazu) wdrożyła nową wewnętrzną normę 
bezpieczeństwa we wszystkich zakładach wydobyw-
czych i produkcyjnych. Podczas modernizacji mającej 
na celu dostosowanie zakładów do obowiązujących 
przepisów, firma Repsol zainstalowała w dwóch zakła-
dach produkcyjnych w Ekwadorze systemy sterujące 
wyposażone w rozwiązania bezpieczeństwa (SIS) 
Rockwell Automation. Nowe systemy SIS zapewnia-
jące wgląd w dane w czasie rzeczywistym, nie tylko 
przekroczyły korporacyjne wymogi bezpieczeństwa 
firmy Repsol, ale również stworzyły nowe możliwości 
zwiększania niezawodności oraz wydajności w obu 
powyższych zakładach.

POSZERZONA OFERTA 
BEZPŁATNYCH NARZĘDZI 
BEZPIECZEŃSTWA
W naszej ofercie posiadamy bezpłatne narzędzia zapew-
niające e-bezpieczeństwo, w tym Safety Maturity Index™ 
(SMI) - rozwiązanie wprowadzone na rynek w 2013 r. 
To samodzielne narzędzie oceny zostało wykorzystane 
przez setki firm produkcyjnych do przeprowadzenia au-
dytu kultury, procesów i procedur bezpieczeństwa oraz 
wykorzystania technologii. W 2017 r. wprowadziliśmy 
na rynek rozwiązanie SMI przeznaczone dla konstrukto-
rów maszyn. Konstruktorzy maszyn mogą uwzględnić 
najlepsze w klasie bezpieczeństwo w projektach swoich 
maszyn w celu ograniczenia ryzyka operacyjnego, zwięk-
szenia całkowitej efektywności wyposażenia, poprawie-
nia wizerunku marki i umocnienia jej atrakcyjności w 
oczach klientów. Konstruktorzy maszyn muszą jednak 
najpierw wdrożyć nor-
my bezpieczeństwa w 
swojej działalności. Wy-
korzystanie najlepszych 
praktyk bezpieczeństwa 
pomaga producentom 
maszyn spełnić wymogi 
zgodności stawiane 
przez międzynarodo-
wych klientów, którzy 
muszą stawić czoła 
najbardziej rygorystycz-
nym normom bezpie-
czeństwa.
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WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Nadajemy priorytet naszym strategiom w zakresie ochrony 
środowiska poprzez wydajne wykorzystywanie zasobów, by 
ograniczać zużycie energii, wody i produkcję odpadów. Energia 
elektryczna jest w większości wykorzystywana do oświetlania, 
ogrzewania i chłodzenia budynków, dlatego większość emisji CO2 
zalicza się do emisji pośrednich, tj. wytwarzanych przez urządzenia 
elektryczne, a nie nasze obiekty. Emisje te są nazywane Emisjami 
na poziomie 2, natomiast emisje bezpośrednie z działań, które 
kontrolujemy w ramach naszej działalności, są nazywane Emisjami 
na poziomie 1. Wykonujemy pomiary i raportujemy zużycie energii 
oraz emisje dwutlenku węgla w ponad 300 lokalizacjach, z których 
20 to główne zakłady produkcyjne i magazyny. W tych zakładach 
energia stanowi niewielki ułamek łącznych kosztów operacyjnych.

W 2017 r. kontynuowaliśmy postępy w dążeniu do naszego celu 
wyznaczonego na rok 2022, zakładającego obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych pochodzących ze sprzedaży o 30%, względem 
wartości podstawowej z 2008 r. Od 2008 r. ograniczyliśmy zużycie 
energii o 27%. Przez lata redukowaliśmy intensywność emisji CO2 
do wyznaczonego poziomu, co uzyskaliśmy w 2017 roku (patrz 
wykres na str. 14). Nasze postępy wynikają z utrzymywania stałego 
poziomu emisji pomimo znacznego wzrostu produkcji i dochodów.

Począwszy od jednego z największych zielonych dachów w 
Wisconsin, należącego do naszej siedziby z certyfikatem LEED, 
przez pole paneli słonecznych w Mequon, w stanie Wisconsin, po 
rozwiązanie geotermalnego ogrzewania i chłodzenia w Aarau, 

w Szwajcarii, wraz z modernizacją naszych procesów, układów i 
lokalizacji, stale poszukujemy możliwości adaptacji najlepszych 
praktyk we właściwym zarządzaniu środowiskiem. W 2017 r. 
w rankingu Green Rankings Newsweeka - jednej z najbardziej 
cenionych ocen wpływu wywieranego przez światowe spółki 
giełdowe na środowisko naturalne - znaleźliśmy się wśród 30 
najbardziej ekologicznych firm w USA. Ponadto agencja Swiss 
Private Sector Energy Agency wyróżniła nasz zakład w Aarau za 
ciągłe dążenie do redukcji emisji CO2 i zwiększanie wydajności 
energetycznej oraz dobrowolne stosowanie się do programu Swiss 
Private Sector Energy Agency.

Udało się nam utrzymać stałą wartość zużycia wody oraz 
osiągnęliśmy nasz cel zerowego rocznego wzrostu zużycia wody. 
Woda jest wykorzystywana przede wszystkim do picia, celów 
gospodarczych i sanitarnych, a także do chłodzenia i czyszczenia 
podczas procesów produkcyjnych. W odniesieniu do odpadów 
przekroczyliśmy nasz cel przetworzenia lub odzyskania 80% 
generowanych odpadów stałych.

Wszystkie nasze lokalizacje na całym świecie muszą spełniać 
najbardziej rygorystyczne polityki firmy i procedury, jak i lokalne 
przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Każdego 
roku przeprowadzamy również kompleksową ocenę wydajności w 
wielu naszych lokalizacjach produkcyjnych, magazynach i centrach 
rozwiązań. W 2017 r. przeprowadziliśmy 53 audyty wewnętrzne.

ZRÓWNOWAŻENIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ, wyrażona wyraźnie w 
naszej misji sprawiania, by świat stał się bardziej wydajny i zrównoważony. 
Chodzi o robienie rzeczy w odpowiedni sposób, każdego dnia, z troską i 
szacunkiem dla siebie nawzajem i otaczającego nas świata. W 2017 r. 
po raz siódmy znaleźliśmy się w rankingu najbardziej zrównoważonych 
przedsiębiorstw Ameryki Północnej - Dow Jones Sustainability North American 
Index. W ramach tego rankingu, w oparciu o kompleksową ocenę na podstawie 
kryteriów środowiskowych, społecznościowych i administracyjnych, 
dokonywany jest pomiar wydajności liderów w obszarze zrównoważonego 
rozwoju. Co więcej, od ponad dekady jesteśmy wymieniani w raporcie 
FTSE4Good Index, w ramach którego wykonywana jest ocena wydajności 
firm zaangażowanych w dobre praktyki środowiskowe, społeczne i 
administracyjne.

Z R Ó W N O WA Ż O N E 
P R Z E D S I Ę B I O R S T W O
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DZIEŃ ZIEMI 
W większości naszych lokalizacji świętowaliśmy 
Dzień Ziemi, biorąc udział w największym na 
świecie dniu działań obywatelskich. Pracownicy 
spotkali się z lokalnymi przełożonymi, sadzili 
drzewa oraz oczyszczali miasta, drogi i plaże. Przez 
cały kwiecień nasz zakład w Szanghaju prowadził 
kampanię edukacyjną pod nazwą „Stosowanie 
zasad zielonego życia w praktyce w celu zyskania 
domu zrównoważonego ekologicznie”. Nasi koledzy 
z Katowic w Polsce odwiedzili przedszkola, aby 
opowiedzieć między innymi o tym, jak prawidłowe 
sortowanie odpadów pomaga chronić ludzi i 
środowisko. Nasz zakład w East Setauket w stanie 
Nowy Jork postanowił przeciwdziałać malejącej 
populacji pszczół poprzez sadzenie nasion dzikich 
kwiatów. W Milwaukee rozdaliśmy 750 sadzonek 
drzew, zabraliśmy prawie 5 ton elektroniki do 
recyklingu oraz połączyliśmy Dzień Ziemi z 
wydarzeniem „Zabierz dziecko do pracy”, które 
obejmowało odwiedzenie naszego zielonego dachu.

DOJEŻDŻANIE DO 
PRACY ROWEREM W 
CELU POPRAWY STANU 
ZDROWIA I ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO
Od 2016 r. nasi koledzy z Mequon w stanie 
 Wisconsin podróżując do pracy na rowerach, 
przebyli ok. 38 500 kilometrów, oszczędzając w 
ten sposób ponad 4100 litrów paliwa. Pra-
cownicy wyjeździli ponad 1100 dni, promując 
zarówno zdrowy tryb życia, jak i zdrowe środo-
wisko naturalne.

CERTYFIKATY

23
Dwadzieścia trzy z naszych największych zakładów 
produkcyjnych Rockwell Automation, w tym nasz 

zakład w Harbin, w Chinach, który uzyskał certyfikat 
w 2017 r., posiada certyfikat systemu zarządzania 

środowiskowego ISO 14001.
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• Magazyn Canadian Occupational Safety uhonorował 

naszą lokalizację w Cambridge, w stanie Ontario nagrodą 
specjalną 2017 Publishers Award w ramach dorocznego 
konkursu na najbezpieczniejszych pracodawców 
w Kanadzie. Zakład dołączył do złotych i srebrnych 
medalistów w 10 kategoriach określonych dla branży.

• Siódmy rok z rzędu Ministerstwo ds. BHP w Singapurze 
uhonorowało nasze centrum Asia Pacific Business 
Center (APBC) nagrodą Excellence Award for Health 
and Safety - Nagrodą doskonałości w ramach zdrowia 
i bezpieczeństwa. Już po raz dziesiąty APBC zostało 
wyróżnione za poziom bezpieczeństwa.

• Wisconsin Safety Council (Rada Bezpieczeństwa 
Wisconsin) oraz Wisconsin Department of Workforce 
Development (Departament Rozwoju Siły Roboczej 
Wisconsin) wyróżniły nasz zakład Ladysmith w Mequon 
oraz Richland Center nagrodą Achievement Awards for 
Excellence - Nagrodą doskonałości za osiągnięcia.

• Ohio Bureau Workers Compensation (Biuro ds. 
Odszkodowań Pracowniczych stanu Ohio) oraz Greater 
Cleveland Safety Council (Rada Bezpieczeństwa Greater 
Cleveland) uhonorowała nasze zakłady Mayfield Heights 
oraz Twinsburg wieloma nagrodami za zapewnianie 
bezpieczeństwa.

CERTYFIKATY

15
Piętnaście lokalizacji Rockwell Automation posiada certyfikat 

OHSAS 18001 w zakresie BHP. W 2017 r. nasze zakłady w 
Ladysmith, w stanie Wisconsin, w Gdańsku, w Polsce, oraz w 

Harbin, w Chinach otrzymały certyfikaty po raz pierwszy.
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NAJLEPSZY W KLASIE POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA
W 2017 r. nasi pracownicy kontynuowali pracę na o wiele wyższym 
poziomie bezpieczeństwa niż w zakładach konkurencyjnych, oraz po 
raz kolejny osiągnęliśmy wyniki lepsze od tych wynikających z naszych 
trzech celów związanych z bezpieczeństwem (patrz wykres na str. 
15). Rok po roku nasz poziom bezpieczeństwa, mierzony zgodnie ze 
Współczynnikiem rejestrowanych przypadków RCR (czyli wypadków 
wymagających więcej niż udzielenie pierwszej pomocy), pozostaje 
najlepszy w swojej klasie w porównaniu do średnich współczynników w 
amerykańskim sektorze prywatnym i firm produkujących elektronikę.

Udało nam się obniżyć Współczynnik całkowitej sumy wypadków 
(czyli wypadków rejestrowanych i wymagających więcej niż 
pierwszej pomocy), a nasz ogólny poziom bezpieczeństwa pozostał 
niezmieniony. Dalej wyznaczamy coraz bardziej rygorystyczne cele 
bezpieczeństwa, zmierzając w kierunku naszej wizji zerowego poziomu 
chorób i wypadków związanych z bezpieczeństwem. Dzięki bardziej 
inteligentnemu podejściu do zarządzania incydentami oraz nastawieniem, 
że każdy odpowiada za bezpieczeństwo, nasi pracownicy skupiają się na 
identyfikacji i nadawaniu priorytetów zagrożeniom.

Wdrożyliśmy nową technologię, która daje naszym specjalistom ds. BHP i 
ochrony środowiska wgląd w dane w czasie rzeczywistym oraz zapewnia 
analizę trendów wg typów incydentów, czynników przyczynowych 
oraz działań naprawczych dla każdego zakładu oddzielnie, jak i w ujęciu 
całościowym. W wyniku lepszego dostępu do danych zidentyfikowaliśmy 
ergonomiczny transport materiałów oraz bezpieczeństwo rąk jako dwa 
obszary, w których występuje najwyższa liczba incydentów. Obszary te 
potraktowaliśmy priorytetowo w celu dalszego obniżania ryzyka pracy.

Np. nasz interdyscyplinarny zespół w zakładzie w Ladysmith, w stanie 
Wisconsin przeprowadził szczegółową analizę ergonomii obszaru maty 
bezpieczeństwa pod względem wykonywanych zadań i podnoszenia 
produktów. Zespół wykonał analizę biznesową z dofinansowaniem 
kapitałowym, a następnie wdrożył rozwiązanie w zakresie przenoszenia 
materiałów z wykorzystaniem dostosowanych urządzeń i technologii 
wspierającej. W wyniku tego wyeliminował potrzebę podnoszenia 
elementów o masie powyżej 15 kg, poprawiając jednocześnie przepływ 
pracy i morale pracowników.

W naszym zakładzie w Szanghaju specjaliści ds. BHP zorganizowali „Dzień 
bezpieczeństwa rąk”. Pracownicy wypełnili ankietę związaną z typowymi 
dla produkcji zagrożeniami dla rąk, uczestniczyli w testach rękawic 
ochronnych oraz wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym 
przez ekspertów branżowych.

Wspierając tworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla naszych 
pracowników terenowych, podczas pomocy spełniania potrzeb naszych 
klientów w swoich lokalizacjach, wdrożyliśmy trzyletnie szkolenie SafeStart 
dotyczące zaawansowanej świadomości. Ponad 600 pracowników 
terenowych w rejonie Ameryki Łacińskiej oraz Azji i Pacyfiku nauczyło się, 
jak ich własny stan, czyli przykładowo pośpiech, frustracja i zmęczenie, 
wpływa na decyzje i powoduje błędy zwiększające ryzyko przy pracy. 
Od 2015 r., czyli pierwszego wdrożenia tego programu bezpieczeństwa 
opartego na zachowaniu, przeszkoliliśmy ponad 2400 pracowników 
terenowych na całym świecie.

Komunikacja i wsparcie przełożonych to również kluczowe elementy 
naszych starań w zakresie bezpieczeństwa w terenie. W zeszłym roku 35 
spośród naszych liderów biznesowych gościło ponad 500 pracowników 

WYZWANIE 
BEZPIECZNEGO 
CHODZENIA
Pracownicy naszego zakładu w 
Ladysmith, w stanie Wisconsin 
stworzyli „Wyzwanie bezpiecznego 
chodzenia” - kurs umożliwiający 
praktykę różnorodnych umiejętności, 
w tym wnoszenie skrzyni na drabinę, 
zachowywanie trzech punktów 
podparcia, manewrowanie wokół palet 
i podstaw oraz zachowanie równowagi 
na nierównych powierzchniach. 
Wyzwanie było elementem 
nauki związanej z unikaniem 
poślizgnięć, potknięć i 
upadków, podkreślającym 
skupianie się na równowadze, 
wykonywanym zadaniu i 
unikaniu ryzyka związanego 
z potknięciami.
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terenowych na regionalnych sesjach bezpośrednich rozmów o 
bezpieczeństwie. Podczas tych spotkań pracownicy terenowi 
mieli możliwość zadawania pytań i podzielenia się obawami 
bezpośrednio z przełożonymi.

INTEGRACJA I ZAANGAŻOWANIE 
NAPĘDZAJĄ INNOWACJE
Każdy z nas w firmie Rockwell Automation jest współodpowiedzialny 
za tworzenie miejsca pracy, do którego wszyscy chcą przychodzić, 
w których chcą przebywać i pracować jak najlepiej każdego dnia. 
Zaangażowani pracownicy zjednoczeni w dążeniu do osiągnięcia 
wspólnego celu, jakim jest służenie klientom, oraz zaangażowani w 
kulturę integracji, to podstawy jakie odróżniają nas od innych. Dzięki 
temu posiadamy różnorodną pulę myślicieli i zespołów, które - 
mówiąc wprost - podejmują lepsze decyzje. Integracja napędza 
innowacje. I jak we wszystkim co robimy, chcemy być liderem w tym 
obszarze.

Catalyst, światowa organizacja typu non profit wiodąca w 
przyspieszaniu rozwoju kobiet w ramach integracji w miejscu 
pracy, wyróżniła naszą pozycję lidera, przyznając nam nagrodę 
2017 Catalyst Award. Byliśmy jedną z trzech globalnych firm 
uhonorowanych tą prestiżową nagrodą, przyznawaną za 
innowacyjne podejście organizacyjne dotyczące rekrutacji, rozwoju i 
awansowania kobiet, gdzie uzyskano wymierne rezultaty.

Od 2008 r. na terenie USA zwiększyliśmy liczbę kobiet oraz ludzi o 
innym kolorze skóry na wszystkich poziomach firmy. Dzięki naszej 
stopie tzw. dobrowolnej rotacji pracowników w USA, znajdującej 
się na znacznie niższym poziomie niż średnia Corporate Leadership 
Council (Rady Korporacyjnej) dla kobiet i osób o innym kolorze 
skóry, nasze starania pomogły nam nie tylko w przyciągnięciu 
różnorodnych talentów, ale w zatrzymaniu ich w naszej firmie.

Dziesięć lat temu zaobserwowaliśmy, że pomimo naszych starań 
w zakresie rekrutacji i zatrudniania większej liczby kobiet i osób 
o innym kolorze skóry, nie osiągneliśmy długotrwałego sukcesu 
zatrzymania tych pracowników. Aby dokonać trwałej zmiany, 
określiliśmy, że musimy do tego w pełni zaangażować białych 
mężczyzn, grupę dominującą w naszej firmie. Uświadomiliśmy 
im, jaki wpływ ma ich uprzywilejowanie i zaangażowaliśmy 
ich jako ważnych partnerów kobiet i niedostatecznie 
reprezentowanych grup, w celu usunięcia barier 
systemowych istniejących w naszej kulturze, które 
uniemożliwiały im pełną integrację. Od tamtej 
pory ponad 1000 liderów - w tym nasza Rada 
dyrektorów - oraz 4000 pracowników przeszło 
szkolenie „Biali mężczyźni jako partnerzy pełnej 
różnorodności”.

Na dzień dzisiejszy ponad 250 pracowników 
jest członkami Zespołów zmiany 
integracyjnej w ramach każdej działalności 
i funkcji w naszej organizacji, co ma 
na celu usuwanie barier i zwiększanie 
integracji we wszystkim, co robimy. 
Przedstawiciele białych mężczyzn 
na wysokich stanowiskach stanowią 
większość w tych zespołach. W celu 
zminimalizowania wpływu odchyleń 
w ramach interakcji i podejmowania 

decyzji, ponad 1350 liderów światowych wzięło udział w szkoleniu 
dotyczącym świadomego i integrującego przywództwa, które 
wprowadziliśmy w 2015 r. Cztery tysiące współpracowników jest 
członkami naszych 13 grup zasobów personalnych (Employee 
Resource Groups, w skrócie ERG). Posiadając 44 oddziały w 
11 krajach nasze ERG dalej kultywują tworzenie różnorodnych 
i zaangażowanych miejsc pracy. Z naszych badań dotyczących 
zaangażowania pracowników wynika, że członkowie ERG znajdują 
się pośród najbardziej zaangażowanej grupy pracowników. Jedna 
z ostatnio utworzonych grup ERG, Połączone kultury, zapewnia 
sieć kontaktów dla mniejszości rasowych i etnicznych dla osób 
pracujących w terenie.

Współpracujemy również z innymi liderami biznesowymi w celu 
wprowadzenia integracji jako imperatywu biznesowego. W 2017 r. 
nasz dyrektor dołączył jako założyciel do inicjatywy Catalyst CEO 
Champions For Change (Catalyst Champion), kolektywu ponad 
50 wysoko postawionych dyrektorów zaangażowanych w widoczne 
wspieranie i rozwój różnorodności, integracji i równości płciowej. 
Dołączyliśmy również do inicjatywy CEO Action for Diversity & 
Inclusion™, będącej koalicją zaangażowaną w rozwój różnorodności i 
integracji w miejscu pracy. Pod koniec 2017 r. przedstawiliśmy nasze 
najlepsze praktyki naszym klientom i partnerom branżowym, którzy 
wzięli udział w spotkaniu „Różnorodność i integracja” na targach 
Automation Fair®.

Integracja jest dla nas podróżą, procesem ewolucyjnym. Poprzez 
ciągłe uczenie się, odważne rozmowy oraz informacje zwrotne z 
organizacji i autorefleksję, nasza praca na rzecz zmiany kulturowej 
wciąż trwa.
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26%  DZIAŁ ZARZĄDZANIA LUDŹMI
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Posiadanie dyrektorów o różnorodnych umiejętnościach, doświadczeniach, perspektywach oraz specjalizacjach, stawia 
nasz zarząd w najlepszej pozycji do zapewniania mądrego prowadzenia naszego zespołu zarządzającego oraz wypełniania 
zobowiązań wobec naszych akcjonariuszy. Nasz zarząd jest wzorem do naśladowania w ramach różnorodnej reprezentacji na 
wszystkich poziomach naszej organizacji i w naszej branży. J. Phillip Holloman, Afroamerykanin, prezes oraz dyrektor operacyjny 
w firmie Cintas Corporation, dołączył do Rady dyrektorów Rockwell Automation w 2013 r., wnosząc do niej istotne zdolności 
przywódcze oraz doskonałość operacyjną. W roku 2017 Patricia Watson (na środku zdjęcia), starszy wiceprezes wykonawczy oraz 
dyrektor ds. informatyzacji w firmie Total System Services, została wybrana na członka naszego zarządu. Patricia dołączyła do 
dwójki innych kobiet dyrektorów zasiadających w zarządzie – Betty Alewine (po prawej), emerytowanej prezes i dyrektor firmy 
COMSAT Inc., która dołączyła do naszej rady w 2000 r., oraz Lisy Payne (po lewej), byłej przewodniczącej zarządu w firmie Soave 
Enterprises oraz prezes Soave Real Estate Group, która dołączyła do naszej rady w roku 2015.

Ponieważ nasz zarząd składa się w 25% z kobiet, znajdujemy się wśród wąskiej grupy wyjątkowych firm światowych wg 
organizacji Catalyst. Ich badanie „Quick Take: Women on Corporate Boards Globally” (Szybka analiza: kobiety w zarządach 
spółek na świecie) wykazuje, że w jednej na pięć spółek na świecie w zarządzie zasiadają co najmniej trzy kobiety. Organizacja 
Catalyst ustaliła również, że różnorodność w zarządzie prowadzi do lepszych wyników finansowych. Firmy z większą liczbą 
kobiet w zarządzie wykazują wyższe zwroty ze sprzedaży, wyższe zwroty z kapitału własnego oraz wyższe zwroty z kapitału 
zainwestowanego.

I N Ż Y N I E R Ó W  O :K I E R O W N I K Ó W  O : DY R E K T O R Ó W  O :

M E N A D Ż E R Ó W 
Ś R E D N I E G O 

S Z C Z E B L A  O :
Od 2008 r. znaczne 
poprawiliśmy 
różnorodność w 
amerykańskich 
organach spółki:

KOBIETY

LUDZIE O INNYM 
KOLORZE SKÓRY

WYMIERNE REZULTATY: BUDOWA ZAPLECZA KADROWEGO

65%113% 29% 38%

70%82% 52% 43%

KULTURA INTEGRACJI ZACZYNA SIĘ NA SZCZYCIE
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WYRÓŻNIENIA 
ŚWIATOWE
W zeszłym roku kilka magazynów oraz 
organizacji doceniło naszych kolegów i 
osiągnięcia.

• Wall Street Journal umieścił nas na 66. 
pozycji na liście 250 najlepiej zarządza-
nych firm w 2017 r. Przeprowadzony 
przez instytut Drucker Institute ranking 
inauguracyjny to analiza i porównanie 
wydajność głównych firm amerykań-
skich pod kątem zadowolenia klientów, 
zaangażowania i rozwoju pracowników, 
innowacyjności, odpowiedzialności 
społecznej oraz siły finansowej.

• Po raz piąty firma Universum, świato-
wa firma działająca na rynku badań i 
konsultingu, wymieniła nas na swojej 
liście 100 najbardziej atrakcyjnych 
pracodawców w Chinach w 2017 r. Lista 
ta tworzona jest w oparciu o ankietę 
wypełnianą przez niemal 80 000 stu-
dentów odpowiadających na pytania 
dotyczące preferencji zawodowych.

• Uzyskaliśmy doskonały wynik 100% 
w raporcie Corporate Equality Index 
w ramach naszej Fundacji prowadzą-
cej kampanię o prawach człowieka w 
2018 r. Ta krajowa weryfikacja i raport 
służą ocenie obowiązujących w miejscu 
pracy zasad i praktyk dotyczących pra-
cowników będących lesbijkami, gejami, 
osobami biseksualnymi, transgendero-
wymi oraz queer (LGBTQ).

• Instytut Manufacturing Institute uhono-
rował Rachael Conrad, która w tam-
tym czasie była naszym regionalnym 
dyrektorem handlowym i marketingo-
wym w Ameryce Łacińskiej, a teraz jest 
regionalnym wicedyrektorem sprzedaży 
w Ameryce Północnej i Środkowej, 
nagrodą 2017 Women in Manufacturing 
STEP Ahead Award. Nagrodę przyznaje 
się kobietom za szczególne osiągnięcia 
w branży produkcyjnej.

• W publikacji internetowej Madison 
365 Gary Ballesteros został uznany za 
jednego z 29 najbardziej wpływowych 
Latynosów w Wisconsin. Gary jest na-
szym wicedyrektorem handlowym oraz 
prowadzi program Rzecznika. Wcześniej 
pełnij rolę naszego generalnego radcy 
prawnego w rejonie Ameryki Łacińskiej.
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INTEGRALNOŚĆ NA CO DZIEŃ

Pracownicy oceniają naszą kulturę integracji jako jedną z 
największych sił napędzających zaangażowanie. Nasze notowania 
są znacznie wyższe niż oceny przyznawane w innych firmach. 
To kultura oraz wartość firmy budowana w oparciu o wybory 
dokonywane przez ludzi każdego dnia, by postępować jak należy.

W 2017 r. po raz dziewiąty znaleźliśmy się na liście najbardziej 
etycznych przedsiębiorstw na świecie - „World’s Most Ethical 
Companies“ - przygotowywanej przez Ethisphere Institute. 
„Firmy wyróżniane jako najbardziej etyczne przedsiębiorstwa 
świata inwestują w lokalne społeczności na całym świecie, 
wdrażają strategie różnorodności i integracji oraz skupiają się na 
długoterminowych korzyściach prowadzenia zrównoważonej 
działalności”, powiedział dyrektor Ethisphere Timothy Erblich.

Nasza reputacja firmy o wysokim stopniu integralności jest zasłużona 
i nigdy nie możemy tego traktować jako rzecz oczywista. Etyka to 
niekończąca się rozmowa pomiędzy naszymi liderami, menadżerami 
i współpracownikami. Dla pana Donny Maharaj, naszego globalnego 
opiekuna integralności, etyka i uczciwość to praca codzienna. 
W swojej historii nie podjął on tylko jednej odważnej decyzji. 
Donny, jako regionalny kontroler dla obszaru Europy, Bliskiego 
Wschodu i Afryki, podejmuje je codziennie. Pomógł firmie z 
powodzeniem przejść przez złożone środowisko prawne w tych 
regionach oraz jest odpowiedzialny za przegląd i zatwierdzanie 
dokumentów firmowych. Ani jeden z dokumentów nie został przez 
niego podpisany bez wcześniejszego sprawdzenia wszystkich 
wewnętrznych wymogów oraz zadawania pytań, jeśli cokolwiek 
było nie w porządku.

Zachęcamy wszystkich naszych pracowników do tego samego - 
podążania za instynktem i dzielenia się obawami - albo z 
menadżerem albo poprzez nasz program Rzecznika. Program ten 
jest jednym z filarów naszej kultury etyki i zgodności. Umożliwia 
wszystkim pracownikom i osobom postronnym zgłaszanie 
podejrzeń dotyczących wykroczeń oraz zapewnia ochronę przed 
ewentualnymi działaniami odwetowymi. W 1985 roku byliśmy jedną 
z pierwszych firm w USA, która wprowadziła program Rzecznika. Jest 
to stabilna i dobrze zintegrowana instytucja, którą znają i której ufają 
nasi pracownicy, a my skupiamy się na tym, by taką pozostała.

W ostatnim roku Rzecznik otrzymał 452 zgłoszenia, natomiast 
w roku wcześniejszym było ich 429. Zgłoszenia dotyczące 
złamania Kodeksu postępowania są dokładnie sprawdzane przez 
Rzecznika. Liczba kontroli związanych z Kodeksem postępowania 
wykonanych w 2017 roku (126) przekroczyła liczbę kontroli w roku 
wcześniejszym (110). W wyniku tych kontroli rozwiązane zostały 
umowy z 22 pracownikami. Wzrost zgłoszeń kierowanych do 
Rzecznika wskazuje, że nasi pracownicy są aktywnie zaangażowani 
w zapewnianie najwyższych standardów zachowań etycznych. Od 
odpowiadania na pytania po prowadzenie kompleksowych kontroli - 
nasi pracownicy wiedzą, że program Rzecznika jest pomocnym 
zasobem w pracy.

RELACJE Z DOSTAWCAMI

Od naszych dostawców wymagamy spełniania tych samych norm 
środowiskowych, bezpieczeństwa i etycznych, co od samych siebie. 
Aktywnie poszukujemy zróżnicowanej bazy dostawców, będących 
liderami w swoim sektorze, którzy dadzą nam dostęp do najlepszej i 
najszerszej gamy doświadczenia i talentów.

Co do zasady, inwestujemy przede wszystkim w dostawców 
działających w regionach położonych najbliższej naszych 
klientów i zakładów produkcyjnych. Dzięki temu możemy szybciej 
reagować na potrzeby klientów, wnosić wkład w lokalną ekonomię 
oraz zmniejszyć zasięg transportu - z korzyścią dla środowiska 
naturalnego.

Posiadamy znakomitą reputację firmy budującej bazę dostawców, 
która odzwierciedla różnorodność naszych pracowników i klientów. 
W 2017 r. ponad 750 firm amerykańskich będących własnością 
kobiet, mniejszości etnicznych lub rasowych, LGBTQ, weteranów 
lub niepełnosprawnych weteranów, jak i również wyznaczone 
przedsiębiorstwa małe i średnie, otrzymało od nas wsparcie o 
wartości przekraczającej 250 milionów USD.

Dołączyliśmy do grupy Technology Industry Group (TIG). Jej 
członkowie to m. in Apple, Facebook oraz Intel. Grupa TIG, będąca 
swego rodzaju forum skupionym na różnorodności w łańcuchu 
dostaw sektora high-tech, gromadzi najlepszych ekspertów z firm 
high-tech i jest miejscem nawiązywania kontaktów, dzielenia się 
najlepszymi praktykami i budowania relacji. Dołączyliśmy również 
jako partner korporacyjny do National Gay and Lesbian Chamber of 
Commerce (Narodowej izby handlowej gejów i lesbijek), aby dalej 
rozwijać nasze relacje z LGBTQ oraz powiązanymi działalnościami.

Naszą działalność chcemy prowadzić ze światowej klasy liderami 
jakości, wydajności i technologii, którzy mogą nam pomóc w 
zapewnianiu odpowiednich produktów i usług w miejscu i w 
momencie, w którym potrzebują ich nasi klienci.

„Firmy wyróżniane jako najbardziej 
etyczne na świecie przechodzą 

transformacje nie tylko z powodu 
potrzeby, ale dlatego, że rozumieją, 
iż integralność jest kluczem do ich 

rozwoju”.

Timothy Erblich, dyrektor naczelny Ethisphere
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POMOC W PRZYPADKACH KLĘSK 
ŻYWIOŁOWYCH
Po tym, gdy klęski żywiołowe dotknęły niemal każdego kontynentu 
w 2017 roku, naszym natychmiastowym priorytetem było zapew-
nienie, że nasi koledzy z rejonów, które ucierpiały, są bezpieczni i 
otrzymają potrzebną im pomoc. Z tym samym poczuciem potrzeby 
szybkiego działania wspieraliśmy naszych klientów i społeczności. 
W Beaumont, w stanie Teksas, po huraganie Harvey, rzeka spo-
wodowała niespotykaną dotąd powódź i zalała silniki elektryczne 
pompujące wodę pitną dla lokalnej społeczności. W przeciągu 24 
godzin dostarczyliśmy nowe silniki potrzebne do przywrócenia 
dostarczania wody.

Współpracowaliśmy z organizacjami społecznymi, posiadającymi 
infrastrukturę na miejscu, w ramach zapewnienia natychmiastowej 
pomocy i wsparcia w społecznościach potrzebujących pomocy. 
Przekazaliśmy w sumie 200 000 USD na rzecz Amerykańskiego 
Czerwonego Krzyża na pomoc po klęsce żywiołowej w Teksasie, na 
Florydzie i w Portoryko.

W listopadzie udaliśmy się ponownie do Huston, w stanie Teksas, by 
gościć 10 000 specjalistów branżowych na naszym dorocznym spo-
tkaniu edukacyjnym Automation Fair®. Choć Huston zostało przez 
nas wybrane już wiele lat wcześniej, to wykorzystaliśmy możliwość 
wsparcia miasta i otaczających go społeczności w kontynuowanej 
przez nich odbudowie. Wspólnie z organizacją United Way przeka-
zaliśmy 250 000 USD na zakup 40 ton żywności niepsującej się. Pod-
czas tego dwudniowego wydarzenia tysiące uczestników dołączyło 
do nas podczas pakowania 8000 posiłków na Święto Dziękczynienia, 
które zostały dostarczone do 35 000 rodzin i osób starszych.

EDUKACJA STEM
Technologia sprawia, że nasza firma i branża rozwija się, natomiast 
globalny niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz 
zmieniająca się demografia miejsca pracy zagraża temu rozwojowi. 
Nasza przyszłość zależy od zapewnienia, że dzisiejsi studenci 
posiądą umiejętności i zdolności objęcia milionów miejsc pracy w 
ramach inteligentnej produkcji.

Od ponad dekady przekazujemy większość naszego 
charytatywnego wsparcia korporacyjnego na edukację STEM 
(nauki ścisłe, technologie, inżynierię i matematykę), skupiając się 
na zachęcaniu do nauki młodych kobiet oraz niedostatecznie 
reprezentowanych grup. Razem z naszymi kluczowymi partnerami 
STEM, jakimi są FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science 
and Technology), Project Lead the Way, oraz ST Math, naszym 
celem jest przygotowanie i inspirowanie młodych umysłów do 
wybrania kariery STEM poprzez wzbudzenie w nich pasji do 
ustawicznego kształcenia. Te trzy organizacje specjalizują się w 
programach zajęć szkolnych i pozaszkolnych.

„W dzisiejszym świecie kluczem jest kształcenie większej liczby 
dzieci posiadających narzędzia, wizję i zdolność, aby umożliwić im 

Z R Ó W N O WA Ż O N A 
S P O Ł E C Z N O Ś Ć
WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANIZACJAMI TYPU NON 

PROFIT, instytucjami edukacyjnymi oraz firmami, które dzielą nasze 
zaangażowanie w poprawę jakości życia w naszych społecznościach 
oraz tworzenia różnorodnego zaplecza kadrowego dla naszej firmy i 
branży. W 2017 roku firma Rockwell Automation udzieliła darowizn w 
formie pieniężnej i rzeczowej o wartości 11 milionów USD  
na edukację, pomoc społeczną, kulturę i sztukę oraz  
organizacje społeczne.
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podejmowanie współpracy niezbędnej do poradzenia sobie z 
trudnymi problemami” mówi założyciel organizacji FIRST Dean 
Kamen. „W FIRST inspirujemy nastawionych entuzjastycznie 
młodych ludzi do nauki, ciężkiej pracy - i być może pewnego 
dnia  - zmieniania świata”.

Trwa właśnie drugi z czterech lat programu zajęć pozaszkolnych 
FIRST o wartości 12 milionów USD, mający na celu dotarcie do 
uczniów z grupy K-12 (od przedszkola do ukończenia szkoły 
średniej). Na przestrzeni ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy 15 
milionów USD w program FIRST. W edycji 2016/2017 programu 
FIRST sponsorowaliśmy 192 zespoły biorące udział w czterech 
gałęziach programu FIRST. Mentorem każdego z tych zespołów 
był jeden z naszych pracowników. Dalej działamy jako sponsor 
globalny FIRST ® LEGO® League (FLL), sponsor wyłączny FIRST® 
Robotics Innovation in Control Award oraz dostawca produktów 
FIRST® Robotics Crown Supplier.

„Podczas gdy nasze wsparcie finansowe i produktowe umożliwia 
istnienie programu FIRST, to właśnie mentoring i wsparcie 
zapewniane uczniom przez naszych pracowników sprawia, że jest 
to doświadczenie zmieniające życie”, tłumaczy Jay Flores, nasz 
globalny ambasador programu STEM.

Prawie 300 pracowników na całym świecie zgłosiło się w 
ramach wolontariatu do programu FIRST jako mentorzy, osoby 
prowadzące coaching i sędziowie. Nasze biuro w Melbourne 
sponsorowało zespół FIRST Australia FLL utworzony z 
pracowników i ich dzieci. Mentorami zespołu zostali weterani 
programu FIRST, w tym Devon Boyd, inżynier serwisowy 
w miejscu instalacji, który dowiedział się o naszej firmie po 
dołączeniu do programu FIRST.

„FIRST to doskonała możliwość dla zespołów lokalnych na 
poznanie firmy Rockwell Automation”, powiedział Chris Turnbull, 
lider zespołu operacyjnego, Rockwell Automation Australia. 

„Czasami jest to pierwszy i najlepszy sposób przedstawienia naszej 
firmy przyszłemu talentowi STEM, który pewnego dnia będzie 
pracownikiem naszym lub jednego z naszych klientów”.

W DOBRYM TOWARZYSTWIE: FIRMY ZMIENIAJĄCE ŚWIAT
Magazyn CEO Magazine podał, że nasze zaangażowanie w program STEM było powodem wybrania nas jako jednej z siedmiu firm 
zmieniających świat, w którym żyjemy. Znaleźliśmy się na liście „kto jest kim” pośród firm społecznie odpowiedzialnych, takich jak Ikea, 
Nike, Coca-Cola, GlaxoSmithKline, H&M i Patagonia.

W magazynie napisano: „Firma Rockwell Automation polega na swoim doświadczeniu w branży automatyki przemysłowej oraz 
innowacyjnym podejściu sprawiania, że organizacje, branże i społeczności stają się bardziej efektywne, wydajne i zrównoważone. W 
związku z tym rzeczą naturalną jest, że firma ta ciężko pracuje nad wychowaniem następnej generacji innowatorów”.

69% NA EDUKACJĘ

18%  NA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ  
I POMOC SPOŁECZNĄ

7% NA ORGANIZACJE SPOŁECZNE

6% NA KULTURĘ I SZTUKĘ

$11
M I L I O N Ó W

FILANTROPIA

23



NOCE RODZINNE
W ramach naszej współpracy z organizacją ST Math®, 
zorganizowaliśmy rodzinne noce z matematyką w 
naszych szkołach partnerskich w stanie Milwaukee: 
Vieau School oraz Rogers Street Academy. Ponad 
600 wolontariuszy z naszej firmy, studentów i 
rodziców spotkało się, by w przyjemny i interaktywny 
sposób spędzić wieczór na rozmowach, grach 
i rozwiązywaniu problemów matematycznych. 
Wszystkie rodziny wróciły do domu z zestawami 
„Rodzinna noc z 
matematyką”, dostępnymi 
w języku angielskim 
i hiszpańskim, by 
rodzice mogli z dziećmi 
kontynuować wspólną 
naukę poza szkołą.

24



GREENLIGHT FOR GIRLS W BRUKSELI
Greenlight for Girls to mająca siedzibę w Belgii organizacja non profit 
zaangażowana w inspirowanie dziewcząt w każdym wieku i różnego pochodzenia 
do zainteresowania tematami STEM, przedstawiając im świat nauki w przyjemny 
i ekscytujący sposób. Jedną z grup objętych programem była grupa około 
50 dziewcząt w wieku od 10 do 15 lat ubranych w dostosowaną do ich 
potrzeb odzież ochronną, która spędziła popołudnie z pracownikami 
w naszej siedziby w regionie EMEA w Brukseli, uczestniczą w 
praktycznym szkoleniu z zakresu elektroniki, kodowania i 
programowania. Następnie nasi koledzy zorganizowali małą 
ceremonię ukończenia szkolenia, przekazując każdej z dziewcząt 
certyfikat „Przyszłościowego myśliciela innowacyjnego i osoby 
rozwiązującej problemy”.

STEM - WZORY DO NAŚLADOWANIA
Zapewniamy wymagane wsparcie, w tym transport i zasoby wymagane, by możliwości STEM były jeszcze bardziej dostępne dla 
studentów w miastach. Ponieważ ci młodzi ludzie mają mniejszy dostęp do mentorów i ekspertów w danych dziedzinach, angażujemy 
nasze Grupy zasobów personalnych (ERG). Od profesjonalistów będących niemal w wieku uczniów, po naszych współpracowników 
pochodzących ze wszystkich grup rasowych i etnicznych, członkowie ERG dzielą się swoimi doświadczeniami i perspektywami.

Amanda Eason, inżynier ds. handlu dodaje: „Wiele 
dziewcząt odsuwa się od STEM z powodu strachu, 

że jest to coś, czego nie będą mogły robić, gdzie 
brakuje im wzorów do naśladowania lub mentorów, którzy 
ich do tego zachęcą. Chcę pomóc wyeliminować ten strach 

i być wzorem do naśladowania. Mam nadzieję, że zachęcę 
większą liczbę młodych kobiet i ludzi o innym kolorze skóry do 

zobaczenia swojego potencjału i przygotowania się na przyszłość i 
karierę w STEM”.

„Pokazuję młodym ludziom, chłopcom i dziewczętom, że inżynierowie mają wszystkie 
kształty, rozmiary i kolory” mówi Annisha Russell, pracownik terenowy ds. sprzedaży. 

„Uwielbiam wchodzić do pomieszczenia i rozwiewać przekonania co do tego, jak 
wygląda inżynier. Ale ja miałam szczęście, ponieważ miałam wzory do naśladowania 
wśród inżynierów. Mogę być takim wzorem dla tych, którzy ich 
nie mają”.
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WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI 
WYŻSZYMI
Dzisiejszy szybko zmieniający się przemysł wytwórczy 
potrzebuje inżynierów o różnych, bardziej zróżnicowanych 
i multidyscyplinarnych zestawach umiejętności. W celu 
stworzenia utalentowanego zaplecza kadrowego, gotowego do 
pracy w połączonym, nowoczesnym środowisku produkcyjnym, 
współpracujemy ściśle z partnerami branżowymi oraz 
instytucjami szkolnictwa wyższego w ramach opracowywania 
zintegrowanej metody kształcenia ustawicznego dla studentów 
i specjalistów. Wyposażamy laboratoria do nauki automatyki, 
wspólnie opracowujemy podstawy programowe oraz 
organizujemy wiele praktycznych szkoleń wykorzystujących 
najnowsze technologie.

W USA wspólnie z FANUC, LAB Midwest oraz innymi liderami 
branżowymi, zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy nowy 
Branżowy system nauczania 4.0 Valley Technical College na 
kampusie Eau Claire w stanie Wisconsin. Ogłosiliśmy również 
przekazanie kwoty 1,7 miliona USD oraz zostaliśmy sponsorem 
i fundatorem instytutu Connected Systems Institute na 
Uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee (UWM) w celu zapewniania 
warunków do nauki i badań studentom studiów licencjackich, 
magisterskich oraz specjalistom i kadrze zarządzającej. 
Instytut - pierwszy tego rodzaju w stanie - będzie wyposażony 
w najnowocześniejsze urządzenia do symulacji, emulacji i 
testowania IoT.

W ramach jego rozwoju ufundowaliśmy grant na badania 
UWM nad wiodącymi instytutami i centrami IoT w Niemczech, 
Chinach, Tajwanie i Singapurze oraz USA. Według Adel Nasiri, 
prodziekana ds. badań oraz profesora College of Engineering & 
Applied Science na uniwersytecie UWM „Aktualnie istnieje luka 
pomiędzy przemysłem z jednej strony, a badaniami i edukacją z 
drugiej. Instytut Connected Systems Institute będzie służył jako 
punkt centralny, gdzie przedstawiciele przemysłu i naukowcy 
będą mogli współpracować nad technologiami Przemysłowego 
Internetu Rzeczy”.

W Chinach 19 uniwersytetów zapoczątkowało program 
certyfikacyjny „Produkcji inteligentnej”, który opracowywaliśmy 
wspólnie z naszymi partnerami FANUC, Endress+Hauser oraz 
Cisco. Program został zatwierdzony przez chińskie Ministerstwo 
Edukacji jako część polityki Chiny 2025, mającej na celu 
rozwijanie przemysłu produkcyjnego w kraju. Otworzyliśmy 
również dwa laboratoria The Connected Enterprise na 
Uniwersytecie Shanghai Jiaotong oraz w Instytucie Nanjing 
Institute of Technology w Nanjing. W sumie posiadamy ponad 
72 laboratoria automatyki na uniwersytetach w Chinach oraz 
ponad 100 na całym świecie. Każdego roku 30 000 studentów 
wykorzystuje te laboratoria do łączenia teorii z praktyką w 
realnym świecie.

Od młodzieży i studentów po nowo zatrudnionych 
pracowników i doświadczonych specjalistów - wierzymy, że 
podejście obejmujące kilka generacji w ramach kształcenia 
ustawicznego zapewni odpowiednią siłę roboczą naszej firmie, 
naszym klientom oraz całej branży automatyki.

WSPÓLNE SZKOLENIE WETE-
RANÓW WOJSKOWYCH DO 
PEŁNIENIA ZAAWANSOWA-
NYCH ROLI W PRODUKCJI
Razem z grupą ManpowerGroup świętowaliśmy ukoń-
czenie przez pierwszą grupę amerykańskich weteranów 
wojskowych naszej Academy of Advanced Manufacturing 
(Akademii zaawansowanej produkcji) - wspólnego progra-
mu zapewniającego pracę w szybko ewoluującym przemyśle 
produkcyjnym.

Ten 12-tygodniowy program, zainicjowany ostatniego lata, 
łączy w sobie naukę w szkole z realnymi doświadczeniami w 
laboratorium. W naszym nowoczesnym obiekcie w Mayfield 
w stanie Ohio przeszkoliliśmy weteranów w ramach potrzeb-
nych nam zaawansowanych pracowników produkcyjnych. 
Wszyscy, który ukończyli szkolenie, otrzymali oferty pracy, a 
ponad połowa z nich nawet kilka ofert z wynagrodzeniem 
znacznie przekraczającym ich poprzednie pensje.

Oszacowano, że pomiędzy rokiem 2003 a 2019 około 4,3 
miliona żołnierzy odejdzie ze służby, a 65% z nich będzie 
potrzebowało pomocy w znalezieniu pracy poza armią. 
Jednocześnie sektor produkcyjny w USA utworzy około 
3,5 miliona nowych miejsc pracy na przestrzeni następnej 
dekady, ale wraz ze starzejącą się siłą roboczą i niedoborem 
wykwalifikowanych pracowników, nawet 2 miliony tych 
miejsc pracy może pozostać niezapełnionych. Weterani 
wojskowi posiadają szczególne połączenie wiedzy tech-
nicznej z kluczowymi umiejętnościami pracy, które stawia 
ich na dobrej pozycji do budowania kariery w środowisku 
zaawansowanej produkcji.

Współpracując z grupą ManpowerGroup, światowym 
liderem opracowującym rozwiązania odnośnie siły roboczej, 
udało nam się stworzyć prawdziwie przełomowy program, 
który pomoże rozwiązać krytyczne wyzwanie związane z 
zapewnieniem ludzi do pracy w rozwijającym się sektorze 
produkcyjnym. Na przestrzeni następnych pięciu lat mamy 
nadzieję przeszkolić i uzupełnić kilkoma tysiącami wetera-
nów pulę certyfikowanych talentów, zdolnych wcielić się w 
potrzebne wysoce-zaawansowane role produkcyjne.
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ENGINEERING OUR FUTURE™ AWARDS

Nagroda ta przyznawana jest za zaangażowanie i oddanie na rzecz inicjatyw 
edukacyjnych STEM oraz budowanie zaplecza kadrowego utalentowanych i 
kompetentnych pracowników.

Na świecie: Hugo Bernardino Da Silva
Jundiai, Brazylia

Organizacja wolontariusza: Amparo Dos Pequenos, skupiając się na inicjatywie 
edukacyjnej STEM, pomaga samotnym matkom, dzieciom i nastolatkom w 
zwiększaniu zainteresowania inżynierią i technologią.

USA: Kevin Fonner
Mayfield Heights, Ohio

Organizacja wolontariusza: FIRST inspiruje młodzież, by stawać się liderami 
nauk ścisłych i technologii oraz innowatorami poprzez angażowanie się w 
programy prowadzone przez mentorów.

NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW-WOLONTARIUSZY
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. W ramach uznania ich zasług, przekazujemy 
dotacje na organizacji charytatywne, które wybiorą.

HOMETOWN HERO AWARD

Nagroda przyznawana pracownikom-wolontariuszom w zaangażowanie w 
ich lokalnej społeczności.

Amy Carlsen
Troy, Michigan

Organizacja wolontariusza: Teen Reach Adventure Camp wspiera nastolatków 
w budowaniu relacji z rówieśnikami w podobnych sytuacjach życiowych, 
uczenia się od mentorów oraz budowania pewności siebie.

AT- LARGE AWARD

Zwycięzca wybierany spośród nominowanych.

Kelly J. Passineau
Milwaukee, Wisconsin

Organizacja wolontariusza: Guest House zapewnia schronienie, mieszkania, 
edukację i inne usługi osobom bezdomnym w stanie Milwaukee, które 
szukają możliwości zmiany życia z godnością i celem.

27



Publikacja ESAP-BR024A-PL-P - luty 2018 Copyright © 2018 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA.

Wydrukowano w USA na papierze pochodzącym z recyklingu, produkowanym z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.


