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Pełen artykuł na temat naszej Polityki odpowiedzialności 
społecznej i zrównoważonego rozwoju można znaleźć na 
naszej stronie internetowej www.rockwellautomation.com

SZANUJEMY godność wszystkich pracowników, 

a polityki i praktyki obowiązujące w naszej firmie są 

tworzone z myślą o ochronie praw pracownika.

ZAPEWNIAMY RÓWNE SZANSE 

zatrudnienia, występując przeciwko niezgodnej z prawem 

dyskryminacji pracowników w każdej postaci i dbamy o to,  

aby traktować wszystkich pracowników sprawiedliwie i godnie.

DOKŁADAMY wszelkich starań, aby zapewniać  

pracownikom i klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa  

i higieny pracy.

ZALEŻY nam na ciągłej poprawie wpływu na 

środowisko naturalne, w tym ochrony zasobów naturalnych  

i zapobieganiu zanieczyszczeniu.

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI  
w wywieranie pozytywnego wpływu 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 w działaniu.
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INFORMACJA OD NASZEGO 

Prezesa  
i dyrektora 

generalnego

4



Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna stanowiły od zawsze istotne cechy 
Rockwell Automation, ale jestem szczególnie dumny z działań podjętych przez nas w 2018 r., 
prowadzących do włączenia ich do fundamentów tworzących naszą kulturę. Jako przedsiębiorstwo 
mamy jeden cel: pomaganie firmom przemysłowym i ich pracownikom w zwiększaniu wydajności i jak 
najlepszym wykorzystaniu trudno dostępnych zasobów.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy na rynek nowe przemienniki częstotliwości, pozwalające na 
maksymalne wykorzystanie mocy silników elektrycznych przy dalszym zmniejszeniu zużycia 
energii. Dzięki nowym możliwościom płynącym ze współpracy z nowym strategicznym partnerem, 
PTC, dostarczamy oprogramowanie pomagające operatorom w wizualnym przedstawieniu zużycia 
mocy w przedsiębiorstwach, w których pracują. Zainwestowaliśmy także w programy zwiększające 
zaangażowanie i dobrostan naszych pracowników oraz programy rozwoju kadr dla naszych klientów.

Pomagamy klientom w automatyzacji manualnych, powtarzalnych procesów wykonywanych przez 
pracowników. Dzięki automatyzacji dajemy ludziom możliwość skoncentrowania się na działaniach 
o wyższej wartości, takich jak rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i innowacje. 
Uzupełniając te możliwości z zaletami płynącymi z Przemysłowego Internetu Rzeczy i oprogramowania 
przetwarzającego informacje otwieramy przejście na nowe poziomy wydajności. W ten właśnie sposób 
realizujemy ideę The Connected Enterprise. Tak właśnie pomagamy klientom i ich pracownikom 
pracować w bardziej efektywny i bezpieczny sposób.

Nowa obietnica naszej marki „Expanding Human Possibility” wzmacnia centralną rolę, jaką  
w zaawansowanej produkcji odgrywają ludzie. Chodzi o wydobycie tego, co najlepsze z ludzi  
i z techniki. Wspaniałym przykładem tego jest nasz program Academy of Advanced Manufacturing 
(AAM) dla osób, które powracają na rynek pracy po odbyciu służby wojskowej. W pierwszym roku 
realizacji programu ukończyło go blisko sto weteranów i weteranek. Jestem niezwykle dumny z faktu, 
że program zarówno zaspokaja potrzeby naszych klientów dotyczące posiadania wykwalifikowanych 
pracowników, jak i pomaga tym, którzy służyli w naszych siłach zbrojnych do powrotu do życia w cywilu. 
AAM odzwierciedla nasze globalne zaangażowanie i inwestycję w kształcenie ustawiczne oraz edukację  
w dziedzinach STEM (nauka, technika, inżynieria i matematyka).

Tak naprawdę, niezależnie od naszego powołania, większość z nas ma takie same oczekiwania 
względem wykonywanej pracy. Chcemy wiedzieć, że to, co robimy jest ważne i że dysponujemy 
narzędziami i wsparciem potrzebnymi do dobrej pracy oraz będziemy mieli szansę, aby czynić postępy. 
W Rockwell Automation działamy na rzecz budowania kultury, w której każdy potrafi i chce pracować 
jak najlepiej i z zadowoleniem przyjmuje różnorodne perspektywy. Zależy nam, żeby działać i pracować 
we właściwy sposób, codziennie, w perspektywie długofalowej, zachowując szacunek dla siebie 
nawzajem i dla środowiska.

Po raz kolejny w centrum naszej uwagi znajdują się ludzie — nasi klienci, członkowie naszych 
społeczności i nasi pracownicy — i ta koncentracja na ludziach przeplata się z celami biznesowymi 
i odpowiedzialnością społeczną naszej firmy. Cieszę się, że przypadł mi zaszczyt kierowania takim 
przedsiębiorstwem.

Z poważaniem,

Blake D. Moret
Prezes i dyrektor generalny 
Rockwell Automation
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JESTEŚMY W PONAD 80 KRAJACH NA 
CAŁYM ŚWIECIE

POMAGAMY KLIENTOM OD 115 LAT

RAPORT DOT. 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

W SKRÓCIE 

20
1 8

wartość 
sprzedaży 6,7 MLD USD

odpadów, które nie 
trafiły na wysypiska

10 x
Uczciwość

Zrównoważony 
rozwój

17 razy8 razy North American Index

z naszych największych zakładów 
produkcyjnych (24) posiada 
certyfikaty ISO 14001:2015 z rodziny 
norm zarządzania środowiskiem

100%

Zrealizowaliśmy cel na 2022 r. polegający na 
ograniczeniu o 30% emisji gazów cieplarnianych 
w porównaniu do poziomu z 2008 r.

Nazwana jedną z Najbardziej Etycznych Firm Świata 

82%

Finanse
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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.

Liczba lokalizacji 
posiadających 
certyfikat OHSAS 18001 
w zakresie BHP.

15

23 TYS.
z czego 
ponad 
połowa 
poza USA

Pracownicy 

Filantropia

64% na edukację

18% na opiekę zdrowotną i pomoc społeczną
10% na działania obywatelskie

8% na kulturę i sztukę

10 MLN 
USD

Współpracujemy z organizacjami non-profit, instytucjami 
akademickimi i firmami na rzecz rozwijania potencjału ludzi 
w naszych społecznościach

Zróżnicowanie Dostawców
PONAD  
272 MLN USD 

Wydane wraz z blisko 600 firmami amerykańskimi 
należącymi do kobiet, mniejszości etnicznych 
i rasowych lub inwalidów wojskowych oraz 
wybranymi przedsiębiorstwami spełniającymi 
wymogi tzw. Small Business Administration.

Poziom bezpieczeństwa w skali globalnej, 
mierzony wskaźnikiem ewidencjonowanych 
incydentów, utrzymał się na poziomie 
najlepszym w swojej kategorii w 2018 r.  
W porównaniu ze średnim wskaźnikiem dla 
sektora prywatnego i średnim wskaźnikiem dla 
przedsiębiorstw produkujących elektronikę.

0,43
Bezpieczeństwo

Inauguracyjny ranking Najlepszych 
Amerykańskich Pracodawców  
dla Kobiet.
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Rockwell Automation to największa na świecie firma z branży 
automatyki i informatyki przemysłowej. Połączenie sterowania 
i informacji na poziomie całego przedsiębiorstwa pozwala 
nam pomagać przedsiębiorstwom przemysłowym i ich 
pracownikom w zwiększaniu wydajności.

Poszerzamy zakres ludzkich możliwości dzięki łączeniu 
wyobraźni ludzi z potencjałem maszyn w dążeniu do 
poprawy działania. Od zwiększenia wydajności produkcji 
leków pomagającym ludziom zachować zdrowie po 
ograniczenie odpadów w sektorze motoryzacyjnym,  
nasza praca zmienia sposób życia ludzi.

Odpowiadamy na wyzwanie polegające na zebraniu danych 
dotyczących systemów i procesów w całej organizacji, 
uzbrajając liderów w aktualne i rzetelne informacje. 
Urzeczywistniamy koncept Connected Enterprises 
tworzący bardziej wydajne, skuteczne i wszechstronne 
przedsiębiorstwa. Dzięki nam ludzie pracują sprawniej,  
a świat działa lepiej.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Wspieramy zrównoważone 
przedsiębiorstwa
Wiele przedsiębiorstw wspierających zrównoważony 
rozwój środowiska korzysta z technologii, wiedzy  
i doświadczenia Rockwell Automation.

• GEOTERMIA 

• OGNIWA 
SŁONECZNE 

• HYDRO

• BIOMASA

• WIATR

• WODA/ŚCIEKI

• POJAZDY 
ELEKTRYCZNE 

Irving Consumer Products buduje najnowocześniejszy 
zakład produkcyjny w Macon w stanie Georgia. Nasze 
technologie i wsparcie pomogą w sterowaniu linią 
produkcyjną zakładu i zapewnią dane potrzebne do 
zarządzania zużycia energii.

David Dennis, wiceprezes ds. produkcji, powiedział: 
„Nowy, w pełni zintegrowany system sterowania 
silnikami pomoże we wspieraniu naszych 
wysiłków obejmujących zarządzanie zużyciem 
energii, zmniejszanie wpływu na środowisko oraz 
realizację naszej wizji obecności dowolnego towaru 
konsumenckiego wyprodukowanego przez Irving 
w każdym północnoamerykańskim gospodarstwie 
domowym do 2020 r.”

Wartość tego projektu 
wyniesie 400 mln 
USD, jego planowane 
rozpoczęcie to 2019 r.  
i pozwoli on na stworzenie 
ponad 200 miejsc pracy 
dla wykwalifikowanych 
pracowników.

Ponad 
200 

NOWYCH MIEJSC PRACY

klientów
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W zakładach Faribault 
Foods w stanie Minnesota 
kierownictwo monitoruje 
cały proces produkcji, 
w tym także dane zużycia 
mediów (wodę, powietrze, 
gaz, prąd i parę) w czasie 
rzeczywistym. Firma 
zmniejszyła zużycie  
gazu ziemnego o ponad 
38%, a zużycie wody  
o prawie 400 tys. m3 
rocznie dzięki systemom 
sterującym Rockwell 
Automation. W tym systemie ponownie wykorzystuje 
się 100% ciepła odzyskanego z procesu schładzania 
puszek do podgrzewania wody komunalnej na potrzeby 
namaczania, blanszowania  
i gotowania oraz ponownie wykorzystuje się schłodzoną 
wodę do schładzania puszek podczas gotowania.

Nowy system oferuje także bezprecedensowy 
poziom danych, co pomogło Faribault Foods uzyskać 
akredytację Safe Quality Food we wszystkich trzech 
zakładach.

„Nieustannie ulepszamy nasze procesy produkcyjne, 
nie tylko w zakładzie w Faribault, ale także w 
zakładach Elk River i Cokato” — powiedział Phil Hines, 
dyrektor techniczny Faribault Foods. „Wybraliśmy 
Rockwell Automation na partnera do systemów 
sterowania w każdym projekcie, ponieważ ich 
technologia, wsparcie i sposób projektowania 
rozwiązań pomagają we wspieraniu naszych celów 
biznesowych”.

Prezes spółki, Reid MacDonald, dodał: „Nieustannie 
wprowadzamy innowacje produktowe i technologiczne 
w produkcji w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności 
w każdym tego słowa znaczeniu. Faribault Foods jest 
zaangażowana jako partner promujący zrównoważony 
rozwój i wspierający wszystkich swoich klientów 
aktualnie i w przyszłości”.

Wprowadzamy automatyzację na całym świecie, 
aby nasi klienci działali w sposób coraz bardziej 
efektywny, bezpieczny i bardziej zrównoważony. 
Budujemy przyszłość sektora łącząc to, co najlepsze 
w automatyce przemysłowej z najnowszymi 
osiągnięciami technik cyfrowych. Poszerzamy zakres 
ludzkich możliwości, aby zmieniać świat na lepsze.

38% 
GAZ ZIEMNY 

400 
tys. 
M3 WODY ROCZNIE 

Woda

POWIETRZE

GAZ

ELEKTRYCZNOŚĆ

PARA WODNA

Pomagamy klientom  
w realizacji celów  
z zakresu zrównoważonego 
rozwoju oferując produkty, 
rozwiązania i usługi 
zaprojektowane, by osiągnąć:

• Zmniejszenie ilości odpadów

• Obniżenie poziomu emisji

• Zwiększenie wydajności energetycznej

• Zgodność z przepisami i wymogami  
w zakresie ochrony środowiska

• Bezpieczeństwo personelu, urządzeń  
i procesów
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Zaawansowane technologie 
automatyzacji na pokładzie 
pierwszego okrętu  
z napędem wodorowym

Energy Observer, pierwszy na świecie 
zeroemisyjny okręt napędzany wodorem 
i źródłami odnawialnymi, odbywa 
sześcioletnią podróż po 50 krajach, 
zawijając do 101 portów, sprawdzając 
działanie systemu zasilania, który będzie 
potencjalnym systemem przyszłości. 
Korzysta on z połączenia pracujących  
w sposób przerywany odnawialnych źródeł 
energii, w tym: paneli słonecznych, turbin 
wiatrowych, baterii litowo-jonowych 
oraz produkcji wodoru w celu osiągnięcia 
całodobowej niezależności energetycznej. 

Jego system zarządzania energią 
bazuje na naszych zaawansowanych 
technologiach automatyki. Dzięki  
naszym produktom i usługom pomagamy 
załodze Energy Observera — na lądzie  
i na pokładzie — w monitorowaniu, 
sterowaniu, optymalizacji źródeł energii  
i podejmowaniu inteligentnych decyzji co 
do właściwego momentu przełączania się 
z jednego źródła energii na inne.

Pettit National Ice Center 
zmniejsza zużycie energii 
elektrycznej i gazu ziemnego

W Pettit National Ice Center, amerykańskim Olimpijskim 
Ośrodku Szkoleniowym, o tym czy panczenista stanie 
na podium czy usiądzie w tłumie widzów, rozstrzyga 
mniej niż centymetr lub setna sekundy. Jakość lodu, 
temperatury powietrza i wilgotność rozstrzygają  
o najlepszych wynikach i marzeniach o olimpiadzie.

Dyrektor ośrodka, Paul Golomski monitoruje i zarządza 
tymi idealnymi warunkami z pracy, z domu lub  
z innego kraju przy użyciu zaktualizowanego systemu 
sterowania i specjalistycznej wiedzy otrzymanej od 
Rockwell Automation.

„Spodziewałem się znaczącej oszczędności energii,  
ale to, co osiągnęliśmy, jest zdumiewające” —  
powiedział. „Osiągnięte przez nas rezultaty 
rozstrzygają o naszej przyszłości, ponieważ możemy 
ponownie zainwestować oszczędności i działać  
z perspektywą zrównoważonego rozwoju finansowego 
i środowiskowego.”

Zbudowany w 1992 r. Pettit jest jednym z tylko dwóch 
istniejących 400-metrowych olimpijskich zadaszonych 
obiektów dla łyżwiarzy szybkich. Korzysta z niego co 
roku ponad 425 tys. odwiedzających.

1.
OKRĘT Z NAPĘDEM WODOROWYM 

1. 
OKRĘT ZEOREMISYJNY
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Bezpieczeństwo i zrównoważony 
rozwój
Najważniejszym elementem każdej zrównoważonej 
działalności jest bezpieczeństwo jej ludzi, maszyn  
i urządzeń oraz procesów.

Jako największy światowy dostawca automatyki 
przemysłowej z dziedziny bezpieczeństwa maszyn 
współpracujemy z wieloma firmami ze światowej 
czołówki bezpieczeństwa. Ze stale powtarzanych  
badań wynika, że te najbezpieczniejsze firmy należą 
także do najbardziej wydajnych. Ustalenia te zostały 
dodatkowo potwierdzone przez nowe badanie 
przeprowadzone przez LNS Research, wskazujące,  
że przedsiębiorstwa charakteryzujące się najwyższym 
poziomem bezpieczeństwa unikają incydentów BHP 
dzięki połączeniu kultury, technologii i procedur przy 
jednoczesnej poprawie wyników działalności.

Z badania wynika, że organizacje, w których służby BHP, 
utrzymania ruchu i produkcji współdziałają na rzecz 
bezpieczeństwa, podają średni wskaźnik wypadkowości 
na poziomie o 15% niższym niż organizacje, gdzie 
brak takiego współdziałania. W międzyczasie, 
dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii 
bezpieczeństwa, 75% odnotowało usprawnienia  
w eksploatacji a 60% — lepsze wyniki finansowe.

The Connected Enterprise to nasza koncepcja 
gromadząca w jednym miejscu doświadczenie i wiedzę 
praktyczną oraz możliwości techniczne, pomagająca 
klientom stworzyć bezpieczniejsze i wydajniejsze 
miejsce pracy. Nasze zaawansowane rozwiązania 
w dziedzinie bezpieczeństwa zintegrowane ze 
sterowaniem maszynami mogą przydać się liderom, 
dając dostęp w czasie rzeczywistym do zachowań 
pracowników, zapewnienia zgodności z przepisami 
branżowymi, przyczyn zatrzymania produkcji ze 
względów bezpieczeństwa, anomalii w dziedzinie 
bezpieczeństwa oraz trendów.

Zgodność produktu  
i jawność informacji
Nasze podejście jest proaktywne, często wyprzedzamy 
terminy, aby pracować zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w branży oraz przepisami krajów  
i regionów, w których sprzedajemy nasze produkty. 
W 2018 r. podjęliśmy działania i przygotowaliśmy się 
na nowe przepisy i zmiany dotyczące oddziaływań 
substancji niebezpiecznych, energooszczędności  
oraz cyklu życia produktów. Obejmowały one nowe 
przepisy ograniczające stosowanie szkodliwych dla  
środowiska substancji na Tajwanie i w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, zmiany przepisów dyrektywy 
REACH O5A Unii Europejskiej, dodatkowych substancji 
do unijnej dyrektywy ograniczającej stosowanie 
szkodliwych dla środowiska substancji, dyrektywy 
ekoprojektu, wymagań unijnej inicjatywy gospodarki 
obiegu zamkniętego oraz zaktualizowanej dyrektywy 
unijnej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego.

OSZCZĘDNOŚCI ROCZNIE

1 mln KWH  
35% GAZ

ZIEMNY

2 mln GALONÓW 
 WODY
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ANGAŻOWANIE I WŁĄCZANIE PRACOWNIKÓW
Jesteśmy grupą 23 tysięcy osób rozwiązujących 
problemy. Dbamy o naszych klientów i o siebie nawzajem. 
Nasza praca jest dla nas ważna. Zaznaczamy naszą 
obecność w świecie, ponieważ staramy się stawiać czoła 
prawdziwym wyzwaniom i rozwijać potencjał ludzki.  
Aby to osiągnąć, tworzymy środowisko, w którym 
potrafimy i chcemy pracować jak najlepiej, gdzie każdy 
z nas czuje, że przyczynia się do czegoś ważnego. 
Zaangażowanie wydobywa z nas to, co najlepsze. W ten 
sposób właśnie generujemy lepsze wyniki i efekty dla 
klientów i dla nas samych.

W Rockwell Automation liczy się każdy głos. Słuchamy 
na wiele sposobów, między innymi poprzez ankietę 
zaangażowania pracowniczego Global Voices. Nasz 
wynik Employee Engagement Index [wskaźnika 
zaangażowania pracowników] utrzymuje się na 
wysokim i stabilnym poziomie, jednak zawsze można 
coś ulepszyć i podejmować działania szybciej. Dlatego 
też, począwszy od 2018 r. przeprowadzamy co roku — 
zamiast jak wcześniej co trzy lata — naszą ankietę wśród 
pracowników.

W 2018 r. uczestniczyło w niej ponad 19 tysięcy 
pracowników i otrzymaliśmy ponad 30 tysięcy 
uwag i komentarzy. Według pracowników, nasze 
najważniejsze silne strony to poczucie bezpieczeństwa 
w pracy, poczucie sensu i znaczenia wykonywanej pracy 
oraz etyczne zachowanie. Możemy osiągnąć zmianę na 
lepsze usuwając spowalniające nas bariery i w dalszym 
ciągu zapewniając korzystne perspektywy kariery 
i wynagrodzeń.

Przeszliśmy więc szybko do realizacji tych oczekiwań. 
Bez tworzenia struktur. Bez zespołów zadaniowych. 
Tylko działanie. Każdy z 3200 członków kadry 
kierowniczej wybrał „Tę jedną rzecz” (One Thing), którą 
mógł zrealizować w odpowiedzi na jedną z kwestii 
podniesionych w ich wynikach ankiet. Kierownicy są 
rozliczani za One Thing w ramach dorocznej oceny 
pracowniczej. W tej chwili realizujemy ponad 1700 działań,  
natomiast nasza rada Global Voices pracuje nad 
rozwiązaniami wzmacniającymi zaangażowanie 
wszystkich pracowników, aby pracowali szybko  
i wszechstronnie.

Podejmując wysiłki dalszego zbierania informacji 
zwrotnych prowadzimy aktualnie szereg działań 
typu „Pulse”. W Brazylii zainstalowane zostały 
kioski, w których prowadzimy cotygodniowe ankiety 
pracownicze. W pionie Operations and Engineering 
Services przeprowadzamy kwartalne ankiety dot. jakości. 
Odbywamy także regularne spotkania grup fokusowych 
z członkami naszych grup zasobów kadrowych. Poza 
zbieraniem opinii naszych pracowników dokonujemy 
oceny wynagrodzeń i świadczeń, rotacji pracowników 
oraz innych istotnych danych, aby zagwarantować, że 
przyciągamy, zatrzymujemy i angażujemy najlepszych 
ludzi na rynku.

Wcielanie w życie idei The Connected Enterprise dla 
naszych klientów zaczyna się od naszych wzajemnych 
relacji. Cenimy kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie 
każdego z nas, gdyż różnorodność perspektyw  
i doświadczeń to podstawa świetnej współpracy.  
Nasza kultura włączenia stymuluje innowacje.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Sprawdź swoje martwe punkty 
Byliśmy pierwszą firmą w stanie Wisconsin goszczącą objazdowe 
wydarzenie „Check Your Blind Spots” (Sprawdź swoje martwe 
punkty). Odwiedzając dziesiątki organizacji w całym kraju to 
interaktywne objazdowe wydarzenie pomaga odwiedzającym 
zidentyfikować, poznać i wreszcie znacząco zmniejszyć 
potencjalne nieświadome uprzedzenia. Inicjatywa ta stanowi 
część kampanii „Prezesi na rzecz różnorodności i włączenia” 
podpisanej przez naszego prezesa i dyrektora generalnego Blake’a 
Moreta w 2017 r. Podpisana przez ponad 500 sygnatariuszy, 
stanowi ona największą inicjatywę dyrektorów wykonawczych 
i prezesów będącą biznesowym zobowiązaniem promowania 
różnorodności i włączenia w miejscu pracy w USA.

spółek
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W 2018 r. Forbes wybrał nas do swojego pierwszego rankingu „Najlepszy 
amerykański pracodawca dla kobiet”, a DiversityInc określiło nas „Firmą 
Godną Wzmianki” w ramach swojej listy „50 firm najlepiej realizujących 
różnorodność”. Nagrody te otrzymaliśmy dzięki wybraniu nas, jako 
tylko jednego z trzech globalnych przedsiębiorstw w 2017 r., laureatem 
prestiżowej nagrody Catalyst Award honorującej innowacyjne inicjatywy 
organizacyjne w dziedzinie rekrutacji, rozwoju i promocji wszystkich 
kobiet, w tym kobiet różnych ras i grup etnicznych.

Nasza kultura włączenia zaczyna się od samej góry, od Zarządu. Ponad 
25% składu Zarządu stanowią kobiety i osoby wywodzące się z różnych 
grup i środowisk. W każdej jednostce firmy i na każdym stanowisku,  
w każdym regionie zespoły Inclusion Change identyfikują i reagują na 
istniejące bariery i wdrażają zmiany we wszystkim, co robimy.

Od końca 2017 r. ruch #MeToo zmusił organizacje do ponownego 
przeanalizowania własnych kultur miejsca pracy oraz sposobu radzenia 
sobie z molestowaniem w pracy. Jednak już dawno temu zajął się tym 
nasz zespół Inclusion Change działający w ramach struktury globalnej 
sprzedaży i marketingu w Ameryce Północnej. Dla nas #MeToo stworzył 
możliwość szerszego spojrzenia na problem molestowania oraz lepszego 
zapobiegania i reagowania na zachowania i sytuacje podważające naszą 
kulturę integracji.

Ponieważ każdy z nas odgrywa rolę w tworzeniu środowiska, w którym 
czujemy się wygodnie, bezpiecznie i dajemy z siebie w pracy wszystko, we 
współpracy ze specjalistami — pracownikami naukowymi i ekspertami ds. 
bezpieczeństwa z Marquette Univesity opracowaliśmy szkolenie Bystandar 
Intervention (interwencja świadka). Jego uczestnicy dowiedzieli się, jak 
rozpoznawać i bezpiecznie interweniować oraz/lub przerwać niewłaściwe 
uwagi, działania i zachowania. Od tego czasu realizujemy programy 
dla naszych pracowników sprzedaży w Milwaukee, stan Wisconsin; 
Chicago, stan Illinois oraz Charlotte, w Karolinie Północnej. Dodatkowo 
zaproponowaliśmy też sesję szkoleniową „Potrafisz natychmiast przerwać 
molestowanie i zastraszanie” na krajowej konferencji Society of Women  
Engineers (Towarzystwa Kobiet Inżynierów).

Z nadzieją, że zainspirujemy zmiany wychodzące poza nasze miejsce pracy, 
naszym priorytetem uczyniliśmy dzielenie się naszą kulturą z klientami 
i partnerami, z których wielu to liderzy w swoich dziedzinach i branżach, 
oraz stowarzyszeniami zawodowymi.

Integracja 
pracowników
Nasze grupy zasobów 
kadrowych (ERG) działają 
na rzecz promowania 
zróżnicowanego  
i angażującego środowiska. 
W ten sposób pragniemy 
budować relacje, osiągać 
rozwój zawodowy,  
a jednocześnie przyczyniać 
się do sukcesów naszej 
firmy. Grupy ERG łączą 
osoby o podobnych cechach 
i wartościach, w tym osoby 
o podobnym pochodzeniu 
etnicznym, płci społecznej, 
orientacji seksualnej, 
niepełnosprawności, 
wieku, stosunku do służby 
wojskowej i duchowości.

13 GRUP ERG

56 KAPITUŁ

20 KRAJÓW

Ponad 5000 
CZŁONKÓW

Professional 
Women’s Council 
świętuje 25-lecie
Od momentu powstania w 1993 r. 
jako nasz pierwszy ERG, Professional 
Women’s Council powiększyła się  
o 28 kapituł w 17 krajach, zrzeszając 
ponad 1100 członków.

Czołowe organizacje i indeksy stale doceniają 
nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska, 

dobrego zarządzania i działalności społecznej.

17 RAZY

8 RAZY W NORTH  
AMERICAN INDEX

2X WYMIENIONA
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Przywództwo włączające
Ernest Nicolas, Jr., Wiceprezes, Globalny Łańcuch Dostaw, został 
powołany w skład The Executive Leadership Council (ELC), przodującej 
organizacji działającej na rzecz rozwoju czarnoskórych liderów. Jest 
on pierwszym członkiem kadry kierowniczej wyższego szczebla 
Rockwell Automation powołanym do globalnej organizacji gromadzącej 
obecnych i byłych czarnoskórych dyrektorów zarządzających, członków 
zarządu, członków wyższego kierownictwa i liderów myśli z listy 
Fortune 1000.

„ELC promuje przywództwo włączające” — powiedział Ernest. „Dla mnie 
oznacza to działanie w roli dynamicznego, myślącego lidera i spłacanie 
zaciągniętego długu”. Chcę inwestować w następne pokolenie 
czarnoskórych liderów, pomagając im działaniu w sytuacji, gdy są  
„tym jedynym”, jednocześnie zapewniając im stałe zaangażowanie  
w rozwijanie i zapraszanie innych takich jak oni do stołu.”

Członkami ELC są także nasi niektórzy klienci, partnerzy i dostawcy,  
w tym Coca Cola, Cisco, General Motors, P&G, Pfizer, PWC i W.W. 
Grainger. Restrykcyjny proces przyjmowania nowych członków wymaga, 
aby kandydat miał duże doświadczenie w działalności charytatywnej  
i osiągnięcia wykraczające ponad oczekiwania w stosunku do osoby na 
stanowisku kierowniczym wyższego szczebla. Przez dwa ostatnie lata 
Ernest był jednym z prezesów naszej akcji United Way Campaign. Jest 
także członkiem Zarządu Milwaukee Urban League.

Ponad 1020  
LIDERÓW 

Ponad 4500  
PRACOWNIKÓW

od 2008 r. ukończyło szkolenie 
„White Men as Full Diversity 
Partners”, aby zyskać świadomość 
dynamiki grupy dominującej  
i przywilejów mężczyzn rasy białej

Budowanie kultury 
włączenia

Ponad 2100 
LIDERÓW  
od 2015 r. ukończyło szkolenie 
"Świadome i włączające 
przywództwo" pomagające 
ograniczyć wpływ uprzedzeń  
w interakcji i podejmowaniu decyzji

23 tys.  
na świecie 

31%  
kobiet  
 na świecie 

69%  
mężczyzn  
na świecie

14 tys.  
spoza USA 

9 tys.  
z USA  

30% kobiet

Pracownicy

22% osób o innym 
kolorze skóry

25% 
14% 
32% 
48% 

kierownicy 
inżynierowie
specjaliści
pozostali

17% 
21% 
17% 
30% 

kierownicy
inżynierowie
specjaliści
pozostali
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ETYKA I UCZCIWOŚĆ
Trwamy w naszym zobowiązaniu postępowania właściwie 
w każdej sytuacji. Nasi klienci, pracownicy, udziałowcy 
i kontrahenci cenią sobie pracę z etycznym partnerem 
kierującym się zasadami.

Już dziesiąty rok z rzędu Ethisphere Institute nominował 
nas do swojej dorocznej listy Najbardziej Etycznych Spółek 
Świata. Ta chwalebna lista obejmuje 135 globalnych spółek 
„rozumiejących swoją krytyczną rolę, jaką odgrywają 
wpływając i stymulując pozytywną zmianę w społeczności 
korporacyjnej i społeczeństwach na całym świecie”. Ten 
zaszczyt odzwierciedla etyczne decyzje podejmowane 
codziennie przez naszych pracowników i wykonawców.

Te wybory nie zawsze należą do łatwych, a często 
wymagają odwagi. Jeff Stewart, nasz Channel Manager 
dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) zerwał 
relacje z dwoma z naszych dystrybutorów po ustaleniu, 
że dopuścili się naruszenia warunków umów i nadużyli 
naszego zaufania. Zakończenie tych relacji mogło wpłynąć 
na realizację celów sprzedażowych Jeffa i jego regionu,  
ale należało tak postąpić, zarówno dla naszych klientów,  
jak i naszej spółki. Dlatego właśnie Jeff zasłużył w tym roku 
na tytuł naszego Integrity Champion.

„Działamy w ogromnym ekosystemie kontrahentów 
pomagającym nam wejść na rynek i dostarczać wartość 
dodaną klientom” — powiedział Neil Enright, wiceprezes 
regionalny ds. regionu EMEA. „Siła tego ekosystemu  
polega na naszym angażowaniu się we współpracę  
z partnerami i zależy od osób takich jak Jeff i jego zespół, 
mających odwagę podważyć sens współpracy, w której  
nie przestrzega się naszych zasad i wartości”.

Podobnie jak robimy to wobec nas samych, tak samo 
wobec naszych partnerów i kontrahentów wymagamy 
przestrzegania najwyższych standardów etyki, uczciwości 
i zgodności z przepisami. W 2018 r. opublikowaliśmy 
pierwszy Kodeks postępowania dla sieci partnerów, 
pozwalający naszym partnerom lepiej zrozumieć nasze 
oczekiwania. Kodeks ten porusza szereg spraw, w tym 
zakaz korupcji, szacunek dla innych, bezpieczeństwo  
i ochronę środowiska.

Wewnątrz firmy rozszerzyliśmy nasz coroczny program 
szkoleniowy w zakresie etyki, dodając arabski do listy 
języków, w jakich jest oferowany. Obecnie szkolenie 
to, odświeżane co roku przez dodawanie aktualnych 
scenariuszy, jest dostępne w 15 językach. Wykorzystujemy 
je również do zbierania informacji zwrotnych. Niemal 
wszyscy (99%) z 4300 pracowników, którzy uczestniczyli 
w naszej dobrowolnej ankiecie napisali, że postępowanie 
ich przełożonych było etyczne i uczciwe. Ponadto niemal 
wszyscy (98%) czuli się bezpiecznie przy podnoszeniu 
kwestii etycznych lub dotyczących zgodności z przepisami 
lub zgłaszania nieprawidłowości. Z ankiety wynika,  
że pracownicy nie mają obaw, gdy zgłaszają się w tych 
sprawach do różnych osób — do przełożonego (92%),  
działu personalnego (83%) oraz naszego Biura Rzecznika 
Praw Pracowniczych (83%).

Byliśmy jedną z pierwszych amerykańskich firm, które 
wprowadziły program Rzecznika Praw Pracowniczych.  
Od 1985 r. stanowi on zasadniczy element naszych wysiłków 
związanych z zapewnieniem etycznego i zgodnego  
z prawem postępowania, zapewniając pracownikom i opinii 
publicznej źródło wiedzy w przypadku pytań, możliwość 
zgłaszania problemów i zgłaszania domniemanych 
przypadków niewłaściwego postępowania. Wszystkie 
zgłoszenia dotyczące ewentualnego naruszenia Kodeksu 
postępowania są przez nas dokładnie badane. Istnieje 
możliwość anonimowego kontaktu z Rzecznikiem  
z zapewnioną ochroną przeciwko jakimkolwiek próbom 
działań odwetowych.

W 2018 r. kontaktowano się z Rzecznikiem 519 razy  
w porównaniu z 452 kontaktami w 2017 r. Uważamy, że 
taka tendencja wzrostowa w liczbie kontaktów to przejaw 
naszej kultury otwartości i zrozumienia odpowiedzialności 
każdego z nas za etyczne działania i zachowania.  
W 2018 r. przeprowadziliśmy 150 dochodzeń w sprawach 
dotyczących przestrzegania Kodeksu postępowania.  
W efekcie 32 pracowników otrzymało nagany,  
a dodatkowych 20 zostało zwolnionych.

Nasza reputacja pod 
względem uczciwości jest 
zasłużona, ale nie traktujemy 
jej nigdy jako pewnik. Między 
innymi z tego właśnie 
powodu od ponad 100 lat 
pozostajemy szanowanym 
liderem i partnerem w biznesie.

Globalny Szczyt Etyczny
Blake Moret był jednym ze szczególnie 
wyróżnionych uczestników Globalnego 
Szczytu Etycznego w 2018 r. organizowanego 
przez Ethisphere Institute. Wzięło w nim 
udział ponad 500 osób, w tym prezesi 
i członkowie zarządów spółek, dyrektorzy 
pionów prawnych, członkowie zespołów 
międzynarodowych, partnerzy globalnych firm 
prawniczych, pracownicy uniwersytetów oraz 
inni influencerzy w biznesie.

Ponad 1020  
LIDERÓW 

Ponad 4500  
PRACOWNIKÓW
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RELACJE Z DOSTAWCAMI
Wraz z naszymi dostawcami dokładamy wszelkich starań w sytuacji, gdy trzeba 
wspierać klientów i spełnić naszą obietnicę osiągnięcia idei The Connected 
Enterprise. Pracujemy z inteligentnymi ludźmi i uczciwymi kontrahentami.

Aktywnie wyszukujemy dostawców będących liderami swoich branż, w których 
jednocześnie rozwiązują istniejące problemy i odzwierciedlają obecny rynek 
różnorodności. Różnorodna baza dostawców zapewnia nam najlepszy i najszerszy 
zakres specjalistycznej wiedzy. W ten sposób możemy nie tylko lepiej reagować 
na potrzeby klientów, ale także przyczyniać się do rozwoju gospodarczego 
społeczności, w których działamy.

Poprzez członkostwo w takich organizacjach jak: National Minority Supplier 
Development Council, Women's Business Enterprise National Council oraz 
National Gay and Lesbian Chamber of Commerce znajdujemy partnerów ważnych 
dla naszej różnorodności. Dzięki członkostwu w Technology Industry Group, forum 
działającym na rzecz różnorodności w łańcuchu dostaw w branży high-tech, 
możemy dzielić się najlepszymi praktykami, jednocześnie porównując się z innymi 
liderami branży technologicznej.

W 2018 r. wydaliśmy ponad 272 mln USD wraz z blisko 600 firmami amerykańskimi 
należącymi do kobiet, mniejszości etnicznych i rasowych, LGBTQ, weteranów lub 
inwalidów wojskowych oraz wybranymi przedsiębiorstwami spełniającymi wymogi 
tzw. Small Business Administration. Oznacza to wzrost w porównaniu z 250 mln 
USD wydanymi przez nas w 2017 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowaliśmy 
również kwartalny wzrost w wydatkach wspólnie z przedsiębiorstwami, których 
właścicielkami są kobiety i osoby z mniejszości (MBE, WBE).

Zwiększyliśmy wydatki realizowane przy współpracy z dostawcami z tzw. 
grup różnorodności dostarczającymi towarów bezpośrednich, co jest naszym 
strategicznym priorytetem. Odnotowaliśmy wzrosty w firmach zajmujących się 
produkcją płytek drukowanych, metali i wytłaczaniem, których właścicielami  
są osoby z różnych grup. W 2019 r. znacząco zwiększyliśmy pośrednie wydatki  
w relacjach z przedsiębiorstwami z różnych grup poprzez nowe partnerstwa 
z Grupą Allegis i Populus, aby pomogły nam pozyskiwać pełnoetatowych 
pracowników. Populus to firma będąca własnością weteranów wojskowych  
i Latynosów. W ten sposób spodziewamy się niemal 100% wzrostu kwoty,  
którą wydajemy w relacjach biznesowych z firmami kobiet i mniejszości.

Nasi dostawcy mają rozstrzygające znaczenie dla naszej tożsamości  
i realizowanych zadań. Cenimy sobie opartą na współpracy relację, jaką z nimi 
tworzymy, wspierając ich w budowaniu firm i w ich pracy u naszego boku  
z perspektywą świetlanej przyszłości dla branży automatyki przemysłowej.

Godny podziwu 
łańcuch dostaw
Supply Chain Insight, globalna 
firma badawcza, określiła 
nas „2018 Supply Chain to 
Admire” (Godnym podziwu 
łańcuchem dostaw 2018 r.) 
w ramach prowadzonego 
badania doskonałości 
łańcucha dostaw. Badanie 
to przeanalizowało wyniki 
łańcuchów dostaw 655 spółek 
giełdowych od 2010 do 2017 
r. Zostaliśmy jednym z 31 
zwycięzców.

„Ta nagroda to wyraz uznania 
dla naszej kreatywności  
i innowacyjności naszych 
zespołów łańcucha dostaw na 
całym świecie” — powiedział 
Ernest Nicolas, Wiceprezes 
Globalnego Łańcucha Dostaw 
odbierając naszą nagrodę  
i przemawiając na dorocznym 
Globalnym Szczycie Supply 
Chain Insights. „Stanowią one 
nieodzowny element budowy 
wartości dla naszych klientów 
i dla nas samych dzięki 
procesowi podejmowania 
decyzji, proaktywnemu 
podejściu do łańcucha 
dostaw i zaangażowaniu  
w ciągłe doskonalenie.”

Populus — po łacinie „ludzie” — to certyfikowana firma w kategorii Minority Business Enterprise and  
Veteran-Owned Business (działalność gospodarcza prowadzona przez weteranów wojskowych),  
która pomoże nam w pozyskiwaniu utalentowanych pracowników. Na zdjęciu: Christopher Boles  
(Rockwell Automation) , Nicole Brown (Populus Group), Christine DiPiazza, (Rockwell Automation)  

Edward Herrera (Populus Group), i Emily Baker (Rockwell Automation).
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Firmy
• Lista Top Management 250 za 2018 r. w The Wall Street 

Journal

• Pierwszy ranking najlepszych amerykańskich  
pracodawców dla kobiet magazynu Forbes  

• 100 najbardziej atrakcyjnych pracodawców według 
Universum China

• Human Rights Campaign Corporate Equality Index 
[Indeks równości] idealny wynik 100 po raz szósty 

• DiversityInc Noteworthy Company w ramach listy Top 
Companies for Diversity [Najlepsze firmy pod względem 
różnorodności] 

• Hispanic Professionals of Greater Milwaukee nagroda 
Corporation of the Year [Firma roku] za 2018 r. 

• Milwaukee Business Journal nagroda HR Award 2018  
w kategorii spółek giełdowych  

Pracownicy
• Erid Valdez, kierownik zakładu, Republika Dominikany: 

nagroda STEP Ahead przyznana przez The Manufacturing 
Institute, Kobiety w produkcji 

• Linda Freeman, specjalista ds. rozwoju biznesu  
w pierwszej grupie Wpływowych Kobiet w Przemyśle  
z wyboru Putman Media 

• Patricia Contreras, dyrektor ds. relacji ze społecznością: 
nowy ranking influencerów The Business Journals: Lista 
Wschodzących Gwiazd 100 krajowych influencerów — 
młodych na wysokich stanowiskach kierowniczych 

• Lucia Galezewski, specjalista ds. finansów: Hispanic 
Association on Corporate Responsibility 2018 Young 
Hispanic Corporate Achievers™

• Rebecca House, starsza wiceprezes i radca prawny: 
Milwaukee Business Journal C-Suite Star, kategoria 
Najlepszy radca prawny/spółki giełdowe 

Wyróżnienia światowe
W ubiegłym roku nasza spółka i nasi pracownicy zostali 
docenieni przez szereg organizacji i publikacji.

Patricia Contreras

Erid Valdez
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WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE
Od zieleni na dachach przez generowanie 
energii słonecznej po ogrzewanie  
i chłodzenie ze źródeł geotermalnych, 
wszędzie wdrażamy najlepsze praktyki 
w ochronie środowiska. Nasze działania 
w tym zakresie koncentrują się na 
ograniczeniu zużycia energii i wody oraz zmniejszeniu ilości odpadów 
poprzez wydajne korzystanie z zasobów.

W 2018 r. realizowaliśmy nasz cel polegający na objęciu 100%  
naszych największych zakładów produkcyjnych rodziną certyfikatów 
ISO 14001:2015 potwierdzających spełnienie standardów zarządzania 
środowiskiem. Oznacza to, że nie tylko spełniamy ustawowe 
wymagania związane z prowadzoną przez nas działalnością, naszymi 
produktami i usługami, ale że także dajemy gwarancję działania 
według najwyższych standardów w dziedzinie ochrony środowiska. 
Uwzględniając najnowszy certyfikat uzyskany przez nasze zakłady 
Jundiaí w Brazylii, możemy się poszczycić certyfikacją 24 zakładów.

W 2018 r. realizowaliśmy nasz kolejny ważny cel, polegający na 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o 30% w porównaniu  
z wielkością w 2008 r. Utrzymując emisje na stałym poziomie pomimo 
znaczącego wzrostu produkcji i przychodów zrealizowaliśmy cel, 
początkowo wyznaczony do osiągnięcia w 2022 r., o całe cztery lata 
wcześniej. Rokrocznie zmniejszaliśmy emisję CO2.

Większość zużywanej energii wykorzystujemy do oświetlania, 
ogrzewania i chłodzenia naszych budynków. W efekcie większość 
naszych emisji CO2 odbywa się pośrednio i powstaje w zakładach 
energetycznych, a nie w naszych zakładach produkcyjnych (zob. 
wykresy na str. 19). Przeprowadzamy pomiary i przygotowujemy 
raporty zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w ponad  
300 lokalizacjach, z czego 20 stanowią obiekty produkcyjne  
i magazynowe. Energia stanowi niewielki ułamek ich łącznych 
kosztów operacyjnych.

Od ponad 10 lat odzyskujemy lub przerabiamy ponownie co najmniej 
80% generowanych przez nas corocznie odpadów stałych. 
Wielokrotnie cel ten został osiągnięty z nawiązką. Zawiesiliśmy 
poprzeczkę jeszcze wyżej w 2018 r. podwyższając docelowy wskaźnik 
do 85% i zbliżając się do jego osiągnięcia poprzez wynik 82%.

Nasz zakład Ladysmith w stanie Wisconsin jest pierwszym, który 
osiągnął wskaźnik 100% po tym, jak zaczął przesyłać swoje odpady 
do spalarni z produkcją energii z odpadów w hrabstwie Barron. Zakład 
spala nieprzetworzone odpady w kotłach w temperaturze 230°C 
i z wygenerowanej pary produkuje energię wystarczającą na jego 
potrzeby, na potrzeby pobliskiej serowarni oraz lokalnej społeczności. 
Zakład Ladysmith prowadzi także pełen program recyklingowy.

Zużywamy natomiast nieco więcej wody w porównaniu ze zużyciem  
w 2017 r. Woda jest wykorzystywana przede wszystkim do picia, celów 
gospodarczych i sanitarnych, a także do chłodzenia i czyszczenia 
podczas procesów produkcyjnych.

Wszystkie nasze obiekty muszą przestrzegać lokalnych przepisów 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa, a także naszych 
własnych rygorystycznych polityk i procedur. Starając się stale 
wprowadzać lepsze rozwiązania wykraczające poza to, czego 
wymagają od nas przepisy, prowadzimy kompleksowe coroczne oceny 
w wielu naszych zakładach. W 2018 r. przeprowadziliśmy 43 audyty 
wewnętrzne.

Dzień Ziemi
Dzień Ziemi to święto popularne 
wśród naszych pracowników  
i społeczności, do których należą. 
Posadziliśmy drzewa w Singapurze, 
Indiach i Brazylii. Posadziliśmy 
rośliny owocowe i warzywa  
w miniszklarniach w Katowicach. 
Malowaliśmy ręcznie eko-koszulki 
i dostarczyliśmy nasiona kwiatów 
i materiały uczniom w Gdańsku. 
Sprzątamy pobocza dróg i okolice, 
gdzie mieszkają ludzie w Harbin 
w Chinach i w Ladysmith w stanie 
Wisconsin.

Pracownicy zakładów w Ladysmith 
zorganizowali także licytację 
przedmiotów wykonanych  
z przetworzonych surowców,  
w tym mat z dżinsu, wieszaków na 
rośliny z plastikowych toreb i dzieł 
sztuki z drutu.

W Milwaukee i Richland Center,  
w stanie Wisconsin odbyły się 
zbiórki odpadów elektronicznych 
do dalszego przetwarzania, 
podczas gdy pracownicy i ich 
rodziny w Szanghaju prowadzili 
zbiórkę odpadów do recyklingu 
wśród sąsiadów i uczyli zasad 
sortowania, pakowania i wysyłania 
odpadów przetwarzanych do 
dalszego przetwarzania.

Pracownicy w Milwaukee 
otrzymali od nas sadzonki drzew 
i żarówki LED. W miejscowości 
East Setauket w stanie New York 
również rozdaliśmy pracownikom 
sadzonki drzew i nasiona kwiatów 
oraz torby wielokrotnego użytku.  
W Mayfield Heights, stan Ohio 
i Mequon, stan Wisconsin 
zorganizowaliśmy loterie,  
w których wygraną były  
domowe kompostowniki  
i termostaty Ecobee.

WISCONSIN GREEN  
MASTERS

Wisconsin Sustainable 
Business Council

5x
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BEZPIECZEŃSTWO — NASZE WYNIKI
Nasze globalne wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa 
w 2018 r. według wskaźnika odnotowanych zdarzeń — 
Recordable Case Rate (RCR) utrzymują się na najwyższym 
poziomie w naszej branży. Utrzymujemy ten trend od 
ponad 10 lat. Podczas gdy nasz wskaźnik zgłoszonych 
zdarzeń w 2018 r. utrzymał się w górnym kwartylu pod 
względem wyników w dziedzinie bezpieczeństwa, wzrósł 
on w ubiegłym roku z powodu większej liczby przypadków 
urazów dłoni i urazów ergonomicznych.

Dostrzegając ten trend, na początku roku wdrożyliśmy 
wśród załogi proces zasad bezpieczeństwa 
behawioralnego (Behavioural-Based Safety), który ma 
zastosowanie w tego rodzaju urazach. Przeprowadziliśmy 
szereg dogłębnych analiz identyfikujących miejsca,  
w których należy podjąć działania. Odwiedziły je zespoły 
składające się z ekspertów różnych specjalności. 
Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu informacji ze 
zdarzeń oraz rozmowach z pracownikami opracowali 
oni plany naprawcze dla tych lokalizacji oraz dla naszych 
pozostałych zakładów. Plany te obejmowały zmiany 
rozwiązań technicznych, nowe procesy oraz lepszy sprzęt 
i zabezpieczenia ochronne.

Przykładowo: zamiast ręcznego podnoszenia  
i podłączania modułów produktowych w górnych  
szafach zaczęliśmy stosować podnośniki Econo  
kierowane z poziomu parteru/podłogi, które podnoszą  
i umiejscawiają to, co trzeba.

Ponadto wymieniliśmy także wszystkie urządzenia  
do ręcznego karbowania i cięcia przewodów 
pomiarowych na rozwiązania automatyczne.

Dodaliśmy także więcej tzw. Gemba walks w naszych 
zakładach. W ten sposób przełożeni i pracownicy mogą 
obserwować i omawiać działania w toku, angażować 
kierownictwo wszystkich poziomów z danego zakładu, 
nie tylko specjalistów od BHP i ochrony środowiska. 
Usprawniliśmy komunikację i szkolenia, publikując ponad 
100 Safety Moments, które służą do rozpoczynania 
rozmowy podczas spotkań pracowniczych. Trwają 
także nasze kampanie Sustaining Safety prowadzone 
w zakładach produkcyjnych, których priorytetem jest 
bezpieczeństwo dłoni i ergonomia.

Nasze zakłady opracowały szereg ciekawych inicjatyw 
szkoleniowych. W ramach prowadzonej kampanii Miesiąc 
Bezpieczeństwa Dłoni nasza załoga w Monterrey  
w Meksyku, rozegrała kilka zawodów zaprojektowanych 
tak, by podkreślić, jak ważne są w pełni sprawne dłonie. 
Nasi pracownicy przewijali niemowlaki, parzyli kawę, 
zawiązywali sznurówki, zapinali guziki koszul i spuszczali 
powietrze z balonów, wszystko albo jedną ręką albo przy 
użyciu tylko kilku palców.

Rok 2019 to dalsze intensywne działania koncentrujące 
się na bezpieczeństwie dłoni i ergonomii.
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Nagrody  
w dziedzinie BHP
Ministerstwo Pracy oraz 
Rada BHP w Singapurze po 
raz ósmy uhonorowały nasze 
Centrum Biznesowe Azji  
i Pacyfiku (APBC) nagrodą 
Excellece Award for Health 
and Safety (za doskonałość 
w dziedzinie BHP). To samo 
Centrum zdobyło także 
nagrodę za doskonałość 
(Excellence Award) od sieci 
Occupational Safety and 
Health ASEAN.

W Brazylii DuPont uhonorował 
nasze zakłady w Jundiaí 
pierwszą nagrodą w kategorii 
Ochrona przed skaleczeniami 
i otarciami w ramach 
Krajowych Nagród BHP. 
Do pozostałych finalistów 
w tej kategorii należeli 
Toyota i Grupa Prometeon 
Tyre — Pirelli. Nagroda 
DuPont przyznawana jest 
firmom i osobom tworzącym 
bezpieczne miejsca pracy.

Ponadto Team Prevent Polska 
zasłużył się dla nas w Polsce 
zdobywając w dorocznym 
konkursie tytuł Złotego Lidera 
Zdrowego Biznesu. 

Na pomoc naszym społecznościom
Zespół nagłego reagowania w naszych zakładach w Jundiaí 
w Brazylii pomógł w operacji gaszenia pożarów w parku 
przemysłowym, w którym mieści się zakład. Pożar przebiegał  
w sposób kontrolowany i został ugaszony nie powodując 
większych szkód pobliskich budynków czy roślinności.

Zwiedzanie zakładów przez dzieci 
pracowników — bezpieczna produkcja
Dzieci pracowników naszych zakładów w Polsce i Monterrey w Meksyku 
zwiedziły zakłady, w których pracują ich rodzice i zobaczyli, jak dbają 
oni o swoje bezpieczeństwo. Podczas zwiedzania dowiedziały się 
wiele na temat zasad bezpieczeństwa, oznaczeń, osobistego sprzętu 
ochronnego oraz odgradzania dostępu osobom nieupoważnionym do 
niektórych miejsc za pomocą barier świetlnych.
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społeczeństwa
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

EDUKACJA STEM
Rozpoczęliśmy od programów dla osób zainteresowanych 
kształceniem i karierą w dziedzinach STEM, strategicznie 
przyciągając osoby z grup mniejszości, w szczególności 
młodych kobiet. Pracując nad atrakcyjną, ciekawą, 
przyciągającą formułą STEM współpracujemy z FIRST® 
(For Inspiration and Recognition of Science and 
Technology), Project Lead the Way, oraz MIND Research 
Institute (ST Math).

Od 2006 r. wydaliśmy ponad 25 mln USD na FIRST — 
dodatkowe zajęcia STEM z programowania. W dalszym 
ciągu rozszerzaliśmy nasze globalne zaangażowanie  
w roku 2018. Byliśmy sponsorem drużyny z Ligi LEGO 
FIRST (FLL) w Singapurze wywodzącej się z organizacji 
non-profit TOUCH Community Services, którą wspieramy 
od wielu lat. Sponsorowaliśmy także Krajowe Mistrzostwa 
Ligi LEGO w Singapurze. W tych działaniach uczestniczyło 
w roli wolontariuszy ponad 20 naszych singapurskich 
pracowników: sędziowie piłkarscy, mentorzy, trenerzy itp.

W Australii sponsorowaliśmy trzy zespoły Konkursu 
Robotycznego FIRST i jeden zespół Ligi Lego FIRST. 
Jednym z kilku wolontariuszy jest Kerryn Sakko, starsza 
specjalistka ds. aplikacji kierująca naszym programem 
SEAM w Australii. „Pomagam dzieciom dorastać  

i zdobywać umiejętności społeczne i technologiczne  
w ramach STEM” — powiedziała Kerryn. „To niesamowite 
co potrafią zbudować. Prawdziwą innowacją jest ich 
umiejętność rozwiązywania problemów i nieszablonowe 
myślenie”.

Po raz pierwszy zostaliśmy sponsorami programu 
FLL Indie. Nasz Globalny Ambasador STEM Jay Flores 
uczestniczył w Krajowych Mistrzostwach FLL w Indiach, 
a nasz pracownik i kolega, Mukta Misra wygłosił tam 
wystąpienie otwierające. Nasi indyjscy pracownicy 
uczestniczyli też w tym wydarzeniu jako sędziowie. 
Wydarzenia w Indiach stanowiły część objazdu Jaya 
po krajach Azji i Pacyfiku, w ramach którego odbyło się 
kilka wizyt z pracownikami z tego regionu działającymi 
aktywnie w ramach inicjatywy STEM.

„Wspierając lokalnie nasze działania w ramach FIRST, 
pomagamy naszym pracownikom w rozwoju osobistym  
i zawodowym, jednocześnie wnosząc znaczący wkład  
w rozwój przyszłych talentów na potrzeby naszej branży” 
zauważył Jay. „W ramach naszej inicjatywy STEM dbamy 
o to, aby dotrzeć do dzieci jeszcze w wieku, w którym 
możemy jeszcze pobudzić ich ciekawość, aby mogła 
przekształcić się w pasję na całe życie”.

Postęp w technologii i w automatyce nie ma 
sensu bez utalentowanych ludzi. W badaniu 
przeprowadzonym przez Accenture wśród 
dyrektorów wykonawczych, ponad 75% z nich 
powiedziało, że konieczne jest zaprzęgnięcie 
nowych danych na potrzeby innowacji lub ich 
firmy utracą swój udział w rynku. Natomiast 
ponad połowa z nich zauważyła, że nie mają do 
tego odpowiednich ludzi.

Bez kwalifikacji i zdolności obietnica 
The Connected Enterprise pozostanie 
niezrealizowana. Musimy inwestować w ludzi, 
edukację i szkolenie tyle, ile inwestujemy 
w technologię. Od uczniów po studentów, 
od nowo zatrudnionych po doświadczonych 
specjalistów koncentrujemy większość 
naszego charytatywnego wsparcia na rozwoju 
pracowników. Inspirujemy innowacyjnych 
myślicieli i osoby rozwiązujące problemy, 
tworząc kolejne pokolenie liderów STEM (nauki 
przyrodnicze, technika, inżynieria i matematyka) 
i promując pasję do ustawicznego kształcenia.

64% na edukację 18% na opiekę zdrowotną  
i pomoc społeczną

10% na działania obywatelskie 8% na kulturę i sztukę

10 MLN  
USD

2018 FILANTROPIA  
Wspólnie z organizacjami non-profit 

i uczelniami rozszerzamy  
potencjał ludzki w naszych  

społecznościach
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Rockwell Automation pomaga  
w realizacji rozgrywek 
MathMINDS Games
Studenci ze szkół naszego partnera K-8 Milwaukee:, 
Escuela Vieau i Rogers Street Academy mieli jako 
pierwsi okazję wypróbować najnowszy produkt MIND 
Research Institute — MathMINDs Games. Jest to 
gra planszowa typu storybook łącząca matematykę, 
historię i umiejętność czytania i pisania, skierowana 
do edukatorów, studentów i rodzin. Sfinansowaliśmy 
„South of the Sahara” [Na południe od Sahary] —  
pierwszy pakiet gier bazujący na zdarzeniach 
mających miejsce w Ghanie, Mozambiku i na 
Madagaskarze.

„Dzięki grom MathMINDs uczniowie i studenci będą 
mogli zobaczyć, że matematyka jest obecna wszędzie 
i we wszystkim” powiedział Brett Woudenberg, 
dyrektor wykonawczy MIND. „Te gry pozwolą uczniom 
i studentom zetknąć się z matematyką poza szkołą  
i zbudować pozytywny stosunek do matematyki, który 
na późniejszym etapie przygotuje ich na wyzwania 
czekające na nich na wyższych poziomach edukacji  
i jako pracowników branż STEM.”

Gra zdobyła nagrodę Academics' Choice Award™  
za 2018 r. — uznaną międzynarodową nagrodę  
w dziedzinie edukacji za doskonałość w kategorii 
zabawki i media rozwijające myślenie.

Wspierając edukację  
i inspirując działania STEM  
w Chinach
Uczniowie z lokalnych szkół wraz dziećmi 
naszych pracowników biura w Chinach 
kontynentalnych w naszych laboratoriach 
Ośrodka Badawczego w Szanghaju wzięli  
udział w całym dniu eksperymentowania  
i innych aktywności mających zainteresować 
ich dziedzinami STEM. Ponad 50 naszych 
szanghajskich pracowników zgłosiło się także 
jako wolontariusze pomagając dzieciom przy 
zadaniach domowych. W ramach tej akcji  
w 2018 r. pomagali im w sumie przez 140 godzin.

FIRST Indyjska drużyna Ligi LEGO

Najważniejsze informacje  
z przebiegu sezonu 
Rockwell Automation FIRST 
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PONAD 300 
WOLONTARIUSZY
Wspieranie drużyn i zawodów

SPONSOROWANE DRUŻYNY
W tym co najmniej 1 mentor na drużynę

65  
FIRST 
Konkurs 
Robotyki

24  
FIRST  
Wyzwanie  
Technologiczne

108
FIRST  
LIGA  
Lego 

18  
Liga 
FIRST LEGO 
Juniorów
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Girl CODE: przygoda z programowaniem
Gimnazjalistki pracują nad własnymi stronami internetowymi podczas 
pierwszego w historii letniego obozu Przygoda z programowaniem 
opracowanym przez Maydm, organizację szkoleniową non-profit szkolącą 
dziewczęta i młodzież rasy innej niż biała z umiejętności przydatnych 
w sektorze technologii. Obóz odbywał się na Milwaukee School of 
Engineering, dzięki czemu dziewczęta miały szansę 
przebywać na kampusie uniwersyteckim.

Uczestniczki obozu odwiedziły także naszą 
spółkę i spotkały się z niektórymi naszymi 
koleżankami, aby dowiedzieć się na temat 
możliwości pracy i poznać opinie pracujących  
u nas kobiet. U nas także odbyła się uroczystość 
zakończenia obozu. Dziewczęta pokazywały 
swoje strony internetowe szerokiej publiczności 
złożonej z członków ich rodzin, lokalnej 
społeczności i liderów biznesu, w tym naszemu 
dyrektorowi ds. technologii,  
Sujeetowi Chandowi.

Student i mentor FIRST powraca 
z międzynarodowego stażu
Od Riverside RoboTiger po międzynarodowego 
stażystę — doświadczenie w STEM Javiona Mosleya 
z Milwaukee, stan Wisconsin zaprowadziło go do 
Szanghaju. Javion ukończył szkołę średnią Riverside 
High School i program FIRST , a obecnie jest 
mentorem swojego dawnego zespołu. Studiuje także 
na uniwersytecie Wisconsin w Madison (UWM)  
i odbywa staż jako specjalista ds. aplikacji 
w Rockwell Automation. W lecie ubiegłego roku 
Javion spędził trzy miesiące w naszym laboratorium 
automatyki na Shanghai Jiao Tong University (SJTU) 
oraz w naszych zakładach w Szanghaju w ramach 
programu wymiany zagranicznej studentów 
zapoczątkowanej przez nas  
z UWM i SJUT w 2016 r.

„Zyskałem perspektywę z innej kultury, która do 
końca mojego życia będzie wpływać na to, co robię” 
powiedział Javion. „Nasza firma inwestuje w swoich 
pracowników. Miałem szansę, żeby się czegoś 
nauczyć, a potem zastosować to u siebie, przy pracy”.

Javion odbywał także praktyki u nas w ramach 
naszego programu praktyk dla szkół średnich dzięki 
podpowiedzi jego mentora z Rockwell Automation 
FIRST, Emily Ralph.
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Globalna sieć 
laboratoriów 
automatyki

 30 000  
studentów rocznie

Ponad 150 
laboratoriów

Ponad 90  
w Azji

Ponad 50  
w Ameryce

Ponad 5  
w obszarze EMEA

SZKOLNICTWO WYŻSZE
Kwalifikacje potrzebne dziś w przemyśle różnią się od tego, 
czego się uczyliśmy, a to czego będziemy potrzebowali jutro 
będzie się różnić od tego, czego uczy się dziś. Pomagając  
w budowie globalnej puli talentów — studentów przygotowanych 
na zmiany kariery zachodzące wraz ze zmianami 
technologicznymi — dysponujemy na całym świecie ponad  
150 laboratoriami automatyki.

Wraz z liderami branży takimi, jak: Microsoft Corp., PTC, 
Ansys, FANUC, Cisco, Endress+Hauser (E+H), Amatrol oraz 
FESTO Didactic współpracujemy z uniwersytetami i szkołami 
wyższymi, aby pokazywać studentom faktycznie istniejące 
wyzwania i rozwiązywać rzeczywiste problemy klientów. 
Studenci korzystają z tych samych zaawansowanych technologii 
automatyki przemysłowej, jakie używane są w nowoczesnych 
skomunikowanych działaniach produkcyjnych.

„Zbieram obecnie dane do wykorzystania na zajęciach  
z prawdziwych zakładów” — powiedział Sangkee Min, wykładający 
inżynierię mechaniczną na uniwersytecie Wisconsin w Madison, 
gdzie znajduje się niedawno otwarte Rockwell Automation 
Industrial Connected Enterprise Laboratory. „Studenci będą 
mogli korzystać z tego laboratorium do tworzenia modeli  
i naśladowania pracy w zakładzie produkcyjnym”.

Mieszczące się na terenie College of Engineering „to laboratorium 
jest i pozostanie miejscem, które łączy ludzi z pomysłami  
i techniką, służy jako punkt startu do innowacyjnych badań  
i rozwiązań oraz oferuje dodatkowy poziom wiedzy i przygotowania 
naszym studentom” zauważył dziekan Ian Robertson.

Na uniwersytecie Wisconsin w Madison trwa tworzenie The 
Connected Systems Institute, pierwszego kompleksowego 
akademickiego przemysłowego konsorcjum z udziałem 
technologii IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy). Akademicy 
i przedstawiciele przemysłu będą wspólnie pracowali nad 
rozwojem nowych zastosowań technicznych. Podmioty 
komercyjne będą mogły testować swoje pomysły, szkolić 
pracowników i dzielić się najbardziej nowatorskimi pomysłami. 
Studenci zyskają możliwość nauki przez praktykę.

Instytut to multidyscyplinarna współpraca College of Engineering 
& Applied Science uniwersytetu UWM, Lubar School of Business 
i Lubar Entrepreneurship Center oraz Rockwell Automation, 
Microsoft i innych podmiotów. Zostanie otwarty wiosną 2019 r.

W Chinach otrzymaliśmy tytuł „Firmy roku w branży automatyki” 
oraz „Podmiotu roku w branży automatyki” Ministerstwa 
Oświaty i Stowarzyszenia Automatyki za naszą pracę nad 
rozwojem programu dyplomów Smart Manufacturing. Naszymi 
partnerami były: FANUC, E+H i Cisco, a nasze działania polegały 
na wprowadzeniu tych dyplomów dostępnych na uczelniach 
wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji. Ten program stanowi 
uzupełnienie ponad 70 laboratoriów automatyki posiadanych 
przez nas w Chinach.
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ACADEMY OF ADVANCED MANUFACTURING
Oczekuje się, że do 2027 r. amerykańska branża produkcyjna 
ma stworzyć do 3,5 mln nowych miejsc pracy. Większość 
z nich może pozostać wakatami z powodu starzenia się 
pracowników i braku współcześnie wymaganych kwalifikacji 
technicznych. Jedną z niewykorzystanych dotąd grup, które 
mogłaby pomóc w wypełnieniu tej luki, jest grupa weteranów 
wojskowych. Co roku ze służby wojskowej odchodzi ok. 
200 tys. osób, z czego blisko 30% z nich ma wykształcenie 
techniczne idealne do pracy w zaawansowanym przemyśle 
produkcyjnym.

Dostrzegając tę szansę stworzyliśmy Academy of Advanced 
Manufacturing (AAM) — program szkolenia technologicznego 
realizowany we współpracy z ManpowerGroup. AAM  
zapewnia wszechstronne kształcenie i rozwój technologii  
i kwalifikacji potrzebnych byłym wojskowym przy 
przekładaniu doświadczenia nabytego podczas służby na 
poszukiwane i dobrze płatne zatrudnienie w branży.

Od chwili uruchomienia programu w 2017 r. odbyliśmy pięć 
12-tygodniowych sesji szkoleniowych z łączną grupą  
97 uczestników. Szukamy kandydatów na terenie całego kraju 
(USA), ze wszystkich rodzajów wojsk i szkolimy ich w zakresie 
tej samej nowoczesnej automatyki i technologii sterowania 
działającej w większości amerykańskich zakładów. Większość 
absolwentów szkoleń AAM znalazło zatrudnienie w produkcji.

„Jestem za ustawicznym kształceniem i dlatego tu trafiłem” — 
powiedział Kevin Williams, po służbie w Marynarce Wojennej, 
jeden z uczestników niedawnego szkolenia, obecnie 
pracujący w Darigold w Portland, stan Oregon. Jesteśmy  
„siłą roboczą, która jest na pewno gotowa nie tylko do pracy  
w charakterze mechaników czy automatyków, ale potrafimy 
też kierować ludźmi”.

Dodał Jeremy Pellot, były członek Sił Powietrznych USA, 
zatrudniony przez Owens Corning w Savannah, stan Georgia, 
„To było dość trudne — odszedłem ze służby, nie miałem 
dyplomu, a miałem niezbędne kwalifikacje. Brakowało mi 
tylko wykształcenia. A dzięki temu mogłem w końcu trafić 
tam, gdzie próbowałem się dostać już od paru lat”.

Absolwenci AAM kończą kursy przygotowani do pracy we 
współczesnej cyfrowej produkcji. Ich nowi pracodawcy,  
nasi klienci, są pod wrażeniem.

„Początkowo zobowiązaliśmy się, że zatrudnimy tylko  
dwóch absolwentów, ale byliśmy tak zadowoleni zarówno  
z samego programu, jak i z kalibru jego uczestników,  
których poznaliśmy, że zdecydowaliśmy się zrekrutować 
trzech” — podkreślił jeden z naszych klientów. „Wraz  
z dalszym rozwojem chcielibyśmy także dalej korzystać  
z tego programu”.

W 2019 r. zwiększyliśmy liczbę sesji szkoleniowych AAM do 
sześciu. Ten przełomowy program nie tylko pomaga zapełnić 
lukę powstałą z powodu braku zdolnych i wykształconych 
pracowników niezbędnych dla dalszego rozwoju produkcji, 
lecz także pozwala spłacić dług wobec tych, którzy poświęcali 
się w służbie krajowi.

stanowisk w produkcji może pozostać 
nieobsadzonych do 2028 r.1

2,4
miliony

aż 

1 Deloitte i The Manufacturing Institute
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Harbor District przygotowuje 
się do otwarcia pierwszego 
ogólnodostępnego parku
Harbor View Plaza otworzyła się w 2019 r. 
dosłownie parę przecznic od naszej centrali 
w Milwaukee. Obiekt położony w południowej 
części miasta ma ogólnodostępny bulwar  
i zielone tereny. Tereny wokół Port of Milwaukee  
miały od zawsze charakter wyłącznie 
przemysłowy.

Natomiast w nowym obiekcie przewidziane 
jest miejsce zabaw dla dzieci zaprojektowane 
jak port przeładunku kontenerów wyglądający 
jak prawdziwy port w dowolnym miejscu na 
świecie, przystań kajakowa dostępna dla osób 
niepełnosprawnych oraz cześć piknikowo-
wypoczynkowa. Wniesione przez nas 600 tys. 
USD było katalizatorem zabezpieczającym 
dodatkowe finansowanie temu obiektowi.

„Nasza spółka od dawna działa intensywnie na 
rzecz tej społeczności i naszej bliskiej okolicy” —  
powiedział Blake Moret, nasz dyrektor 
wykonawczy i prezes. „Ten obiekt stanowi 
wyjątkowe miejsce edukacyjno-rekreacyjne 
służące naszym pracownikom, członkom 
szerszej społeczności Milwaukee i regionowi”.

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.

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.

Na świecie: Jason Smith,  
SANDBACH, WIELKA BRYTANIA 
Organizacja wolontariatu: 
STEM Learning, współpracująca 
z rządem brytyjskim, 
charytatywnymi organizacjami  
i pracodawcami w WB. Jason 
jest Ambasadorem STEM.

USA.: Emily Ralph,  
MEQUON, STAN WISCONSIN 
Organizacja wolontariatu: 
FIRST Emily jest mentorem 
zespołu FIRSTKonkursu 
Robotyki i FIRST Ligi Lego.

Hometown Hero Award
Nagroda przyznawana pracownikom-wolontariuszom 
w zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności.

Mehrdad Erfani,  
RICHMOND, STAN VIRGINIA 
Organizacja wolontariatu: 
Dast2Dast niesie pomoc 
bezdomnym. Mehrdad 
jest współzałożycielem 
organizacji non-profit oraz 
współorganizatorem kampanii 
polegającej na przejeździe 
rowerami pod hasłem „Miles 
for Cause”, w ramach której 
przejechał na rowerze ponad  
11 tys. km zbierając 35 tys. USD  
na cele charytatywne. 
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