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To nasz trzeci już raport omawiający podejmowane działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. 
Opisywana w raporcie strategia i praktyki są sprawozdaniem z realizacji naszej poprzedniej strategii, 

która zbudowana była na dwóch filarach zrównoważonego rozwoju: 
walki z problemem niedożywienia w Polsce i aktywnego zmniejszania naszego wpływu na środowisko. 

Raport obejmuje lata od stycznia 2010 do 30 czerwca 2012 r. i powstał w oparciu o wytyczne 
Global Reporting Initiative (GRI). W tym roku spełniliśmy kryteria raportowania na poziomie A. 

Raport został również poddany weryfikacji zewnętrznej.
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Szanowni 
        Państwo!
W Danone społeczna odpowiedzialność towarzyszy nam od 40 lat – w 1972 roku ówcze-
sny prezes, Antoine Riboud, wystąpił z podwójnym zobowiązaniem: sukces w biznesie ma 
iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością. Tej zasady trzymamy się do dziś, rozwijając 
nasz biznes w sposób zrównoważony, nawet w czasach, gdy warunki rynkowe i oczekiwa-
nia konsumentów radykalnie się zmieniają. 
W ostatnich latach w Danone skupiliśmy się na aktywnym rozwiązywaniu problemów 
społecznych związanych z niedożywieniem dzieci oraz działaniach mających przynieść 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Na tych filarach została oparta Strategia Zrów-
noważonego Rozwoju na lata 2009–2013, której dotyczy niniejszy raport. Wówczas to po 
raz pierwszy strategia związana ze zrównoważonym rozwojem została włączona do stra-
tegii biznesowej Danone – to był wyraźny sygnał, że te kwestie są dla nas ważne i będą 
coraz ważniejsze. 
Zaangażowanie społeczne to nasze zobowiązanie. Chcemy być firmą efektywnie przyczy-
niającą się do rozwiązywania problemów społecznych, związanych z nieprawidłowym ży-
wieniem, i angażować w takie działania naszych interesariuszy. Chcemy być także jedną 
z najbardziej przyjaznych dla środowiska polskich firm i wykorzystać ten fakt do budowa-
nia silnej marki i przewagi konkurencyjnej. Dziś możemy powiedzieć, że mimo kryzysu, w ja-
kim znalazła się europejska gospodarka, i który odbił się na działalności przedsiębiorstw 
także i w Polsce, nasze działania społeczne określone w strategii na lata 2009–2013 nie tyl-
ko na tym nie ucierpiały, ale wręcz się rozwinęły. Efekty naszego sztandarowego programu 
Podziel się Posiłkiem są imponujące – z roku na rok zebranej dla potrzebujących dzieci 
żywności jest coraz więcej. Poszerzamy też skalę naszych działań związanych z innowa-
cyjnymi produktami – marką Mleczny Start (pełnowartościowa kaszka i zdrowa kanapka) 
– pierwszymi produktami na rynku z misją społeczną, skierowanymi do osób o najniższych 
dochodach. Od 2010 r. nasz Zarząd jest rozliczany z działań w ramach odpowiedzialnego biz-
nesu. Wdrożyliśmy bowiem system zarządzania przez cele, odzwierciedlający Podwójne Zobo-
wiązanie grupy kapitałowej Danone: za wpływ ekonomiczny oraz społeczny i środowiskowy. 
Najważniejsza jednak pozostaje potrzeba pomagania, która jest motorem naszych działań. 
Teraz czeka nas kolejny krok. Przygotowaliśmy Plan Zrównoważonego Rozwoju Danone 
2012–2016, bardzo blisko związany z naszą nową strategią biznesową. Chcemy być naj-
bardziej troskliwą marką wybieraną przez konsumentów każdego dnia, firmą wiarygodną, 
godną zaufania i odpowiedzialną, dbającą o zdrowie, ludzi i środowisko. W ten sposób 
siła marki Danone znajdzie odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży. 
Już dziś oferujemy produkty odpowiadające na różnorodne potrzeby konsumentów, wspie-
ramy prawidłowe żywienie, promujemy aktywny tryb życia, walczymy z niedożywieniem 
dzieci w Polsce, angażujemy pracowników w budowanie odpowiedzialnego biznesu, pod-
nosimy standardy współpracy z naszymi dostawcami i klientami, dbamy o zasoby natu-
ralne i zrównoważone rolnictwo. Robimy wszystko, by zarządzać odpowiedzialnie. Mamy 
nadzieję, że będziemy w tym coraz lepsi.

Nagrody i wyróżnienia przyznane Danone w Polsce
Od 2010 do połowy 2012 r. otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień za działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, jak i za bizne-
sowe osiągnięcia naszej firmy. Przedstawiamy tu najważniejsze z nich.

Raporty Społeczne 2010 
I miejsce w IV edycji konkursu, w którym nagradzane są 
najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. 

Praca na czysto 
I miejsce w konkursie Ministerstwa Środowiska za włączenie 
zasad zrównoważonego rozwoju do strategii firmy.

Perły Rynku FMCG 2010 
I miejsce: Fantasia Sałatka Owocowa w kategorii jogurty 
i desery, II miejsce Danonki z Niespodzianką w kategorii 
serki wiejskie i homogenizowane.

Dobre Praktyki CSR 
Wyróżnienia za program Podziel się Posiłkiem, czyli prak-
tykę doskonale ujętą w strategii biznesowej; za Bumerang 

i Firmę Przyjazną Rodzicom w kategorii stosunki pracy; pro-
jekt polegający na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla 
w łańcuchu dostaw w kategorii ochrona środowiska natu-
ralnego; Mleczny Start i serwis internetowy dla dostawców 
mleka eMilka w kategorii uczciwe praktyki rynkowe; Serwis 
Konsumenta Danone w kategorii relacje z konsumentami.

Perła Polskiej Gospodarki 
Nagroda w kategorii Perły Wielkie.

AgroTrendy 
I miejsce i tytuł Lidera Efektywności, Lidera Eksportu, I miej-
sce ex aequo z Mlekowitą w jubileuszu 5-lecia Rankingów 
Zakładów Mleczarskich.

Ranking Odpowiedzialnych Firm 
I miejsce.

2010

2011

2012

Liderzy Filantropii 2011 
II miejsce w kategorii dobra konsumpcyjne i farmacja, 
w dwóch podkategoriach: firma, która przekazała w minio-
nym roku najwięcej środków na cele społeczne, oraz firma, 
która przekazała w minionym roku na cele społeczne naj-
większy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem.

Mama w pracy 
I miejsce.

Laur Odpowiedzialności 
Za realizację dobrych praktyk odpowiedzialne-
go biznesu, najlepiej zintegrowanych ze strategią 
biznesową.

Ekoodpowiedzialni w Biznesie 
Wyróżnienie w konkursie, którego celem było wyłonie-
nie przedsiębiorstw z sektora przemysłu, prowadzą-
cych szeroką działalność inwestycyjną, edukacyjną 
lub informacyjną w obszarze ochrony środowiska.

Ranking Odpowiedzialnych Firm 
I miejsce.

Best Companies for Leadership 
V miejsce w kategorii firmy w Europie
Indeks BI-NGO – Lider indeksu.

Perły Rynku FMCG 
I miejsce dla Actimel Power MgB6 i Actimel 
Power Wit. C
II miejsce dla Ale ZIarno!
The Ethical Corporation Awards 2012 – nominacja 
dla programu Podziel się Posiłkiem w kategorii 
„Najlepsze zaangażowanie konsumentów”.

Ranking 
Odpowiedzialnych Firm 
III miejsce.

Mama w pracy 
I miejsce.

Johannes Matthijs Klompe
Dyrektor Generalny
Danone Sp. z o.o.

Praca na czysto 
I miejsce w konkursie Ministerstwa Środowiska za włączenie 
zasad zrównoważonego rozwoju do strategii firmy.

Perły Rynku FMCG 2010 
I miejsce: Fantasia Sałatka Owocowa w kategorii jogurty 
i desery, II miejsce Danonki z Niespodzianką w kategorii 
serki wiejskie i homogenizowane.

Dobre Praktyki CSR 
Wyróżnienia za program Podziel się Posiłkiem, czyli prak-
tykę doskonale ujętą w strategii biznesowej; za Bumerang 

I miejsce w IV edycji konkursu, w którym nagradzane są 
najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpo-

I miejsce w konkursie Ministerstwa Środowiska za włączenie 

I miejsce: Fantasia Sałatka Owocowa w kategorii jogurty 
i desery, II miejsce Danonki z Niespodzianką w kategorii 

jekt polegający na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla 
w łańcuchu dostaw w kategorii ochrona środowiska natu-
ralnego; Mleczny Start i serwis internetowy dla dostawców 
mleka eMilka w kategorii uczciwe praktyki rynkowe; Serwis 
Konsumenta Danone w kategorii relacje z konsumentami.

Perła Polskiej Gospodarki 
Nagroda w kategorii Perły Wielkie.

AgroTrendy 
I miejsce i tytuł Lidera Efektywności, Lidera Eksportu, I miej-
sce ex aequo z Mlekowitą w jubileuszu 5-lecia Rankingów 
Zakładów Mleczarskich.



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ  2010–2012

6-21



8   ZARZĄDZAMY W SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ  2010–2012

Danone – lider rynku 
jogurtów w Polsce 

Na polskim 
rynku jesteśmy już ponad 

20 lat, pierwsze, jeszcze importowa-
ne produkty z logo Danone pojawiły się 
w sklepach w 1990 r. Klienci okazali się tak 
przychylni dla naszej marki, że już dwa lata
później ruszyła produkcja w wynajętych halach 
Zakładu Mleczarskiego Wola. 
W 1994 r. wykupiliśmy ZM Wola, a rok później Danone 
wzbogacił się o kolejny zakład, tym razem w Bieruniu 
na Śląsku. Zaczynaliśmy od kefiru i śmietany, dziś nasze 
portfolio zawiera jogurty, serki, produkty dla dzieci oraz 
produkty przynoszące korzyści zdrowotne osobom
z problemami trawiennymi lub podwyższonym poziomem 
cholesterolu. Wszystkie jogurty i serki produkowane w fa-
brykach w Polsce powstają wyłącznie z polskiego mleka. 
Nasze produkty są w pełni bezpieczne i wartościowe.

Przedstawiamy Państwu trzeci raport Danone, który opi-
suje działania w obszarze zrównoważonego roz-
woju naszej firmy w Polsce i obejmuje 
okres od stycznia 2010 r. do 30 czerw-
ca 2012 r. (wcześniejsze raporty 
za lata 2003–2006 i  2006–2009).
W 2008 r. po raz pierwszy w historii 
Danone w Polsce stworzyliśmy stra-
tegię zrównoważonego rozwoju 
ściśle zintegrowaną ze strategią 
rozwoju firmy na lata 2009–2013. 
W ostatnim raporcie opisaliśmy mo-
ment jej wdrażania, w tym pokaza-
liśmy sprawozdanie z jej realizacji. 
Zapowiadamy także nasze nowe po-
dejście do tych kwestii, które wyraża 
Plan Zrównoważonego Rozwoju
Danone 2012–2016. 
Raport powstał w oparciu o wy-
tyczne GRI w wersji 3.1 na pozio-
mie A, co oznacza raportowanie 
wszystkich wskaźników podstawowych
i z suplementu sektorowego, a także o za-
sady raportowania Danone, w  tym wskaźni-
ki Danone Way. Raport został poddany weryfikacji 
zewnętrznej.

Nazwa firmy – Danone Sp. z o.o. 

Lokalizacja siedziby głównej 
organizacji – Warszawa

Forma własności – prywatna 

Struktura prawna organizacji 
– jedyny udziałowiec Produits
Laitiers Frais est Europe

Obsługiwane rynki 
– Polska, Litwa, Łotwa, 
Estonia, Kaliningrad; 
eksport do 
następujących 
krajów: Austria, Belgia, 
Bułgaria, Czechy, 
Dania, Finlandia, 
Francja, Niemcy, 

Węgry, Włochy, 
Irlandia, Rumunia, Rosja, 
Słowacja, Słowenia, 

Hiszpania, Chorwacja, 
Serbia i USA. 
Firma prowadzi 
działalność na 
rynku polskim.

SUMA AKTYWÓW

stan na 
31.12.2010

stan na 
31.12.2010

stan na 
31.12.2011

stan na 
31.12.2011

stan na 
30.06.2012

stan na 
30.06.2012

3 274 663 882 zł1373

1327

1281
3 584 125 388 zł

3 477 256 655 zł

ZATRUDNIENIE – LICZBA PRACOWNIKÓW

 
 

 

Warszawa

Bieruń

Danone Sp. z o.o. obejmuje: 
siedzibę w Warszawie, fabrykę 

w Warszawie...

...fabrykę w Bieruniu, centra 
dystrybucyjne w Chorzowie 
i Święcicach.
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Władze spółki
Za bieżące, operacyjne zarządzanie spółką 
odpowiada Komitet Dyrektorów, czyli Zarząd 
Operacyjny.  W czerwcu 2012 r. (ostatni okres 
wchodzący do raportu) w jego składzie byli: 

• Johannes Matthijs Klompe, Prezes
(do 31 maja 2012 r. Frank Uszko) 

• Iwona Doktorowicz-Dudek, 
Dyrektor Marketingu

• Magdalena Dybska-Tabor, Dyrektor 
ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

• Adil Hassoune, Dyrektor Łańcucha 
Dostaw

• Artur Jankowski, Dyrektor ds. Rozwoju 
Dostawców

• Milan Jeřabek, Dyrektor Przemysłowy
• Marek Łucki, Dyrektor Finansowy
• Przemek Pohrybieniuk, Dyrektor 

ds. Relacji Zewnętrznych 
i Zrównoważonego Rozwoju

• Przemysław Pokorski, Dyrektor Sprzedaży

Struktura organizacyjna 

W raportowanym okresie nie było 
znaczących zmian dotyczących 
rozmiaru, struktury ani formy wła-
sności dotyczących firmy.

Proporcja kobiet do mężczyzn w Zarządzie 
Operacyjnym zmieniła się w 2009 r.: na dzie-
więciu członków Zarządu są dwie kobiety. 
Z kolei w trzyosobowej Radzie Nadzorczej 
jednym z członków jest kobieta. Rada Nad-
zorcza jest powoływana i odwoływana przez
Zgromadzenie Wspólników, z kolei Prezes
Zarządu jest powoływany i odwoływany przez 
Radę Nadzorczą. 
W maju 2012 r. (ostatni okres wchodzący do 
raportu) w składzie Rady Nadzorczej byli:

• Damien Leclerc – od 17 października 
2008 r.

• Cecile Cabanis – od 16 listopada 2010 r.
• Ramin Khabirpour – od 29 czerwca 2011 r.

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami członko-
wie Rady Nadzorczej nie mogą być członka-
mi organu zarządczego firmy. 

W 2010 r. wdrożyliśmy w Danone system 
zarządzania przez cele, odzwierciedla-
jący Podwójne Zobowiązanie Danone: 
za wpływ ekonomiczny oraz społeczny 
i środowiskowy. Podlegają mu przedsta-
wiciele najwyższych organów nadzor-
czych spółki i kadra zarządzająca, któ-
rzy, podobnie jak pracownicy, otrzymują 
premię roczną uzależnioną od realizacji 
przez firmę celów ekonomicznych i spo-
łecznych oraz wykonania wyznaczonych 
im celów indywidualnych. 
W ramach regularnej oceny wyników eko-
nomicznych wyniki spółki są weryfikowa-
ne przez Radę Nadzorczą na podstawie 
sprawozdań finansowych i sprawozdania 
Zarządu z działalności spółki. W ujęciu 
rocznym jest to weryfikacja Rocznego 
Sprawozdania Finansowego. W zakresie 
wyników środowiskowych (procent reduk-
cji emisji CO2) cel jest wyznaczany przez 
Dyrektora Ochrony Środowiska i Jakości 
Mleka dla Dywizji Świeżych Produktów 
Mlecznych. Wyniki są weryfikowane przez 
niezależną firmę zewnętrzną ERM France.
W zakresie wyników społecznych głów-
nym celem jest bezpieczeństwo pra-

cowników (Accident Frequency Rate 
– AFR, czyli liczba wypadków na 1 mln 
godzin pracy). Cele te zostają ustalo-
ne na poziomie Dyrektora ds. Bezpie-
czeństwa. Wskaźniki są raportowane 
i monitorowane przez naszą spółkę mie-
sięcznie. Wyniki roczne są weryfikowane 
przez Danone, a spółka otrzymuje potwier-
dzenie poziomu realizacji celów. Przepro-
wadzane są również doroczne wewnętrz-
ne audyty systemu bezpieczeństwa WISE, 
realizowane przez audytorów Danone, 
a co dwa lata przez ekspertów firmy
Dupont. Ocenie podlega też realizacja 
przez Zarząd na poziomie spółki założeń 
Danone Way, który określa zasady prowa-
dzenia odpowiedzialnego biznesu wykra-
czające poza wybrany konkretny roczny 
cel środowiskowy i społeczny. Corocznie 
spółka definiuje cele w poszczególnych 
obszarach Danone Way, które podlegają 
audytom i ocenie. Są one raportowane
do Działu Odpowiedzialności Społecznej 
na poziomie grupy kapitałowej Danone, 
która zarządza niezależnymi audytami 
obszarów Danone Way realizowanymi 
przez KPMG.

Jak zarządzamy w Danone
ZASADY ETYCZNE PRZEDE WSZYSTKIM 
Zależy nam, by wobec każdej z grup interesariuszy zacho-
wywać się odpowiedzialnie. Dotyczy to też naszego wpły-
wu na środowisko naturalne czy społeczeństwa krajów, 
w których działamy. Dlatego stworzyliśmy nasz własny Kodeks 
Etyczny, obowiązujący wszystkich pracowników. Jest to zbiór 
zasad odzwierciedlających nasze wartości i fundamentalne 
zasady działania zawarte w szczegółowych dokumentach 
i procedurach, przede wszystkim w Danone Way. Zasady są 
zgodne z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, konwen-
cjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), wytycznymi 
OECD dla wielonarodowych przedsiębiorstw oraz zobowią-
zaniami Danone wynikającymi z członkostwa w inicjatywie 
Global Compact. Szczegółowe zapisy kodeksu każdy no-
wy pracownik Danone poznaje podczas rozmowy wpro-
wadzającej. Obecnie 100% pracowników zatrudnionych 
na umowę o pracę jest przeszkolonych z zasad procedur 
etycznych za pomocą intranetu. Kodeks etyczny jasno de-
finiuje zakaz korupcji, w związku z czym spółka co pół roku 
sporządza raport dotyczący ewentualnych naruszeń naszych 
zarządzeń w tej materii, obejmujący 100% naszych działów. 
W przypadku nieprawidłowości wszelkie nadużycia, w tym 
o charakterze korupcyjnym, automatycznie uruchamiają 
procedurę kontroli wewnętrznej i są analizowane z odpo-
wiednimi konsekwencjami. W zakresie korupcji w raportowa-
nym okresie nie zdarzył się ani jeden przypadek naruszenia 
naszych najwyższych standardów. Kodeks zabrania wspie-
rania partii politycznych, związków wyznaniowych czy orga-
nizacji pozarządowych o określonych celach politycznych 
czy religijnych. Nasze ustalenia, kodeksy etyczne i wewnętrz-
ne regulacje opierają się na czterech zasadach: bliskości, 
otwartości, entuzjazmie i humanizmie. Pierwsze litery tych słów 
w wersji angielskiej układają się w słowo HOPE, czyli nadzieja.
Te wartości określają nasz stosunek do wszystkich interesariuszy.

NASZE WARTOŚCI I ZASADY

System Dialert
W celu kontroli zgodności naszych poczynań z Kodek-

sem wprowadziliśmy system Dialert – kanał komuni-
kacji służący do raportowania nieprawidłowości. Specjalna strona internetowa 
umożliwia pracownikom i dostawcom zgłaszanie przypadków łamania zasad 
etycznych bezpośrednio do kierownictwa Danone. System pozwala na zacho-

wanie poufności i zapewnia ochronę przed negatywnymi konsekwencjami zgło-
szenia. Nasi pracownicy poważnie traktują zapisy kodeksu etycznego, jasno de-

finiujące kwestię przestrzegania zasad dotyczących braku dyskryminacji, 
dlatego nie odnotowaliśmy takich przypadków w naszej spółce.

Podmioty 
powiązane 

Danone Sp. z o.o. 

Dział 
Finansowy

Dział 
Sprzedaży Dział 

Marketingu

Dział 
Łańcucha 

Dostaw

Dział 
Przemysłowy 

(Fabryka 
Warszawa, 

Fabryka 
Bieruń) 

Dział Relacji 
Zewnętrznych 
i Zrównoważo-
nego Rozwoju

Dział 
Zakupów

Dział 
Zarządzania 

Zasobami 
Ludzkimi 

Dział 
Badań 

i Rozwoju

Dział 
Informatyki 
i Rozwoju 
Systemów 

Biznesowych

Rekopol 
Organizacja 
Odzysku SA 

 Wola 
Sp. z o.o. 

ZM 

   2010  2011  2012*

 Przychody 1 396 290 1 332 909 686 738
 Koszty operacyjne 792 852 828 422 415 619
 Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 154 141 158 266 81 787
 Płatności na rzecz inwestorów 60 135 55 813 26 141
 Płatności na rzecz państwa 51 752 39 906 18 071
 Inwestycje w społeczności 2655 3510 1885
 Wartość ekonomiczna zatrzymana 334 755 246 992 143 236

Dane w tys. złotych

* Dane za I–VI 2012
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Cały czas pracujemy nad naszym asortymentem, by zaspokajać zmieniające się potrzeby rynku oraz dbać o zdrowie i właściwą 
dietę naszych konsumentów. W portfolio Danone znajdują się produkty stworzone specjalnie dla dzieci, marki niosące ze sobą 
benefity zdrowotne, produkty, które są sycące i stanowią wartościowy element posiłku, oraz takie, które świetnie się sprawdzają, gdy 
mamy ochotę na chwilę przyjemności. 

To produkt idealny, 
żeby zalać nim płat-
ki. Razem tworzą 
pyszne i kompletne 
śniadanie.

To fermentowany 
produkt mleczny
zawierający bakterie 
jogurtowe, bakterie 
L.Casei Danone, 
wzbogacony
w witaminy B6 i D. 

Przepyszny jogurt zawie-
rający unikalne bakterie 
ActiRegularis. Występuje 

zarówno w kubeczku, jak 
i w buteleczce do picia.

Nowy, całkowicie naturalny 
jogurt Danone.

To propozycja na te 
chwile, gdy chcesz 
się posilić, jedno-
cześnie gasząc 
pragnienie.

Nowa formuła jogurtów 
z ziarnami zbóż.

Mleko smakowe 
z dodatkiem 

czekolady.

Niskotłuszczowy produkt z dodat-
kiem steroli roślinnych obniżają-
cych poziom cholesterolu.

Smaczny i pożywny 
serek homogenizo-

wany, idealny 
na mały głód.

Serek, który nie tylko smakuje 
dzieciom, ale również poma-
ga im zdrowo rosnąć. Danonki, 
jako jedyne serki, są rekomen-
dowane przez Instytut Matki 
i Dziecka.

W podwójnym kubeczku 
oddzielnie znajduje się 
pyszny kremowy
jogurt i intensywny 
dodatek owocowy 
lub czekoladowy.

Deser o smaku truskaw-
kowym z mlekiem i ży-
wymi kulturami bakterii.

Pyszna przekąska 
zawsze, gdy masz 

ochotę na coś 
słodkiego bez wy-

rzutów sumienia.

Wyjątkowe połącze-
nie jogurtu z syropem, 
który nadaje produk-

towi klasyczny owoco-
wy smak.

Orzeźwiający na-
pój mleczny, ukwa-
szony za pomocą 
drożdży kefirowych 

i żywych kultur 
bakterii.

Produkt, który wspa-
niale sprawdz a się 
w kuchni jako doda-
tek do zup, sos ów 
i sałatek.

Z Zakrę-
conym 
Mixem 

jedzenie jest 
zabawą, 

a dzieci mają jogurt stworzony 
specjalnie dla nich.

  Ale 
Jogurtowy Ale 

Natura

Jogurt 
Danone 

z syropem

Kefir 
Danone

Jogurt 
      Ciasteczkowy

Świeża śmieta-
na produkowa-
na z polskiego 

mleka.

Śmietana Szefa
Kuchni

Jogurt 
Danone 

z owocami

Mleko, żywe kultu ry 
bakterii i nic ponad to. 
Jest naturalnym źró-
dłem składników od-
żywczych: wapnia 
i witaminy B2. Występu-
je także z dodatkiem 
zbóż.

Jogurt 
Naturalny

Pyszny, gęsty jogurt 
połączony z dużymi 
cząstkami owoców.

Ale 
  Owoc

Ale 
Ziarno

Dan
Mleko

     Ale
  Pitny

Chocho

Actimel

Danio

Danonki

Gratka
Fantasia

Danacol

Activia

Mleczno-czekola-
dowy deser 

o smaku 
orzechowym.

Zakręcony
Mix

Kremowy
Mix

Un ik al na kombina-
cja w yśmienitych 
owoc ów na  dole 
kubeczk a  i   krem o-
w eg o jog ur tu  na 
gó rze.

Portfolio produktów
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Łańcuch wartości Danone

jogurt

mleko

jogurt

jogurt

Zakup

Transport

Sp
rz

ed
a

ż

Konsumpcja

WPŁYW: 
Na lokalną ekonomię przez zakup mleka, 

surowców i opakowań u ponad 400 polskich 
dostawców. Ponad 95% surowców pochodzi 

od polskich dostawców. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY: 

Zakup surowców po konkurencyjnych cenach, 
regularne dokonywanie płatności, przejrzyste za-

sady przetargów, uczciwe traktowanie dostaw-
ców. Dbałość o zrównoważony rozwój współpra-
cujących z nami gospodarstw poprzez dzielenie 
się wiedzą, fachowe porady, rzetelną ocenę su-
rowca, a także programy służące podnoszeniu 

efektywności gospodarowania i wsparcie finan-
sowe. Troska o to, by nasi dostawcy przestrzega-

li Podstawowych Zasad Społecznych uchwalo-
nych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

WPŁYW: 
Ekonomiczny – w fabrykach Danone
w 2011 r. zatrudnialiśmy 560 osób. 
Środowiskowy – wynika ze zużycia 
energii i wody oraz generowania 
odpadów w procesie produkcji. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY: 
Tworzenie produktów wysokiej jakości, 
w warunkach przyjaznych dla środowi-
ska, z uwzględnieniem ochrony zdro-
wia i bezpieczeństwa pracowników.
Dbałość o rozwój pracowników, za-
pewnienie sprawiedliwej oceny, troska 
o równowagę między pracą a sferą 
prywatną. Produkowanie opakowań 
z uwzględnieniem kryteriów środowi-
skowych. Pomoc organizacjom działa-
jącym w okolicy zakładów w kwestiach 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
oraz w walce z niedożywieniem dzieci.

WPŁYW:
Ekonomiczny – w 2011 r. wartość 
sprzedaży produktów Danone 
wyniosła 1 254 mln zł netto. 
Na środowisko – zużycie energii i emisja 
gazów cieplarnianych spowodowane przez 
sprzęt chłodniczy w sklepach i transport 
produktów do punktów sprzedaży.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY: 
Budowa trwałych relacji Danone z klientami: 
sklepami handlu tradycyjnego, sieciami
super- i hipermarketów oraz hurtowniami.
Zrozumienie ich sposobu działania i potrzeb. 
Promowanie wiedzy o właściwej temperatu-
rze przechowywania produktów. Zapewnienie 
modelu dystrybucji, który gwarantuje kupują-
cym stały dostęp do naszych produktów.
Taka organizacja dostaw, by chłodziarki
nie zużywały energii na próżno.

WPŁYW: 
Ekonomiczny – sprzedaż produktów 

mlecznych. 
Społeczny – jakość produktów, ich 

wpływ na zdrowie konsumentów. 
Na środowisko – zużycie energii i emi-

sja gazów cieplarnianych wskutek prze-
chowywania produktów w domowych 

lodówkach.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY: 

Zapewnienie wysokiej jakości i bezpie-
czeństwa produktów w chwili ich spoży-
cia. Tworzenie produktów w odpowiedzi 

na potrzeby żywieniowe i zdrowotne
Polaków. Informowanie o właściwo-

ściach odżywczych i zdrowotnych pro-
duktów. Zapewnienie konsumentom 

możliwości kontaktu z Danone. Budowa-
nie świadomości ekologicznej konsu-

mentów. Walka z niedożywieniem dzieci 
w Polsce.

WPŁYW: 
Na środowisko – po-
wstawanie odpa-
dów opakowanio-
wych i wynikające 
z tego zanieczysz-
czenie gleby i wody.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY: 
Wypełnianie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wprowadzo-
nych na rynek, udział w pracach organizacji zajmującej się recyklingiem i odzyskiem 
zużytych opakowań oraz współfinansowanie tworzenia krajowego systemu recyklingu 
(akcjonariat w Organizacji Odzysku Rekopol SA).

WPŁYW: 
Transport mleka, surowców, opakowań oraz gotowych produktów oddziałuje na stan środowiska 

poprzez emisję gazów cieplarnianych i generowanie hałasu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY: 

Zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko w wyniku transportu surowców, opakowań i pro-
duktów. Dopracowanie tras dowozu mleka do fabryk. Optymalizacja załadunku towarów, elimina-
cja niewykorzystanych, wolnych przestrzeni w pojazdach. Zapewnienie bezpieczeństwa kierowców 

i zagwarantowanie odpowiedniej temperatury w samochodach chłodniach.

surowców

o
p

a
ko

w
a

n
ia

Pr
o

d
u

kc
ja

Koniec
cyklu 

TransportTransport KoniecKoniecKoniec

Istotą naszego zarządzania jest 
zrozumienie naszego wpływu 
i odpowiedzialności na każdym 
etapie łańcucha wartości.
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Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
2009–2013

Jako Danone chcemy aktywnie rozwiązywać proble-
my społeczne związane z niedożywieniem dzieci oraz 
poprawiać życie ludzi dzięki neutralnemu wpływowi 
naszej działalności na środowisko. Na tych dwóch 
filarach została oparta Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju na lata 2009–2013. O tym, jak jest to dla nas 
ważna kwestia, świadczy fakt, że została ona włączona 
do architektury strategicznej firmy na lata 2009–2013. 
Wiemy, że w sferze działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju możemy się pochwalić kilkoma najlepszymi 
praktykami na rynku (Danone Way, redukcja CO2 oraz 
niski wskaźnik wypadków jako indywidualny cel każde-
go pracownika). Rokrocznie znajdujemy się w czołów-
ce Rankingu Odpowiedzialnych Firm (I miejsce w 2010 
i 2011 r., III miejsce w 2012 r.). Cieszymy się też, że Podziel 
się Posiłkiem jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych 
programów społecznych prowadzonych przez biznes.

Strategia 
na nowe czasy
Warunki prowadzenia biznesu podlegają znacznym 
zmianom. Dlatego zaktualizowaliśmy nasze dotych-
czasowe podejście i wypracowaliśmy nowy Plan 
Zrównoważonego Rozwoju Danone 2012–2016, który
jednocześnie wspiera realizację nowej strategii biz-
nesowej firmy. Plan składa się z 7 filarów realizowa-
nych przez poszczególne strategie operacyjne.
Chcemy dzięki niemu być najbardziej troskliwą mar-
ką wybieraną przez konsumentów każdego dnia 
i być przez nich postrzegani jako firma godna za-
ufania i odpowiedzialna. 

1  Szerzenie się epidemii 
otyłości – jej konse-
kwencją jest m.in. 

konieczność określenia profilu 
zdrowotnego produktów 
i ewentualna zmiana ich 
składu, ich odpowiedzialne 
znakowanie, a także edukacja 
konsumentów w kwestiach 
związanych ze zdrowiem, wła-
ściwym żywieniem i aktywnym 
stylem życia. 

2  Rozprzestrzenianie się 
zjawiska niedożywie-
nia – konieczne staje 

się tworzenie specjalnych, ta-
nich produktów spożywczych 
o takich samych właściwo-
ściach odżywczych co żywność 
w standardowych cenach. 

3  Brak cennych składni-
ków odżywczych 
w diecie – oczekuje 

się dziś, że oferowane produkty 
spożywcze będą dostosowane 
odżywczo do żywieniowych 
potrzeb określonych grup 
ludności.

4  Zmiany klimatyczne 
– firmy muszą liczyć 
się z wieloma skutka-

mi zmian klimatycznych, m.in. 
niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi czy wzrostem 
cen surowców.

5  Niedobór świeżej 
wody pitnej – zarzą-
dzanie zasobami 

wodnymi staje się obecnie klu-
czowym czynnikiem zrównowa-
żonego rozwoju.

6  Wzrost ilości odpadów 
domowych – firmy 
muszą zadbać m.in. 

o takie projektowanie opako-
wań, które zapobiegnie powsta-
waniu odpadów, a także
pozwoliłoby na racjonalne
odzyskiwanie odpadów już 
powstałych. 

7  Narodziny nowego 
modelu konsumenta 
– nowe oczekiwania 

konsumentów, którzy biorą pod 
uwagę przede wszystkim to, czy 
dany produkt jest zdrowy i wytwo-
rzony z poszanowaniem środowi-
ska naturalnego, sprawiedliwości 
społecznej i praw pracowniczych, 
oznaczają konieczność zarządza-
nia odpowiedzialnością w całym 
łańcuchu wartości. 

8  Rozwój technologii 
i błyskawiczne roz-
przestrzenianie się 

informacji – pomagają one
nawiązać kontakt z grupami 
kluczowych interesariuszy
i angażować ich w proces za-
rządzania odpowiedzialnością.
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Miejsce pracy Rynek

SpołeczeństwoŚrodowisko

321

MATRYCA ISTOTNOŚCI ZAGADNIEŃ

Stopień ważności zagadnienia
* Średnia ocena wg naszych interesariuszy

0,82*

1,92*

Kluczowe wyzwania 
dla sektora spożywczego

Jak do tej pory 
postrzegaliśmy naszą 
odpowiedzialność

CHCĄC UWZGLĘDNIĆ W NASZYM PODEJŚCIU DO 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSZYSTKIE WAŻNE 
DLA DANONE OBSZARY, PRZEPROWADZILIŚMY WSPÓL-
NIE Z NASZYMI INTERESARIUSZAMI ANALIZĘ KLUCZO-
WYCH ZAGADNIEŃ, PODSUMOWANYCH 
W 12 PUNKTACH:

1.  Skład produktów i ich wpływ na zdrowie 
2.  Naturalne składniki w produktach
3.  Standardy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa 

produktu oraz opakowania 
4.   Innowacje w produktach i rozwój nowych produktów
5.  Udostępnianie mniej zamożnym konsumentom 

wysokiej jakości pożywnych produktów 
6.  Etyka w marketingu i reklamie
7.  Dbałość o korzystanie z lokalnych dostawców 
8.   Transport i procesy logistyczne
9.  Kontrola czasu pracy 
10.   Równe szanse w miejscu pracy 
11.  Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą 
12.  Zaangażowanie pracowników w zarządzanie firmą 

FILARY PLANU 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU DANONE 
2012–2016.

 

Filar 1 

Filar 2 

Filar 3 

Dbamy o zdrowie

 

Zarządzanie

Filar 6 

Filar 7 

Dbamy o 

środowisko

Filar 4 

Filar 5 

Dbamy o 

ludzi
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W Danone zarządzamy działaniami firmy zwią-
zanymi ze zrównoważonym rozwojem na dwóch 
poziomach: strategicznym i operacyjnym. W ra-
mach strategii zrównoważonegorozwoju za po-
stawione cele odpowiadają Kierownik ds. CSR 
– za obszar związany z zaangażowaniem spo-
łecznym – oraz Kierownik ds. Ochrony Środowiska 
– za obszar związany ze środowiskiem natural-
nym. Do realizacji celów szczegółowych powo-
ływane są zespoły międzydziałowe. Ich wyniki 
są raportowane na spotkaniach Zarządu firmy. 
W latach 2010–2011 działał zespół Danone Leader-
ship Team, którego zadaniem było opracowanie 
firmowego planu działań, uwzględniającego kon-
kretne taktyki i priorytety w ramach strategii biz-
nesowej. W skład zespołu weszli wszyscy członko-
wie Zarządu i menedżerowie wyższego szczebla. 
W strukturze Zarządu wyodrębniono stanowisko 
dla osoby zarządzającej odpowiedzialnością 
społeczną spółki wobec różnych grup interesa-
riuszy – tę rolę pełni Dyrektor Działu Relacji Ze-
wnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju w randze 
Członka Zarządu, do którego raportują: Kierow-
nik ds. CSR i Kierownik ds. Ochrony Środowiska.

Zarządzamy w sposób 
odpowiedzialny

PRZEMEK POHRYBIENIUK
Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych 
i Zrównoważonego Rozwoju
Skuteczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem w firmie 
w Polsce stanowi wyzwanie – zarówno dla Zarządu, jak i dla 
pozostałych kluczowych menedżerów odpowiedzialnych za ten 
zakres. Jak określić granice, czym jest sustainability w naszych 
warunkach, czy to środowisko naturalne, czy działania mające 
na celu zmniejszanie kosztów, czy działania zaangażowania 
społecznego, czy może działania jedynie wizerunkowe? Jak 
mierzyć korzyści z tych działań? Jaką wartość budują dla naszej 
firmy? Jak dużo i jak długo w nie inwestować? W którym mo-
mencie te działania budują wartość dla interesariuszy? Wiemy, 
jak wielkim wyzwaniem jest, by nasz biznes był prowadzony
w sposób zrównoważony. Mamy jednak świadomość, że w ob-
liczu spodziewanego spowolnienia gospodarczego będziemy 
skupiać się na tych działaniach, które będą miały potencjał 
generowania wartości przede wszystkim dla konsumentów. 

AGNIESZKA KOC-
-ANKIERSZTAJN 
Kierownik ds. Ochrony Środowiska
Planując działania związane 
z przygotowaniem Planu Zrówno-
ważonego Rozwoju firmy, pod-
jęliśmy decyzję, że powinien on 
być wypracowany i przyjęty przez 
przedstawicieli wszystkich działów 
firmy i najważniejszych interesariu-
szy Danone. Przyznam, że spro-
stanie temu wyzwaniu nie było 
łatwe: wywiady z interesariuszami, 
liczne warsztaty z pracownikami 
reprezentującymi różne interesy 
i potrzeby, godziny poświęcone 
analizie kluczowych zagadnień. 
Jednak dzięki temu, że idea odpo-
wiedzialności społecznej jest od 
dawna zakorzeniona w naszym 
sposobie myślenia o biznesie, 
mieliśmy poczucie, że naszymi 
działaniami wypełniamy ważną 
misję, istotną dla funkcjonowania 
Danone na rynku w najbliższych 
czterech latach.

Polska Federacja Producentów 
Żywności Związek Pracodawców 

Związek Polskich Przetwórców 
Mleka

Forum Odpowiedzialnego
Biznesu

Rekopol Organizacja 
Odzysku SA

Eko-Pak – Stowarzyszenie Polska 
Koalicja Przemysłowa na rzecz 

Opakowań Przyjaznych Środowisku

LBG (członek – założyciel orga-
nizacji skupiającej firmy wdraża-

jące model zarządzania i mie-
rzenia efektywności działań 

społecznych)

Koalicja na rzecz CSR 

Koalicja Prezesi
– Wolontariusze 

Karta Różnorodności 

Deklaracja na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 

Kodeks Reklamy Żywności
Skierowanej do Dzieci 

EU Pledge 

Kodeks Etyki Reklamy

ISO 14001

ISO 22000

HACCP (system analizy zagrożeń
i krytycznych punktów kontroli
w fabrykach)

WISE (wymagania dotyczące
zarządzania bezpieczeństwem 
pracowników) 

Certyfikat „Zielone Biuro”

Zasady Uczciwej Konkurencji 
(Rekopol, Eko-Pak)

Danone w organizacjach
i stowarzyszeniach

CZŁONKOSTWO W ORGANIZA-
CJACH I STOWARZYSZENIACH

ZOBOWIĄZANIA 
FIRMY

Zaangażowanie interesariuszy

W Danone dbamy o jak najlep-
sze relacje z interesariuszami, bo to 
gwarancja rozwoju firmy. W ramach 
tworzenia i realizacji naszej strategii 
w latach 2010–2012 nie tylko konty-
nuowaliśmy współpracę z poszcze-
gólnymi grupami interesariuszy, ale 
i w niektórych obszarach udało się 
nadać jej bardziej strategiczne formy 
w postaci długofalowych progra-
mów współpracy bądź aktywnego 
zaangażowania w inicjatywy przez 
nas prowadzone, takie jak np. zrów-
noważone rolnictwo.

Integralnym elementem prac nad  
Planem Zrównoważonego Rozwo-
ju Danone 2012–2016 była ocena 
naszej dotychczasowej aktywno-
ści i dialogu z kluczowymi intere-
sariuszami oraz określenie nowe-
go, strategicznego podejścia do 
tych kwestii, bardzo ważnego 
w procesie wdrażania naszego pla-
nu w przyszłości.
Proces budowy nowej strategii an-
gażowania interesariuszy prowadzi-
my w oparciu o normę AA1000 APS. 
W pierwszym kroku dokonaliśmy ak-
tualizacji mapy interesariuszy. Kolej-
nym krokiem był warsztat dla kluczo-
wych menedżerów, podczas którego 
przeprowadziliśmy analizę istotności 
poszczególnych grup. Włączyliśmy 
interesariuszy w proces definiowania 
strategii. Na podstawie wyników ana-
lizy interesariuszy wybraliśmy eksper-
tów, których zapytaliśmy o opinię na 
temat naszej aktywności związanej 
ze zrównoważonym rozwojem, ale 
przede wszystkim o tematy kluczo-
we, które w nowej strategii powinny 
się znaleźć. Sugestie ekspertów były 
dla nas wskazówką podczas analizy 
istotności zagadnień do nowego pla-
nu zrównoważonego rozwoju.

Dostawcy

Klienci

Konsumenci

Otoczenie 
społeczne

Konkurencja

Regularne spotkania 
wszystkich pracowników 

z Zarządem

Coroczne badanie opinii 
pracowników

Intranet, tablice ogłoszeń, 
strona internetowa

Regularne spotkania 

Kontakt telefoniczny 
i e-mailowy

Badanie 
satysfakcji klientów

Regularne spotkania i warsztaty

Strona eMilka (dla dostawców 
mleka) 

Kontakt e-mailowy i telefoniczny

Infolinia i serwis 
konsumencki

Raport 
odpowiedzialności 

społecznej 
i środowiskowej 

Strony internetowe, 
Facebook

Program edukacyjny 
Śniadanie daje moc

Współpraca w ramach organizacji 
branżowych i biznesowych

Konferencje, strona internetowa

Pracownicy

Programy partnerskie

Program Grantowy

Konferencje, seminaria 
i materiały prasowe

Spotkania z władzami 
samorządowymi

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

Współpraca w ramach 
organizacji branżowych 
i biznesowych
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Równe traktowanie 
w miejscu pracy

Zapewnienie równych szans i różnorodności 
pracowników (w ramach konwencji IUF)

Bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom 
(na podstawie audytów WISE)

Promocja zdrowia
Propagowanie zdrowia i opieki zdrowotnej 
pracowników

Dialog z pracownikami
Zapewnienie odpowiedniego dialogu spo-
łecznego z pracownikami i ich przedstawicie-
lami (zgodnie z konwencją IUF)

Czas pracy
Zapewnienie odpowiedniego czasu pracy 
w wymiarze zgodnym z przepisami krajowymi 
oraz konwencją ILO

Wynagrodzenia 
i benefity

Zapewnienie sprawiedliwego systemu 
wynagrodzeń oraz pozostałych benefitów 
pracownikom

Rozwój pracowników
Zapewnienie pracownikom jasnego programu 
szkoleń, rozwoju i ścieżki awansu

Wskaźniki środowiskowe
Ograniczenie ujemnego wpływu działań na 
środowisko naturalne (zużycie wody, energii, 
redukcja zanieczyszczeń)

Ryzyko środowiskowe
Audyty GREEN, które mierzą stopień zarządza-
nia ryzykiem środowiskowym w fabrykach

Standardy dostaw 
surowców

Zapewnienie, iż dostawcy kluczowych surow-
ców ograniczają ujemny wpływ na środowisko 
naturalne

Opakowania

Ograniczenie ujemnego wpływu opakowań, 
używanych w procesie produkcji, na środowi-
sko naturalne – od projektu opakowań po 
recykling

Zarządzanie jakością
System zarządzania jakością i bezpieczeń-
stwem produktów

Standardy w obszarze 
zdrowia i żywienia

System projektowania składu produktów 
i zapewnienia prawidłowej komunikacji 
o ich benefitach zdrowotnych 

Zasady etyki biznesowej
Działania w celu zapewnienia zgodności 
działań z kodeksem etycznym

Zasady społecznej 
odpowiedzialności 

biznesu w odniesieniu 
do dostawców 

i partnerów biznesowych

Przestrzeganie praw pracowniczych i dbałości 
o środowisko naturalne przez naszych 
dostawców

Społeczności lokalne
Zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
przy współpracy z interesariuszami

W Danone zdajemy sobie sprawę, że wszystkie nasze działania mają wpływ na otocze-
nie. To, jak traktujemy pracowników, przekłada się na ich dobrobyt i sytuację życiową. 
Nasza produkcja nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne, a czasem z pozo-
ru nieznaczne zmiany w wewnętrznym funkcjonowaniu Danone mogą mieć wielkie kon-
sekwencje w firmie lub poza nią. Dlatego w 2001 r. stworzyliśmy program Danone Way 
– zbiór 16 najważniejszych reguł zrównoważonego rozwoju. Danone Way jest integralną 
częścią uniwersalnego systemu zarządzania i oceniania kluczowych procesów DANgo, 
który obowiązuje w Danone. Oznacza to, że przy ocenie obszaru odpowiedzialności spo-
łecznej spółkę obowiązują te same zasady co przy weryfikacji pozostałych procesów, 
np. raportowania finansowego. 

Każdy obszar Danone Way jest co roku 
objęty planem akcji mającym na celu realizację 
polityki spółki w ramach odpowiedzialnego 
prowadzenia biznesu. Wymaga to kontroli istniejących 
procedur, a także wprowadzenia inicjatyw, które mogą 
przynieść nową jakość w danym obszarze. Same procedury 
nie dają pełnego obrazu sytuacji w spółce. Dlatego w ramach 
Danone Way pod koniec każdego roku oceniane jest też wykonanie 
zdefiniowanych wskaźników dla każdego obszaru, wyrażonych 
w liczbach i danych. Dzięki temu można sprawdzić, na ile skutecznie 
spółka realizowała procedury w danym obszarze. Tutaj także wymagana 
jest odpowiednia dokumentacja, a raporty są sprawdzane przez Kontrolę 
Wewnętrzną. Dopiero zsumowanie obu ocen: polityk oraz wskaźników, 
pozwala zweryfikować poprawność i efektywność działania spółki (spółka 
może uzyskać od 0 do 60 pkt). Dla przykładu, w ramach obszaru „Rozwój 
pracowników” wymagamy jasno zdefiniowanej strategii umożliwiającej 
wszystkim pracownikom dostęp do: programu szkoleń, wiedzy na temat ścieżek 
rozwoju zawodowego oraz regularnych ocen kompetencji i wyników pracy. 
Jednocześnie oceniamy następujące wskaźniki: liczbę pracowników, którzy 
odbyli przynajmniej trzy dni szkoleń w ciągu roku, liczbę wewnętrznych awansów 
na poziomy kierownicze, liczbę pracowników z jasno definiowanymi celami 
rocznymi oraz kierowników z opracowanym indywidualnym planem rozwoju.

BOLESŁAW ROK 
Dyrektor Naukowy Studiów 
Podyplomowych CSR, 
Akademia Leona Koźmińskiego 
Choć nie mamy już do czynienia z kla-
sycznym, XIX-wiecznym kapitalizmem, 
zmieniły się wartości, ekonomia, nauka 
o zarządzaniu, całe otoczenie społecz-
ne, polityczne, biznesowe itd., to wciąż 
jeszcze nie pożegnaliśmy się z prze-
świadczeniem, że sukces to wyłącznie 
wzrost zysku. Dlatego trzeba mówić 
o firmach, które kierują się „oświeconym 
egoizmem”, które łączą dobre wyniki 
i dobre uczynki. Bo choć dobre uczynki 

nie zawsze prowadzą do lepszych 
wyników, ale dzięki temu, że są 

elementem spójnej strategii od-
powiedzialności, korzyści mogą 

być większe. Ważne są dobre 
relacje, wspólne działanie 

z interesariuszami, które 
długoterminowo wpływają 

pozytywnie na otoczenie 
biznesowe i rynek. CSR 

to także odpowiedzial-
ność publiczna, rzecznic-

two na rzecz ważnej sprawy, na 
przykład podejmowanie działań na 
rzecz ograniczenia emisji CO2. Dla-
tego warto brać przykład z Dano-
ne, firmy, która podejmuje odpo-
wiedzialność nie dlatego, bo się 
opłaca, tylko dlatego, że uważa 

pewne sprawy za ważne.

MIRELLA PANEK-OWSIAŃSKA 
Prezeska Zarządu Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu
Skończyły się czasy, kiedy społeczeństwa 
od firm wymagały jedynie tworzenia 
miejsc pracy i płacenia podatków. Dziś 
firma ma tworzyć wartość nie tylko dla 
siebie samej, ale też dla swojego oto-
czenia. Sami przedsiębiorcy także coraz 
częściej dostrzegają, że ich rola nie 
kończy się na wypracowaniu zysku dla 
akcjonariuszy, ale na włączeniu w roz-
wiązywanie najpilniejszych problemów 
współczesnego świata. W Polsce istnieje 
już grupa firm – liderów – które nie tylko 
wdrażają zasady społecznej odpowie-
dzialności biznesu, ale także informują 
o tym swoich interesariuszy w raportach 
społecznych. Do konkursu „Raporty spo-
łeczne”, którego pierwszą edycję wygrał 
raport Danone, zgłasza się coraz więcej 
firm. Ten dobry przykład idzie z góry, co 
widać także po współpracy firm, które 
dostrzegły już swój wpływ społeczny czy 
ekologiczny. Dbałość o odpowiedzialne 
prowadzenie biznesu w całym łańcuchu 
dostaw jest bardzo ważna.

Danone Way – jak to działa Wskaźniki Danone Way
TYTUŁ OPIS 
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EWA ZACHAREWICZ 
Kierownik ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji
Przed firmami spożywczymi stoi obecnie wiele wyzwań, związanych 
m.in. z rozprzestrzenianiem się chorób spowodowanych nieprawidło-
wą dietą oraz stylem życia. W tej sytuacji musimy podejmować dzia-
łania związane z określaniem profilu żywieniowego i zdrowotnego 
całego portfolio naszych produktów, ewentualną zmianą ich składu, 
a także szeroką odpowiedzialnością w zakresie komunikacji i eduka-
cji konsumentów.
Naszą odpowiedzią na te potrzeby jest odnowiona w 2009 r. Karta 
Zdrowia i Żywienia Danone, w której zobowiązaliśmy się do aktywne-
go działania zarówno w obszarze tworzenia produktów dopasowywa-
nych do potrzeb żywieniowych naszych konsumentów oraz zaleceń 
żywieniowych, jak i przejrzystej komunikacji. Aktywnie włączamy się 
także w promocję zdrowej diety i zdrowego stylu życia. Zobowiązania 
zapisane w Karcie to nie tylko deklaracje – corocznie weryfikujemy 
ich realizację, wykorzystując opracowaną do tego celu kartę wskaź-
ników. Wszystko po to, by każdy konsument, otwierając kubeczek 
jogurtu Danone, wiedział, że będzie on odpowiadał zarówno jego 
potrzebom, jak i upodobaniom.

• W ramach programu Nutriprogress 
nieustannie analizowana jest war-
tość odżywcza produktów Danone, 
poprzez porównywanie istniejących 
produktów z produktami innych firm. 
Między 2009 r. a 2011 r. 20% sprzeda-
wanych produktów Danone zostało 
udoskonalonych pod względem za-
wartości tłuszczu, cukru i/lub sodu.

• Pracownicy Danone odpowiedzialni 
za rozwój produktów współpracują 
z najlepszymi naukowcami, biorąc 
czynny udział w pracach ogólno-
światowej sieci 1200 specjalistów 
z dziedziny żywienia. Nasi naukowcy 
mają na swoim koncie już blisko 
500 patentów, dziesiątki publikacji 
naukowych, badań klinicznych 
i konferencji. 

• Cztery produkty Danone: Actimel 
Power Mg B6, Actimel Power Vit. C, 
Ale Ziarno! oraz Danonki zostały
nagrodzone w prestiżowym
konkursie Perły FMCG 2012.

Nasza strategia Kluczowe 
osiągnięcia 
2010–2012

Oferujemy wysokiej jakości  
              produkty odpowiadające  

           na różnorodne 
            potrzeby żywieniowe

Jak do tej pory postrzegaliśmy naszą odpowiedzialność

Współpracujemy z ośrodkami badawczymi na całym świecie, by jak najlepiej dostosować oferowa-
ne przez nas produkty do żywieniowych i smakowych potrzeb odbiorców. Ale nasze produkty mają 

nie tylko odpowiadać konsumentom, lecz przede wszystkim muszą być dla nich bezpieczne. 
Stąd jedną z kluczowych kwestii dla Danone jest jakość, nierozerwalnie związana z marką.

W odpowiedzi na potrzeby żywieniowe i zdrowotne konsumentów sta-
le wprowadzamy innowacje, modyfikujemy również już wprowadzo-
ne receptury. Staramy się także, by nasza oferta była skonstruowana
w taki sposób, aby każdy, niezależnie od możliwości finansowych, 
znalazł wśród produktów ze znakiem Danone coś dla siebie. Zmiany 
receptur dotyczą zarówno wartości odżywczych, czego przykładem 
jest redukcja zawartości cukru, jak też prac nad konsystencją produk-
tów czy wariantami smakowymi. 

Filar: Cel: 
Oferujemy wysokiej 
jakości produkty odpo-
wiadające na różnorod-
ne potrzeby żywieniowe.

Przygotować produkty odpowiadają-
ce na główne potrzeby żywieniowe 
Polaków z dbałością o ich wysoką 
jakość w ocenie konsumentów.

Strategia 2012–2016 

2010 20110
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6060

Wysoka ocena w 2011 r. jest utrzymana dzięki kontroli 
i monitorowaniu jakości naszej produkcji. Więcej informacji 
na s. 21.

WSKAŹNIK DANONE WAY 
– ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 
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MAGDA WICHŁACZ
Kierownik ds. Marki Fantasia 
Punktem wyjścia dla stworzenia nowego produktu jest 
zawsze potrzeba konsumenta. To od jego akceptacji zależy 
być albo nie być każdej oferty. Dlatego tak wiele wysiłku 
wkładamy w to, aby być w stałym kontakcie z naszymi kon-
sumentami. Wsłuchując się w ich potrzeby, modyfikujemy 
istniejące produkty, aby mieć pewność, że są najlepsze. 
To jednak tylko część naszej pracy. Zdarza się bowiem, 
że konsumenci nie są w stanie określić, jakiego konkretnie 
produktu oczekują, zwłaszcza gdy w grę wchodzą potrzeby 
żywieniowe i zdrowotne. I tu nasza rola się zwiększa. Korzy-
stając z wyników pracy naukowców z Danone Research 
oraz lokalnych badań naukowych, zdobywamy wiedzę 
nie tylko na temat zmieniających się potrzeb żywienio-
wych, ale również wyzwań zdrowotnych, przed jakimi staje 
współczesne społeczeństwo. Bazując na niej, stale dosto-
sowujemy formuły istniejących produktów, jak w przypadku 
Danonków, a także tworzymy nowe, takie jak Danacol. 

Patrząc w przyszłość: 
wizja 2050
Raport „Wizja zrównoważonego rozwoju dla pol-
skiego biznesu 2050”1 podkreśla, że w czasach 
globalizacji i szybko zachodzących zmian pod-
stawą rynkowego sukcesu jest oferowanie pro-
duktów wysokiej jakości. Konieczna jest również 
elastyczność i sprawne reagowanie na zmienia-
jące się potrzeby rynku. Jednocześnie jednym 
z elementów budowania kapitału społecznego 
jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw kon-
sumentów poprzez produkty i usługi z misją spo-
łeczną, a także za pomocą informowania o pro-
duktach, w tym także o ich wpływie na środowisko. 

Od 1919 r., gdy Isaak Carasso założył swoją pierwszą fabrykę jogur-
tu w Barcelonie, Danone zajmuje się zdrowiem człowieka. Pierw-

sze jogurty sprzedawane były w aptekach jako lekarstwo dla 
dzieci z zaburzeniami trawienia. Dziś jesteśmy przekonani, 

że zdrowa żywność i właściwe nawyki żywieniowe są 
kluczem do utrzymania zdrowia i dobrego samo-
poczucia. Na tym przekonaniu budujemy wizerunek 
naszej firmy, jej teraźniejszość i przyszłość. Dlatego 

też swoją działalność kierujemy do wszystkich ludzi, od 
niemowląt po najstarszych. Prowadząc badania dotyczą-
ce preferencji konsumenckich dorosłych i dzieci oraz ba-
dania żywieniowe, jesteśmy w stanie identyfikować główne 
problemy i potrzeby poszczególnych grup konsumentów. 
Obecnie obejmujemy badaniami konsumentów z 37 kra-
jów odpowiedzialnych za 94% obrotów Danone na świecie, 
także z Polski. Na podstawie zdobywanej wiedzy stale zmie-
niamy nasze produkty, które są przez nas traktowane nie jako 
cel sam w sobie, lecz jako środek do osiągnięcia celu, którym 
jest zdrowie i dobre samopoczucie naszych konsumentów. 

W 2009 r. Danone na całym świecie przy-
jął odnowioną Kartę Żywności, Żywienia
i Zdrowia – zestaw zasad, którymi chcemy 
kierować się w promocji dobrych nawyków 
żywieniowych, aktywności fizycznej i w sa-
mym procesie produkcji żywności.
Jednym z istotnych elementów naszej Kar-
ty jest uczciwe informowanie konsumen-
tów o tym, co kupują. Dlatego wszystkie 
nasze produkty zawierają szczegółowe 
informacje żywieniowe. Jesteśmy bardzo 
mocno zaangażowani w działania pro-

I 
filar

II 
filar

III 
filar

IV 
filar

V 
filar

I 
filar

To proponowanie rozwiązań dopasowywanych do potrzeb żywieniowych konsumentów oraz zaleceń żywieniowych. Nasze produkty muszą być przy tym dostosowane zarów-no do ich gustów, jak i zasobności portfela. 

II 
filar

To dbałość, by nasze produkty faktycznie przynosiły korzyści zdrowotne. Współpraca z naukowcami z całego świata daje nam pewność, że to nie slogan reklamowy, a sprawdzona naukowo, rzetelna informacja.

III 
filar

To informowa-nie konsumentów w sposób zrozumia-ły i rzeczowy o war-tościach odżyw-czych naszych produktów oraz odpowiedzial-na reklama. Mu-simy być pewni, że to, co obiecujemy konsumentowi, jest prawdziwą wartością naszych produktów. 

IV 
filar

To promocja zdrowej diety i zdrowego stylu życia. 

V 
filar

To stawianie czoła największym wyzwaniom społecznym związanym ze zdrowiem i żywieniem. 

mujące rzeczowe i zrozumiałe oznakowa-
nie produktów w ramach dobrowolnego 
programu wprowadzonego przez Euro-
pejską Konfederację Przemysłu Żywności 
i Napojów (Confederation of the Food and 
Drink Industries of the EU CIAA). Na naszych 
opakowaniach znajduje się informacja
o liczbie kalorii, białka, węglowodanów, 
cukru, tłuszczu (w tym nasyconych kwasów 
tłuszczowych), błonnika, sodu w porcji pro-
duktu oraz odsetku Wskazanego Dziennego 
Spożycia (Guideline Daily Amounts GDA). 
Informacje dotyczące witamin i składników 
mineralnych podajemy na etykiecie jako 
ich ilość w jednej porcji produktu oraz ja-
ko procent Zalecanego Dziennego Spoży-

cia (Recommended Daily Amounts, RDA). 
Informacje te można też znaleźć na stro-
nach internetowych produktów Danone.
Realizacja zobowiązań zawartych w nowej 
Karcie Żywności, Żywienia i Zdrowia jest 
przez nas wnikliwie kontrolowana na podsta-
wie specjalnie opracowanych wskaźników.
Od 2011 r. są one wspólne dla firm Danone
w 12 krajach i służą do przeliczenia wskaźni-
ka Dow Jones Sustainability Indexes. Za ich 
pomocą sprawdzamy m.in.: przygotowa-
ne ekspertyzy i przeprowadzane badania 
związane z żywieniem i zdrowiem, realizację 
odpowiedzialnych praktyk biznesowych, ta-
kich jak właściwe oznaczenia na etykietach, 
kwestie związane z rozpatrywaniem reklama-
cji czy też odpowiedzialną reklamą, wkład 
w edukację społeczeństwa na temat zdro-
wego trybu życia.

Odnowiona Karta Żywności, Żywienia i Zdrowia

W 2009 R. DANONE NA CAŁYM 
ŚWIECIE PRZYJĄŁ ODNOWIONĄ 
KARTĘ ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA 
I ZDROWIA. KARTA SKŁADA SIĘ 
Z 5 FILARÓW OPISANYCH POWYŻEJ.

PROF. DR HAB. HALINA WEKER
Instytut Matki i Dziecka, Zakład Żywienia 
Potrzeby żywieniowe konsumentów różnią się 
znacząco w zależności od przedziału wiekowe-
go. W modelach bezpiecznego żywienia dzieci 
zwraca się uwagę m.in. na właściwą organizację 
posiłków, dobór produktów, profil składników 
odżywczych w diecie, a także zachowania żywie-
niowe. Niestety, bardzo często obserwujemy błędy 
w postępowaniu żywieniowym u dzieci. Z naszych 
analiz wynika, że wiele matek/rodziców nie zwra-
ca uwagi na to, by żywność podawana dzieciom 
była bezpieczna, naturalna, mało przetworzona, 
o odpowiedniej wartości odżywczej i jakości 
zdrowotnej. Producenci żywności powinni 
mieć świadomość, że w przypadku 
wielu produktów mlecznych 
(np. jogurty owocowe) czy zbożowych 
(np. płatki śniadaniowe) konieczna jest 
modyfikacja ich składu w kierunku prozdrowot-
nym, z uwzględnieniem wyników aktualnych 
badań nad prawidłowym odżywianiem czło-
wieka. Odpowiedzialne firmy wprowadzają ta-
kie innowacje – obniżają w produktach udział 
sacharozy, nasyconych kwasów tłuszczowych, 
dbają o odpowiedni skład jakościowy, 
bo to przekłada się na zmianę wartości 
odżywczej i jakość zdrowotną produktu. 

Zdrowe żywienie jest 
dla nas najważniejsze

Od 1919 r., gdy Isaak Carasso założył swoją pierwszą fabrykę jogur-
tu w Barcelonie, Danone zajmuje się zdrowiem człowieka. Pierw-

sze jogurty sprzedawane były w aptekach jako lekarstwo dla 
dzieci z zaburzeniami trawienia. Dziś jesteśmy przekonani, 

że zdrowa żywność i właściwe nawyki żywieniowe są 
kluczem do utrzymania zdrowia i dobrego samo-
poczucia. Na tym przekonaniu budujemy wizerunek 
naszej firmy, jej teraźniejszość i przyszłość. Dlatego 

też swoją działalność kierujemy do wszystkich ludzi, od 
niemowląt po najstarszych. Prowadząc badania dotyczą-
ce preferencji konsumenckich dorosłych i dzieci oraz ba-
dania żywieniowe, jesteśmy w stanie identyfikować główne 
problemy i potrzeby poszczególnych grup konsumentów. 
Obecnie obejmujemy badaniami konsumentów z 37 kra-
jów odpowiedzialnych za 94% obrotów Danone na świecie, 
także z Polski. Na podstawie zdobywanej wiedzy stale zmie-
niamy nasze produkty, które są przez nas traktowane nie jako 
cel sam w sobie, lecz jako środek do osiągnięcia celu, którym 
jest zdrowie i dobre samopoczucie naszych konsumentów. 

w postępowaniu żywieniowym u dzieci. Z naszych 
analiz wynika, że wiele matek/rodziców nie zwra-
ca uwagi na to, by żywność podawana dzieciom 
była bezpieczna, naturalna, mało przetworzona, 
o odpowiedniej wartości odżywczej i jakości 
zdrowotnej. Producenci żywności powinni 

modyfikacja ich składu w kierunku prozdrowot-
nym, z uwzględnieniem wyników aktualnych 
badań nad prawidłowym odżywianiem czło-
wieka. Odpowiedzialne firmy wprowadzają ta-
kie innowacje – obniżają w produktach udział 
sacharozy, nasyconych kwasów tłuszczowych, 

1Koordynatorem projektu w Polsce jest PwC. Ministerstwo Go-
spodarki objęło inicjatywę patronatem honorowym, a Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu zapewniło partnerskie wsparcie 
na każdym etapie realizacji.
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Stale pracujemy nad ulepszaniem 
naszych produktów
By nasze produkty spełniały restrykcyjne 
normy bezpieczeństwa, a przy tym odpo-
wiadały potrzebom żywieniowym i  sma-
kowi, zbieramy wiedzę z wielu dziedzin, od 
immunologii po mikrobiologię i od zasad 
funkcjonowania ludzkiego organizmu po 
świat bakterii zamieszkujących układ tra-
wienny. Szanujemy przy tym również lokal-
ne potrzeby i  przyzwyczajenia związane 
z żywieniem. Wszystko po to, by produkty 
z naszym logo, które trafią do polskich lodó-
wek, nie miały sobie równych. Na przykład 
oferowany na naszym rynku serek Danonki 
został wzbogacony w wapń i witaminę D, 
ponieważ badania żywieniowe przeprowa-
dzone wśród polskich dzieci wykazały niedo-
bory tych właśnie składników w ich diecie. 
Odpowiadanie na zdrowotne potrzeby 
konsumentów to jednak nie tylko nowe 
receptury, ale także ciągłe doskonalenie 
tych lubianych, obecnych na rynku pro-
duktów np. poprzez obniżenie poziomu 
cukru. I tak w ostatnich latach, poprzez od-
powiednie zmiany receptury Danonków, 
zmniejszyliśmy w nich ilość dodawanego 
cukru aż o 22% i ilość tłuszczu o 17%. Naj-
nowszą recepturę produktu skierowane-
go do dzieci stworzyliśmy wspólnie z oso-
bami najbardziej zainteresowanymi ich 
zdrowiem i właściwym rozwojem: grupą 
50 mam dzieci w wieku poniżej 5 lat (więcej 
w Dobrej praktyce dalej w tym rozdziale). 
Pracujemy nad recepturami produktów, 
by zawierały tylko takie składniki, które są 
niezbędne dla uzyskania odpowiednich 
właściwości i smaku produktu. Na przykład 
nasz jogurt naturalny Danone Natura po-
wstaje tylko z mleka i żywych kultur bakterii 
jogurtowych. Naturalnych produktów nie 
dałoby się wyprodukować bez dobrego 
mleka, dlatego od ponad dekady pro-
wadzimy program na rzecz podnoszenia 
jakości surowca odbieranego od naszych 
dostawców (więcej na ten temat w rozdzia-
le „Rozwijamy rolnictwo zrównoważone”).

Stałe doskonalenie produktów to jednak 
nie tylko zmiany receptur. To także wpro-
wadzanie nowych procedur na wszystkich 
etapach cyklu życia produktu, pozwalają-
cych oceniać wpływ produktów na zdrowie 
i bezpieczeństwo naszych konsumentów. 
W tym celu wdrożyliśmy szereg narzędzi 
(podlegają im wszystkie nasze produkty), 
m.in. Quality in Design1, zmieniliśmy meto-
dologię zarządzania projektem „GOOSE”2, 
wprowadziliśmy HFBC3 dla produktów zawie-
rających aktywne składniki, np. witaminy. 
Aby stale doskonalić nasze produkty, od 2007 r. 

na wszystkich rynkach, na których działamy, 
wdrożyliśmy ciągły proces, którego celem 
jest ocena mocnych i słabych stron naszych 
produktów pod względem ich wartości oraz 
porównanie ich do odpowiednich standar-
dów żywieniowych używanych w Unii Europej-
skiej oraz wewnętrznych standardów Dano-
ne, jak również do innych konkurencyjnych 
produktów rynkowych. Wykorzystujemy go 
do definiowania strategii i programów do-
tyczących zmian receptur pod kątem skła-
du i wartości odżywczych oraz opracowywa-
nia wskaźników, dzięki którym można mierzyć 
nasze działania. 
 

KONRAD KORCZAK
Starszy Kierownik R&D – Polska,
Kraje Bałtyckie i Finlandia
Potrzeby i preferencje konsumentów nie-
ustannie się zmieniają. Na przykład w ostat-
nim czasie obserwujemy w Polsce trend zwią-
zany z dbaniem o zdrowie za pośrednictwem 
zbilansowanej diety, zawierającej między 
innymi łatwo przyswajalny wapń, pełnowarto-
ściowe i lekkostrawne białko oraz oczywiście 
żywe kultury bakterii. Produkty mleczne, 
w tym jogurty, są jej nieodłącznym i bardzo 
ważnym elementem. Dążąc do udoskona-
lania naszych produktów, stworzyliśmy m.in. 
nową recepturę Danonków (z naturalnymi 
aromatami oraz bez barwników, dalej obniża-
jąc w niej ilość cukru), nowe receptury Actime-
la (z naturalnymi aromatami, linię z witaminą 
C z aceroli), nową linię jogurtów Ale Natura 
(zawierających tylko naturalne składniki). 
Dalej rozwijamy nowe linie jogurtów bazujące 
na jogurcie naturalnym.
 

 

Jak zmieniliśmy Danonki
Wiele mam obawia się podawać swoim dzieciom produk-

ty zawierające sztuczne barwniki i aromaty. 
To z myślą o nich, w ramach programu Danonkowo,

w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniliśmy recepturę Da-
nonków tak, by zawierały mniej cukru i jedynie naturalne 
aromaty (te, które wymagają dodatkowego barwienia, 

zawdzięczają swój kolor naturalnym sokom owocowym). 
Skąd wiedzieliśmy, jak zmienić recepturę Danonków
 Od samych zainteresowanych – ekspertów i mam.

Grupa 16 ekspertów (pediatrów, specjalistów ds. żywienia 
i dziennikarzy specjalizujących się w tematyce dziecięcej) 

udzieliła nam informacji o priorytetach w żywieniu dzie-
ci oraz oczekiwań dotyczących twarożków. Następnie do 

współpracy zaprosiliśmy 50 mam dzieci w wieku poniżej
5 lat – najbardziej zainteresowanych ich zdrowiem i pra-
widłowym rozwojem. Przez trzy tygodnie słuchaliśmy ich 

pomysłów i oczekiwań, by na ich podstawie przygotować 
strategię zmian receptury na najbliższe lata. 

20117% 33%

2012*
_

Obniżona
zawartość tłuszczu

20%
Obniżona

zawartość cukru

PROCENT CAŁKOWITEJ SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW Z OBNIŻONYM 

POZIOMEM TŁUSZCZÓW NASYCONYCH, 
TŁUSZCZÓW TRANS, CUKRU

PROCENT CAŁKOWITEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM PRODUKTÓW 
WZBOGACONYCH W BŁONNIK, WITAMINY, SKŁADNIKI MINERALNE ORAZ FITOSTEROLE

Wzbogacone w błonnik

Wzbogacone w witaminy

Wzbogacone w składniki 
mineralne

Wzbogacone w fitosterole

2010 2011 2012 
(ESTYMACJA)

3% 3% 4%

24% 23% 21%

15% 16% 15%

1% 1% 1%

Bardzo cenię sobie akcję Danonkowo.
Cieszę się, że mogę brać w niej udział.

Z jednej strony dlatego, że mam szanse 
posłuchać opinii i wątpliwości innych 
mam. Z drugiej strony sama też mogę 
podzielić się swoimi poglądami i odczuciami. 
Najważniejsze jest jednak to, że mam kontakt 
z samym producentem Danonków.

Forma badania opinii konsumenta na 
temat produktów Danone jest wybitna 

– aż sama się dziwię, że mimo natłoku spraw 
codziennie tu zaglądam! Czytam wszystkie po-
sty i czekam na więcej. Nie dostałyśmy wagonu 
twarogu i 100-stronicowych ankiet do wypełnie-
nia – jest miło, kulturalnie, ciekawie i nie wieje 
nudą. Gratuluję pomysłu i profesjonalizmu.

Co mówią mamy o projekcie Danonkowo1

1Udział Działu Jakości w rozwoju i modyfikacji produk-
tów na każdym etapie rozwoju (GOOSE).

2Metoda zarządzania projektem, w której najważniejsze 
są: efektywna wymiana informacji pomiędzy wszystkimi 
działami zaangażowanymi w projekt; zabezpieczenie 
projektów ze względu na czas i efektywność ich realiza-
cji. Wykorzystywana jest zawsze podczas cyklu rozwoju 
nowych produktów i opakowań.

3Health Food Benefits Control – wewnętrzna metodolo-
gia Danona bazująca na HACCP stosowana u dostaw-
ców i w fabrykach Danone. Umożliwia określenie odpo-
wiednich planów kontroli i monitoringu dla produktów 
zawierających składniki aktywne, np. witaminy, tak aby 
wyrób gotowy trafiający do konsumenta zawierał zawsze 
deklarowaną ilość tego składnika.

* Dane za I–VI 2012 1 Opinie internautek zebrane w czasie badania.



30   DBAMY O ZDROWIE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ  2010–2012

Jak dbamy o jakość 
naszych produktów

Jakość jest podstawą sukcesu Danone. Dlatego, aby stale zaspokajać 
oczekiwania naszych klientów i konsumentów, zobowiązaliśmy się do 
ciągłego doskonalenia jakości oraz bezpieczeństwa naszych produk-
tów. Kwestie te zostały opisane w „Polityce Danone w zakresie zintegro-
wanego zarządzania jakością i bezpieczeństwa produktu, środowiska
i bezpieczeństwa pracy”.

Karta jakości i ISO
Każda fabryka Danone na świecie kieruje się Kartą 
Jakości Danone, wyznaczającą najwyższe standar-
dy bezpieczeństwa i jakości produktów. By je speł-
nić, w 1998 r. wprowadziliśmy w naszej firmie system 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Ana-
liza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), umożli-
wiający identyfikowanie i nadzorowanie wszystkich 
punktów procesu produkcyjnego, w których mogły-
by wystąpić zagrożenia dla jakości i bezpieczeń-
stwa produktu. Dzięki niemu mamy pewność, że 
nasze serki i jogurty zawsze będą wolne od droż-
dży, niechcianych bakterii, pleśni czy ciał obcych. 
Działanie systemów wspomagamy ścisłymi kontrolami 
– w przypadku każdej partii produktu opuszczającego fa-
brykę dokonywanych jest ponad 200 analiz jakościowych. 
Osiągnięcie najwyższej jakości produktów to dopiero 
pierwszy krok. Kolejny to utrzymanie jej i… doskonalenie. 
Dlatego zdefiniowaliśmy zasady Programu Bezpieczeń-
stwa Żywności, a nasze zakłady produkcyjne są audyto-
wane zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpie-
czeństwa żywności (Food Safety) przez AIB International.
Audytorzy przyglądają się praktycznie wszystkiemu, co dzieje się w fabryce i mo-
że mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo naszych jogurtów i serków. Podczas 
audytu w 2012 r. fabryka Danone w Warszawie uzyskała 905 na 1000 pkt, co pla-
suje nas w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o spełnianie najwyższych standardów 
bezpieczeństwa produkcji. Natomiast fabryka w Bieruniu, jako jedna z pierwszych 
spośród fabryk Danone na świecie, została poddana pilotażowemu audytowi 
Intervención General de la Administración del Estado, który przeszła pomyślnie. 
Od kilku lat audyty AIB są również przeprowadzane w centrach dystrybucyjnych,
z którymi współpracujemy, również w tym przypadku możemy poszczycić 
się bardzo dobrymi wynikami. Międzynarodowymi normami w zakresie za-
rządzania bezpieczeństwem żywności objęte jest 100% wytwarzanych przez 
nas produktów.

Bezpieczeństwo 
w całym łańcuchu 
dostaw
Produkty Danone objęte są kontrolą przez cały 
cykl życia produktu. Nutrition Check to system 
Danone, który dba o jakość produktu, zanim zo-
stanie on wprowadzony na rynek. Gdy nasz pro-
dukt wyruszy z fabryki, o jego prawidłowe przecho-
wywanie i transport dbają reprezentanci Działu 
Sprzedaży przy współpracy z Działem Jakości, 
bowiem to oni są ostatnim ogniwem, w którym 
produkty mogą zostać sprawdzone, a ich ewen-
tualne defekty zidentyfikowane i wyeliminowane. 
Przedstawiciele handlowi weryfikują, czy miejsce 
w magazynie, a później w sklepie, w którym są 
wyeksponowane produkty Danone, jest czyste, 
zabezpieczone przed szkodnikami, bez potencjal-
nych ciał obcych, mogących uszkodzić opako-
wanie lub w inny sposób obniżyć jakość produk-
tu. To oni także muszą reagować, gdy zetkną się 
z jakąkolwiek niezgodnością procedur, mającą 
wpływ na nasze wyroby. Właściwa temperatura 
transportu i przechowywania produktów jest klu-
czowa dla ich jakości i bezpieczeństwa, dlatego 
też temperatury w łańcuchu chłodniczym są kon-
trolowane przez Dział Jakości i raportowane, jako 
jeden z istotnych wskaźników, w comiesięcznych 
raportach jakościowych. Niezależnie od pracy 
zespołu handlowców jakość towaru na półkach 
weryfikujemy także poprzez niezależne kontrole 
sklepowe. Ich najważniejszym celem jest weryfi-
kacja wpływu łańcucha dostaw i dystrybutorów 
produktów Danone na ich jakość i bezpieczeń-
stwo oraz poziom satysfakcji klientów. Pobiera-
my z półek sklepowych próbki i porównujemy 
je ze specyfikacjami gotowych produktów. Aby 
zapewnić obiektywizm w kontrolach sklepowych, 
realizują je podwykonawcy w ramach projektu 
Store Check1 lub osoby z Działu Jakości Danone 
w ramach projektu BEBE2. Dzięki takim działaniom 
w okresie raportowania nie zarejestrowaliśmy żad-
nych incydentów związanych z niezgodnością 
produktów z regulacjami i dobrowolnymi kodek-
sami w zakresie ich wpływu na zdrowie i bezpie-
czeństwo na każdym etapie cyklu życia.

Piramida zapewnienia 
bezpieczeństwa

To dbałość, aby jogurt w każdym kubeczku i w każdej butelce posiadał potwier-
dzone wartości żywieniowe i zdrowotne. Gwarantujemy to poprzez wprowa-

dzenie systemu Punktów Kontrolnych (Benefit Control Points, BCP) w proce-
sach produkcyjnych oraz regularne badania produktów w akredytowanych 

laboratoriach zewnętrznych.

Produkty Danone zawsze spełniają wymagania jakościowe. Potwier-
dzamy zgodność każdej partii produktów z naszymi standardami pod 

względem fizykochemicznym i organoleptycznym bezpośrednio po 
produkcji, jak i po okresie przydatności do spożycia, gwarantując 

zachowanie właściwych cech przez cały cykl życia produktu. 

Produkty Danone są bezpieczne pod względem zdrowotnym. 
Linie produkcyjne są wyposażone w urządzenia wykrywają-

ce ciała obce – Xray i detektory metalu, a produkt, zanim 
zostanie wprowadzony do obrotu handlowego, jest prze-
badany pod względem mikrobiologicznym.

ZOFIA ORATOWSKA 
Dyrektor Zapewnienia Jakości  
i Bezpieczeństwa Produktu
O jakość naszych produktów dbamy, zanim 
jeszcze one powstaną, dlatego monitoruje-
my elementy łańcucha powstawania pro-
duktu „od pola do stołu”. Wszystko zaczyna 
się u współpracujących z nami rolników. 
Pod lupę bierzemy mleko, jak również owo-
ce, opakowania, proces produkcyjny, trans-
port i dystrybucję, a także nasze produkty 
w hurtowniach i sklepach. Każdy element 
łańcucha podlega odpowiednim proce-
durom służącym utrzymywaniu najwyższej 
jakości w każdym detalu, np. program 
Lubię Zimno pomaga kontrolować tempe-
raturę w procesie przechowywania i dystry-
bucji, a program Store Check służy ocenie 
produktów w sklepie. Polega on na ocenie 
produktu pod względem warunków, w ja-
kich jest sprzedawany, i porównaniu jakości 
naszych produktów z jakością produktów 
konkurencji pod kątem walorów organolep-
tycznych oraz jakości opakowań.

Naszą misją jest zapewnienie 
bezpiecznych produktów jak 
najwyższej jakości, które bę-
dą satysfakcjonujące dla 
klienta za każdym razem, 
niezależnie od miejsca, 
w którym sięgnie po 
nasz produkt. W jej 
praktycznej realiza-
cji pomaga nam 
piramida zapew-
niania bezpie-
c z e ń s t w a 
produktów 
Danone.
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1Store Check to program kontroli jakości naszych produk-
tów znajdujących się na półkach sklepowych: jakości eks-
pozycji, temperatury, organoleptyczna ocena produktu, 
jakości opakowania.
2Be Better służy porównaniu jakości naszych produktów 
z  jakością produktów konkurencji pod kątem walorów
zapachowych i optycznych oraz jakości opakowań.

ŁAŃCUCH POWSTAWANIA PRODUKTU „OD POLA DO STOŁU”
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Wspieramy prawidłowe  
     żywienie, aktywny tryb 

życia i świadome 
    wybory  
konsumentów • W 2011 r. Danone uruchomił stro-

nę internetową www.activia.pl dla 
kobiet z poradami specjalistów nt. 
zdrowego odżywiania, aktywności 
fizycznej oraz wyglądu. Do czerwca 
2012 r. w Programie zarejestrowało 
się ponad 79 tys. uczestników.

• Fanpage marki Activia jest drugim 
najpopularniejszym polskim fanpa-
ge’em na portalu społecznościo-
wym Facebook (w kategorii produk-
tów mlecznych).

• W 2011 r. Danone podpisał deklarację 
przystąpienia do Kodeksu Reklamy 
Żywności Skierowanej do Dzieci, przy-
gotowanego przez Polską Federację 
Producentów Żywności w oparciu
o założenia EU Pledge (międzynaro-
dowy kodeks samoregulacyjny
dotyczy reklamy żywności).

• W 2010 r. zostaje stworzona pierw-
sza, umożliwiająca logowanie z wie-
lu portali społecznościowych, plat-
forma internetowa w Polsce „Świat 
Danio” na stronie www.malyglod.pl, 
czyli wirtualny lunapark z grami, do 
którego fani Małego Głoda i Danio 
mogą logować się z najpopular-
niejszych portali społecznościowych 
(takich jak Facebook czy Nasza Kla-
sa). Platformę odwiedziły już ponad 
2 mln użytkowników. „Świat Danio” 
został nagrodzony w konkursie Mixx 
Awards 2011 na najlepsze kampanie 
reklamowe realizowane w interne-
cie, w kategorii „Gry”.

• W 2010 r. ruszył fanpage Małego 
Głoda na portalu Facebook, któ-

ry bije rekordy popularności – jest 
obecnie drugim najpopularniejszym 
profilem marki w Polsce w katego-
rii Żywność (wg raportu Sotrender), 
a 18 kwietnia 2012 r. udało nam się 
przekroczyć próg 0,5 mln fanów.

• Zintegrowana kampania 360° mar-
ki Danio, „Kamuflaż Małego Głoda”, 
realizowana w 2011 r., zyskała uzna-
nie jury konkursu Media Trendy 2012, 
zdobywając nagrodę w kategorii 
Strategia zintegrowana, oraz kapi-
tuły Effie Awards 2012, wygrywając 
srebrną statuetkę Effie w kategorii 
Media Idea.

• Organizujemy szkolenia i konferen-
cje dla lekarzy, wydajemy dla nich 
specjalnie przygotowane magazyny 
oraz foldery informacyjne dla pa-
cjentów na temat zdrowia i żywno-
ści. Dbamy, by poprzez nasze 
działania konsumenci, pacjenci, 
lekarze, liderzy opinii, znali nasze 
marki funkcjonalne, wierzyli 
w ich działanie i polecali je innym. 
Aby wesprzeć te cele, urucho-
miliśmy dla naszych konsumentów 
także portale informacyjne 
na temat naszych produktów 
oraz fanpage na portalach 
społecznościowych.

• Aby nasi konsumenci mogli, dzię-
ki rzetelnym informacjom, bardziej 
świadomie korzystać z prozdrowot-
nych wartości produktów probio-
tycznych, a głównie Actimela
– stworzyliśmy w 2011 r. specjalną 
stronę internetową – Actimel 
Pogromca Mitów.

Nasza strategia 

Kluczowe osiągnięcia 
2010–2012

EWA ZACHAREWICZ 
Kierownik ds. Relacji Zewnętrznych
i Komunikacji
Jako firma wytwarzająca produkty 
mleczne – ważne w codziennej 
zdrowej i zbilansowanej diecie 
– postrzegamy swoją odpowiedzial-
ność szerzej niż tylko w odniesieniu 
do wartości odżywczych naszych 
produktów. W trosce o zdrowie 
naszych konsumentów staramy się 
prowadzić edukację żywieniową 
i wspierać świadome wybory kon-
sumentów. Wiemy, że tylko urozma-
icona i dobrze zbilansowana dieta 
jest kluczem do naszego zdrowia 
– nie ma jednego idealnego pro-
duktu, który dostarczyłby wszystkich 
składników odżywczych, podobnie 
jak nie ma żadnej cudownej diety, 
która utrzyma nas w dobrej formie. 
Dlatego, prowadząc działania 
edukacyjne i promujące prawidło-
we żywienie i zdrowy styl życia, sta-
ramy się wspierać naszych konsu-
mentów w świadomych wyborach 
i wdrażaniu dobrych nawyków 
w codzienne życie. 

2010 20110

20

40

60

MAX 60

Z naszego podejścia do kwestii 
promocji zdrowych nawyków 
żywieniowych i aktywnego trybu 
życia wynika wiele działań na 
różnych płaszczyznach. Kierujemy 
akcje informacyjne do różnych grup 
konsumentów, wykorzystując media 
tradycyjne i internet oraz organizując 
specjalne wydarzenia i akcje. 
Wszystko po to, by świadomość 
znaczenia zdrowego odżywiania 
zaszczepić w społeczeństwie, we 
wszystkich grupach wiekowych. 

Jak do tej pory 
postrzegaliśmy naszą 
odpowiedzialność 

Wysoka ocena w 2011 r. jest utrzymana dzięki stałemu 
doskonaleniu receptury produktów oraz zapewnieniu 
prawidłowej komunikacji o ich benefitach. Więcej informacji 
na s. 21.

60 60

KLUCZOWY WSKAŹNIK DANONE WAY 
– STANDARDY W OBSZARZE ZDROWIA I ŻYWIENIA
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MAGDA BRODOWSKA 
Kierownik ds. Komunikacji Prozdrowotnej
W Danone stawiamy na edukację. 
Wierzymy, że tylko edukacja obejmująca 
swoim działaniem wszystkie grupy wie-
kowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, ma szansę na trwałe zmieniać 
w społeczeństwie postawy związane 
z żywieniem i zdrowym stylem życia. 
Kształtowanie stylu, który będzie wyzna-
czać konkretne zachowania, przyzwycza-
jenia i nawyki dominujące w dorosłym 
życiu, to niezwykle trudne zadanie.
To wyzwanie zarówno dla osób rządzą-
cych w kraju, systemu edukacji, jak i dla 
firm produkujących żywność. Dlatego, 
prowadząc różne inicjatywy, m.in. Śnia-
danie daje moc, Program Activii, Danon-
ki – Wirtualne Przedszkole, podpowiada-
my, w jaki sposób kształtować właściwe 
nawyki żywieniowe, stanowiące dobrą 
inwestycję w przyszłość.

Patrząc w przyszłość: 
wizja 2050
Raport „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” zwra-
ca uwagę, że potęga państwa przyszłości to nie tylko drogi, mosty, linie 
kolejowe i system podatkowy, ale przede wszystkim pracownicy: świa-
domi, kompetentni i… zdrowi. Stąd wynika jedno z ważnych zadań, jakie 
zdaniem autorów raportu stoi przed biznesem w naszym kraju: stale po-
kazywać korzyści płynące z promowania zdrowego trybu życia i wspie-
rać aktywność wśród pracowników. My zajmujemy się tym już dziś, na-
wet wśród tych, którzy pracownikami staną się dopiero za kilkanaście lat.  

DR N. MED.
TOMASZ MACIEJEWSKI
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
Partnerstwo dla Zdrowia to nowatorski pomysł na 
połączenie wysiłków biznesu i instytucji naukowych 
w imię wyższego celu. Nasze zadanie polegało na 
odpowiedzi na pytanie „Czym dożywiać”. Chcieliśmy, 
by opracowane przez nas receptury produktów 
zapewniały prawidłowe odżywianie, a przy tym były 
dostępne na każdą kieszeń. Wspólnie zajmujemy 
się także pokazywaniem, jak powinny wyglądać 
prawidłowe nawyki żywieniowe. W tę strategię wpisują 
się też Kluby Śniadaniowe w szkołach. Edukacja 
żywieniowa to kwestia kluczowa, bo epidemia otyłości 
dotarła już do Polski. Z naszych badań wynika, że 
co trzeci jedenastolatek ma nadwagę lub jest otyły. 
Ważne, by edukację zaczynać jak najwcześniej, bo 
często na wyplenienie złych nawyków u rodziców jest 
za późno. Z naszych badań wynika, że powyżej 11. roku 
życia dzieci mają ustalone spojrzenie na świat i trudno 
im wyperswadować szkodliwe nawyki.

Uczymy, jak zdrowo się odżywiać, 
i promujemy zdrowy styl życia

Staramy się zmieniać niezdrowe nawyki związane z żywieniem i trybem 
życia, dostarczając konsumentom odpowiedniej wiedzy, dzięki której 
mogą podejmować świadome wybory. Dlatego tak wielką wagę przy-
kładamy do edukacji żywieniowej i promocji zagadnień zbilansowanej 
diety i aktywnego trybu życia. Drugi, równie ważny, filar naszej strategii, 
to dbałość o etykę w marketingu i reklamie. Nie musimy i nie chcemy 
składać fałszywych obietnic. Wierzymy, że świadomy konsument sam 
sięgnie po nasze produkty, bo doceni ich wartości zdrowotne.

Filar: Cel: 
Wspieramy prawidłowe 
żywienie, aktywny tryb 
życia i świadome 
wybory konsumentów.

Przygotować konsumentów do dokony-
wania świadomych wyborów w zakresie 
zdrowego żywienia i aktywnego trybu 
życia.

Strategia 2012–2016 

CO JEST W KUBECZKU JOGURTU?
Na www.danone.pl stworzyliśmy sekcję „Zdrowy styl życia”, gdzie znajdu-
je się zakładka „Wiesz, co kupujesz”. Zawiera ona informacje na temat 
znaczenia terminów występujących w poradnikach dietetycznych, 
m.in. jak rozszyfrować symbole E. Naszym celem jest edukacja w za-
kresie zbilansowanej diety, dlatego staramy się uczyć konsumentów 
świadomego wyboru produktów, w tym umiejętności odczytywa-
nia z etykiet niezbędnych informacji. Podstawą jest GDA – wskaź-
nik poziomu spożycia poszczególnych składników odżywczych
w codziennej diecie, odnoszący się do przeciętnego, doro-
słego i zdrowego konsumenta. Dzięki GDA można zoriento-
wać się, jak dużo danych składników odżywczych mieści się 
w porcji produktu oraz jaki procent dziennego zapotrzebo-
wania na energię pokrywa. System GDA został opraco-
wany przez Konfederację Przemysłu Żywności i Napojów 
UE (CIAA) jako program do dobrowolnego stosowania 
przez producentów żywności w Unii Europejskiej. Dokła-
damy starań, by nasze wyroby miały oznakowania 
zgodne z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami. 
W okresie, o którym mówi raport, odnotowaliśmy 
cztery przypadki niezgodności z regulacjami praw-
nymi. Dotyczyły one m.in. wskazania popraw-
nego miejsca nadruku daty na opakowa-

niu Fantasii czy rozwinięcia skrótu 
„mleko pasteryzowane”.

MOŻNA PRZEŻYĆ CAŁE 
ŻYCIE, JEDZĄC COKOLWIEK, 
NIEREGULARNIE I PROWADZĄC 
SIEDZĄCY TRYB ŻYCIA. 
MY WIEMY, ŻE PRAWIDŁOWE 
ŻYWIENIE I ODPOWIEDNI,
AKTYWNY STYL ŻYCIA 
TO PODSTAWA ZDROWIA. 
DLATEGO STARAMY SIĘ 
SZERZYĆ WIEDZĘ 
O WŁAŚCIWYM ODŻYWIANIU 
I PROMOWAĆ ZDROWE 
NAWYKI ŻYWIENIOWE. 

uczestników zarejestrowało się do VI 2012 r. 
na www.activia.pl, aby korzystać z porad 
specjalistów nt. zdrowego odżywiania.

79 000

PROF. DR HAB. 
JADWIGA CHARZEWSKA 
Kierownik Pracowni Epidemiologii i Norm Żywienia, 
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
Rola producentów żywności powinna polegać 
na współdziałaniu z nauką w celu reagowania na 
potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Ta współpraca 
może pomóc zwalczyć powszechnie występujące 
w dietach Polaków niedobory niektórych składni-
ków mineralnych lub witamin poprzez udział firm 
w programach edukacyjnych, właściwą reklamę 
oraz wzbogacanie swoich produktów o brakujące 
składniki. Potrzeby żywieniowe zależą od wielu 
czynników, jednak najważniejsze problemy ży-
wieniowe występują na całym obszarze kraju bez 
względu na wiek i płeć. Stąd edukacja żywieniowa 
jest ważna, bo służy ochronie zdrowia konsumenta, 
tak by potrafił spośród tysięcy produktów zalegają-
cych na półkach sklepowych wybrać te o najwięk-
szych walorach zdrowotnych.
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Większość naszych produktów posiada 
także przeznaczone im strony interne-
towe z informacjami skierowanymi do 
konkretnej grupy docelowej. Na przykład 
na stronie www.actimel.pl można zna-
leźć informacje, co mieści się w każdej 
100-ml buteleczce Actimela. A jest o czym 
opowiadać, bo dzięki trwającemu trzy 
dni procesowi fermentacyjnemu moż-
na tam znaleźć aż 10 miliardów poży-
tecznych bakterii L.casei Danone, a do 
tego witaminy B6 i D. Stronę internetową 
Danonków (www.danonki.pl) zamieni-
liśmy w wirtualne przedszkole, z liczny-
mi bajkami zabawami edukacyjnymi 
dla dzieci oraz przydatnymi radami dla 
ich rodziców. Swoje, zorientowane proz-
drowotnie strony, mają także: Activia 
(www.activia.pl) oraz Danacol (www.da-
nacol.pl). Na każdej z nich można znaleźć 
porady dotyczące zdrowego stylu życia 

i właściwego odżywania. Na naszej stronie 
www.danone.pl w części „Zdrowy styl ży-
cia” przygotowaliśmy sekcję poświęco-
ną aktywności fizycznej. Zakładka Trener 
to ćwiczenia fitness, które każdy może 
wykonać w domu, ciekawostki, a także 
artykuły związane z dietą i ruchem. 
Nasza aktywność edukacyjna to jednak 
nie tylko strony internetowe. By zarazić in-
nych pozytywną energią i dobrymi na-
wykami, organizujemy m.in. Międzyna-
rodowy Puchar Dzieci – Danone Nations 
Cup, jedną z największych dziecięcych 
imprez sportowych na świecie. W zma-
ganiach na boisku piłkarskim, organi-
zowanych od 12 lat, bierze udział około 
2,5 mln dzieci w wieku od 10 do 12 lat. Dla 
uczestników to świetna zabawa i nieza-
pomniane przeżycie. Dla nas – szansa na 
rozwinięcie w dzieciach pasji do sportu 
i aktywnego trybu życia. 

 

Wirtualne Przedszkole Danonków
Dorosłemu łatwo wytłumaczyć zasady zdrowej diety, ale jak przemówić 
do pięciolatka? By pomóc rodzicom w tym trudnym zadaniu, we wrześniu 
2011 r. uruchomiliśmy we współpracy z ekspertami nową stronę Wirtualne-
go Przedszkola Danonków. Na portalu dzieci mogą zagrać w jedną z wie-
lu gier rozwijających ważne umiejętności: znajomość literek, cyferek czy 
rozpoznawanie kolorów. Poza tym mogą nauczyć się, jak dbać o świeżo 
zasianą rzodkiewkę czy pobrać kolorowankę uczącą na przykład słówek 
w języku angielskim. Na stronie znalazło się również wiele atrakcji dla ro-
dziców. Po zalogowaniu mogą śledzić postępy swoich pociech w rozwią-
zywaniu różnych zagadek i gier edukacyjnych, a także liczyć na fachowe 
porady dietetyka i psychologa. Poprzednia strona Danonków miała 
ponad 6 tysięcy odwiedzin miesięcznie, Wirtualne Przedszkole notuje 
co miesiąc nawet 300 tys. odwiedzin, służąc zarówno maluchom, jak 
i ich rodzicom. 

 Międzynarodowy 
Puchar Dzieci 

– Danone Nations Cup 
Danone Nations Cup (DNC) to rozgrywany od 

2000 r. międzynarodowy turniej w piłce nożnej dla 
chłopców i dziewcząt od 10. do 12. roku życia. 

W eliminacjach uczestniczy aż 2,5 mln zawodni-
ków z 40 państw. Celem przedsięwzięcia jest umoż-
liwienie jak największej liczbie dzieci przeżycia nie-

zapomnianej przygody oraz szeroka promocja 
aktywności fizycznej i takich wartości, jak fair play 

oraz otwartość na innych. 

Z badań wynika, że 24% dzieci, w wieku 6–11 
lat, w Polsce w ciągu tygodnia przynajmniej 
raz nie je śniadania. By walczyć z takim po-
dejściem, stworzyliśmy w ramach Partner-
stwa dla Zdrowia program Śniadanie daje 
moc, skierowany do rodziców, nauczycieli 
i uczniów szkół podstawowych. 
Zapraszamy szkoły do udziału w Dniu Zdro-
wego Śniadania (8 listopada), podczas 
którego dzieci i nauczyciele, przy wspar-
ciu rodziców, organizują śniadanie w kla-
sach. W 2011 r. w akcji udział wzięło 4046 
klas z 2474 szkół. W 2012 r. zachęcamy  
nauczycieli, by tworzyli w klasach Kluby 
Śniadaniowe. Ich celem jest przekaza-
nie najmłodszym praktycznej wiedzy nt. 
12 zasad zdrowego odżywiania opra-
cowanych przez ekspertów z Instytutu 
Matki i Dziecka oraz budowanie nawy-
ku jedzenia śniadań w klasie. W 2012 r. 
koalicja Partnerstwo dla Zdrowia, utwo-

rzona przez firmy Danone, Biedronka, Lu-
bella oraz Instytut Matki i Dziecka, została 
uhonorowana w XV edycji konkursu „Dobro-
czyńca Roku 2011” w kategorii „Strategiczne 
programy społecznego zaangażowania 
firmy” za konsekwentną realizację projek-
tów społecznych. W tym samym roku za pro-
gram Śniadanie daje moc koalicja otrzymała 
brązową statuetkę w IX edycji International 
Business Awards 2012 w kategorii najlep-
szy program z zakresu „Odpowiedzialności
Społecznej Biznesu w Europie” oraz wyróżnienie 
w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2011; Dobre praktyki”. Program nominowano 
także do nagród „Kampania Społeczna Roku”
portalu kampaniespoleczne.pl oraz Sabre 
Awards przyznawanej przez The Holmes
Report dla najlepszych oraz najbardziej
kreatywnych kampanii PR i komunikacyj-
nych w Europie. Więcej o Partnerstwie dla 
Zdrowia na s. 47.

 

Edukujemy 
wspólnie 
z lekarzami
Środowisko medyczne jest dla nas ważnym 
partnerem w zakresie edukowania społe-
czeństwa. Współpracując z ekspertami 
w dziedzinie żywienia, dostarczamy leka-
rzom pierwszego kontaktu narzędzi, które 
mają im pomóc w codziennej praktyce. 
Podstawowym narzędziem naszego dialo-
gu z lekarzami jest ukazujący się w nakła-
dzie 20 tys. egz. oraz dostępny na stronie 
www.esculap.pl biuletyn „Żywność dla zdro-
wia”. Na jego łamach pojawiają się artyku-
ły poświęcone profilaktyce, prawidłowemu 
żywieniu oraz zdrowiu. Autorami tekstów są 
specjaliści zajmujący się dietetyką, gastro-
enterologią, mikrobiologią, kardiologią czy 
technologią żywności. Organizujemy także 
regularne szkolenia dla lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej. W 2012 r. były to m.in. 
panele „Znaczenie produktów mlecznych 
w profilaktyce i leczeniu” oraz „Znaczenie 
probiotyków w profilaktyce i leczeniu”.
Współpracujący z nami lekarze chcą nie 
tylko podnosić swoje kwalifikacje, ale też 
uczyć pacjentów. By im to ułatwić, przygo-
towujemy dla nich materiały edukacyjne.
Do niedawna podczas kilkuminutowej wi-
zyty lekarz mógł pacjentowi przedstawić 
jedynie ogólne zalecenia dotyczące jego 
dolegliwości. Dzięki naszemu folderowi „Ja-
dłospisy dla osób z problemami trawienny-
mi” pacjent może wyjść z gabinetu wypo-
sażony nie tylko w wiedzę, ale też gotowe 
rozwiązania pomagające przywrócić zdro-
wie układowi trawiennemu. Podobne ma-
teriały przygotowaliśmy też dla osób chcą-
cych obniżyć poziom cholesterolu i dla 
świeżo upieczonych rodziców, którzy mają 
pytania na temat odżywiania malucha. 

Aktywnie wspomagamy aktywnych Śniadanie daje moc

 

Program Activii 
Czasem wystarczy niewielka zmiana w stylu życia, by przejść prawdzi-
wą metamorfozę. Program Activii pomaga kobietom w zainicjowaniu 
takich właśnie zmian. W 2011 r. przygotowaliśmy nową stronę zawie-
rającą 30-dniowy, spersonalizowany program działań. Na podstawie 
krótkiej ankiety na temat sylwetki, zwyczajów żywieniowych i stylu ży-
cia każda uczestniczka otrzymuje dostęp do profesjonalnego pla-
nu na cały miesiąc. Zawodowy trener fitness proponuje zestaw pro-
stych ćwiczeń; dietetyk poleca przepisy kulinarne i doradza, co jeść, 
by czuć się lepiej; a stylistka radzi, jak podkreślić atuty swojej sylwet-
ki. Dzięki darmowej aplikacji na urządzenia mobilne Program Activii 
można mieć stale przy sobie i korzystać z porad ekspertów na przy-
kład w trakcie zakupów. Ze statystyk strony wynika, że każdego tygo-
dnia korzysta z niej ok. 65 tys. osób. 

Z BADAŃ WYNIKA, ŻE 24% 
DZIECI, W WIEKU 6–11 LAT, 
W POLSCE W CIĄGU 
TYGODNIA PRZYNAJMNIEJ 
RAZ NIE JE ŚNIADANIA. 

Wirtualne Przedszkole Danonków
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Stawiamy na wiarygodną 
komunikację

Konsumenci podejmują większość decyzji zakupowych, kierując się danymi z ety-
kiet produktów spożywczych, a także reklamami. Dlatego wszystkie firmy wchodzące 
w skład Danone w komunikacji z konsumentami kierują się trzema zasadami, którymi są: 

• przekazywanie wiedzy o korzyściach płynących ze zdrowego odżywiania; 
• niezachęcanie do nadmiernej konsumpcji jedzenia;
• promowanie zdrowego stylu życia. 

Przykładamy ogromną wagę do tego, by podawane informacje były jak najbardziej 
wiarygodne, aby nie wprowadzały nikogo w błąd ani nie sugerowały właściwości, 
których nasze produkty nie posiadają. 

Komunikaty, które na temat naszych pro-
duktów wysyłamy w świat, muszą przedtem 
przejść naszą wewnętrzną procedurę wali-
dacyjną, czyli sprawdzenie ich zgodności 
z obowiązującymi przepisami i porozumie-
niami, do których przystąpiliśmy. Tylko gdy 
mamy pewność, że komunikat jest zgodny 
z najwyższymi standardami reklamy, może-
my pozwolić na jego upublicznienie. Dzię-
ki temu nasze reklamy są zgodne zarów-
no z regulacją EU Pledge (samoregulacja 
przemysłu spożywczego dotycząca zasad 
reklamowania produktów do dzieci), jak 
i Kodeksem Etyki Reklamy, którego jesteśmy 
sygnatariuszem. W okresie raportowania nie 
stwierdzono niezgodności z regulacjami 
dotyczącymi komunikacji marketingowej. 
Przystąpiliśmy także do Kodeksu Reklamy 
Żywności Skierowanej do Dzieci, przygo-
towanego przez Polską Federację Produ-
centów Żywności Związek Pracodawców.

Obowiązkową walidacją są objęte wszyst-
kie nasze marki. Sprawdzamy: 
• reklamy (telewizyjne, prasowe,

radiowe);
• materiały na strony WWW;

• informacje kierowane do dziennikarzy;
• koncepty marketingowe; 
• opakowania produktów.

Zajmuje się tym zespół złożony ze specja-
listów ds. prawa żywnościowego, mene-
dżera ds. komunikacji konsumenckiej oraz 
przedstawicieli Działu Badań i Rozwoju. 
Stworzyliśmy też elektroniczną bazę umoż-
liwiającą na poszczególnych etapach do-
dawanie komentarzy przez członków ze-
społu walidacyjnego. Baza jest również 
archiwum materiałów komunikacyjnych. 
Została ona wdrożona w lutym 2011 r. i do 
połowy 2012 r. „przeszło” przez nią ok. 200 
dokumentów.
Dzięki m.in. naszym działaniom efekty są 
widoczne od dawna – według badań fir-
my Accenture, która monitoruje realiza-
cję postanowień inicjatywy EU Pledge na 
siedmiu europejskich rynkach (m.in. w Pol-
sce) w I kwartale 2011 r., spośród 3,3 tys. 
wyemitowanych reklam produktów wraż-
liwych, czyli podlegających restrykcjom 
związanym z komunikacją skierowaną do 
dzieci w wieku poniżej 12 lat, aż 98,6% nie 
wzbudziło żadnych zastrzeżeń.

Tylko 
sprawdzone 
fakty
Pozytywne działanie takich produktów 
jak Danacol, Activia, Actimel czy Danon-
ki to nie slogan reklamowy, a działanie 
potwierdzone naukowo, udokumento-
wane licznymi badaniami, których wy-
niki zostały opublikowane w renomo-
wanych czasopismach medycznych 
i żywieniowych. To między innymi ta 
dokumentacja wyróżnia nas na tle 
innych firm z branży produktów spo-
żywczych. Dzięki niej nasi konsumen-
ci mogą mieć pewność, że wszystkie 
informacje, jakie znajdują na naszych 
stronach internetowych, etykietach 
czy w reklamach, są w pełni zgod-
ne z prawdą. Jeśli np. twierdzimy, że 
„Danacol zawiera sterole roślinne, 
które obniżają poziom cholesterolu 
we krwi”, to tak jest w rzeczywistości. 
Wszystkie nasze produkty posiadają 
oznakowanie w systemie GDA, co nie 
jest obowiązkowe. Informacje o war-
tościach odżywczych są także dostęp-
ne na naszej stronie WWW, można
o nie również spytać na infolinii. Dzię-
ki informacjom o składzie naszych 
produktów konsumenci mogą dowie-
dzieć się, że np. nie zawierają one 
syntetycznych barwników (wszystkie 
barwniki stosowane w jogurtach są 
pochodzenia naturalnego, ponad-
to sukcesywnie rezygnujemy ze sto-
sowania barwników na rzecz soków, 
np. owocowych, warzywnych), skład-
ników modyfikowanych genetycznie 
i konserwantów. Restrykcyjnie przestrze-
gamy także zasad wewnętrznej polityki 
food fortification definiującej warun-
ki, kiedy można wzbogacać produkt 
(co ważne jest m.in. w przypadku Ac-
timela). Wiarygodność jest podstawą 
wszystkich informacji, od gramatury 
oraz składu począwszy, aż do trwałości 
i walorów prozdrowotnych produktów. 

 
Do komunikacji z konsumentami wykorzystujemy wszystkie dostępne narzędzia. Podstawą są nasza infolinia i strona interneto-
wa www.danone.pl. Przygotowaliśmy także zupełnie odrębne strony: www.danio.com.pl, www.activia.pl, www.danonki.pl czy 
www.danacol.pl. 
Najbardziej rewolucyjną zmianą związaną z komunikacją z naszymi konsumentami była przebudowa strony www.danone.pl. 
Poprzednią, przygotowaną jeszcze w 2004 r., postanowiliśmy zaprojektować na nowo w taki sposób, aby stała się ciekawa, 
łatwa w obsłudze i czytelna. Cały projekt zrealizowaliśmy od stycznia do lipca 2011 r. Na nowej stronie znalazły się filmy związa-
ne ze zdrowiem i żywieniem, a także firmą Danone, interaktywne wykresy, zdjęcia i animacje. Istotnym elementem jest część 
poświęcona zdrowemu stylowi życia, zawierająca: porady dietetyka i trenera; „Album fotografii produktów i potraw” Instytutu 
Żywności i Żywienia, w którym można sprawdzić wartość kaloryczną potraw; informacje o grupach produktów spożywczych;
interaktywny przewodnik, jak czytać etykiety; informacje o GDA; wyjaśnienie znaczenia symboli „E”, mediatekę, czyli listę 
miejsc, skąd można pobrać ciekawe materiały; oraz encyklopedię terminów z zakresu żywienia. 
Bardzo ważnym elementem strony jest także sekcja poświęcona społecznej odpowiedzialności Danone, na której znalazły się 
materiały edukacyjne z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, informacje o naszej strategii i zakresie działania, zbiór 
dobrych praktyk i słownik pojęć CSR. Oprócz stron WWW wykorzystujemy także nowe kanały komunikacji, przede wszystkim me-
dia społecznościowe, takie jak Facebook, na którym swoje fanpage’e mają nasze programy: Podziel się Posiłkiem i Śniadanie 
daje moc. Za ich pośrednictwem nie tylko informujemy o prowadzonych działaniach, ale też zachęcamy naszych fanów 
do aktywności społecznej.
Za pomocą internetu komunikujemy się nie tylko z naszymi konsumentami. Poprzez stronę www.pracawdanone.pl poszukuje-
my chętnych do pracy, organizujemy konkursy, zapraszamy także do zapoznania się z profilem biznesowym Danone. 

 

Pogromca mitów
Nasze produkty mają wielu miłośników. Jednak za-
uważyliśmy, że w internecie narosło wokół nich tak-

że wiele mitów. W wyszukiwarkach internetowych 
pojawiało się coraz więcej fałszywych informacji 

o Actimelu, dlatego postanowiliśmy z tym walczyć. 
Stworzyliśmy w tym celu blog edukacyjny, który 

prowadziliśmy od stycznia 2010 do początku 
2012 r. Strona www.actimelpogromcamitow.pl 

wypromowana dzięki kampanii reklamowej 
w AdWords rozprawiała się z najbardziej nawet 

absurdalnymi mitami dotyczącymi jednego z na-
szych najważniejszych produktów. „Czy od Actime-

la można się uzależnić”, „Czy organizm sam wy-
twarza bakterie L. Casei Defensis”, „Czy możliwe 

jest przedawkowanie Actimela” – na te i dziesiątki 
innych pytań odpowiadał nasz ekspert, dr Adam 
Adamek z Działu Badań i Rozwoju. Wszystkie filmy 

z jego udziałem można było również znaleźć na 
naszym kanale w serwisie YouTube. 

REKLAMACJE I INFOLINIA, CZYLI ZAPEWNIENIE STANDARDU 
OBSŁUGI KONSUMENTÓW

Wielką wagę przykładamy do tego, jaki przekaz płynie 
z Danone do konsumentów. Równie ważne jest jednak słu-
chanie tego, co oni mają nam do powiedzenia. Wszystko 

jedno, czy zwracają się do nas z pomysłem na nowy pro-
dukt, uwagą do już istniejącego, czy nawet z reklamacją 

– muszą mieć pewność, że zostali naprawdę wysłuchani. 
Pierwszym kanałem komunikacji dwustronnej w Danone 

była założona w 1999 r. infolinia. Wprawdzie do dziś pro-
wadzi ją firma zewnętrzna, ale jej zespół jest bardzo z nami 

zżyty. Często to jej pracownicy jako pierwsi dowiadują się 
 o naszych zamierzeniach. Organizujemy dla nich także regu-

larne szkolenia, zapraszamy ich do fabryk czy biur Danone, by 
lepiej poznali działanie firmy. Biorą też udział w naszych firmo-
wych imprezach czy świątecznych spotkaniach z pracownika-
mi Danone. Traktujemy pracowników infolinii jak własnych, 
bo nas reprezentują. Są naszymi oczami i uszami, i wie-
dzą o tym. Obecny zespół pracuje z nami średnio od 

ponad czterech lat, co jest ewenementem w branży 
call center, gdzie częste zmiany pracy są na po-

rządku dziennym.

Sprawdzamy to, o czym mówimy
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Nasza strategia 

• Rośnie liczba posiłków przekazywanych 
dzieciom w ramach programu Podziel się 
Posiłkiem. W edycji 2009/2010 było ich
946 219, rok później 1 171 647, 
a w ostatniej edycji – aż 1 263 197.

• W 2010 r. Polska Federacja Banków Żywno-
ści z programem Podziel się Posiłkiem zorga-
nizowała internetową zbiórkę żywności dla 
powodzian, w ramach której przekazano 
poszkodowanym 55 400 sztuk saszetek 
kaszki Mleczny Start.

• Działania prowadzone przez Partnerstwo 
dla Zdrowia nagrodzono w XV edycji kon-
kursu „Dobroczyńca Roku 2011”.

• W 2011 r. średnia dzienna sprzedaż pro-
duktów spod znaku Mleczny Start wynio-
sła 79 tys. porcji śniadaniowych.

• 8 listopada 2011 r. Partnerstwo dla Zdro-
wia zainicjowało program Śniadanie daje 
moc. W ponad 2,4 tys. szkół podstawowych 
w Polsce odbyło się wspólne śniadanie 
uczniów klas 1–3, nauczycieli i rodziców
w ramach pierwszej edycji programu.

Kluczowe 
osiągnięcia 
2010–2012

Walka z niedożywieniem dzieci zajmuje jedno z kluczowych miejsc w strategii 
Danone na lata 2012–2016. Założone ambitne cele wypełnimy tylko wtedy, gdy: 
zachowamy naszą aktywność w sferze działań na rzecz rozwiązania tego proble-
mu; konsekwentnie będziemy wzmacniać relacje ze społecznościami lokalnymi na 
zasadzie dobrosąsiedzkiej; będziemy rozwijać programy marketingu zaangażowa-
nego społecznie (CRM). 

Filar: Cel: 
Skutecznie walczymy 
z niedożywieniem dzieci 
w Polsce.

Od 2013 do 2016 r. dzięki Programowi:
wydane zostaną 4 mln posiłków dla dzieci,
180 tys. dzieci zostanie zaangażowanych 
w zajęcia nt. właściwego żywienia.

Strategia 2012–2016 

PAULINA RADOMSKA-NIEWIADOMSKA
Kierownik ds. Odpowiedzialności Społecznej
Zaangażowanie społeczne na strategicznym 
poziomie to od lat integralny element naszego 
sposobu prowadzenia biznesu. Ciągle staramy się 
doskonalić i rozwijać nasze działania tak, aby efek-
tywnie przyczyniać się do rozwiązania problemu 
niedożywienia, którym się zajmujemy. Rozwijamy 
nie tylko formy bezpośredniego niesienia pomocy 
poprzez program Podziel się Posiłkiem, ale też stale 
szukamy nowych pomysłów. Stąd innowacyjne 
działania podejmowane w ramach Partnerstwa 
dla Zdrowia i pierwsze w Polsce produkty z misją.

Patrząc w przyszłość: wizja 2050
Raport „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” podkreśla, że sukces 
Polski w perspektywie najbliższych kilku dekad uda się osiągnąć jedynie, jeśli zarówno ad-
ministracja, jak i firmy będą razem działały na trzech głównych płaszczyznach: edukacji, 
innowacyjności i budowania współpracy. Projekty Danone związane z walką z niedoży-
wieniem opierają się na takich właśnie zasadach. Staramy się edukować społeczeństwo 
i naszych partnerów, wprowadzamy innowacyjne produkty i rozwiązania pozwalające 
walczyć ze starymi problemami w nowy, skuteczny sposób, a przy tym staramy się bu-
dować efekt synergii możliwy dzięki wykorzystaniu współpracy między Danone, wolon-
tariuszami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami budżetowymi. 

              Skutecznie 
          walczymy 
z niedożywieniem 
      dzieci w Polsce

Nasza odpowiedzialność to aktywna walka z problemem 

niedożywienia dzieci w Polsce. Angażujemy się w nią, nie tyl-

ko niosąc bezpośrednią pomoc potrzebującym za pośrednictwem 

programu Podziel się Posiłkiem (www.podzielsieposilkiem.pl), ale także 

rozszerzając portfolio produktów o te dostępne dla osób o najniższych

dochodach. To z myślą o nich, wspólnie z naszymi partnerami:

Biedronką, Lubellą oraz Instytutem Matki i Dziecka, przygotowaliśmy kaszkę i kanapkę 

Mleczny Start. Organizujemy też akcje promujące wiedzę o zdrowym żywieniu 

i potrzebach żywieniowych człowieka, a w działalność na rzecz walki z istotnymi 

problemami społecznymi włączamy naszych pracowników, którzy poświęcają 

swój czas i energię jako wolontariusze. 

Jak do tej pory postrzegaliśmy 

naszą odpowiedzialność 

2010 20110
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MAX 60

KLUCZOWY WSKAŻNIK DANONE WAY 
– SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

Ocena poniżej maksimum w 2011 r. wynika z mniejszej 
od oczekiwanej liczby pracowników wolontariuszy w PsP. 
Więcej informacji na s. 21. 

60
50
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ZAANGAŻOWANIE DANONE 
Jednym z podstawowych elementów naszej Stra-
tegii Zaangażowania Społecznego jest zobowią-
zanie do bycia firmą efektywnie przyczyniają-
cą się do rozwiązywania problemów związanych 
z nieprawidłowym żywieniem dzieci, poprzez zaanga-
żowanie własne i naszych interesariuszy. 

Problem niedożywienia
  

Wspólnie walczymy 
z niedożywieniem dzieci w Polsce

SUMA POSIŁKÓW WYDANYCH W PROGRAMIE PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM WG EDYCJI

837 217  946 219 1 171 647 1 263 197 
2008/2009

Wielkość 
wzrostu

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Program Podziel się Posiłkiem 
a społeczności lokalne
Program Podziel się Posiłkiem, realizowany od 2003 r. we 
współpracy z Fundacją Polsat, Telewizją Polsat i Bankami 
Żywności, jest podstawą naszych działań na rzecz spo-
łeczności lokalnych: 
• niesiemy konkretną pomoc w postaci posiłków serwo-

wanych w szkołach, świetlicach i organizacjach poza-
rządowych;

• prowadzimy działania edukacyjne skierowane zarówno 
do dzieci, jak i całego społeczeństwa;

• inicjujemy działania aktywizujące: organizacje, instytucje i liderów lokal-
nych, do podejmowania samodzielnych i efektywnych działań służących 
ograniczeniu skali problemu.

Danone walczy 
z niedożywieniem dzieci

13% 24% 8%

FAKT, ŻE PROGRAM 
PROWADZONY JEST OD 
9 LAT I SKŁADA SIĘ Z WIELU 
UZUPEŁNIAJĄCYCH SIĘ DZIAŁAŃ, 
WPŁYWA NA TO, ŻE JEST 
ON ZNANY 84% DOROSŁYCH 
POLAKÓW (BADANIE OMNIBUS 
2011, MILLWARD BROWN 
SMG/KRC). CZYNI GO 
TO JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 
ROZPOZNAWALNYCH PROJEK-
TÓW SPOŁECZNYCH W KRAJU.
ŻYWNOŚĆ ZGROMADZONA  
WE WSZYSTKICH DOTYCHCZA-
SOWYCH EDYCJACH PROGRA-
MU POZWOLIŁA NA WYDANIE 
PONAD 11 MLN POSIŁKÓW 
DLA DZIECI.

KLUCZOWE ELEMENTY PROGRAMU PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM

Według ogłoszonego w 2012 r. ra-
portu UNICEF ponad 13 mln dzie-
ci w Unii Europejskiej nie ma do-
stępu do podstawowych dóbr, 
niezbędnych do ich prawidłowe-
go rozwoju. W naszym kraju pro-
blem ten dotyczy aż 1,3 mln osób 
(ok. 21% najmłodszych Polaków 
w wieku 0–17 lat), zaś ponad milion 
dzieci żyje w ubóstwie. Ubóstwo to 
brak dostępu do takich dóbr jak wła-
ściwe obuwie, odpowiednie miej-
sce do odrabiania lekcji czy brak 
właściwej liczby posiłków dziennie, 
prowadzący niejednokrotnie do nie-
dożywienia. Według polskich badań 
nad zjawiskiem niedożywienia (Mil-
lward Brown 2011 r.) 130 tys. dzieci 

w wieku od 7 do 12 lat cierpiało z po-
wodu niedożywienia – to 6% wszyst-
kich uczniów szkół podstawowych. 
W 40% klas szkół podstawowych 
jest przynajmniej 1 dziecko niedo-
żywione, 13% dzieci potrzebujących 
dożywiania nie otrzymuje go. Nie 
wszystkie dzieci rozpoczynają dzień 
od pożywnego posiłku, a prawie 
ćwierć miliona (220 tys.) uczniów 
szkół podstawowych nie odżywia się 
w sposób niezbędny dla ich prawi-
dłowego rozwoju, co wpływa na: 
problemy z nauką (u 60% z nich), 
koncentracją, relacjami z rówieśni-
kami, przejawianie agresji lub bycie 
jej obiektem, wykluczenie z grupy 
rówieśników.

w ramach 
Partnerstwa dla Zdrowia

PRODUKTY
DANONE
część zysków
ze sprzedaży

PROGRAM
GRANTOWY

„Masz pomysł?
Podziel się Posiłkiem!”

POSIŁKI

żywność 
na posiłki

jogurt jogurt

jogurt jogurt

jogurt jogurt

sklep

ZBIÓRKA 
ŻYWNOŚCI

KONSUMENCI
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Ruszamy w teren, czyli wolontariat
Od 2006 r. elementem Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel 
się Posiłkiem!” są wyjazdy naszych pracowników do organizacji, które otrzyma-
ły grant na dożywianie i organizację zajęć dla dzieci. Dzięki temu mogą oni 
zobaczyć, jak działa Program Grantowy, spotkać się z dziećmi, które otrzymu-
ją posiłki dzięki środkom z programu, i przekonać się, jak społeczne zaangażo-
wanie firmy przekłada się na poprawę jakości życia konkretnych dzieci.
Nasi pracownicy są odpowiedzialni za przebieg wizyty, prowadzą zajęcia 
m.in. z zasad prawidłowego odżywiania, gry i konkursy dla dzieci. Do wsparcia 
grantobiorców w szczególny sposób włączyli się pracownicy Działu Sprzedaży 
firmy Danone, biorąc udział w akcji „Stołówka nie do poznania”. Podczas jed-
nego z kwartalnych spotkań własnoręcznie ozdobili zakupione przez firmę 
meble, które miały znaleźć się w stołówkach trzech grantobiorców, a także 
pomalowali ściany stołówek. W akcję w 2011 r. zaangażowanych było blisko 
135 osób. Rokrocznie kilkuset wolontariuszy, pracowników i ich najbliższych 
zbiera także żywność, wręcza ulotki w sklepach lub sortuje produkty spożyw-
cze w lokalnych bankach żywności. 
Dzięki tym i wielu podobnym działaniom tworzą się wyjątkowe więzi między 
wolontariuszami z Danone a tymi, których wspieramy: dziećmi, środowiskami 
lokalnymi, małymi społecznościami, w których pracujemy. 

ILOŚĆ ŻYWNOŚCI ZEBRANEJ W KOLEJNYCH EDYCJACH PROGRAMU PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM (KG)

377 593  412 639 527 263 627 802

9% 28% 19%

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Wielkość 
wzrostu

WSKAŹNIKI ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W WOLONTARIAT

LICZBA WOLONTARIUSZY DANONE 
UCZESTNICZĄCYCH W ZBIÓRCE 

ŻYWNOŚCI

LICZBA AMBASADORÓW PODZIEL SIĘ 
POSIŁKIEM

LICZBA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY 
WZIĘLI UDZIAŁ 

W WIZYCIE U GRANTOBIORCY

ILOŚĆ ŻYWNOŚCI ZEBRANEJ PODCZAS 
WEWNĘTRZNEJ ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI 

(W KG)

WSKAŹNIK SIŁY ZAANGAŻOWANIA 
PRACOWNIKÓW

W DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH

2009/2010 2010/2011 2011/2012

Nasze działania w ramach programu Podziel się Posiłkiem
PRODUKTY Z TALERZYKIEM
Każdy może pomóc w dożywia-
niu dzieci, kupując (od sierp-
nia do października każdego 
roku) produkty Danone ozna-

czone logo programu Podziel się Posiłkiem – talerzykiem. 
To przykład marketingu zaangażowanego społecznie – część 
zysków z ich sprzedaży przekazujemy na walkę z niedożywieniem 
dzieci, finansując i współorganizując działania podejmowane 
w ramach programu.   

KONCERT GWIAZD
By zbudować krąg ludzi chcą-
cych aktywnie włączyć się 
w walkę z niedożywieniem, ko-
nieczne jest nagłośnienie tego 
problemu. Służy temu między 
innymi transmitowany przez te-
lewizję Polsat, rozpoczynający 
każdą kolejną edycję Koncert 

Gwiazd Podziel się Posiłkiem. Symbolicznym biletem wstępu 
jest żywność zbierana przez wolontariuszy, a następnie przeka-
zywana do organizacji dożywiających dzieci w województwie, 
w którym koncert się odbywa. W 2011 r. podczas tego wydarze-
nia zebraliśmy rekordowe 39,9 t żywności.

ZBIÓRKI, ZBIÓRKI
Stałym elementem progra-
mu jest Ogólnopolska Zbiór-
ka Żywności organizowa-
na przez  Federację Polskich
Banków Żywności. Akcja od-
bywa się w jeden z wrześnio-
wych weekendów w naj-
większych sklepach w Polsce 

(w 2011 r. zbieraliśmy w 2,3 tys. sklepów) i co roku uczestniczy 
w niej około 30 tys. wolontariuszy. W zbiórkę włączają się tak-
że nasi partnerzy biznesowi: dostawcy, rolnicy, współpracujący 
z nami producenci, którzy przekazali nam w 2011 r. 50 t żywno-
ści. W 2011 r., dzięki hojności i zaangażowaniu Polaków, uda-
ło się zebrać łącznie 627 t żywności, o 19% więcej niż w 2010 r., 
z czego podczas samej zbiórki w sklepach 549 t. 

GRANTY DLA NAJLEPSZYCH
Podziel się Posiłkiem to nie tyl-
ko Zbiórki Żywności, to także 
specjalny Program Grantowy 
„Masz pomysł? Podziel się Po-
siłkiem!”. Corocznie przekazu-
jemy dotacje (maksymalnie 
7 tys. zł) lokalnym organizacjom, 

które realizują ciekawe projekty, łączące dożywianie dzieci 
z promocją prawidłowych nawyków żywieniowych oraz ochro-
ną środowiska. 
Program Grantowy Danone wyróżnia to, że wnioski o dofinan-
sowanie mogą składać szkoły różnego szczebla, organizacje 
pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, domy dziec-
ka i grupy nieformalne. Tylko w 2011 r. złożono 212 wniosków 
o granty, z których Kapituła Programu Grantowego Danone 
wybrała 32 zwycięskie projekty. 
Program Grantowy Danone to także wsparcie merytoryczne 
dla grantobiorców. Od 2011 r. organizujemy szkolenia dla koor-
dynatorów projektów. W ręce kursantów trafiły dwie publikacje 
napisane z myślą o potrzebach grantobiorców: „Przewodnik 
grantobiorcy” oraz „Poradnik o zdrowym odżywianiu”. 
Od 2005 r., dzięki siedmiu edycjom Programu Grantowego 
Danone, zostało zrealizowanych 210 projektów w całej Polsce. 
Pozwoliły one wydać dzieciom blisko 700 tys. posiłków. 

MAGDALENA KWINTAL
Specjalista ds. Ochrony 
Środowiska w Danone
W dynamicznej firmie, takiej 
jak Danone, czasu zawsze 
brakuje i wszystko jest „na 
wczoraj”. Ale gdy we wrześniu 
zaczyna się wśród pracowni-
ków nabór na wolontariuszy 
do programu Podziel się 
Posiłkiem, ten czas nagle 
się znajduje. Okazuje się, 
że pracuję z wieloma ludźmi 
o wielkich sercach, dla któ-
rych poświęcenie kilku godzin 
z czasu pracy czy weekendu 
na dobry cel nie stanowi pro-
blemu, a wręcz cieszy. 
To niesamowite, że jako wo-
lontariusze, w jednakowych 
koszulkach, jesteśmy wszyscy 
równi, nie mamy stanowisk 
ani przełożonych. Wzajemnie 
sobie pomagamy i poznaje-
my się na nowo. Wolontariat 
to niby tak niewiele – kilka 
godzin w sklepie czy w maga-
zynie z kolegami i koleżanka-
mi z pracy – a jednak okazuje 
się, że to naprawdę wystarczy, 
żeby nakarmić tak wiele głod-
nych dzieci.

 167 323 283
 + 93 + 122 + 48

 43 58 52
 13 26 19
 1390 1035 2261
 26% 36% 29%

 osoby 
zaproszone przez 
pracowników

 osoby 
zaproszone przez 
pracowników

 osoby 
zaproszone 
przez 
pracowników
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Kto zostanie 
Super Mamą

Dzięki Mlecznemu Startowi łatwiej być Super Mamą 
– to oczywiste. Dla matek, które chcą pokazać swoją co-

dzienną troskę i miłość do dziecka, zorganizowaliśmy 
w czerwcu 2012 r. konkurs na Super Mamę. Wystarczy 

wypełnić formularz konkursowy w zakładce „Super Ma-
mo zgłoś się!” na stronie www.szukamysupermamy.pl 

i w ciekawy sposób opowiedzieć o swojej rodzinie. Spo-
śród zgłoszonych mam internauci najpierw wybierają 

16 wojewódzkich finalistek, a spośród nich Super Mamę 
Gwiazdę, na którą czeka okładka magazynu „Pani 

Domu”. Poza publikacjami na temat finalistek konkursu 
na portalu można znaleźć również wiele porad związa-

nych z prawidłowym żywieniem, zachęcających 
do przygotowania wartościowego śniadania.

Dzieci w całej Polsce dzięki Danone mają szansę na smaczne i zdro-
we śniadanie każdego dnia. A wszystko dzięki koalicji Partnerstwo dla 
Zdrowia, powołanej w 2006 r. przez czterech partnerów: Instytut Matki 
i Dziecka, Danone, Lubellę i Biedronkę. Partnerzy chcą dzielić się swo-
ją wiedzą, by korzyści społeczne były jeszcze większe. Ambicją Part-
nerstwa dla Zdrowia jest zmniejszenie liczby niedożywionych dzieci do 
85 tys. w 2015 r. Efektem naszych dotychczasowych starań jest wpro-
wadzenie na rynek w 2006 r. kaszki Mleczny Start, dystrybuowanej 
w sieci Biedronka (a od 2011 r. także mlecznej kanapki zbożowej). Mlecz-
ny Start to dla nas produkt z misją, a jednocześnie społeczna innowa-
cja. Jest powszechny, dostępny dla rodzin o najniższych dochodach 
i praktyczny. Nie powstał dla zysku – cały dochód z jego sprzedaży 
inwestowany jest przez partnerów w rozwój przedsięwzięcia. Formuły 
produktów Mleczny Start zostały opracowane we współpracy ze spe-
cjalistami z Instytutu Matki i Dziecka. Oba produkty pokrywają do 25% 
dziennego zapotrzebowania na:

• witaminę D i wapń – potrzebne do budowy kości;
• witaminę C i żelazo – dla energii na cały dzień;
• witaminę E i cynk – istotne dla odporności;
• witaminę B6 i magnez – wspomagające koncentrację.

Codziennie do polskich rodzin trafia 79 tys. porcji produktów, z czego 
19% do tych najuboższych (od 2006 r. do polskich domów dotarło ponad 
67 mln porcji śniadaniowych z logo Mlecznego Startu; dane za 2011 r.). 
W 2011 r. Partnerstwo zainicjowało również program edukacyjny 
Śniadanie daje moc, który został opisany w rozdziale na s. 37.
Więcej na www.mlecznystart.pl.

TOMASZ 
MISIAK-NIEDŹWIADEK
Kierownik ds. Innowacji 
Społecznych 
Unikalność społeczno-biznesowej 
koncepcji Partnerstwa dla 
Zdrowia sprawia, że odbiorcy 
marki Mleczny Start stają 
się konsumentami, a nie 
obdarowanymi. Taka też jest 
komunikacja marki, którą 
tworzymy – niestygmatyzująca, 
ale inspirującą i angażująca,
bo nikt z nas nie ma wątpliwości, 
że każde dziecko powinno mieć 
równe szanse na start w dorosłe 
życie, a każda mama może być 
Super Mamą.

Angażujemy naszych 
partnerów do wspólnych 
działań społecznych
Każda z grup naszych dostawców włączana jest do naszych pro-
gramów społecznych. Przykładem są rolnicy, którzy dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu grupy pracowników Działu Zakupu Mleka co ro-
ku przekazują na rzecz niedożywionych dzieci mieszkających w ich 
okolicach produkty takie jak: ziemniaki, mąka, cukier, olej, mięso. 
Odwdzięczamy się im, dbając o rozwój ich wiedzy i doświadczenia, 
np.: organizując wspólne spotkania tematyczne związane z zagad-
nieniami marketingu i sprzedaży. Każda z takich aktywności buduje 
więzi, zaufanie i wzajemny szacunek z partnerami, dzięki którym 
Danone może rosnąć i rozwijać się każdego dnia.

Mleczny Start na start

6,3 mln

6,1 mln

6,8 mln

18,9 mln

27,8 mln

39 mln

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

ROCZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW MLECZNY 
START W SZTUKACH (KASZKA I KANAPKA)

MAREK BOROWSKI
Prezes Federacji Polskich Banków Żywności
Danone, jako firma angażująca się społecznie, wysyła 
jasny sygnał, że nie są jej obojętne najważniejsze proble-
my polskiego społeczeństwa. Udowadnia swoją odpo-
wiedzialność, włączając się w ich likwidowanie i okazując 
przy tym troskę o wszystkie dzieci, także te, których nie stać 
na większość produktów firmy.
Naszym wspólnym celem na najbliższe lata jest zbudo-
wanie koalicji złożonej z instytucji rządowych, samorządo-
wych, partnerów społecznych i biznesu – wszystkich, którzy 
chcą się angażować w sprawę poprawy sytuacji żywienia 
dzieci. Kolejnym wyzwaniem jest zmiana w podejściu do 
myślenia i realizacji dożywiania. Chcemy, by zostało ono 
powiązane z systemem oświaty, a nie, jak to ma miej-
sce dziś, z systemem pomocy społecznej. W ten sposób 
unikniemy stygmatyzacji dzieci dożywianych, a przy 
tym łatwiej będzie wkomponować informacje na temat 
prawidłowego żywienia w treści programowe w szkołach. 
Rozwiązanie tych dwóch kwestii pozwoli nam zbudować 
fundament, dzięki któremu w przyszłości 100% dzieci 
w Polsce uda się zapewnić pełnowartościowy obiad, 
a być może także i śniadanie.

* Estymacja na rok 2012
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Filar 4
Tworzymy miejsce 
przyjazne do pracy 
i rozwoju oraz angażujemy 
pracowników w budowanie 
odpowiedzialnego biznesu

Filar 5
Podnosimy standardy 
i rozwijamy działania 
w obszarze zrównoważonego 
rozwoju z naszymi dostawcami 
i klientami
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MAGDALENA 
BOGDANOWICZ
Kierownik ds. 
Zaangażowania i Rozwoju
To pracownicy są naszymi naj-
ważniejszymi interesariuszami 
– oni tworzą produkty, progra-
my, współpracują z klientami 
i dostawcami. Sprawiają, 
że wartości, misja, strategia 
biznesowa Danone ożywają 
w konkretnych działaniach. 
Tylko dzięki pracownikom 
możemy osiągać najlepsze 
wyniki biznesowe, społeczne 
i środowiskowe. Dlatego nasz 
priorytet to budowanie zaan-
gażowania pracowników: od 
informowania ich o strategii 
i celach firmy do budowania 
ich wiedzy i zrozumienia dla 
tego, co robimy. Pokazujemy 
ich wkład w realizację tych 
zadań i dokładamy starań, by 
podsycać ich energię i pasję 
do realizacji – zarówno w cza-
sach sukcesów, jak i wtedy, 
kiedy trzeba w wygrywanie na 
rynku wkładać więcej wysiłku.

• Wzrost satysfakcji pracowników w 16 z 17 kate-
gorii (dane z badania opinii pracowników
– DPS). Wzrost w kategorii Zaangażowanie 
o 9% (2011 v. 2009).

• Udział kobiet na poszczególnych typach 
stanowisk wzrósł w 2011 r. w porównaniu 
z 2010 r. o 1 pkt proc. na wszystkich pozio-
mach stanowisk (zarówno kierowniczych, 
jak i niekierowniczych).

• W 2011 r. zajęliśmy V miejsce w rankingu
najlepszych w rozwoju przywództwa 
polskich firm w badaniu Best Companies 
for Leadership Hay Group.

• Nagrody: I miejsce w 2010 r. w konkursie
„Firma przyjazna mamie”; I miejsce
w 2011 i 2012 r. w konkursie „Mama w pracy”.

• 100% pracowników zostało objętych
programem prywatnej opieki medycznej.

• Polska męska drużyna złożona z pracow-
ników Danone z Bierunia zajęła I miejsce 
w światowym finale turnieju piłkarskiego 
Danoners World Cup 2012 w Tokio.

• 283 wolontariuszy przez 914 godzin zbierało 
żywność w ramach dorocznej Zbiórki Żywności 
„Podziel się Posiłkiem” w 2011 r.

2010 2011

0

10

20

30

40

50

60

Równe traktowanie 
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pracowników
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W badaniu opinii pracowników z 2011 r. wi-
dzimy duży wzrost (od 7 do 15%) satysfak-
cji w większości kategorii w porównaniu do 
2009 r. Największe wzrosty dotyczą katego-
rii: Ocena pracowników, CSR i Ochrona śro-
dowiska, Jakość zarządzania przez bezpo-
średnich przełożonych, a także Szkolenia 
i rozwój.

Badanie opinii 
pracowników 

2009 2011BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW (% POZYTYWNYCH ODPOWIEDZI)

74

61

65

86

b.d.

76

69

75

Jestem dumny(a) z pracy 
w Danone

0 20 40 60 80 100

{
Jestem w pracy traktowany(a) 

z uczciwością i szacunkiem {
Moja praca daje mi poczucie 

osobistego spełnienia {
Polecił(a)bym Danone jako 

dobre miejsce pracy {

Nasza strategia 

 Kluczowe osiągnięcia 2010–2012

Oceny poniżej maksimum w 2011 r. wynikają m.in. z większej liczby zdarzeń niebezpiecznych przy pracy oraz mniejszej liczby godzin 
szkoleniowych. Więcej informacji na s. 21.

Odpowiedzialność wobec pra-
cowników to dla nas przede 

wszystkim bycie uczciwym 
i przejrzystym w komunikacji 

i działaniach. To także tworzenie 
warunków sprzyjających bez-

piecznej, efektywnej pracy i roz-
wojowi człowieka, uwzględnienie 

indywidualnych potrzeb i pre-
dyspozycji ludzi, ale też traktowa-

nie naszych pracowników 
jako odpowiedzialnych part-

nerów – zaangażowanych we 
współtworzenie firmy, jej wyni-

ków i środowiska pracy.

Jak do tej pory 
postrzegaliśmy naszą 

odpowiedzialność 

Tworzymy miejsce przyjazne 
do pracy i rozwoju 

oraz angażujemy 
               pracowników

w budowanie 
odpowiedzialnego 

biznesu
KLUCZOWE WSKAŹNIKI DANONE WAY

Od góry:
Ela, Ania, Darek, 
Agata, Kacper
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Strategia 2012–2016

Nasi pracownicy to indywidualności, ludzie w każdym wieku (w Danone pracują wszystkie aktywne 
zawodowo pokolenia Polaków), o różnych ambicjach. Rozwijają się i zmieniają, także dzięki Dano-
ne. W firmie tworzą formalne i nieformalne grupy. Dodatkowo struktura biznesu Danone zwiększa 
kompleksowość geograficzną i operacyjną: mamy dwie fabryki, pracowników Działu Sprzedaży 
w całej Polsce i pracowników w biurze w Warszawie. Ponad 90% naszych pracowników pochodzi 
z rynku lokalnego. Dużym wyzwaniem jest więc, z jednej strony, zindywidualizowane podejście do 
potrzeb różnych grup, a z drugiej – zapewnienie spójnych polityk i praktyk wynikających ze stan-
dardów Danone Way.

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW

1373 1327
2010 2011

1281
2012*

Wyjątkowe miejsce pracy to takie, w któ-
rym ludzie osiągają założone wyniki, 
z  których mogą być dumni; są doce-
niani; czują, że ich opinie mają znacze-
nie; są szanowani i mają możliwość speł-
niania swoich pasji. Aby to osiągnąć, 
wyznaczyliśmy cztery obszary, na których 
chcemy się skoncentrować:

1.  Zdrowie i równowaga (opieka me-
dyczna dla wszystkich, dofinanso-
wanie sportu, rozwijanie polityki
firmy przyjaznej rodzinie, prowadze-
nie akcji dotyczących zdrowego stylu 
życia i odżywiania oraz równowagi 
praca–życie prywatne). 

2. Rozwijanie kultury organizacyjnej pro-
mującej otwartość i  różnorodność 
w miejscu pracy (formy dialogu z pra-
cownikami: od badań satysfakcji po 
intranetowe platformy i fora, łączenie 
pokoleń i stylów życia). 

3. Wspieranie rozwoju w zgodzie z  in-
dywidualnymi potrzebami i zapo-
trzebowaniem firmy (indywidualne 
podejście do planów rozwojowych 
definiowanych z pracownikiem).

4. Samorealizacja (znaczący pozytyw-
ny wpływ każdego z pracowników 
Danone na biznes, społeczeństwo 
i środowisko).

Patrząc 
w przyszłość: 
wizja 2050
Nasza strategia jest bliska założeniom 
raportu „Wizja zrównoważonego roz-
woju dla polskiego biznesu 2050”, 
która w części „Kapitał ludzki” mó-
wi, że pracownicy, będąc aktywem 
trudnym do skopiowania przez kon-
kurentów, są istotnym źródłem trwałej 
przewagi konkurencyjnej. Wysokiej 
jakości kapitał ludzki zwiększa efek-
tywność i wydajność pracy, przyczy-
niając się do generowania innowa-
cyjnych rozwiązań zapewniających 
przyspieszenie wzrostu gospodarcze-
go, co w konsekwencji prowadzi do 
poprawy jakości życia. Dokładnie 
w taki sposób myślimy o pracowni-
kach w Danone.

MONIKA DAWID-SAWICKA
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Ekspert ds. rynku pracy 
Dzisiejszy rynek pracy to rynek pracodawcy. Jeśli zestawimy to 
z niepewnością i turbulencjami w gospodarce, łatwo możemy 
dojść do przekonania, że inwestycje w obszarze zasobów ludz-
kich mogą poczekać. Mogą? Rozwój firm zależy od ich zdolności 
budowania przewagi konkurencyjnej. Za nowoczesnymi tech-
nologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami zawsze stoją ludzie. 
Ta prosta prawda jest niestety często pomijana w wielu firmach, 
które nadal zbyt mało uwagi poświęcają tworzeniu dobrego miej-
sca pracy. Widzę niewiedzę lub niewiarę w to, że takie działania 
przekładają się na realne wyniki firmy. Większą niż kiedyś wagę 
przywiązuje się do wdrażania praktyk zapewniających równowa-
gę pomiędzy pracą i życiem prywatnym czy rozwiązań prorodzin-
nych, ale te zmiany zachodzą zdecydowanie zbyt wolno.
Ciągle mało też na naszym rynku rozwiązań dotyczących 
budowania skutecznych zespołów międzypokoleniowych 
i międzynarodowych. 
Dobre praktyki stosowane przez kilka firm nie rozwiążą problemów 
całego rynku pracy, ale mogą zapoczątkować zmiany w myśle-
niu o wadze i potrzebie tworzenia dobrego miejsca pracy i kultury 
budowania odpowiedzialnego biznesu. Firma Danone może 
mieć wpływ i realnie odpowiedzieć na te wyzwania, promując 
rozwiązania, które stosuje.

MAGDA DYBSKA-TABOR
Dyrektor ds. Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi
Dział HR powinien postawić sobie 
dwa najważniejsze cele: priory-
tetem jest rozwój przywództwa 
liderów w organizacjach, a co
za tym idzie – rozwój talentów 
oraz wzmacnianie zaangażowa-
nia pracowników i budowanie 
wyjątkowego miejsca pracy. 
Zadanie jest coraz trudniejsze, 
ponieważ już teraz organizacje 
tworzą cztery pokolenia pracow-
ników, których oczekiwania za-
wodowe, ambicje, podejście do 
pracy oraz sam sposób pracy są 
inne. Dlatego konieczna staje się 
umiejętność zarządzania różno-
rodnością i zarządzania zmianą.
Odpowiedzialne zarządzanie to 
coś więcej niż zapewnienie bez-
pieczeństwa, zdrowia i rozwoju.
To włączanie ludzi do współtwo-
rzenia strategii rozwoju biznesu 
i strategii społecznej odpowiedzial-
ności oraz ich wdrażania. Dlatego 
zapraszamy pracowników, aby 
zgłaszali pomysły działań w waż-
nych dla nich i firmy obszarach, 
by sugerowali, co jeszcze można 
udoskonalić wokół nich. 
Chcemy, by Danone był organi-
zacją nas wszystkich. Takie wyzwa-
nia stawiamy sobie w Danone.

Tworzymy wyjątkowe miejsce 
pracy i rozwoju oraz angażujemy 
pracowników w odpowiedzialne 
zarządzanie biznesem.

Filar: 

Cel: 
Danone jest wyjątkowym 
miejscem pracy i rozwoju, 
w którym pracownicy 
angażują się w budowanie 
odpowiedzialnego biznesu.

Pracownicy to podstawa

2010237 1136

2011233 1094

2012*230
Stanowiska
kierownicze

1051
Stanowiska

niekierownicze

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW 
W ROZBICIU NA KIEROWNIKÓW 
I POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

2010136 1237

2011113 1214

2012*112

Czasowy

1169

Nieokreślony

RODZAJ UMOWY O PRACĘ (CZASOWA, 
NA CZAS NIEOKREŚLONY)

* Dane za I–VI 2012
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Warszawa fabryka Bieruń fabryka Siły sprzedaży Pozostali

20101362 11
20111324 3
2012*1278

Cały etat

3
Część etatu

WYMIAR PRACY

201011 67
201128 119
2012*27 65

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA PŁEĆ 
(DOTYCZY ZATRUDNIONYCH NA UMOWY STAŁE)

20103,1% 7,6%

20117,8% 13,8%

2012*7,7% 7,8%

WSKAŹNIK FLUKTUACJI W PODZIALE NA PŁEĆ

Wskaźniki dotyczące zatrudnienia w Danone

20101362 11
20111324 3
2012*1278

Cały etat

3
Część etatu

WYMIAR PRACY

201011 67
201128 119
2012*27 65

ŁĄCZNA LICZBA ODEJŚĆ PRACOWNIKÓW 
W PODZIALE NA PŁEĆ (DOTYCZY

ZATRUDNIONYCH NA UMOWY STAŁE)

20103,1% 7,6%

20117,8% 13,8%

2012*7,7% 7,8%

WSKAŹNIK FLUKTUACJI 
W PODZIALE NA PŁEĆ

* Dane za I–VI 2012
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Jeśli efektywnie zbudujemy podstawy, rezultatem będzie 
prawdziwe, głębokie zaangażowanie pracowników

– pasja dla Danone: pracownik ma poczucie speł-
nienia, samorealizacji. Jest ambasadorem Danone.

Pracownik jest właścicielem swojego obszaru 
odpowiedzialności. Stawiamy na ciągłe do-

skonalenie: postaw, wiedzy i umiejętności 
ludzi, ale także procesów, struktur i spo-

sobów współpracy. Wszystko w kulturze 
przywództwa CODE – każdy jest lide-

rem, który zaczyna zmianę od siebie.

Zaczynamy od zagwarantowania 
pracownikom spraw podstawo-

wych: pracownik jest traktowa-
ny uczciwie i z szacunkiem 

w bezpiecznym oraz zdro-
wym miejscu pracy.

Jeśli efektywnie zbudujemy podstawy, rezultatem będzie 
prawdziwe, głębokie zaangażowanie pracowników

– pasja dla Danone: pracownik ma poczucie speł-
nienia, samorealizacji. Jest ambasadorem Danone.

Pracownik jest właścicielem swojego obszaru 
odpowiedzialności. Stawiamy na ciągłe do-

skonalenie: postaw, wiedzy i umiejętności 
ludzi, ale także procesów, struktur i spo-

sobów współpracy. Wszystko w kulturze 
przywództwa CODE – każdy jest lide-

rem, który zaczyna zmianę od siebie.

Zaczynamy od zagwarantowania 
pracownikom spraw podstawo-

wych: pracownik jest traktowa-
ny uczciwie i z szacunkiem 

w bezpiecznym oraz zdro-
wym miejscu pracy.

Otwarty dialog
Przejrzyste zasady wynagradzania

Klarowne cele, role i odpowiedzialności
Uczciwość i szacunek: Równe szanse
Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy

Przywództwo
Rozwój dla wszystkich
Ciągłe doskonalenie

Pasja 
dla 

Danone

BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
Każdy pracownik ma w rocznych celach wskaźnik AFR (Accident 
Frequently Rate), który mówi o liczbie wypadków w całej firmie 
w porównaniu z liczbą przepracowanych godzin. W ten sposób 
budujemy poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje 
i współpracowników. 

Budowanie 
zaangażowania 
pracowników

Bezpieczne i zdrowe 
miejsce pracy

Co to jest WISE? 
Wdrożyliśmy spójny system zarządzania bezpieczeństwem WISE (Work 
In Safe Environment – praca w bezpiecznym środowisku). System skupia 
się na prewencji, czyli zapobieganiu nieszczęśliwym zdarzeniom, które 
mogą doprowadzić do wypadku. 12-elementowy program powstał przy 
współpracy z firmą DuPont. Pod koniec 2008 r. dołączyliśmy 13. element, 
obejmujący firmy zewnętrzne.

System organizacji bezpieczeństwa:
• Komisja BHP, której przewodniczy Dyrektor Personalny.
• Trzy Centralne Komitety Bezpieczeństwa w fabrykach w Warszawie, 

Bieruniu oraz dla Działu Sprzedaży.
• 25% pracowników w formalnych komisjach i podkomitetach 

tematycznych.

Ich zadaniem jest m.in. tworzenie wizji i efektywnych strategii, monitoring 
wskaźników, podejmowanie decyzji, inicjowanie projektów. Aby stale pod-
nosić świadomość i motywację, wydajemy atrakcyjne materiały eduka-
cyjne i organizujemy wiele szkoleń, spotkań oraz wydarzeń specjalnych 
dotyczących prewencji i postępowania w sytuacjach zagrożeń. Obejmują 
one pracowników Danone i firm zewnętrznych współpracujących z nami, 
poruszając różnorodną tematykę bezpieczeństwa w pracy, domu, ruchu 
ulicznym, na wakacjach, taką jak: pierwsza pomoc przedmedyczna, za-
grożenia pożarowe, chemiczne, elektryczne, drogowe, ergonomia pracy.

Widoczne
zaangażowanie

kierownictwa

Organizacja
 BHP

Audyty

Specjaliści
ds. BHP

Standardy

Badanie 
przyczyn 
wypadków

Motywacja

Polityka 
bezpieczeństwa

Odpowiedzialność 
przełożonych

Podwykonawcy

Szkolenia
i rozwój

Cele 
i zadania Komunikacja

kierownictwa
wypadków

Audyty

i zadania

Specjaliści
ds. BHP Motywacja

KomunikacjaKomunikacja

Standardy

Odpowiedzialność 

Bazując na Danone Way i wyzwa-
niach dotyczących biznesu i  lu-
dzi, zbudowaliśmy Strategię HR 
na lata 2010–2012: Budowanie 
zaangażowania pracowników 
i tworzenie wyjątkowego miej-
sca pracy i rozwoju. Bardzo 
dobrze oddaje ją pirami-
da – od  fundamentów
po pasję.

ELEMENTY SYSTEMU WISE

LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH BHP
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EFEKTY WIDAĆ GOŁYM OKIEM: 
9 KWIETNIA 2012 R. MINĘŁO 
3000 DNI BEZ WYPADKU 
W BIURZE W WARSZAWIE, 
A W KAŻDEJ Z FABRYK PADŁ 
REKORD W LICZBIE PONAD 
600 DNI BEZ WYPADKU.  
91% PRACOWNIKÓW UWAŻA, 
ŻE ICH MIEJSCE PRACY 
JEST BEZPIECZNE.

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz edukacja pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy i poza nim to nasz obowiązek. 
Jako firma dostarczająca zdrowe produkty dbamy również o zdrowie
naszych pracowników. 

* Dane za I–VI 2012
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JAROSŁAW SZARZEWICZ
Dyrektor fabryki w Warszawie
Większość wypadków przy pracy wynika 
z niewłaściwych zachowań, dlatego sku-
piamy się na zachowaniach i nawykach. 
Zachowania zmieniają się na lepsze od 
momentu zaangażowania pracowników 
do pracy w podkomitetach WISE, przyzna-
nia każdemu pracownikowi celu, jakim 
jest wskaźnik AFR, czy też przeprowadzania 
rozmów o bezpieczeństwie, czyli możliwo-
ści zwrócenia uwagi koledze/koleżance/
pracownikowi firmy zewnętrznej, gdy ta 
osoba nie pracuje zgodnie z podstawowymi 
zasadami BHP (tzw. miniaudyty). Dodatkowo 
pracownicy zgłaszają, jak również sami
eliminują, ryzyko występujące w miejscach 
ich pracy. Codziennie jest to tematem 
spotkań, podczas których omawiamy wyniki 
fabryki przy tablicach FDS (Factory Driving 
System – System Zarządzania Fabryką).

 

Safety Dialog, czyli porozmawiajmy 
o bezpieczeństwie

Według statystyk aż 96% wypadków przy pracy wynika z niewłaściwych 
zachowań samych pracowników, a jedynie 4% to konsekwencja pro-
blemów ze sprzętem czy innymi czynnikami zewnętrznymi. Wierzymy 

jednak, że każdemu wypadkowi można zapobiec, dlatego w Danone 
zwracamy szczególną uwagę na podnoszenie świadomości pracowni-

ków. Jednym z takich elementów jest Safety Dialog, czyli Rozmowa 
Bezpieczeństwa, podczas której przełożony nie tylko przedstawia 

pracownikowi podstawowe zasady Polityki Bezpieczeństwa obowiązu-
jącej w firmie, Złote i Kardynalne zasady, ale i zadaje mu pytania o to, 

jak postrzega on kwestie BHP na swoim stanowisku i czy wie, jak można 
zgłaszać potencjalne lub realne zagrożenia. W fabryce w Warszawie 
taka akcja została przeprowadzona w 2011 r. Ponieważ zauważyliśmy 
efekty (pracownicy dużo sprawniej zaczęli sami rozwiązywać drobne 

problemy i zapobiegać zagrożeniom), w 2012 r. Liderzy Zespołów w fa-
bryce odbywają spotkania indywidualne z pracownikami na temat 

bezpieczeństwa dwa razy w roku.

Globalne 
porozumienie
W 2011 r. Danone podpisał porozumie-
nie z U.I.T.A. (The International Union of 
Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Ca-
tering, Tobacco and Allied Workers’ As-
sociations) w sprawie ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, warunków pracy i stre-
su. Jego efektem jest deklaracja, że dy-
rekcja każdej spółki należącej do Dano-
ne na świecie powinna określić, wdrożyć 
i okresowo weryfikować stosowanie spój-
nej polityki w dziedzinie bezpieczeństwa, 
ochrony zdrowia i środowiska pracy swo-
ich pracowników, wszystko to zaś w poro-
zumieniu z organizacjami związkowymi 
lub innymi instytucjami reprezentującymi 
pracowników.
Działania objęte porozumieniem mają 
na celu ochronę zdrowia pracowników, 
zapobieganie wypadkom i obrażeniom, 
które wynikają z wykonywanej pracy, 
są związane z pracą lub mają miejsce 
w trakcie pracy. Wdrożenie porozumie-
nia w Polsce zostało zaplanowane 
na drugą połowę 2012 r.

ZDROWIE PRACOWNIKÓW
Chcąc nadać nowy wymiar pojęciu „dbanie o pracowników”, 
w Danone postawiliśmy na promowanie wśród nich zdrowego 
trybu życia. Widać już pierwsze efekty naszych starań – w ba-
daniu opinii przeprowadzonym w 2011 r., w którym zadajemy 
pytanie na temat m.in. satysfakcji z kwestii dotyczących dbania 
o zdrowie i budowania zdrowego środowiska pracy, odnotowali-
śmy 15-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2009.
To nas mobilizuje do dalszych starań. W ramach tych działań 
proponujemy: 

• Prywatną opiekę medyczną dla wszystkich pracowników. 

• Rozwiązania przyjazne rodzinie. To szeroka oferta finansowych 
i pozapłacowych świadczeń, wspierająca rodziny, m.in. poma-
gająca mamom w powrocie do pracy po urodzeniu dziecka. 

• Dofinansowanie aktywności fizycznej: karta Multisport dają-
ca nielimitowany dostęp do ok. 1000 obiektów sportowo-rekre-
acyjnych na terenie całego kraju. W pakiecie usług znajdują 
się także porady dietetyczne.

• Zdrowe odżywianie: specjalne wersje menu, tworzone wraz
z firmą Sodexho, a także edukacja pracowników w formie 
zabawy, broszur na temat prawidłowych zasad odżywiania, 
w tym roli naszych produktów w zdrowej diecie.

 Dan Cares, czyli zdrowie 
w centrum uwagi

Chcąc wzmocnić realną troskę o zdrowie naszych 
pracowników, wdrożyliśmy program Dan Cares, którego

celem jest objęcie wszystkich, czyli ok. 1300, zatrudnionych 
w firmie osób z całego kraju prywatną opieką medyczną 

(wcześniej oferta była dostępna dla 46% pracowników). Od 
1 kwietnia 2011 r. każda osoba zatrudniona na umowę 

o pracę w Danone ma dostęp do bezpłatnej prywatnej 
opieki medycznej w zakresie wykraczającym poza kwestie 

medycyny pracy – w Medicover lub LUX-MED. Zmiany obej-
mują także możliwość dokupienia dodatkowych usług: opie-
ki dla rodziny, partnera, a nawet dla rodziców czy dziadków. 
Istnieje również możliwość wykupienia opieki stomatologicz-
nej. Uruchomiliśmy również Fundusz Szpitalny dla osób, któ-

rych stan zdrowia wymaga hospitalizacji. Jego celem jest 
wsparcie finansowe operacji oraz umożliwienie wykonania 

lub zdecydowane przyspieszenie terminu tych operacji.

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
W BIERUNIU
O opiece medycznej dostępnej dla wszystkich 
Wszyscy niemal codziennie obserwujemy jakość i do-
stępność opieki medycznej w Polsce. Każda inicjatywa 
pracodawcy zmierzająca do tego, aby pracownik miał 
szeroki i prawie nieograniczony dostęp do usług me-
dycznych, może być oceniana pozytywnie. Ważne jest 
jednocześnie, aby usługi medyczne były na odpowied-
nim poziomie. Słyszymy wiele pozytywnych opinii 
od osób, które skorzystały z usług LUX-MED-u. Bardzo 
ciekawy i potrzebny, jak już pokazało życie, jest Fundusz 
Szpitalny. Dostępność oraz wysoki poziom opieki me-
dycznej przynosi korzyści obu stronom: pracownikowi, 
ale też pracodawcy.

LICZBA WYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z PRACĄ**

2010 

2011 

2012* 

*   Dane za I–VI 2012
**  W raportowanym okresie nie było 

żadnych wypadków śmiertelnych

Sprzedaż
fabryka Warszawa

* Dane za I–VI 2012
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Opieka medyczna – opieka medyczna dla każdego pracownika

Zastrzyk gotówki – „choinkowe”

Zastrzyk gotówki – możliwość wzięcia pożyczki na zakup/remont

Przyjazne miejsce pracy – stołówka w pracy

Ubezpieczenie – ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków 
(NNW)

Firma Przyjazna Rodzinie – mikołajkowe prezenty dla dzieci

Czas wolny – dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników

Czas wolny – dofinansowanie do kart sportowych Multisport

Przyjazne miejsce pracy – możliwość korzystania z usług 
dostawców: poczta/kurier/myjnia samochodowa w miejscu pracy

Opieka medyczna – możliwość dokupienia po preferencyjnych 
cenach pakietów medycznych dla swoich bliskich (dzieci, 
partner, pakiety senior)

Dane z Badania opinii pracowników na temat benefitów, 2012

Które z benefitów Danone 
cenisz najbardziej? (zaznacz 
maksymalnie 10 benefitów)

WYZWANIA 
NA PRZYSZŁOŚĆ 
Obecnie ponad 14% 
naszych pracowni-
ków to osoby powy-
żej 50. roku życia. Duża 
grupa pracuje w fabry-
kach, dlatego elimino-
wanie prac fizycznych 
i przekwalifikowywania 
naszych pracowników 
tak, aby mogli realizo-
wać się na różnych sta-
nowiskach w obszarze 
operacyjnym, jest dla 
nas jednym z prioryte-
tów na przyszłość. In-
westycje zrealizowane 
w Bieruniu (m.in. pa-
letyzator eliminujący 
wymagające wysiłku 
prace ręczne czy no-
woczesna kotłownia 
pozwalająca pracow-
nikom zdobyć nowe 
umiejętności) pokazu-
ją, że to właściwy kie-
runek. Obecnie nie 
mamy specjalnych 
programów emery-
talnych. W przyszłości 
ważnym wyzwaniem 
będzie doskonalenie 
rozwiązań, które wspie-
rają ciągłość zatrud-
nienia, programów 
profilaktycznych, do-
tyczących wybranych 
chorób cywilizacyj-
nych, równowagi 
życiowej czy radzenia
sobie ze stresem.

Sztafeta 
Zdrowia

W 2010 r. w Warszawie i Bieru-
niu zaprosiliśmy pracowników 
na Sztafetę Zdrowia, w której 
startowali nasi Superbohate-
rowie – Piękna Aorta,
Super Kostek, Kapitan Snake 
i Odporniak. W ten innowa-
cyjny sposób propagowali-
śmy wiedzę, jak można dbać 
o odporność, układ trawien-
ny, a także kształtować prawi-
dłową postawę ciała i obni-
żyć poziom cholesterolu we 
krwi. Imprezy były też okazją 
do budowania wiedzy
o działaniu naszych produk-
tów funkcjonalnych.

Siła sportowej rywalizacji
Co dwa lata na całym świecie organizujemy turniej piłki nożnej pracowników: Danoners World 

Cup. Odzwierciedla on wszystkie istotne dla Danone wartości: zdrowie, aktywność fizyczną, 
ducha zespołowego, osiąganie rezultatów w uczciwym stylu, pasję i determinację do sięgania 

po wyjątkowe wyniki. W 2012 r. w finale lokalnym w Bieruniu grało 50 drużyn pracowników spółek 
Danone w Polsce. Wyjątkowe emocje i zaangażowanie udzieliły się kibicom: pracownikom 

i ich rodzinom. Trzy drużyny z Bierunia awansowały do finału światowego w Tokio. 
Po serii zaciętych spotkań finałowych, po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii turnieju, ze złotym 

pucharem do kraju wróciła drużyna polska – Big Proces.

Polityka równego traktowania w miejscu pracy jest dla Danone ważnym elementem kultury organi-
zacyjnej. Pracuje z nami ok. 1300 osób: starszych i młodszych, samotnych i z rodzinami, z dwudzie-

stotysięcznego Bierunia i sto razy ludniejszej Warszawy, z różnych środowisk i grup społecznych. 
Dbamy o zachowanie równego traktowania na wszystkich polach działalności, od polityki pła-

cowej, przez drogi awansu po dostęp do programów pomocowych i benefitów. W 2011 r. roz-
poczęliśmy w fabrykach spotkania podnoszące świadomość i znaczenie różnorodności 

w miejscu pracy. Badania opinii pracowników potwierdzają, że większość z nich uważa, że 
osiągnęliśmy sukces na tym polu: ok. 90% pracowników jest przekonanych, że w firmie nie 

ma dyskryminacji pod względem płci, wieku, pochodzenia etnicznego czy społecznego.

KARTA RÓŻNORODNOŚCI
Jako jedna z pierwszych firm 
w Polsce podpisaliśmy Kartę 

Różnorodności. Patronat 
honorowy nad projektem 

objęli Pełnomocnik Rządu ds. 
Równego Traktowania oraz 

Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Podpisanie Karty miało 

miejsce w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. 
Staramy się integrować 
ludzi z różnych pokoleń 

i z różnym doświadczeniem. 
Chodzi nie tylko o naszych 

pracowników, ale 
i prowadzoną przez nas 

politykę prorodzinną, 
którą realizujemy od wielu 

lat. Regularnie mierzymy 
zarówno fakty, jak 

i percepcję pracowników 
w zakresie zapewniania 

równych szans w miejscu 
pracy. Raportujemy 

i analizujemy wskaźniki 
tzw. Społecznej Karty 

Wyników Danone.

Równe szanse w miejscu pracy

WIEK OSÓB WCHODZĄCYCH 
W SKŁAD CIAŁ NADZORCZYCH
W RAPORTOWANYM 
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Polityka równego traktowania w miejscu pracy jest dla Danone ważnym elementem kultury organi-
zacyjnej. Pracuje z nami ok. 1300 osób: starszych i młodszych, samotnych i z rodzinami, z dwudzie-

stotysięcznego Bierunia i sto razy ludniejszej Warszawy, z różnych środowisk i grup społecznych. 
Dbamy o zachowanie równego traktowania na wszystkich polach działalności, od polityki pła-

cowej, przez drogi awansu po dostęp do programów pomocowych i benefitów. W 2011 r. roz-
poczęliśmy w fabrykach spotkania podnoszące świadomość i znaczenie różnorodności 

w miejscu pracy. Badania opinii pracowników potwierdzają, że większość z nich uważa, że 
osiągnęliśmy sukces na tym polu: ok. 90% pracowników jest przekonanych, że w firmie nie 

ma dyskryminacji pod względem płci, wieku, pochodzenia etnicznego czy społecznego.

POKOLENIA W DANONE

50%

1980 > 20001946 > 1964

1965 > 1979

17%
33%

(% pracowników urodzonych w latach)

* Dane za I–VI 2012
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Od firmy przyjaznej 
mamie do firmy 
przyjaznej rodzinie
Aby wspierać młode matki i ojców, wymyślili-
śmy program Firma Przyjazna Rodzicom. 
Ma on pomagać godzić role rodzica oraz 
pracownika i jest bardzo istotnym elemen-
tem strategii naszej marki. Program począt-
kowo powstał jako zestaw benefitów dla 
mam zatrudnionych w Danone. Z czasem 
jego zakres rozszerzył się na całą rodzinę, 
choć oczywiście mamy są nadal na pierw-
szym miejscu. Zapewniamy im indywidual-
ną opiekę położnej przez cały okres ciąży, 
porodu i po nim. Przyszła mama może też 
skorzystać z prywatnego porodu rodzinne-
go, po którym czeka ją wydłużony o cztery 
tygodnie urlop macierzyński. Po powrocie 
do pracy gwarantujemy jej półroczny okres 
ochrony zatrudnienia. Dla ojców przewi-
dzieliśmy dodatkowy dzień płatnego urlo-
pu ponad to, co wynika z obowiązujących 
przepisów. 
Firma pokrywa również koszty szczepień prze-
ciwko pneumokokom dzieciom w wieku poni-
żej 2. roku życia, których mama bądź tata są 
zatrudnieni na umowę o pracę. Rodzic może 
także liczyć na upominek dla malucha w po-
staci specjalnych bonów do sklepów Smyk. 
Każdy pracownik, który zarabia poniżej 
1600 złotych brutto na członka rodziny 
(nie liczymy przy tym zarobków współmałżon-
ka, nagród okolicznościowych czy premii), 
może liczyć w sierpniu na dodatkowe dofi-
nansowanie wyprawki szkolnej dla każdego 
ze swych dzieci w wieku szkolnym (od 6. do 
18. roku życia). Przygotowujemy również pacz-
ki świąteczne dla dzieci. Rodzice wykonujący 
prace biurowe i administracyjne mają 
możliwość ustalenia elastycznego czasu 
pracy. Organizujemy także dni rodzinne 
w fabrykach.

WYSOKOŚĆ 
WYNAGRODZENIA 
PRACOWNIKÓW 
NAJNIŻSZEGO SZCZEBLA 
W STOSUNKU 
DO PŁACY MINIMALNEJ 
NA DANYM RYNKU

137%

133%

141%
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W Badaniu opinii pracowników w 2011 r. 
97% osób potwierdziło, że ich obowiąz-
ki zawodowe i  zakres odpowiedzialno-
ści są dla nich w pełni jasne i zrozumiałe. 
90% potwierdza, że to samo dotyczy ce-
lów firmowych. 79% pracowników wie, jak 
ustalana jest wysokość ich wynagrodzenia.
To wynik klarownego systemu zarządzania 
przez cele oraz obiektywnego i przejrzyste-
go systemu wyceny stanowisk (od 2010 r. 
dotyczy to wszystkich stanowisk). O 15% 
w stosunku do 2009 r. wzrosło poczucie, że 
wynagrodzenia w Danone są porównywal-
ne lub wyższe niż w innych firmach z branży.

Przychód ze sprzedaży netto
Zysk z działalności operacyjnej
Płynność finansowa

CELE KAŻDEGO PRACOWNIKA
SĄ PODZIELONE NA 3 KATEGORIE
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Od 2010 r. w Danone każdy pracownik, z członkami Zarządu na czele, w ramach swoich celów rocznych ma 
wyznaczone zarówno cele indywidualne (lub zespołowe), jak i tzw. cele firmowe: ekonomiczne i społeczne.

Wynika to ze strategii Danone, tzw. Podwójnego Zobowiązania, która zakłada, że obok dbania o wyniki eko-
nomiczne organizacji równie ważna jest troska o społeczeństwo, środowisko naturalne i jego zasoby. Takim 

działaniem budujemy poczucie odpowiedzialności za wspólne, a nie tylko indywidualne czy zespołowe 
cele, a także świadomość pracowników, co jest priorytetem dla firmy i jakie są powiązania między ich 

codzienną pracą, efektywnością a zyskownością firmy.

Klarowne cele, role i odpowiedzialności. 
Przejrzysty system wynagradzania

Otwarty dialog

Kluczowe platformy komunikacyjne zbudowa-
liśmy zgodnie z wartością „bliskość”, stawiając 
na bezpośrednie spotkania: roczne wszystkich 
kierowników w firmie, comiesięczne Zarządu 
z pracownikami, regularne działowe i zespołowe.
Do komunikacji wewnętrznej wykorzystujemy 
intranet, mailingi, plakaty, monitory LCD, tabli-
ce informacyjne w fabrykach i na platformach 
sprzedażowych. Wspieramy interaktywne formy 
komunikacji – rozwijamy wewnętrzną między-
narodową społecznościową platformę komu-
nikacji. Organizujemy akcje wokół istotnych pro-
gramów i wydarzeń: konkursy, pikiety, warsztaty 
i pikniki tematyczne. Budowanie otwartego dia-
logu to danie szansy pracownikom na zadanie 
pytań, podzielenie się pomysłami i wyrażenie 
opinii. Od 2005 r. najważniejszym narzędziem 

jest dla nas badanie opinii pracowników. Fre-
kwencja i przekonanie, że kierownictwo liczy się 
z opiniami ludzi oraz przekłada je na działania, 
rosną z badania na badanie (w 2011 r. ankieto-
wanych było 1131 pracowników). Badanie jest 
dobrowolne, poufne i anonimowe. Przeprowa-
dza je niezależna firma zewnętrzna – Towers Wat-
son, a wyniki są przedstawiane pracownikom 
i analizowane przez kierownictwo. Na poziomie 
firmy, i w każdym z działów, powstają grupy ro-
bocze opracowujące plany działań. Prowadzi-
my też oddzielne ankiety tematyczne. W intra-
necie stworzyliśmy sekcję, gdzie pracownicy 
mogą anonimowo zadać pytania dotyczące 
naszego biznesu, na które odpowiada Zarząd.
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Od 2010 r. w Danone każdy pracownik, z członkami Zarządu na czele, w ramach swoich celów rocznych ma 
wyznaczone zarówno cele indywidualne (lub zespołowe), jak i tzw. cele firmowe: ekonomiczne i społeczne.

Wynika to ze strategii Danone, tzw. Podwójnego Zobowiązania, która zakłada, że obok dbania o wyniki eko-
nomiczne organizacji równie ważna jest troska o społeczeństwo, środowisko naturalne i jego zasoby. Takim 

działaniem budujemy poczucie odpowiedzialności za wspólne, a nie tylko indywidualne czy zespołowe 
cele, a także świadomość pracowników, co jest priorytetem dla firmy i jakie są powiązania między ich 

codzienną pracą, efektywnością a zyskownością firmy.

WYSOKOŚĆ  WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW  NAJNIŻSZEGO SZCZEBLA 
 W STOSUNKU  DO PŁACY MINIMALNEJ  NA DANYM RYNKU
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44 56 201249 51
201137 63 201254 46

W 2012 R. V. 2011 R. ZWIĘKSZYLIŚMY ODSETEK KOBIET NA WIĘKSZOŚCI 
STANOWISK, ZWŁASZCZA NA WYŻSZYCH SZCZEBLACH KIEROWNICZYCH
– POZIOMY KLASYFIKACJI STANOWISK 8 I 7 (W %).

* Dane za I–VI 2012

ANNA BOJANOWSKA 
Koordynatorka ds. Kadr i Płac 
Pierwszy raz mamą zostałam kilka lat temu, zanim 
dołączyłam do Danone, mam więc świetne porówna-
nie, jak to jest z programem Firma Przyjazna Rodzinie 
i bez niego. W maju 2011 r. urodziłam drugie dziecko. 
Tym razem przed porodem korzystałam z bardzo
dobrej opieki lekarza Medicover. Możliwość powrotu 
do pracy na początku na 6 godzin i elastyczne go-
dziny pracy pozwoliły mnie i mojej córce na bardzo 
komfortową adaptację do nowej sytuacji. Najważniej-
szy był jednak dla mnie prywatny poród w Medicover: 
po raz drugi wystąpiły u mnie te same komplikacje 
zdrowotne, jednak profesjonalizm, sprzęt, czas reakcji, 
fizyczny i psychiczny komfort, który tym razem zapew-
nili mi lekarze, były bezcenne.

Spotkania Zarządu 
z pracownikami
– osobiście 
lub online
Rozwój nowoczesnych technologii spra-
wił, że dotychczasowe kwartalne spotka-
nia Zarządu z pracownikami, na których 
prezentowane były wyniki firmy, kluczowe 
projekty i plany działania, w 2012 r. zastą-
pione zostały comiesięczną transmisją 
spotkań. Wszyscy pracownicy biura i fa-
bryki w Warszawie uczestniczą w spotka-
niu z Zarządem, a dzięki transmisji online 
mogą do nich dołączyć w czasie rzeczy-
wistym osoby zatrudnione poza biurami 
(nagrania później dostępne są w intrane-
cie). Film jest też narzędziem dla Liderów 
Zespołów do pokazania kontekstu przy 
omawianiu wyników i planów zespołu.

Ważne, by nasi pracownicy znali nie tylko własne obowiązki, ale też strategię 
i priorytety firmy, plany swoich i innych działów oraz by mieli dostęp do informacji 
na temat wyników biznesowych firmy1. Najważniejsze jest dla nas budowanie 
dialogu – pełnej dwustronnej wymiany informacji poprzez zaangażowanie 
Zarządu i Liderów Zespołów.

1 O istotnych zmianach operacyjnych informujemy pra-
cowników przynajmniej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
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Rozmawiamy 
ze związkami 
zawodowymi 
Jednym ze sposobów angażowania pracowników 
w tworzenie wyjątkowego miejsca pracy i osią-
ganie celów biznesowych jest dialog między ich 
przedstawicielami a pracodawcą. W Danone
działają trzy organizacje pracowników: Zakładowa 
Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”,
ZOZ NSZZ Pracowników Danone i Związek Zawodo-
wy Pracowników Zmianowych w Spółce Danone 
w Bieruniu. Wypracowaliśmy sytuację, która zapo-
biega występowaniu zagrożenia swobody zrze-
szania się i prawa do sporów zbiorowych. Związki 
przyczyniły się m.in. do wypracowania umów zbio-
rowych, którymi obecnie jest objętych 100% pra-
cowników. Dbamy, aby przedstawiciele związków 
znali aktualną sytuację ekonomiczną firmy, osią-
gnięcia fabryk, marek produktów, działanie kana-
łów dystrybucji i mieli świadomość realizowanych 
projektów mających wpływ na organizację pracy. 
Związki zawodowe traktowane jako partner, dzię-
ki rozumieniu priorytetów firmy i jej sytuacji, mogą 
działać w interesie całej organizacji.

Budując zaangażowanie pracowników, staramy się, 
by czuli się odpowiedzialni za swoje obszary działania. 

Rozwijamy, wspieramy i umacniamy zapał, innowa-
cyjność i kompetencje ludzi. Wdrażamy rozwiąza-

nia organizacyjne, struktury i procesy ułatwiają-
ce przejmowanie inicjatywy przez pracowników. 

Najlepiej odzwierciedla to idea ciągłego do-
skonalenia. Rezultat to wzrost satysfakcji zawo-

dowej pracowników i wyników firmy.

Ciągłe doskonalenie

KRZYSZTOF DROZDYK
Inżynier komórki: proces serki 
Po dziewięciu miesiącach pracy czuję się członkiem 
ambitnego zespołu. Uważam, że struktura komórkowa 
przyniosła procesowi produkcji serków same korzyści. 
Lider na swojej zmianie ma wsparcie elektromechanika, 
co powoduje szybszą reakcję na problemy. Sprawniej 
działa system prewencji i wdrażanie nowych pomy-
słów. Mam okazję uczyć się czegoś i dzielić się wiedzą. 
Świadomość autonomii i odpowiedzialności sprzyja 
skupieniu się na małym obszarze, ale na wielu polach: 
budżecie, stratach, nowych projektach. 

IWONA SOŃTA
Lider zmiany: komórka Danonki
Od wprowadzenia nowej struktury nauczyliśmy się 
współpracować w naszych nowych zespołach, zarzą-
dzać przydzielonymi nam obszarami. Mamy poczucie, 
że jesteśmy gospodarzami na tych obszarach i czujemy 
się za nie odpowiedzialni. Staramy się doskonalić i po-
prawiać współpracę międzykomórkową i międzydzia-
łową, by jak najlepiej funkcjonować jako jeden duży 
zespół, czyli fabryka w Bieruniu.

DARIUSZ GAWĘDA
Lider zmiany: komórka Activia
Rok 2012 to rok zmian i wyzwań w moim życiu zawo-
dowym. Rzeczywistość pokazała, że rola lidera jest 
wymagająca. Odpowiedzialność za zespół, szybkość 
podejmowania decyzji to duże wyzwanie. Wiele celów 
udało mi się osiągnąć, ale jednocześnie wiem, ile 
jeszcze przede mną pracy. Mając jednak tak zaanga-
żowaną i zgraną drużynę, wiem, że osiągniemy każdy 
wytyczony cel.

              

DaMaWay, czyli budowanie 
autonomicznego zespołu
Na sukces składa się praca zespołu, dlatego od 2010 r. wdra-
żamy DaMaWay (Danone Manufacturing Way) – system za-
rządzania i filozofię pracy wspólną dla fabryk Danone na 
świecie. U jego podstaw leży angażowanie pracowników 
w proces usprawnień. Jednym z filarów systemu jest wprowa-
dzenie przeglądów prewencyjnych sprzętu oraz koncentracja 
na jego poprawie. Odpowiedzialni za to są nie tylko inżynie-
rowie projektujący maszyny, ale też ich operatorzy. W 2010 r. 
w maszynie do produkcji Activii wprowadzono usprawnie-
nia pozwalające zaoszczędzić do 30 tys. zł rocznie na energii 
elektrycznej. Aby osiągnąć te wyniki, konieczna jest współpra-
ca między pracownikami działów często dotąd działających 
w oderwaniu od siebie, co możliwe jest dzięki systemowi edu-
kacji i szkoleń. Na zmianach zyskują i pracownicy, i Danone.

Komórki w fabrykach
W styczniu 2012 r. rozpoczęło się wdrożenie Struktury Komórkowej w fabrykach w Warszawie i Bieruniu, przyłącze-

nie magazynów do fabryk oraz stworzenie centralnej organizacji związanej z inwestycjami. Dzięki tej zmianie 
każdy pracownik może czuć się właścicielem części fabryki. Jednocześnie zmieniamy sposób podejmowania 

decyzji: z „góry w dół” na taki, w którym zapadają one w ramach komórek i na hali produkcyjnej. Fabryki zosta-
ły podzielone na samozarządzające się i autonomiczne zespoły – komórki. Każda ma kierownika, przypisane 

wskaźniki oraz budżet. Większość decyzji zapada na poziomie komórki oraz na najniższych z możliwych 
w danej sytuacji poziomach organizacji. Przełomowe w tak zorganizowanym środowisku jest to, 

że każda komórka ma zasoby umożliwiające jej autonomię w zarządzaniu.

Co pracownicy sądzą na temat możliwości autonomicznego dzia-
łania? W  2011 r. 89% osób deklarowało, że ma wystarczające 
uprawnienia oraz swobodę działania, by dobrze wykonywać pra-
cę; 80% było zadowolonych z  poziomu angażowania ich w  podej-
mowanie decyzji mających wpływ na ich pracę. Osoby na stano-
wiskach kierowniczych mają większe poczucie możliwości zmiany status 
quo. Wyzwaniem dla nas jest wzbudzenie większej odwagi i docenienie 
przykładów działań podejmowanych na każdym poziomie organizacji.

Budując zaangażowanie pracowników, staramy się, 
by czuli się odpowiedzialni za swoje obszary działania. 

Rozwijamy, wspieramy i umacniamy zapał, innowa-
cyjność i kompetencje ludzi. Wdrażamy rozwiąza-

nia organizacyjne, struktury i procesy ułatwiają-
ce przejmowanie inicjatywy przez pracowników. 

Najlepiej odzwierciedla to idea ciągłego do-
skonalenia. Rezultat to wzrost satysfakcji zawo-

dowej pracowników i wyników firmy.

Ciągłe doskonalenie

Co pracownicy sądzą na temat możliwości autonomicznego dzia-

EUGENIUSZ ŚWIĘCICKI 
Przewodniczący Zakładowej 
Organizacji Związkowej 
NSZZ „Solidarność”
Organizacja związkowa bierze udział 
w spotkaniach z Zarządem w Warsza-
wie, a także organizowanych w fabry-
kach. Otrzymujemy na nich informacje 
o firmie i planowanych działaniach, 
prowadzimy dialog na zasadzie 
partnerstwa. Mamy możliwość wpływu 
na decyzje w sprawach dotyczących 
problemów pracowniczych, a nasze 
propozycje są dyskutowane i przyjmo-
wane. Z kolei, działając w Europejskiej 
Radzie Pracowniczej Danone, corocz-
nie spotykamy się z Zarządem Danone 
w Genewie.
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Weź karierę w swoje ręce
W 2012 r. rozpoczęli-
śmy kampanię „Weź 
karierę w swoje ręce”. 
Jej celem była edu-
kacja i zainspirowa-
nie pracowników do 
zarządzania własną 
karierą. Bohaterowie 

to 10 pracowników Danone o różnych drogach 
rozwoju zawodowego. Przez kilka tygodni w biu-
rze, fabrykach i na platformach sprzedażowych 
pojawiały się plakaty z bohaterami kampanii, któ-
rzy dzielili się pomysłami na zawodowy sukces, 
a co tydzień w intranecie można było obejrzeć 
odcinek filmu, w którym opowiadali oni o swoich 
doświadczeniach. Oprócz filmów stworzyliśmy też 
broszurę, z której pracownicy mogli dowiedzieć się 
więcej na temat kariery w Danone i tego, kto i jak 
może im pomóc w jej planowaniu.

Nie bój się podejmować 
trudnych decyzji. Rób to, co 

czujesz, że jest dla ciebie najlepsze, 
i bądź konsekwentny.

Grzegorz Gębski, Sprzedaż

Ufaj innym ludziom i staraj się 
czerpać z ich wiedzy 

i doświadczenia. Zyskasz wtedy 
mądrość, za którą nie trzeba płacić.

Paweł Krokocki, Fabryka w Bieruniu

Zastanów się, co chcesz 
w życiu osiągnąć, do czego 

chcesz dążyć, ale też – czego chcesz 
się nauczyć.

Beata Osowska, Łańcuch Dostaw

CO DZIAŁA W DANONE:
• Indywidualne Plany Rozwoju dla pracowników biura,

kierowników oraz specjalistów w sprzedaży i fabrykach.
• Matryce lub paszporty szkoleń dla pracowników 

fabryk i sprzedaży w terenie.
• Propagowanie różnych form działań rozwojowych, 

gdzie szkolenia to tylko uzupełnienie doświadczeń, 
które można zdobyć przez prowadzenie projektów, 
przejmowanie nowych zadań i odpowiedzialności 
oraz szukanie dobrych praktyk na zewnątrz.

• „Pociąg do rozwoju” – specjalny portal, w którym pra-
cownicy mogą zarządzać swoim rozwojem, planować 
go i monitorować, w tym system TRASa, czyli „Twój Roz-
kład Aktywnego Samorozwoju” z praktycznymi wska-
zówkami, jak rozwijać konkretne kompetencje.

WYZWANIA: 
• Pod koniec 2011 r. rozpoczęliśmy wdrażanie nowego

modelu kompetencji funkcjonalnych dla każdego działu. 
Najbliższy czas to budowanie zrozumienia tych kompe-
tencji przez pracowników, skuteczna ocena i oferta
działań pomagających rozwijać umiejętności niezbędne
do osiągania przełomowych rezultatów biznesowych. 

• Atrakcyjne i efektywne programy rozwoju dla talentów. 
• Rozwój Liderów Zespołów. W 2011 r. zaczęliśmy program 

dla Liderów Zespołów, którzy budują zaangażowanie, 
kształtują nawyki 760 podwładnych. Pomaga on w zdoby-
waniu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i rozwi-
jania ludzi, świadomości biznesowej, prawa pracy, zarzą-
dzania bezpieczeństwem.

Rozwój w Danone to połączenie czterech kluczowych elemen-
tów: postawy, kompetencji, wiedzy i doświadczenia. Bardzo 
ważne jest zachowanie właściwej równowagi pomiędzy pracą 
a tym, co się dzieje poza nią. Pozwala to na zdrowy dystans, dzięki
któremu nasi pracownicy są bardziej skuteczni we wszyst-
kim, co robią w życiu, i przynosi im to większą satysfakcję.

W ramach ciągłego doskonalenia się staramy się dawać naszym pracownikom możliwość 
samorozwoju. Kluczem jest przekonanie, że kariera jest w rękach samego pracownika, choć 

oczywiście może on liczyć na wsparcie swojego szefa i HR Partnera. Nie budujemy sztyw-
nych ścieżek kariery ze stanowiska A do B, wiemy bowiem, że ludzie i stanowiska ewoluują. 

Co więcej, istnieją w Danone przykłady ludzi, którzy sami sobie stworzyli stanowiska 
i role, wnosząc nową, wyjątkową wartość do biznesu.

Rozwój dla wszystkich
W ramach ciągłego doskonalenia się staramy się dawać naszym pracownikom możliwość 

samorozwoju. Kluczem jest przekonanie, że kariera jest w rękach samego pracownika, choć 
oczywiście może on liczyć na wsparcie swojego szefa i HR Partnera. Nie budujemy sztyw-
nych ścieżek kariery ze stanowiska A do B, wiemy bowiem, że ludzie i stanowiska ewoluują. 

Co więcej, istnieją w Danone przykłady ludzi, którzy sami sobie stworzyli stanowiska 
i role, wnosząc nową, wyjątkową wartość do biznesu.

Zarządzanie 
karierą i rozwojem  

92,9%

93,6% b.d.

2010 2011 2012***

Co pomaga 
w karierze?
Bohaterowie kampanii 
„Weź karierę w swoje ręce” radzą:

SATYSFAKCJA 
PRACOWNIKÓW ZE SZKOLEŃ 
W LATACH 2009–2011 
WZROSŁA Z 70% DO 82%, 
A Z MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 
Z 55% DO 68%.

* Dane za I–VI 2012

**Na podstawie obecnie dostępnych danych brak możliwości podziału pracowników wg płci. 
Planowany jest monitoring wskaźnika z takim podziałem w przyszłości.
*** Dane liczone na koniec roku.

ODSETEK PRACOWNIKÓW PODLEGAJĄCYCH REGULARNYM OCENOM JAKOŚCI 
PRACY I PRZEGLĄDOM ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJ**
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Bardzo ważne jest dla 
nas to, żeby pracownicy 

znajdowali w  Danone sa-
tysfakcję i  spełnienie. Zarów-

no zawodowe, jak i coś więcej.
Nazwaliśmy to pasją i samorealizacją.

W  badaniu opinii 69% pracowników 
stwierdziło, że praca daje im poczucie 

osobistego spełnienia. 

Mamy nadzieję, że rezultatem naszych działań, 
teraz i w przyszłości, będzie stan, w którym jeszcze 

więcej pracowników będzie ambasadorami Danone: 
naszych marek, miejsca pracy, programów społecznych 

i ekologicznych, a także więcej pracowników odkryje moż-
liwość samorealizacji poprzez wolontariat oraz zaangażuje

w niego swoich partnerów biznesowych, rodziny i przyjaciół (wię-
cej o wolontariacie pracowniczym na s. 44–45).

Wyjątkowe zaangażowanie pracowników jest szczególnie ważne w czasach, 
gdy wyzwania ekonomiczne, zmiany w strukturze handlu detalicznego, optymizm 

konsumentów nie sprzyjają dużym wzrostom biznesu w sektorze FMCG.

ŁUKASZ TRZESZCZKOWSKI
Specjalista ds. Budowania 

Wizerunku Pracodawcy
Bardzo istotnym elementem 

budowania naszego wizerunku 
jako pracodawcy jest pro-

mocja wartości oraz postaw 
liderskich Danone wśród stu-

dentów i absolwentów. Poprzez 
różnorodne projekty promuje-

my przedsiębiorczość i usta-
wiczny rozwój oraz dzielimy się 

wiedzą. Dzięki całodniowym 
warsztatom „Biznes w Praktyce” 

już ponad 600 osób zdobyło 
w naszym biurze powszechnie 

niedostępną na rynku praktycz-
ną wiedzę biznesową i umiejęt-
ności, a tym samym zwiększyło 

swoje szanse na rynku pracy. 
Podczas warsztatów często 

poznajemy naszych przyszłych 
współpracowników. Wspieramy 

także organizacje studenckie, 
oferując im m.in. szkolenia oraz 

konkurs „Działaj razem z Pra-
ca@Danone”. Promujemy w ten 
sposób osobisty rozwój poprzez 

dodatkową aktywność w trak-
cie studiów oraz otwartość 

na innych, inicjatywę i branie 
spraw w swoje ręce. Z młodymi 

ludźmi prowadzimy otwarty dia-
log poprzez Facebook (ponad 
26 tys. fanów) oraz korzystamy 
z cennego wsparcia Studenc-

kich Ambasadorów Danone na 
wybranych uczelniach. 

Lider w Danone zaczyna od siebie:

Pasja i samorealizacja

W 2010 r. nastąpiła bardzo ważna zmiana w Danone na całym świecie: dotychczasowy model 
kompetencji menedżerskich i interpersonalnych zastąpiła filozofia przywództwa CODE: cztery 
postawy, które pokazują, jak z wykonawcy stać się kimś, kto przewodzi swojemu, nawet małe-

mu kawałkowi biznesu, i zaczyna zmianę od samego siebie. W proces wprowadzania CODE 
zaangażowani byli pracownicy. Wspólnie stworzyliśmy opis nowych kompetencji i skali 

oceny. Ponad 1300 pracowników uczestniczyło w cyklu warsztatów „Złam CODE – odkryj 
zmiany”. Na koniec 2010 r. wszyscy dokonaliśmy oceny rocznej w oparciu o CODE. Naj-

ważniejszym wyzwaniem kolejnych miesięcy będzie budowanie CODE jako modelu słu-
żącego bardziej do rozwoju niż oceny, a także rozwijanie CODE w codziennych dzia-

łaniach każdego z nas. 

Nowy model przywództwa 
CODE: Każdy jest liderem

W 2010 r. nastąpiła bardzo ważna zmiana w Danone na całym świecie: dotychczasowy model 
kompetencji menedżerskich i interpersonalnych zastąpiła filozofia przywództwa CODE: cztery 
postawy, które pokazują, jak z wykonawcy stać się kimś, kto przewodzi swojemu, nawet małe-

mu kawałkowi biznesu, i zaczyna zmianę od samego siebie. W proces wprowadzania CODE 
zaangażowani byli pracownicy. Wspólnie stworzyliśmy opis nowych kompetencji i skali 

oceny. Ponad 1300 pracowników uczestniczyło w cyklu warsztatów „Złam CODE – odkryj 
zmiany”. Na koniec 2010 r. wszyscy dokonaliśmy oceny rocznej w oparciu o CODE. Naj-

ważniejszym wyzwaniem kolejnych miesięcy będzie budowanie CODE jako modelu słu-
żącego bardziej do rozwoju niż oceny, a także rozwijanie CODE w codziennych dzia-

łaniach każdego z nas. 

C
O

D
E KOMUNIKATYWNY 

I OTWARTY
(OPEN)

Buduje autentyczne relacje, 
chętnie się uczy i dzieli wiedzą

z innymi, szuka wokół siebie 
możliwości, a nie ograniczeń

INSPIRUJĄCY 
I WIZJONERSKI
(COMMITTED)

 Buduje ambitną wizję przyszłości, 
wierzy w to, co robi, wprowadza 

zmiany i pomaga innym
w przystosowaniu się do zmian

lub ich tworzeniu

ROZWIJAJĄCY 
I MOTYWUJĄCY
(EMPOWERED)
Ma poczucie wpływu na 
rzeczywistość. Motywuje 
i rozwija siebie oraz innych, 
angażuje ludzi do wspólnego 
działania

AKTYWNY I EFEKTYWNY
(DOER)
Dostarcza wyniki przewyższające 
oczekiwania, jest sprawny 
i pragmatyczny
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jogurt

JERZY SROGA
Dyrektor ds. Relacji
z Rolnictwem
i Rozwoju Ekosystemu
Coraz trudniejsze wyzwa-
nia pojawiające się na 
polskim rynku spowo-
dowały, że traktujemy 
dostawców Danone nie 
tylko jako dostarczycieli 
elementów składających 
się na nasze produkty, ale 
jak partnerów. Skłania nas 
do tego z jednej strony to, 
że dostawcy mają ogrom-
ny wpływ na finalny pro-
dukt, jaki wychodzi 
z naszych fabryk. Z drugiej 
strony współpraca z nimi 
wpływa na kształt tego, 
jak pracujemy: nieusta-
jąco wymieniamy się 
doświadczeniami, pod-
suwamy sobie ciekawe 
rozwiązania, dzięki czemu 
nasze działania stają się 
przewidywalne dla drugiej 
strony i dają poczucie bez-
pieczeństwa. Dzięki tego 
typu zasadom, wzajemnej 
otwartości i wieloletnie-
mu doświadczeniu we 
współpracy o wiele łatwiej 
jest nam przebrnąć przez 
trudne okresy w biznesie.

W Danone dbamy o to, by przestrzegać najwyższych standardów prowa-
dzenia odpowiedzialnej działalności gospodarczej. Mamy na uwadze nie 

tylko efektywność ekonomiczną, ale także dobro przyszłych pokoleń, prawa 
człowieka czy walkę z najbardziej palącymi problemami społecznymi.

Staramy się także przekonać do tych zasad nasze otoczenie: dostawców, 
klientów (sieci handlu nowoczesnego, tradycyjnego i hurtownie)

oraz partnerów biznesowych. 

Jak do tej pory postrzegaliśmy
naszą odpowiedzialność 

Kluczowe osiągnięcia 2010–2012
• W 2011 r. 100% dostawców 

i podwykonawców Danone 
podpisało umowy uwzględniające 
zobowiązania do przestrzegania 
praw człowieka (w 2010 r. liczba 
ta wyniosła 80%).

• 65% współpracujących z nami 
rolników regularnie korzysta 
z portalu eMilka (minimum 
raz w tygodniu).

• 96% dostawców mleka wskazało 
dobrą i bardzo dobrą opinię 

na temat relacji i współpracy 
z Danone w badaniach opinii 
przeprowadzonych w 2011 r.

• Danone razem z partnerami 
biznesowymi – Carrefour, 
E.Leclerc, Real – w 2010 i 2011 r. 
zorganizował akcje ekolo-
giczne, w których uczestni-
czyli konsumenci.

• Ponad 70% głównych dostaw-
ców jest zarejestrowanych 
na platformie SEDEX. 

Nasza strategia 

Podnosimy standardy i rozwijamy 
działania w obszarze 

zrównoważonego rozwoju z naszymi 
dostawcami i klientami

2010 2011
0

30

60

6050

MAX 60

Poprawa oceny w 2011 r. to wynik pozytywnych audytów 
socjalnych u dostawców wysokiego ryzyka (zgodnie z definicją 
platformy SEDEX). Więcej informacji na s. 21.

MARIUSZ SIEDLIK
Dyrektor ds. Rozwoju Rynku
Dział Sprzedaży jest na pierwszej linii frontu w walce o jakość naszych produktów. Na poziomie centralnym negocjuje-
my z klientami korporacyjnymi zasady współpracy, których istotną częścią są reguły dotyczące jakości naszych pro-
duktów, ich przechowywania czy transportu. Na rynku tradycyjnym nasi ludzie dostarczają towar z magazynu do skle-
pu, w którym na co dzień dbają o jakość naszych produktów. Trzecim obszarem jest kontrola jakości bezpośrednio na 
półkach sklepowych. Współpraca z partnerami to także zachęcenie ich do udziału w programie Podziel się Posiłkiem 
– jest to przedsięwzięcie nośne, dobrze odbierane i zwyczajnie… dobre. I tak np. w 2011 r. firma Tradis została partnerem 
strategicznym programu, klienci handlu nowoczesnego eksponują produkty z logo programu na półkach, umieszcza-
ją je w gazetkach. Jako Danone jesteśmy też otwarci na akcje społeczne organizowane przez naszych partnerów.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI DANONE WAY – ZASADY 
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 
W ODNIESIENIU DO DOSTAWCÓW I PARTNERÓW 
BIZNESOWYCH
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Patrząc w przyszłość: 
wizja 2050
Jak wynika z raportu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego 
biznesu 2050”, administracja publiczna i biznes mogą podjąć dzia-
łania tworzące konkurencyjną, innowacyjną gospodarkę opartą 
na kapitale społecznym. Budowa tego kapitału to m.in. działania 
na rzecz zwiększenia zaufania, przejrzystości i promowanie współ-
pracy między podmiotami gospodarczymi. 

Filar: Cel: 
Podnosimy standar-
dy i rozwijamy dzia-
łania w obszarze 
zrównoważonego 
rozwoju z naszymi 
dostawcami 
i klientami.

Nasi dostawcy działają bardziej 
odpowiedzialnie w zakresie stan-
dardów społecznych, etycznych 
i środowiskowych. Budujemy świa-
domość i rozwijamy inicjatywy 
z klientami w obszarze odpowie-
dzialnego biznesu.

Strategia 2012–2016 

Nasze relacje z dostawcami opierają się na szacun-
ku, zaufaniu oraz zrozumieniu wzajemnych potrzeb. 
Wiemy dobrze, że wysoka jakość naszych produktów 
zależy nie tylko od warunków panujących w naszych 
zakładach i wdrożonych systemów, ale również od 
standardów obowiązujących u naszych dostawców. 
Dotyczy to zarówno wymogów jakości, bezpieczeń-
stwa i ochrony środowiska, jak i zasad ustalonych przez 
Międzynarodową Organizację Pracy. 
Do każdej umowy powyżej 100 tysięcy złotych do-
łączamy załącznik zawierający klauzule dotyczące 
praw człowieka, w tym zobowiązanie do niezatrud-
niania osób młodocianych, ochrony pracowników 
przed dyskryminacją oraz dbałości o bezpieczeństwo 
i higienę pracy.
Zanim rozpoczniemy współpracę z dostawcami
surowców i opakowań, wszyscy oni muszą przejść 
audyt Danone. Dostawcy najbardziej dla nas istotni 
(np. wsadów owocowych) są regularnie audytowa-
ni raz na rok. To, na jakich zasadach się to odbywa, 
określa polityka zatwierdzania i współpracy z dostaw-

cami, w której zapisano m.in. plan audytów, listy ele-
mentów weryfikowanych za ich pomocą, Food Safety 
Visa dla dostawcy i produktu, a także cele jakościo-
we (np. ilość reklamacji). Na podstawie wyników au-
dytów, opinii dotyczących samej współpracy czy re-
alizacji założeń związanych z jakością możemy stale 
weryfikować, czy nasi dostawcy spełniają normy i za-
sady obowiązujące w Danone. Informacje na ten te-
mat przekazujemy im podczas cyklicznych spotkań. 
Obecnie możemy się poszczycić tym, że 100% naszych 
dostawców surowców i opakowań spełnia wymaga-
nia Danone oraz międzynarodowych wiarygodnych 
norm w obszarze jakości i bezpieczeństwa produktu, 
np. HACCP, ISO, BRC lub IFS.
Ponieważ chcemy, by nasi dostawcy dobrze znali na-
szą firmę, organizujemy dla nich seminaria dotyczące: 
standardów jakości, specyfiki produkcji, relacji pomię-
dzy konsumentami a Danone oraz aspektów tech-
nicznych produkcji jogurtów, kubków itp. Seminarium 
takie obejmuje wizytę w fabryce, prezentacje zagad-
nień oraz dyskusję i dzielenie się dobrymi praktykami.

Program Respect
Etykę w biznesie traktujemy bardzo poważnie, nasze 
podejście rozszerzamy na cały łańcuch dostaw. Od 
stycznia 2006 r. w Polsce, podobnie jak w innych fir-
mach Danone na świecie, wdrażamy program Respect. 
W jego ramach stale weryfikujemy, czy współpracują-
cy z nami dostawcy spełniają normy podstawowych 
zasad społecznych uchwalone przez Międzynarodo-
wą Organizację Pracy. Regulują one kwestie związa-
ne z pracą dzieci, dyskryminacją w miejscu pracy, 
wolnością stowarzyszeń, bezpieczeństwem w miejscu 
zatrudnienia czy maksymalną liczbą godzin pracy.

W kontaktach z dostawcami 
stawiamy na współpracęKluczowym elementem naszej strategii na najbliższe lata jest 

stałe podnoszenie standardów zrównoważonego rozwoju
– we współpracy z partnerami. Chcemy, by i oni działali z więk-
szą dbałością o etyczne prowadzenie biznesu, otoczenie spo-
łeczne i środowisko. Już dziś realizujemy z nimi przedsięwzięcia 
mające na celu rozwiązanie ważnych problemów społecznych, 
takich jak np. niedożywienie wśród dzieci. Stale weryfikujemy, 
czy dostawcy dbają o zasady zrównoważonego rozwoju.
Podpisując kontrakty głównie z lokalnymi dostawcami, nie tylko 
dbamy o środowisko i ograniczamy koszty transportu, lecz tak-
że wspieramy polską gospodarkę. 

ANDRZEJ GANTNER 
Dyrektor Generalny, Polska Federacja 
Producentów Żywności Związek 
Pracodawców
Cechą wspólną wszystkich przedstawicieli 
firmy Danone, którzy współpracują
z PFPŻ ZP zarówno w ramach prac Zarzą-
du, jak i Komisji Roboczych, jest doskona-
le zrozumienie potrzeby współdziałania 
całego sektora przetwórstwa żywności. 
Szerokie spojrzenie na specyfikę i potrze-
by branży przy jednoczesnym dążeniu do 
konstruktywnych rozwiązań i kompromisu 
jest podstawą do skutecznego reprezen-
towania zarówno interesów firmy, jak rów-
nież budowania pozytywnego wizerunku 
całej organizacji. Uważam, że kultura 
korporacyjna Danone, którą reprezentują, 
jest istotną wartością dodaną do wartości 
tworzonych przez Federację, czyli tworze-
nia dobrych warunków do działania dla 
przemysłu żywnościowego, budowania 
właściwych relacji z partnerami oraz kre-
owania i promowania najlepszych praktyk 
w zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu żywnościowego. Dobrym przy-
kładem tego typu podejścia jest aktywny 
udział Danone w wieloletnim, ogólnopol-
skim programie edukacyjnym „Trzymaj 
formę”, flagowym projekcie PFPŻ ZP. 
To działania CSR w najlepszej prospołecz-
nej postaci, w których nie chodzi o markę, 
ale o realne partnerstwo publiczno-
-prywatne na rzecz zdrowia dzieci
i młodzieży. Potrzebę takiego działania 
Danone rozumie doskonale.

DOSTAWCA NIESPEŁNIAJĄCY 
WYMAGAŃ

DOSTAWCA 
„RYZYKOWNY”

0% % DOSTAWCÓW 100%

JAK OCENIAMY NASZYCH DOSTAWCÓW

PLAN AKCJI

AUDYT ZEWNĘTRZNY

MAPOWANIE RYZYKA ZA POMOCĄ SEDEX 

REJESTRACJA SEDEX

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

PR
O

G
RA

M
 R

ES
PE

C
T 

– 
M

O
N

IT
O

RO
W

A
N

IE
 I 

KO
N

TR
O

LA

72   DBAMY O LUDZI ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ  2010–2012



Współpraca z dostawcami 
mleka jako szczególny obszar 
naszej aktywności
Jakość mleka w 70% zależy od warunków, w jakich żyją krowy, dlatego kon-
takty z dostawcami mleka to dla nas temat wyjątkowy. Oferujemy im przede 
wszystkim stałą współpracę na partnerskich warunkach oraz atrakcyjne
ceny skupu i przejrzyste cenniki.
Dostawcy mleka (współpracujemy z 350 gospodarstwami, które łącznie po-
siadają 17 000 krów) mogą liczyć na rzetelną ocenę surowca wykonywaną 
przez niezależne laboratorium, ale także na bezpłatne porady zootechni-
ków. Wiele gospodarstw wspieramy finansowo poprzez udzielanie zaliczek 
przy zakupie sprzętu czy jałówek. Ułatwiamy także zakup pasz dzięki kontrak-
tom zawartym przez Danone. Wspólnie z rolnikami chronimy też środowisko 
naturalne, tworzymy i wprowadzamy programy mające na celu ogranicze-
nie zużycia wody i energii w ich gospodarstwach oraz ograniczenie zużycia 
środków ochrony roślin.
Wymagamy od naszych współpracowników najwyższych standardów, ale też 
pomagamy im je spełniać. To pozwala nam budować z nimi długotrwałe i sta-
bilne relacje, a także bezcenną lojalność wobec Danone. Sami również na tym 
korzystamy, bowiem wszystkie te działania przekładają się nie tylko na poprawę 
jakości życia na wsi, ale także na zdrowsze i bezpieczniejsze produkty. Chcemy, 
by do 2016 r. wszystkie współpracujące z nami gospodarstwa wprowadziły w ży-
cie praktyki, które w 2012 r. określił program Zrównoważonego Rolnictwa Danone 
(więcej na ten temat w części „Rozwijamy rolnictwo zrównoważone”).

Stawiamy 
na FaRMs
Właściwe relacje z współpracującymi z nami rolni-
kami zapewnia FaRMs, program do zarządzania 
relacjami z gospodarstwami rolnymi. Początkowo 
miał on służyć zapewnieniu najwyższej jakości mle-
ka, a z czasem został wzbogacony o nowe funk-
cjonalności. FaRMs jest wspierany przez bazę da-
nych, zawierającą informacje na temat każdego ze 
współpracujących gospodarstw. Informacje zosta-
ły zebrane podczas przeprowadzanych co półtora 
roku audytów oraz codziennej wymiany danych, 
m.in. o płatnościach. Program realizowany jest we 
wszystkich krajach, w których obecny jest Danone, 
w Polsce od 2000 r. Ocenie dostawcy w ramach 
FaRMs podlega pięć strategicznych obszarów: ja-
kość, środowisko, identyfikowalność, kwestie spo-
łeczne i – od 2012 r. – dobrostan zwierząt. W rapor-
towanym okresie 100% współpracujących z nami 
rolników przeszło audyty zgodnie z FaRMs.

 

Działamy wspólnie z rolnikami

Pracownicy każdego z działów starają się angażować partnerów bizneso-
wych i społeczności, w których pracują, do wspólnego działania.
Przykładem są specjaliści z Działu Zakupu Mleka, którzy co roku włączają
rolników, z którymi współpracują, w program Podziel się Posiłkiem.
Zachęca ich do przekazywania na rzecz niedożywionych dzieci mieszka-
jących w ich okolicach produktów żywnościowych. Z drugiej strony dba 
o zdobywanie doświadczenia przez naszych kontrahentów. Przykładem 
jest zaproszenie rolników do wspólnego odwiedzenia sklepów, w czasie 
którego dowiadywali się oni, jak złożonym zagadnieniem jest ekspozycja, 
sprzedaż i reklama produktów w tradycyjnych punktach sprzedaży. Każda 
z takich aktywności buduje więzi, zaufanie i wzajemny szacunek, dzięki 
którym Danone może rosnąć i rozwijać się każdego dnia.

TOMASZ CZYNSZ 
Dostawca mleka, 
GR Dobre Wieś
Z Danone współpracuję od 
15 lat i od zawsze była to firma, 
która wychodziła problemom 
naprzeciw. W latach 90. poma-
gała nam w przystosowaniu się 
do nowych warunków, zmiany 
systemów odbioru mleka czy 
innych wymagań jakościo-
wych, a po wejściu do UE – we 
wdrożeniu nowych przepisów 
prawa. Danone był prekurso-
rem takich działań, wzorem dla 
innych mleczarni. Do tej pory 
spotykamy się na warsztatach 
i rozmawiamy o tym, co jest 
ważne we współpracy. Pomoc 
jest merytoryczna i praktyczna: 
dostajemy na przykład atrakcyj-
ne kredyty na zakup jałówek, 
Danone negocjuje za nas 
kontrakty z firmami paszowymi. 
Firma pomogła także w grupo-
wym zakupie systemu monitorin-
gu i agregatu prądotwórczego 
pozwalającego na dojenie 
krów, gdy zabraknie prądu.

Platforma SEDEX
Jednym z  podstawowych narzędzi, jakie wprowadziliśmy, aby kontrolo-
wać przestrzeganie dobrych praktyk, jest platforma SEDEX (Supplier Ethical
Data Exchange, czyli Program Wymiany Danych na temat Etyki Dostaw-
ców). Stworzyła go międzynarodowa organizacja non profit o tej samej na-
zwie, zajmująca się podnoszeniem poziomu etycznego prowadzenia 
działalności gospodarczej i propagowaniem odpowiedzialnych praktyk biz-
nesowych. Współpracujący z nami dostawca musi wypełnić formularz samo-
oceny z informacjami o firmie, pracownikach i zatrudnieniu, bezpieczeństwie
i  higienie pracy, stosowanych praktykach biznesowych oraz wpływie swo-
jej działalności na środowisko naturalne. Jeśli stwierdzimy niezgodności z na-
szymi wymogami, prosimy o dostarczenie dodatkowych informacji. W szcze-
gólnych przypadkach, gdy po sprawdzeniu dokumentacji stwierdzimy,
że współpraca z takim dostawcą niesie ze sobą potencjalne ryzyko, przeprowa-
dzamy u niego audyt.
Dzięki takiemu podejściu od 2011 r. wszyscy nasi kontrahenci pomyślnie przecho-
dzą audyt zgodności z zasadami dotyczącymi poszanowania praw człowieka. 
Jeśli nasi audytorzy stwierdzą naruszenia zasad, niezależnie czy dotyczą one ja-
kości surowca, czy zasad odpowiedzialności wobec otoczenia, współpracę z ta-
kim podmiotem natychmiast zawieszamy. W 3% przypadków rocznie wspólnie 
z kontrahentem opracowujemy plan naprawczy albo rezygnujemy z jego usług. 
Audyty wykonywane w ramach SEDEX dają nam pewność, że żaden z naszych 
dostawców nie wykorzystuje pracy przymusowej czy nieletnich. Na podstawie ra-
portów, które otrzymujemy od osoby odpowiedzialnej za program SEDEX, możemy 
stwierdzić, że Polska nie jest krajem, w którym występuje wysokie ryzyko zatrudnia-
nia nieletnich. Jeszcze przed przystąpieniem do platformy SEDEX wprowadziliśmy 
w firmie Siedem Zasad Socjalnych Danone obejmujących prawa pracownicze, 
m.in. zobowiązanie do walki z jakimikolwiek przejawami dyskryminacji w miejscu 
pracy czy poszanowania dla zasad BHP.
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PROCENT PODPISANYCH 
UMÓW UWZGLĘDNIAJĄCYCH 

ZOBOWIĄZANIA 
DO PRZESTRZEGANIA 

PRAW CZŁOWIEKA

MARTA WIECZOREK
Regionalny Koordynator Jakości ds. Dostawców
Kluczowym elementem odpowiedzialnej współpracy z do-
stawcami jest stworzenie partnerskich działań opartych na 
uczciwości, szacunku i przejrzystości. W Danone taki poziom 
współpracy uzyskujemy dzięki licznym audytom, spotkaniom 
z dostawcami i seminariom dla pracowników i dostawców. 
Podczas nich nie tylko skupiamy się na wspólnej pracy nad 
poprawą jakości i bezpieczeństwa naszych produktów, ale 
również dzielimy się najlepszymi praktykami oraz inicjatywami 
także z obszaru ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Kwestie dotyczące środowiska i aspekty socjalne są nieod-
łącznym elementem audytów oraz oceny dostawcy. Wierzę 
w to, że takie podejście buduje wiarygodność naszej firmy
w oczach naszych dostawców, którzy są jednocześnie naszy-
mi konsumentami.

* Dane za I–VI 2012
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Od lat ogromną wagę przykładamy do tego, aby nasi klienci byli pew-
ni, że Danone to firma godna zaufania, oferująca doskonałe produk-
ty na dogodnych warunkach i w atrakcyjnych cenach, z odpowiednim 
wsparciem sprzedaży. Kluczową rolę odgrywają tu nasi przedstawiciele 
handlowi. To właśnie oni są często jedynymi reprezentantami firmy mają-
cymi styczność z klientem, przez co wpływają na to, jak jesteśmy odbie-
rani przez partnerów. Stąd pierwszorzędną kwestią jest dobór i szkolenie 
pracowników tego działu. Zależy nam, aby umieli przekonać klientów 
do naszych produktów, ich zalet i co więcej – żeby potrafili uważnie słu-
chać i reagować na oczekiwana naszych partnerów. Ostatecznie to od 
nich zależy nasz sukces. 
Współpraca z klientami to także sięganie po innowacyjne rozwiązania, 
stale modyfikowane portfolio naszych produktów oraz dostosowywanie 
filozofii działania firmy, jej struktury, procedur i procesów, do ich oczeki-
wań. Dzielimy się także z nimi naszą wiedzą, pokazując nowatorskie me-
tody ekspozycji produktów, zapraszając na szkolenia produktowe czy 
oferując pomoc w zarządzaniu kategorią.
To wszystko jest już dla nas standardem, bez którego nie moglibyśmy
liczyć na uznanie w oczach konsumentów.

Nasza strategia 

Działamy wspólnie 
z klientami

Badanie opinii 
dostawców mleka
Nie moglibyśmy od producentów mleka wymagać dostoso-
wania się do naszych standardów, jeśli wcześniej nie pozna-
libyśmy ich opinii, sytuacji, oczekiwań i wymagań. Dlatego 
w 2011 r. nasi dostawcy mleka zostali zaproszeni do wzięcia 
udziału w badaniu opinii, organizowanym również w Algierii, 
Brazylii, Niemczech, Rosji, Turcji, Rumunii i na Ukrainie. W pol-
skiej edycji badania wzięło udział 242 respondentów, czyli re-
prezentanci ponad 67% wszystkich naszych dostawców mleka. 
Dzięki badaniu dowiedzieliśmy się nie tylko tego, jak Danone 
jest postrzegany przez swoich dostawców, ale także w jakich 
obszarach możemy im najefektywniej pomóc, jak widzą swo-
je przedsiębiorstwa obecnie, jakie mają wobec nich plany 
oraz jakie elementy naszej współpracy możemy jeszcze do-
pracować, by korzyść odnosiły obie strony. Z badań wynikło 
m.in. że ufa nam 91% naszych kontrahentów a 81% czuje się 
docenionych jako wartościowy partner. Choć wymagania, 
jakie stawiamy naszym współpracownikom, są ogromne, 
okazuje się, że aż 83% dostawców mleka uznaje je za rzecz 
naturalną, a 74% uważa je za przydatne narzędzie w rozwo-
ju własnych gospodarstw. Jednocześnie badanie pokazało 
obszary, nad którymi możemy dalej pracować, by zwiększyć 
zadowolenie producentów mleka ze współpracy z nami. 
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W poszukiwaniu innowacji

W Danone stale poszukujemy nowych źródeł innowacji. Nie tylko wewnątrz firmy, ale i na zewnątrz. Jednym ze sposobów jest 
współpraca z naszymi dostawcami opakowań i surowców. Wspólnie z nimi zbudowaliśmy zespół ekspertów, którego zadaniem 
jest praca nad innowacjami. Mają one skutecznie podnosić wartość naszej marki, a jednocześnie realizować potrzeby konsu-
mentów. Praca zespołu oznacza dla nas zdobywanie nowej wiedzy, inspiracje czerpiemy ze wspólnych doświadczeń i uczymy 
się od siebie nawzajem. Podczas zorganizowanych przez zespół pierwszych warsztatów kreatywnych powstało 27 innowacyjnych 
idei, z których sześć – trzy o charakterze krótkoterminowym i trzy – długoterminowym – zostało wybranych do dalszych prac. 
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Dział Sprzedaży 
dba o jakość

Jesteśmy przekonani, że produkujemy wy-
sokiej jakości wartościowe produkty mlecz-
ne. Na każdą partię gotowego produktu 
przypada ponad 200 rozmaitych analiz, 
dzięki czemu mamy pewność, że z chwilą 
opuszczenia fabryki nasze wyroby są nie 
tylko smaczne, ale i bezpieczne.
Jednak po zjechaniu z linii produkcyjnej 
czeka je jeszcze daleka droga, nim trafią 
do konsumenta. Dlatego tak ważna jest
rola Działu Sprzedaży w zapewnieniu
jakości naszych jogurtów i serków
w transporcie oraz w sklepie. 
Dział Sprzedaży na bieżąco monitoruje
trzy najważniejsze obszary łańcucha
dostaw. Pierwszym z nich jest czystość
i bezpieczeństwo miejsc, w jakich są prze-
chowywane nasze produkty (np. maga-
zyny) i sposoby ich transportu (czyste ła-
downie samochodów). Drugim, nie mniej 
ważnym obszarem, jest dopilnowanie, by 
na całej drodze z fabryki do konsumenta 
nasze produkty cały czas znajdowały się
w chłodni. Trzecim filarem jest błyskawicz-
na i zdecydowana reakcja na stwierdzone 
niezgodności. 

3 NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY, W KTÓRYCH 
DANONE MOŻE WESPRZEĆ DOSTAWCÓW
Źródło: Badanie opinii dostawców mleka Danone

Żródło: Badanie opinii dostawców mleka Danone

OPINIE DOSTAWCÓW DANONE O WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ

PRZEMEK POKORSKI 
Dyrektor Sprzedaży 
Polski rynek detaliczny dynamicznie zmienia 
się i ewoluuje, a ostatnie dwa lata to mocne 
przyspieszenie tych dynamik. Nowa rzeczywistość 
to duże wyzwania zarówno dla dużych 
międzynarodowych sieci, jak i małych niezależnych 
sklepów. Dział Sprzedaży Danone stara się pomóc 
każdemu współpracującemu z nami klientowi 
z rynku detalicznego, dzieląc się wiedzą na temat 
specyfiki sprzedaży kategorii nabiałowej, jak również 
znajomością zwyczajów zakupowych konsumentów. 
Chcemy w każdym sklepie stworzyć miejsce, gdzie 
zakupy będzie robiło się przyjemniej i łatwiej, a przy 
tym gdzie będziemy mogli budować kategorię 
nabiałową i jednocześnie wartość marki Danone. 
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USATYSFAKCJONOWANI KLIENCI
Co sądzą o współpracy z Danone nasi klienci, czyli hurtownicy i przedstawiciele tzw. 
nowoczesnego handlu (sklepy wielkopowierzchniowe)? Postanowiliśmy ich zapytać 
o kwestie związane z komunikacją, realizacją zamówień i ich wysyłką. Ankietę prze-
prowadziliśmy na początku 2012 r. Większość klientów ocenia, że komunikacja z naszą 
firmą jest powyżej ich oczekiwań w porównaniu do działań konkurencji. Większość
badanych jest także zadowolona ze sposobów składania zamówień, a 85% klientów 
uważa, że stale podnosimy jakość realizowanych dostaw.

Wspólnie zbieramy żywność
Co roku do prowadzonej przez Danone w ramach programu Podziel 
się Posiłkiem Zbiórki Żywności przyłączają się nasi klienci i partne-
rzy biznesowi, którzy – współpracując z lokalnym Bankiem Żywności 
– pomagają zorganizować ją na swoim terenie. W dziewiątej edycji 
programu do zbiórki prowadzonej we wrześniu 2011 r. włączyło się 
2155 sklepów (rok wcześniej ponad 2000), m.in. wchodzące w skład 
sieci Stokrotka, POLOmarket, Biedronka, hurtownie Tradis, supermar-
kety Auchan czy Tesco oraz mniejsze punkty lokalne. W sumie dzię-
ki nam i partnerom udało się zebrać 549 tys. ton żywności (więcej 
na temat programu Podziel się Posiłkiem na s. 40).

Bezpiecznie do celu

W Danone zawsze na pierwszym miejscu 
stawiamy bezpieczeństwo pracy. Dlatego 
w 2011 r. w Dziale Sprzedaży powstał Cen-
tralny Komitet Bezpieczeństwa, który pod 
hasłem „Bezpiecznie do celu” działa na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
w tym specyficznym środowisku. Najważ-
niejsze z podejmowanych działań to:

• Ustalanie polityki i zasad 
bezpieczeństwa;

• Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. 
W 2011 r. wszyscy kierownicy w dziale 
sprzedaży brali udział w szkoleniu ,,Przy-
wództwo w zakresie bezpieczeństwa”;

• Audyty z zakresu bezpieczeństwa,
w ramach których sprawdzane są
zarówno miejsca i narzędzia pracy,
jak i zachowania poszczególnych
pracowników.

Rezultatem są poprawiające się 
na przestrzeni ostatnich dwóch 
lat wyniki audytu bezpieczeństwa, 
przeprowadzanego przez 
zewnętrznych audytorów.

                                

Bądź zielony, nie drukuj strony

Wspólnie z partnerami wspieramy projekt wprowadzenia 
elektronicznych faktur w obrocie handlowym. Dążymy do 

likwidacji papierowych wersji dokumentów i zastąpienia ich 
wersjami elektronicznymi. Korzyści są oczywiste. Poza 

zyskiem dla środowiska (mniej papieru i odpadów), nowo-
czesne rozwiązania informatyczne pozwalają także zaosz-

czędzić czas. Papierową fakturę zarówno dostawca, jak 
i klient muszą osobno wprowadzić do swoich systemów.

Potem trzeba je jeszcze przechowywać, a w skali dużej firmy 
jest to spore wyzwanie. W 2012 r., dostarczając w wersji elek-

tronicznej dokumenty do klientów rynku tradycyjnego, zre-
dukowaliśmy ilość zadrukowanego papieru o 25%.

Dodatkowo wspiera nas w tym specjalna strona interneto-
wa, poprzez którą klienci hurtowi mogą składać zamówie-
nia online, a Danone może wysyłać faktury elektroniczne.

TOMASZ CIEPŁOWSKI
Dyrektor Sprzedaży, 
Kanał Tradycyjny Tradis Sp. z o.o.
Kiedy Danone zaproponował Tradis funkcję Partnera 
Strategicznego w programie Podziel się Posiłkiem, 
nawet przez chwilę nie zastanawialiśmy się, czy 
ją przyjąć. Ponieważ współpracujemy z tysiącami 
klientów – sklepami detalicznymi – staraliśmy się 
zachęcić ich do aktywnego wsparcia tej idei.
W halach C&C była zorganizowana zbiórka 
żywności, w której wolontariuszami byli pracownicy 
naszej firmy. W ramach udziału w programie 
zobowiązaliśmy się przykładać szczególną wagę 
naszych sił sprzedaży do produktów z logo talerzyka. 
Tradis chętnie angażuje się w akcje tego typu.
W ramach naszego programu lojalnościowego 
eProfit zachęcaliśmy klientów do włączania się 
w akcje pomocy potrzebującym. Z kolei nasi 
pracownicy chętnie włączają się do projektu 
Stowarzyszenia „Wiosna” – Szlachetna Paczka, 
którego celem jest udzielenie bezpośredniej pomocy 
osobom najbardziej potrzebującym. 
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Razem dla dobra środowiska
Działania środowiskowe w Danone nie ograniczają się tylko 

do inicjatyw wewnątrz firmy. Naszymi praktykami oraz wiedzą 
chcemy się dzielić również z konsumentami, a pomagają nam 
w tym często partnerzy biznesowi. Owocem takiej współpracy 

są organizowane z sieciami handlowymi ekologiczne wydarze-
nia realizowane w wybranych sklepach w całym kraju. W paź-

dzierniku 2010 r. zaprosiliśmy naszych konsumentów na piknik ekologicz-
ny w krakowskim hipermarkecie Carrefour Zakopianka, podczas którego na informacyjnym stoisku 

Danone pokazywaliśmy, w jaki sposób minimalizujemy negatywny wpływ produkcji jogurtu na środowisko. 
Był też kącik zabaw dla najmłodszych i wystawa prac o treści ekologicznej „Każda kartka ma dwie strony”. 

Partnerem akcji była firma Rekopol Organizacja Odzysku SA, której pracownicy opowiadali uczestnikom pik-
niku o tym, dlaczego prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wpływa korzystnie na środowisko.

Podobne akcje edukacyjne prowadziliśmy wspólnie z sieciami handlowymi E.Leclerc i Real. Zorganizowana 
w 2010 r. akcja „Rozpocznij rok zdrowo w Real z Danone” zachęcała do większej dbałości o zdrowe odżywia-

nie, a „Zielony tydzień z Activią”, zrealizowany w dwóch sklepach sieci w Dąbrowie Górniczej w czerwcu 2011 r. 
promował Activię – w zamian za puste opakowania z tworzyw sztucznych można było otrzymać 

jogurt. Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziano ekologiczne nagrody: 
zgniatarki do butelek, ekologiczne torby, długopisy, notesy.
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Do spraw ekologii i  ochrony środowiska naturalnego
podchodzimy bardzo poważnie. Stale zmniejszamy zuży-
cie wody w naszych zakładach. Dostosowujemy sieć trans-
portową produktów i surowców tak, by miała jak najmniej-
szy wpływ na środowisko. W roku 2010 redukcja emisji CO2 
została włączona do celów biznesowych wspólnych dla 
wszystkich pracowników spółki. Oznacza to, że 5% rocznej 
premii każdego pracownika firmy zależy od realizacji celu
redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Skoncentrowaliśmy się w naszych działaniach na trzech 
obszarach:
• eko-świadomości pracowników;
• eko-zarządzaniu całym łańcuchem wartości;
• eko-komunikacji z naszymi zewnętrznymi interesariuszami.

W każdym z tych obszarów wyznaczyliśmy sobie konkretne 
zadania, stworzyliśmy plan działań na najbliższe lata, a tak-
że zdefiniowaliśmy wskaźniki, dzięki którym możemy mierzyć 
stopień realizacji przyjętych celów.

Kluczowe 
osiągnięcia 
2010–2012

• W określonych w 2009 r. celach środowisko-
wych do 2013 r. mieliśmy o 16% ograniczyć 
emisję dwutlenku węgla liczoną na kilo-
gram finalnego produktu. W 2011 r. udało 
się zmniejszyć ją o 6,6 % względem
poprzedniego roku.

• Zużycie wody na tonę wyprodukowanych 
produktów zostało zmniejszone w 2011 r. 
o 6,4% w stosunku do 2010 r. (z 3,4 m³/t
do 3,2 m³/t).

• Stale podnosimy poziom recyklingu odpa-
dów – z 3009 t przeznaczonych do recyklin-
gu w 2010 r. do 3113 t w 2011 r.

• Zmiany w transporcie naszych produktów 
to 7,5% oszczędności: w 2010 r. koszt 
transportu kilograma produktu 
wyrażony w g CO2 wynosił 81 g, 
rok później – 75 g. 

• W 2011 r. udało się zredukować w fabry-
kach zużycie energii o 1,1% w stosunku 
do 2010 r.

• Naszym celem w 2009 r. było, by do
2013 r. pracownicy mieli większą świado-
mość naszego wpływu na środowisko 
i znali rozwiązania, które stosujemy, by 
go minimalizować. Aż 86% pracowników 
uważało, że firma Danone postępuje odpo-
wiedzialnie w kwestii ochrony środowiska
(72% w 2009 r.).

• W 2009 r. uznaliśmy, że chcemy, by Danone 
był postrzegany jako marka przyjazna śro-
dowisku i dzięki temu częściej wybierana 
przez konsumentów. W tym celu razem
z naszymi partnerami zorganizowaliśmy
akcje ekologiczne dla konsumentów.

Więcej informacji dotyczących osiągnięć 
w dalszej części tekstu.

Nasza strategia 

Jak do tej pory postrzegaliśmy naszą odpowiedzialność 

AGNIESZKA KOC-ANKIERSZTAJN
Kierownik ds. Ochrony Środowiska
Zdajemy sobie sprawę, że każda działalność produkcyjna jest 
związana z ingerencją w środowisko naturalne. Wytwarzając nasze 
produkty i wprowadzając je na rynek, nie tylko korzystamy z natu-
ralnych zasobów Ziemi, ale i emitujemy do atmosfery substancje 
powodujące zmiany klimatyczne, wytwarzamy odpady i ścieki.
Nie da się tego uniknąć, można jednak ten wpływ ograniczać. 
Ochrona środowiska została w 2009 r. wpisana przez Zarząd 
firmy Danone na lata 2009–2013 jako część Strategii Zrównoważone-
go Rozwoju. Kluczem do racjonalnego wykorzystania zasobów jest 
zarządzanie odpowiedzialne wobec środowiska. Dlatego czuwamy 
nad wszystkimi etapami powstawania produktów, począwszy 
od koncepcji nowego produktu, poprzez pozyskanie surowców 
niezbędnych do jego wytworzenia, proces produkcyjny, 
transport wyrobów do klientów i konsumentów.

MILAN JEŘABEK
Dyrektor Przemysłowy
Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest integralną czę-
ścią misji Danone. Nie działamy w próżni, dlatego musimy przyjąć 
odpowiedzialność za sposób, w jaki prowadzimy biznes, oraz za 
lokalne środowisko, w którym działamy. Z jednej strony odpowiada-
my za społeczności lokalne, za to, jak wygląda współpraca z sąsia-
dami i władzami. Z drugiej – za wdrażanie technologii i procesów 
pomagających redukować zużycie energii, wody, straty produkcyj-
ne czy zmniejszających zanieczyszczenie ścieków. Takie podejście 
przynosi firmie korzyści biznesowe (zmniejszone koszty prowadze-
nia produkcji), dobre relacje ze społecznością lokalną i naszymi 
pracownikami oraz mniejsze zużycie zasobów naturalnych.

Ocena lepsza niż w 2010 r. wynika ze zmniejszenia zanieczyszczenia ścieków pro-
dukcyjnych. Ocena poniżej maksimum w 2011 r. wynika z wprowadzenia dodat-
kowych wewnętrznych wymagań – przeprowadzenia niezależnego audytu na 
obecność azbestu. Więcej informacji na s. 21.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI DANONE WAY
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o zasoby naturalne



Chcemy być jedną z firm najbardziej przyjaznych środowisku i wykorzystywać to do budo-
wania silnej marki i przewagi konkurencyjnej. Dlatego stworzyliśmy strategię środowiskową, 
która pozwala ograniczać negatywny wpływ na środowisko na każdym etapie powstawa-
nia naszych produktów. Opiera się ona na trzech filarach. Są to:

Jako firma odpowiedzialna:
• stale zmniejszamy negatywny wpływ procesu produkcji na środowisko naturalne w podsta-

wowych aspektach: emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zużycia wody i energii;
• konsekwentnie ograniczamy ilość powstających odpadów produkcyjnych i opakowanio-

wych poprzez uwzględnianie kryteriów środowiskowych w procesie projektowania oraz
poprzez działania na rzecz recyklingu i odzysku zużytych opakowań;

• chronimy w procesie produkcji zasoby naturalne i aktywnie dbamy o lokalne środowisko 
naturalne.

EKO-ŚWIADOMOŚĆ
Działania firmy skupiają się na budowa-
niu świadomości ekologicznej pracow-
ników. Chcemy, by do 2013 r. wiedzieli 
oni, jaki jest nasz wpływ na środowisko, 
i znali rozwiązania, które stosujemy, by 
go minimalizować. W 2010 r. zorgani-
zowaliśmy Zielony Tydzień i Dzień Zrów-
noważonego Transportu. Problematyka 
ochrony środowiska jest obecna także 
na spotkaniach działowych, wprowa-
dziliśmy również ekologiczne zwyczaje 
do naszych biur (segregacja odpadów, 
zgniatarki, koperty wielorazowego użyt-
ku), co pozwoliło nam zdobyć certyfikat 
„Zielone Biuro”. 

EKO-ZARZĄDZANIE
Eko-zarządzanie ma służyć wdrażaniu 
działań pozwalających zmniejszać 
nasz negatywny wpływ na środo-
wisko w całym łańcuchu wartości. 
Przede wszystkim chcemy ograni-
czać emisję CO2 i zużycie wody. Do 
2013 r. planujemy o 16% względem 
2009 r. zredukować emisję CO2 liczo-
ną na kilogram finalnego produktu. 
Już w 2004 r. w obu fabrykach oraz 
Dziale Zakupów wdrożyliśmy sys-
tem zarządzania środowiskowego 
ISO 14001, potwierdzony corocznym 
audytem kontrolnym. Umożliwia on 
ocenę wpływu działalności firmy na 
środowisko i podejmowanie działań 
w celu minimalizowania negatyw-
nych oddziaływań. 

EKO-KOMUNIKACJA
Chcemy, by nasze proekologiczne działania były ele-
mentem przewagi konkurencyjnej, zachęcającym kon-
sumentów do wyboru produktów Danone. Z informacją 
o tym, co robimy dla środowiska, docieramy do odbior-
ców, organizując warsztaty edukacyjne czy ekologiczne 
akcje z klientami. Elementem komunikacji są też nasz 
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz strony 
www.danone.pl i www.danonedlanatury.pl. 

Dbamy 
o zasoby 
naturalne.

Filar: Cel: 
Być jedną 
z najbardziej 
odpowiedzialnych 
firm przyjaznych 
dla środowiska 
w Polsce i budować 
świadomość 
interesariuszy 
w całym cyklu 
życia produktu.

Jak zarządzamy środowiskiem
SŁAWOMIR BRZÓZEK
Wiceprezes Fundacji „Nasza Ziemia”
Odpowiedzialna firma dba, by produkujący w jej imieniu  
i na jej zamówienie działali neutralnie dla środowiska, a ich 
wpływ na ekosystemy był minimalizowany. Najważniejsze pola 
działania na rzecz ochrony środowiska, kluczowe także
 w kontekście biznesowym, to: zwiększanie efektywności ener-
getycznej, unikanie tworzenia odpadów i racjonalna gospo-
darka nimi, a także ochrona bioróżnorodności. Ta ostatnia 
kwestia jest szczególnie ważna dla firm takich jak Danone, 
bo tylko ze zdrowych pastwisk oraz od dobrze traktowanych 
krów pochodzi mleko najwyższej jakości. Im większa firma, tym 
więcej może dla ochrony środowiska, nie tylko przez własne 
procesy, ale także przez możliwość wspierania i budowania 
odpowiednich postaw i motywacji wśród swoich interesariu-
szy. Danone, będąc liderem w swoim segmencie rynku, uczy 
troski o środowisko, jest też przykładem dobrego zarządzania 
środowiskowego i minimalizowania własnego wpływu 
na otoczenie.

Strategia 
2012–2016 
Abyśmy nadal mogli z dumą twier-
dzić, że jesteśmy firmą odpowiedzial-
ną za swoje otoczenie, musimy stale 
wykazywać najwyższą troskę o zaso-
by naturalne. Jednym z naszych ce-
lów strategicznych na najbliższe lata 
jest to, by Danone nadal znajdował 
się w ścisłej czołówce firm przyjaznych 
dla środowiska. Jednocześnie chcemy 
budować świadomość wyzwań tro-
ski o ekologię wśród wszystkich osób 
związanych z nami: klientów, konsu-
mentów i dostawców. 
Nasza walka o to, by przyszłe poko-
lenia odziedziczyły po nas czystsze, 
zdrowsze środowisko naturalne odby-
wa się na czterech głównych polach. 
Pierwszym jest zarządzanie emisjami do 
atmosfery i stałe ograniczanie emisji 
metanu oraz dwutlenku węgla. Drugim 
usprawnianie transportu i procesów 
logistycznych w taki sposób, by stale 
zmniejszać ich wpływ na środowisko. 
Kolejnym polem jest zarządzanie za-
sobami wodnymi i stałe ograniczanie 
zużycia wody w naszych zakładach. 
Ostatnim, choć nie mniej ważnym, jest 
kwestia dostosowania naszych opako-
wań do wymogów ekologii oraz dba-
łość o jak najefektywniejsze zarządza-
nie odpadami. 

Patrząc w przyszłość: wizja 2050
Na szczęście nie tylko Danone dostrzega wyzwania, jakie niesie ze sobą postę-
pująca degradacja środowiska i konieczność ochrony zasobów naturalnych. 
W strategii „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” kwe-
stie dbałości o ekologię zajmują jedno z kluczowych miejsc. Główne wyzwania 
wymienione w raporcie to racjonalna i efektywna gospodarka zasobami su-
rowców nieodnawialnych, oszczędzanie i poprawa jakości wód, zapewnianie 
zasobów do produkcji żywności i kontrola ich wpływu na środowisko, ochrona 
bioróżnorodności, zmiana stylu życia i podejścia do zużywania zasobów oraz 
ograniczenie ingerencji wszystkich członków społeczeństwa w ekosystemy.
Danone działa już dzisiaj na każdym z tych pól. 
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ADIL HASSOUNE
Dyrektor Działu Łańcucha Dostaw
Redukcja emisji CO2 jest i pozostanie głównym filarem strate-
gii ochrony środowiska w Danone. Minione lata udowodniły, 
że zarówno w łańcuchu dostaw, jak i logistyce emisję mo-
żemy realnie zmierzyć i znacząco wpłynąć na jej redukcję. 
Osiągnięcie dobrych wyników w tym zakresie było możliwe 
tylko dzięki zaangażowaniu na trzech płaszczyznach: opty-
malizacji wskaźnika wypełnienia ciężarówek, redukcji zużycia 
energii w magazynach dystrybucyjnych oraz konsekwentnej 
realizacji podjętych przez nas zobowiązań. Zrealizowanie 
tych podstawowych działań pozwala nam teraz ruszyć dalej.
By osiągnąć jeszcze ambitniejsze cele, musimy wdrożyć 
nowe modele i działania polegające na zintegrowanej 
współpracy z naszymi klientami i dostawcami. Badanie opinii pracowników (% pozytywnych odpowiedzi)
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Certyfikaty i audyty związane 
z zarządzaniem środowiskowym

Green to angielska nazwa koloru zielonego. GREEN to także 
skrót oznaczający Globalną Ocenę Ryzyka Środowiskowego 
(Global Risk Evaluation for Environment), narzędzie pozwala-
jące na efektywną i kompleksową kontrolę wpływu naszych 
fabryk na otoczenie. Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji 
mających negatywny wpływ na przyrodę oceniane jest na 
podstawie 13 kategorii. Badamy m.in. emisję zanieczyszczeń 
do atmosfery, zarządzanie wodą, ściekami, nadzór nad sub-
stancjami potencjalnie szkodliwymi dla środowiska (np. freon, 
amoniak). W wyniku podejmowanych działań w raportowa-
nym okresie nie odnotowaliśmy wycieków. Pod uwagę brane 
są także wymagania wynikające ze zgodności naszych za-
kładów z normą ISO 14001. W 2010 r. w fabrykach w Bieruniu 
i Warszawie odbył się audyt zewnętrzny, który sprawdził i po-
twierdził, że działają one w zgodzie z polityką GREEN. Nasze 
fabryki i centrala firmy nie znajdują się w obszarach chronio-
nych lub o dużej wrażliwości przyrodniczej.

  

Ekostrefa w Bieruniu

Danone wraz z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-
-Ściekowej SA w Tychach oraz Centrum Innowacji i Wdrożeń 
BIO-INWEST w Tychach wystąpił z pionierską inicjatywą
– w październiku 2011 r. podpisały porozumienie o utworzeniu 
Ekostrefy. To platforma biznesowo-społeczna, która umożliwi 
realizację społecznie użytecznych akcji i inwestycji ekologicz-
nych. Celem Ekostrefy jest ochrona środowiska naturalnego 
gmin Tychy i Bieruń, zgodnie z zasadą zrównoważonego roz-
woju, a także dbałość o zachowanie zdrowia żyjących tam 
ludzi oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Zadania te reali-
zowane będą m.in. poprzez reprezentowanie społeczeństwa 
w sprawach ochrony środowiska, tworzenie nowych koncep-
cji rozwoju gospodarczego i społecznego, promowanie dzia-
łań związanych z zachowaniem i oszczędzaniem zasobów 
naturalnych, edukację ekologiczną, współpracę ze szkołami, 
organizowanie konkursów wiedzy ekologicznej, organizację 
szkoleń, kongresów i spotkań o charakterze ekologiczno-inte-
gracyjnym itp. Do Ekostrefy przystąpić mogą przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą, którzy przestrzegają 
zasad ochrony środowiska i spełniają jej najwyższe standardy 
oraz mogą przyczynić się do realizacji celów porozumienia.

Danone Carbon Footprint
Do obliczania naszego wpływu na środowisko służy narzędzie korporacyjne
Danone Carbon Footprint (Ślad Węglowy Danone) wdrożone w 2008 r. Pozwala 
ono na obliczanie, raportowanie i konsolidowanie ilości gazów cieplarnianych, 
przeliczanych na gramy dwutlenku węgla, emitowanego do atmosfery w prze-
liczeniu na kilogram finalnego produktu (g CO2/kg finalnego produktu). Spraw-
dzamy nasz wpływ na środowisko w trzech zakresach. 
W pierwszym zakresie, czyli produkcji, kontrolujemy zużycie energii elektrycznej 
i cieplnej, rodzaj energii, straty produkcyjne, procent odpadów przekazanych 
do recyklingu oraz wielkość ChZT (Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu – wskaźnik 
mówiący o zanieczyszczeniu ścieków produkcyjnych). W drugim sprawdzamy, 
jaką ingerencję w środowisko naturalne ma transport opakowań i surowców od 
producenta do fabryki oraz transport naszych produktów z fabryk do centrów 
dystrybucyjnych, hurtowni oraz sklepów, a także rodzaj i wielkość opakowań. 
W trzecim mierzymy emisję CO2, którą generują nasi dostawcy mleka i owoców, 
a także wpływ składu surowcowego produktu na emisję. 
W Danone w Polsce systematycznie obniżamy emisję dwutlenku węgla liczoną 
na kilogram finalnego produktu. W 2008 r. wyemitowaliśmy 2153 g ekwiwalen-
tu dwutlenku węgla, w 2009 r. – 2090 g, w 2010 r. – 1858 g, a w 2011 r. – 1767 g.
W raportowanym okresie emisje substancji zubożających warstwę ozonową 
nie były przeliczane na tony ekwiwalentu CFC-11 z powodu braku metodologii.

Aby zmniejszać nasz ślad węglowy, w Danone 
stale podejmujemy nowe, proekologiczne ini-
cjatywy. Poszukujemy sposobów redukcji strat 
białej masy, opakowań i owoców w procesie 
produkcji, ograniczenia zużycia energii elek-
trycznej i cieplnej, optymalizujemy trasy naszych 
transportów i staramy się podnieść wypełnienie 
samochodów, zmieniamy opakowania naszych 
produktów na lżejsze i łatwiejsze do segrego-
wania. W fabryce w Bieruniu w 2012 r. zakoń-
czyliśmy proces wymiany kotłowni węglowej 
na gazowo-olejową. 

Zmniejszamy nasz wpływ 
na środowisko

Jak mierzymy 
nasz wpływ 

na środowisko
By zrealizować cele zapisane w strate-

gii środowiskowej Danone i nasz wpływ 
na środowisko w trakcie tworzenia pro-
duktu na każdym etapie, wyodrębnili-
śmy trzy zakresy naszego oddziaływa-
nia na otaczającą nas przyrodę: dwa 
pierwsze związane są z działalnością 
operacyjną. Trzeci jest związany z ak-
tywnością naszych dostawców, klien-

tów i konsumentów. W tym zakresie bę-
dziemy minimalizować oddziaływanie 

na przyrodę pośrednio, zachęcając 
do tego naszych interesariuszy.

TRZY ZAKRESY NASZEGO WPŁYWU 
NA ŚRODOWISKO

ZAKRES 1
działalność fabryk Danone

ZAKRES 2
opakowania, transport, dystrybucja, 
magazynowanie oraz koniec życia 
produktu, czyli zagospodarowanie 
opakowań po spożyciu produktów 
przez konsumentów

ZAKRES 3
pozyskiwanie surowców, sprzedaż, 
konsumpcja

12%

21%

67%

2010

CAŁKOWITA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH, 
JAKO SUMA POŚREDNICH I BEZPOŚREDNICH 
EMISJI CO2 W TONACH (EN16)

Obliczenie jest zrobione za pomocą 
narzędzia Carbon Footprint. Pod uwagę 
jest wzięte zużycie energii elektrycznej i 

cieplnej w procesie produkcyjnym, 
transport surowców, opakowań oraz 
gotowego produktu (pod uwagę są 

brane: km, spalenie paliwa, wypełnienie 
samochodu)

327 449
2011

349 238
2012*

b.d.

SUMA POŚREDNIEJ EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH, WYRAŻONA 
W TONACH CO2 (EN17)

2010

EMISJA TLENKÓW AZOTU, DWUTLENKU SIARKI 
ORAZ PYŁÓW EMITOWANYCH DO POWIETRZA 
WEDŁUG RODZAJU ZWIĄZKU I WAGI (MG) 
(EN20)

Tlenek
azotu {

Dwutlenek
siarki {

36
2011

36
2012*

2010 2011 2012*

12

164 167 58

70 67 22Pyły {2012*

b.d.

2010

STOPIEŃ REDUKCJI EMISJI 
GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
OSIĄGNIĘTY W RAPORTOWANYM 
OKRESIE NA SKUTEK 
PROWADZONYCH INICJATYW (W 
TONACH CO2) (EN18)

611
2011

11 568

2010
63 379

2011

2012*

120 855

b.d.

2010

ŁĄCZNE WYDATKI I INWESTYCJE PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA WEDŁUG TYPU (PLN)

Zagospodarowanie, 
recykling i utylizacja 

odpadów
{

Emisje 
do powietrza {

2 162 523
2011

1 510 223

2012*

642 019

16 000 16 000 15 500

47 379 85 899 59 457
Pozwolenia i decyzje 

środowiskowe {
{
{

2010

WARTOŚĆ PIENIĘŻNA KAR I CAŁKOWITA LICZBA SANKCJI 
POZAFINANSOWYCH ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULACJI 
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA (PLN)
Nałożone kary dotyczą braku odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne.

Łączna wartość
pieniężna w zł

Liczba sankcji
pozafinansowych

300
2011

300
2012*

0

3 5 0
* Dane za I–VI 2012
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Podnosimy efektywność w fabrykach

Kierując się troską o środowisko, w fabrykach Danone prowadzimy wiele projektów, których celem 
jest zmniejszenie zużycia energii. Od 2006 do 2011 r. udało się ograniczyć pobór prądu przez zakłady 

i biuro Danone o 6,5%, a wody aż o 49,3%. Nasze działania to m.in. eliminowanie przecieków sprę-
żonego powietrza oraz wody, odzysk wody z płukania membran ze stacji uzdatniania wody (Norit), 

odzysk ciepłej wody z pasteryzacji. Wymieniliśmy oświetlenie w chłodni, dzięki czemu uzyskaliśmy 
więcej światła przy mniejszym zużyciu energii oraz obniżenie zużycia energii dla procesów produk-
cyjnych. W 2011 r. udało się nam m.in. rozbudować maszynownię chłodniczą oraz rozdzielnie elek-

tryczne, co przełożyło się na wyższą sprawność instalacji, niższe koszty chłodzenia oraz mniejsze
zużycie energii. Przenieśliśmy również stację mycia SCAMI2, dzięki czemu zmniejszy się zużycie wody 

i energii, oraz wdrożyliśmy nowy system monitoringu energii, w tym dobowy monitoring 
zużycia mediów energetycznych z zapisem archiwalnym.

SUMA POŚREDNIEJ EMISJI 
GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
[TONY CO2]

2010

EMISJA TLENKÓW AZOTU, DWUTLENKU SIARKI 
ORAZ PYŁÓW EMITOWANYCH DO POWIETRZA 
WEDŁUG RODZAJU ZWIĄZKU I WAGI [TONY]

Tlenek
azotu {

Dwutlenek
siarki {

36
2011

36
2012*

2010 2011 2012*

12

164 167 58

70 67 22Pyły {2012**

b.d.

2010

STOPIEŃ REDUKCJI EMISJI 
GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
OSIĄGNIĘTY NA SKUTEK 
PROWADZONYCH INICJATYW 
[TONY CO2]

611
2011

11 568

2010
63 379

2011

2012**

56 800

ZUŻYCIE ENERGII 
[kWh/TONĘ PRODUKTU]

2010
358

2011

2012*

354

349

b.d.

SUMA POŚREDNIEJ EMISJI 
GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
[TONY CO2]

2010

EMISJA TLENKÓW AZOTU, DWUTLENKU SIARKI 
ORAZ PYŁÓW EMITOWANYCH DO POWIETRZA 
WEDŁUG RODZAJU ZWIĄZKU I WAGI [TONY]

Tlenek
azotu {

Dwutlenek
siarki {

36
2011

36
2012*

2010 2011 2012*

12

164 167 58

70 67 22Pyły {2012**

b.d.

2010

STOPIEŃ REDUKCJI EMISJI 
GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
OSIĄGNIĘTY NA SKUTEK 
PROWADZONYCH INICJATYW 
[TONY CO2]

611
2011

11 568

2010
63 379

2011

2012**

56 800

ZUŻYCIE ENERGII 
[kWh/TONĘ PRODUKTU]

2010
358

2011

2012*

354

349

b.d.

* Dane za I–VI 2012
** Dane liczone  na koniec roku

2010

CAŁKOWITA EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
JAKO SUMA POŚREDNICH I BEZPOŚREDNICH 
EMISJI [TONY CO2]

327 449
2011

349 238 102 168
2012*

Obliczenie wykonane za pomocą narzędzia 
Danone Carbon Footprint
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2011

2012**
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2010
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2011

2012*
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Tlenek
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2011
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2012*

2010 2011 2012*
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2010

STOPIEŃ REDUKCJI EMISJI 
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2011
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2011

2012**
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ZUŻYCIE ENERGII 
[kWh/TONĘ PRODUKTU]

2010
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2011

2012*

354
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Efektywnie 
wykorzystujemy 
wodę
Od wielu lat staramy się ograniczyć straty 
wody wynikające z nieuwagi czy niedopra-
cowania procesów produkcyjnych. Często 
dzięki minimalnym zmianom i efektowi skali 
osiągamy spektakularne wyniki. Przykła-
dem są membrany filtrujące w stacjach 
uzdatniania, które trzeba przepłukiwać 
czystą wodą. Od 2010 r. wprowadziliśmy 
możliwość jej odzyskiwania i ponowne-
go użycia do celów chłodniczych. Zysk? 
W skali roku to 10 tys. m³ wody. W podobny 
sposób wykorzystujemy wodę użytą przy 
regulacji temperatury do mycia urządzeń 
(oszczędność 15 tys. m³/rok), a w 2011 r. 
w naszej fabryce zastąpiliśmy destylarki 
kolumnami jonitowymi (w skali roku zaosz-
czędzone 700 m³ wody i około 9000 kWh
zużytego prądu).
W 2012 r. uruchomiliśmy projekt „Zarządza-
nie zasobami wodnymi w gospodarstwie”. 
Wspólnie z rolnikami postanowiliśmy zna-
leźć możliwości recyklingu wody – zaczę-
liśmy od systemu monitoringu zużycia jej 
w gospodarstwach. 

 

Zielone IT

Plany ograniczenia emisji CO2
poprzez zmniejszenie zużycia ener-
gii nie ograniczają się do działów 
produkcyjnych. W ostatnich latach 
Dział IT w Danone wdrożył wiele
ekoprojektów. W trwającym od 
2006 r. procesie wirtualizacji serwe-
rów zmniejszyliśmy 12-krotnie liczbę 
serwerów fizycznych – ograniczyli-
śmy zużycie energii zasilającej ser-
wery i system klimatyzacji, zwięk-
szając niezawodność infrastruktury. 
Oszczędność to 306 t CO2 rocznie. 
Podobny proces rozpoczęliśmy 
w części informatyki produkcyjnej. 
Dodatkowo od 2011 r. wymieniamy 
na bardziej energooszczędne
macierze dyskowe w pozostałych 
serwerach. Ale oszczędzać
może każdy: wystarczy domyślny 
tryb drukowania, tzw. ekoprint.
Przy czarno-białych wydrukach
zużywamy wtedy mniej tuszu, 
a kartki są zadrukowywane
z obu stron.

3,4 3,2 b.d.

(dane zbierane są na koniec roku)

WSKAŹNIKI REDUKCJI WODY
(ZUŻYCIE WODY NA 1 TONĘ PRODUKTU)

1 056 665

796 071
993 431

742 769
466 161
346 244

2010 2011 2012*

Woda oligoceńska/podziemna
Woda miejska
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{Bezpośrednie zużycie energii 
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438 449
2011

404 069
2012*

2010 2011 2012*
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0 0 0

{Bezpośrednie zużycie energii 
z nieodnawialnych źródeł energii 438 449 404 069 110 904

BEZPOŚREDNIE ZUŻYCIE ENERGII WEDŁUG PIERWOTNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII [J]

Całkowita objętość wody podlegająca 
recyklingowi i ponownemu użyciu
(m3/rok)

Całkowita objętość wody podlegająca 
recyklingowi i ponownemu użyciu jako procent 
ogólnie używanej wody przez organizację

{

{
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Energia jest kluczowym zasobem w naszym łańcuchu wartości. Potrzebują jej dostawcy, by 
wyprodukować surowce i opakowania, a potem dostarczyć je do naszych fabryk. Zużywa-
my ją w zakładach w procesie produkcyjnym i w biurach. Energia jest niezbędna, by zapew-
nić ciągłość chłodzenia produktom i później w procesie odzyskiwania surowców, jednak od 
wielu lat staramy się zmniejszać jej zużycie, by ograniczyć negatywny wpływ na środowisko 
i zmniejszyć koszty funkcjonowania. Cele dotyczące ograniczenia zużycia energii są też 
ważnym elementem realizacji naszej strategii środowiskowej, zmierzającej do redukcji emi-
sji CO2.. Z powodu braku danych pośrednie zużycie energii nie było monitorowane i liczone.  

Jak zmniejszamy zużycie energii

ADAM KWAŚNIEWICZ
Inżynier ds. Inwestycji
Rozruch nowej kotłowni gazowo-olejowej dla potrzeb technologicz-
nych fabryki w Bieruniu przeprowadziliśmy w lutym 2012 r. Ta inwesty-
cja ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne: zredukowaliśmy 
emisję CO2 o ok. 70%, głównie dzięki zmianie podstawowego paliwa 
z węgla na gaz ziemny, a także wyeliminowaliśmy konieczność trans-
portu węgla do kotłowni i wywozu żużla oraz ograniczyliśmy emisję 
hałasu (wszystkie urządzenia zainstalowane są wewnątrz budynku,
a ściany wykonane są z materiałów o wysokim wskaźniku pochłania-
nia dźwięku). W nowej kotłowni obniżyliśmy zużycie energii elektrycz-
nej o 75%. 
Drugi projekt to przeprowadzona w latach 2009–2011 modernizacja 
układów chłodzenia magazynów produkcyjnych w fabryce w Bieru-
niu. Dzięki zastąpieniu instalacji wykorzystującej amoniak instalacją 
glikolową ilość szkodliwego amoniaku wykorzystywanego do chło-
dzenia spadła o 75%. Pełna automatyzacja, monitoring i rejestracja 
parametrów pozwoliły na zoptymalizowanie procesu wytwarzania 
chłodu, co bezpośrednio przełożyło się na mniejsze zużycie energii 
elektrycznej. 

2010

18 114
2011

7 896
2012*

3 929

ILOŚĆ ENERGII ZAOSZCZĘDZONEJ DZIĘKI KONSERWACJI / REMONTOM INFRASTRUKTURY 
I POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DOTYCHCZAS STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ [J]

ZUŻYCIE WODY [M3/TONĘ PRODUKTU]

2010

3,4 3,2 3,0
2011 2012*

2010
1 107 736

2011

2012*

1 021 200

475 306

* Dane za I–VI 2012* Dane za I–VI 2012

CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ ŚCIEKÓW 
ODPROWADZANYCH DO 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW [M3]

ŁĄCZNY POBÓR WODY W PODZIALE 
 NA ŹRÓDŁA [M3]

90   DBAMY O ŚRODOWISKO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ  2010–2012



2010

CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW UZNANYCH 
ZA NIEBEZPIECZNE W TONACH (EN24) 

Transportowanych {
Importowanych {

3,7

2011

4,226

2012*

3,421

0 0 0

0 0 0Eksportowanych {
0 0 0Przetwarzanych {

2010

Całkowita ilość 
zużytych 

materiałów {
{Całkowita waga 

surowców 
nieodnawialnych

412 756
2011

398 605
2012*

2010 2011 2012*

189 741

401 687 389 321 184 507

{Całkowita waga 
wykorzystanych 

surowców 
400 911 387 228 184 398

WYKORZYSTANE SUROWCE/MATERIAŁY WEDŁUG WAGI [TONY]

W 2010 R. RECYKLINGOWI PODDANYCH ZOSTAŁO:

opakowań z 

18%
opakowań z 

45%
opakowań z

52%

aluminium tworzyw 
sztucznych

papieru 
i tektury

W 2011 R. RECYKLINGOWI PODDANYCH ZOSTAŁO:

opakowań z 

19%
opakowań z 

47%
opakowań z

54%

aluminium tworzyw 
sztucznych

papieru 
i tektury

Przeciętnemu konsumentowi jogurtów redukcja emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery może kojarzyć się z wielkimi piecami hutniczymi 
i rurami wydechowymi starych samochodów. W Danone wiemy, że 
walka z zanieczyszczaniem atmosfery zaczyna się w głowach każ-
dego z nas, a toczy często na tak niepozornych polach bitew, jak 
plastikowy kubeczek na jogurt czy rodzaj tworzywa wykorzystanego 
do jego produkcji. Na każdy kilogram gotowych produktów Danone
w 2010 r. przypadało średnio 630 g CO2 wyemitowanych do atmos-
fery. Blisko jedna trzecia tej emisji przypada na środowiskowe koszty 
wyprodukowania opakowań z tworzyw sztucznych. To dużo więcej, niż 
przypada na ich transport i dystrybucję, i niemal tyle, ile emitujemy 
przy produkcji jogurtów czy serków. Chcąc z tym walczyć, już w 2009 r.
podjęliśmy rozmowy z naszymi dostawcami opakowań na temat 
wspólnych działań zmierzających do ograniczenia śladu ekologicz-
nego. Przez pierwszy rok jedynie informowaliśmy kontrahentów na te-
mat naszych planów, akcji, jakie zamierzaliśmy podjąć, oraz uświa-
damialiśmy ich, jak wielkie znaczenie ma dla nas niska emisja CO2. 
Okazało się, że samo zmniejszenie masy opakowań używanych do produkcji 
300-ml butelek Activii o 1 gram oraz 200-ml Gratki o pół grama po-
zwala nam na ograniczenie emisji o 1%. Podobne zmiany wprowa-
dziliśmy w przypadku pozostałych produktów. Zmodyfikowaliśmy tak-
że sposób pakowania kubków jogurtu do tacek tekturowych. Dzięki 
ich przeprojektowaniu udało się zmieścić na jednej tacce o cztery
butelki więcej, a więc dodatkowo ograniczyć emisję dwutlenku wę-
gla w transporcie. Z roku na rok zmniejszamy ilość wykorzystywanych 
do produkcji materiałów i surowców. Zwiększamy procent materiałów 
pochodzących z recyklingu, wykorzystywanych w procesie produk-
cyjnym. Zwracamy też uwagę na zwiększenie efektywności odzysku 
odpadów opakowaniowych (opakowań produktów wprowadzo-
nych na rynek). Od kilku lat na świecie coraz popular-

niejsze staje się zwracanie uwagi na tzw. 
food miles, czyli odpowiedź na pytanie: 
„Ile kilometrów przejechał do mnie ten 
jogurt?”. Im dłuższa droga, tym więcej 
ropy musiały spalić transportujące go 
ciężarówki. W Danone zdajemy sobie 
z tego sprawę i staramy się dopaso-
wać naszą sieć dystrybucyjną tak, by 
jak najmniej dwutlenku węgla trafia-
ło do atmosfery za sprawą transportu
naszych produktów. 

Optymalizacja tras
i kursów
Wprawdzie nie mamy wielkiego wpływu na to, jakie silniki samochodowe 
opuszczają co roku fabryki, ale możemy wybierać takie firmy transportowe,
które w swojej flocie mają samochody zgodne z najbardziej restrykcyj-
nymi normami spalania. Udało nam się również znacząco zmniejszyć
liczbę kursów pustych, niezaładowanych samochodów i dopracować 
sieć dystrybucyjną. 
Używając narzędzia Roadnet, dopracowaliśmy trasy dowozu mleka 
do naszych fabryk, dzięki czemu cysterny pokonują mniej kilometrów.
Te i podobne, często niewielkie zmiany spowodowały, że o ile w 2010 r. 
koszt transportu jednego kilograma produktu wyrażony w g CO2/kilogram 
produktu wynosił 81 g, o tyle rok później było to 75 g. Oszczędność to 7,5% 
w skali roku, i to mimo wzrostu wolumenu przewozów o 14%.

 

Dzień 
Zrównoważonego 

Transportu

W warszawskiej siedzibie firmy oraz na terenie 
fabryki w Bieruniu w dniu rozpoczęcia Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 
w 2010 r. przeprowadziliśmy akcję edukacyjną 
kierowców. W Bieruniu każdy miał prawo do 
darmowego transportu zbiorowego, a w War-
szawie rozdaliśmy 100 całodobowych biletów 
autobusowych. W ramach przygotowanych 
warsztatów i konkursów pracownicy mieli oka-
zję poznać zasady ekojazdy, dowiedzieć się, 
dlaczego warto wybrać transport publiczny,
i zrozumieć, dlaczego jazda na rowerze przewyż-
sza inne formy transportu. Dodatkowo Krajowy 
Koordynator Zielonych Szlaków – Greenways 
z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, zapre-
zentował najpiękniejsze szlaki turystyki rowero-
wej. Można było także dowiedzieć się od pra-
cowników Biura Transportu Rowerowego Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy, w jaki sposób 
stolica chce stać się miastem bardziej przyja-
znym rowerzystom.

2010
21 914

2011

2012*

16 245

7 384

WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
WYWIERANY PRZEZ 
TRANSPORT SUROWCÓW, 
OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW 
[TONY CO2]

Odpowiedzialny transport 
naszych produktów

Opakowania i odpady

IIOŚĆ OPAKOWAŃ WPROWADZONYCH NA RYNEK, 
PODDANYCH RECYKLINGOWI

opakowań 
z tworzyw 

sztucznych

opakowań 
z aluminium

opakowań 
z papieru
 i tektury

47%45%

52% 54%

2010 2011

* Dane za I–VI 2012

EFEKTYWNA GOSPODARKA ODPADAMI

PRODUKTY NIEPRZYDATNE DO SPOŻYCIA

ODPADY Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

PAPIER 
I TEKTURA

ZŁOM

DREWNO

SKRATKI

OSADY ŚCIEKOWE

ZUŻYTE 
ODCZYNNIKI

ZUŻYTE BATERIE

OPAKOWANIA 
PO TUSZACH,
ROZPUSZCZALNIKACH,
ODCZYNNIKACH

ZUŻYTE TUSZE
I ROZPUSZCZALNIKI

ZUŻYTE ŚWIETLÓWKI
ZUŻYTE OLEJE

CZYŚCIWO

ODPADY

2012*

2,8
2010

MATERIAŁY POCHODZĄCE Z RECYKLINGU WYKORZYSTYWANE 
W PROCESIE PRODUKCYJNYM [%]

2,7
2011

2,3
2010

53
2011

55
ODZYSKANE MATERIAŁY ZE SPRZEDANYCH PRODUKTÓW 
I ICH OPAKOWAŃ

18% 19%
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Jeśli chcemy świecić przykładem nie tylko wśród firm z branży, ale 
też społeczeństwa, każdy z naszych pracowników musi być ambasa-
dorem idei zrównoważonego rozwoju. Dlatego jednym z kluczowych 
elementów Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2009–2013 jest 
budowanie ekoświadomości właśnie wśród nas samych. 
Staramy się, by pracownicy mieli wiedzę na temat ochrony środowiska, 
naszego wpływu na nie oraz możliwych rozwiązań zmniejszających 
koszt, jaki za naszą działalność płaci natura. Informacje na ten temat 
pojawiają się podczas akcji edukacyjnych, w intranecie DanInfo, pod-
czas Zielonego Tygodnia czy z okazji Dnia Zrównoważonego Transportu. 
E-maile opatrujemy hasłem „Bądź zielony, nie drukuj tej strony” w stopce. 
Każda decyzja dotycząca opakowań, procesów produkcyjnych czy lo-
gistyki zapada po rozważeniu jej wpływu na ochronę środowiska i efek-
tywności zużycia surowców oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych. 
Co ważne, nasze działania to nie tylko deklaracje. 

Zielony tydzień w Danone
W 2010 r. po raz pierwszy zorganizowaliśmy dla naszych pracowników 
w Warszawie i Bieruniu akcję Zielony Tydzień. Chcieliśmy w ten sposób 
przybliżyć im problemy związane z ekologią oraz pokazać, że każdy 
może mieć wpływ na zmiany zachodzące w środowisku naturalnym. 
Tydzień został podzielony na tematyczne dni, poświęcone CO2, śmie-
ciom, wodzie i energii. Piątek był Eko-Dniem, podsumowującym całe 
wydarzenie. Podczas Zielonego Tygodnia w intranecie przekazywali-
śmy informacje dotyczące alternatywnych źródeł energii i ich korzyści 
dla środowiska, możliwości ograniczania emisji CO2, sposobów segre-
gacji odpadów, oszczędzania wody i energii. Przez cały czas rozda-
waliśmy też ulotki informacyjne, a po każdym dniu przeprowadzaliśmy 
quiz sprawdzający przyswojoną wiedzę.

Zielona Stopa 
Filantropa

W maju 2012 r. pracownicy Danone włączyli się 
do akcji Zielona Stopa Filantropa. Celem akcji, 
zainicjowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”, 

jest ograniczanie elektrośmieci i wsparcie 
placówek dziecięcych. Zebrane

przez nas telefony trafiły do firmy, która 
je wyceniła. Zgromadzone fundusze 

będą przekazane na zakup sprzętu AGD 
o wysokiej klasie energetycznej czy wymianę 
żarówek na energooszczędne w świetlicach 

środowiskowych czy domach dziecka 
w Warszawie i Bieruniu.

Mamy „Zielone Biuro”

Jesienią 2010 r. biura w Bieruniu i Warszawie 
otrzymały certyfikat „Zielone biuro”. Zanim to się 

stało, podwójny audyt zewnętrzny wskazał 
obszary, w których konieczne było wprowadze-

nie zmian w funkcjonowaniu i organizacji. 
Audytorzy badali wszystkie aspekty działalności, 

od stanu monitorowania emisji CO2 i wyprodu-
kowanych ścieków, przez ilość urządzeń zmniej-

szających zużycie wody (perlatory w kranach, 
wydajne spłuczki) po wykorzystanie papieru biu-

rowego. Dziś wiemy, że druk dwustronny może 
obniżyć zużycie papieru: dla pracownika 
to jeden ruch ręką, dla środowiska – 50% 

oszczędności. Certyfikat jest ważny do 2013 r.

W Danone nic się nie marnuje. Produk-
ty niespełniające norm jakościowych 
wysyłamy na wieś jako paszę dla trzo-
dy chlewnej. Odpady z tworzyw sztucz-
nych trafiają do powtórnego przetwo-
rzenia i wracają do obiegu jako torby 
czy kołpaki samochodowe. Odpady 
papierowe i  tekturowe wysyłamy do 
papierni, zaś zużyte drewniane pale-
ty są przekazywane pracownikom na 
cele opałowe. Złom z wymienianych 
maszyn czy remontowanych instala-
cji sprzedawany jest do skupów, skąd 
trafia do huty do ponownego prze-
topienia. Nie marnują się nawet ście-
ki. Skratki, czyli pozostałość po proce-
sie oddzielania frakcji płynnej i stałej 
ścieków, odbiera specjalistyczna firma,
natomiast osady ściekowe są wykorzy-
stywane do celów rekultywacyjnych.

2010
Odpady przeznaczone 

na kompost {
{Odpady przeznaczone 

do recyklingu

5 328
2011

3 371
2012*

2 230

3009 3113 1936

{Odpady przeznaczone 
do spalania (lub jako paliwo) 18,5 1,3 0,2

{Opady przeznaczone 
do ponownego użytku 4,6 4 2,9

{Odpady przeznaczone 
na wysypisko 1127 738 256

CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW WEDŁUG RODZAJU ODPADU ORAZ METODY POSTĘPOWANIA 
Z ODPADEM [TONY]

Informacja na temat metod i sposobów użytkowania odpadów pochodzi od odbiorców odpadów.

EFEKTYWNA GOSPODARKA ODPADAMI

PRODUKTY NIEPRZYDATNE DO SPOŻYCIA

ODPADY Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

PAPIER 
I TEKTURA

ZŁOM

DREWNO

SKRATKI

OSADY ŚCIEKOWE

ZUŻYTE 
ODCZYNNIKI

ZUŻYTE BATERIE

OPAKOWANIA 
PO TUSZACH,
ROZPUSZCZALNIKACH,
ODCZYNNIKACH

ZUŻYTE TUSZE
I ROZPUSZCZALNIKI

ZUŻYTE ŚWIETLÓWKI
ZUŻYTE OLEJE

CZYŚCIWO

ODPADY

2012*

2,8
2010

MATERIAŁY POCHODZĄCE Z RECYKLINGU WYKORZYSTYWANE 
W PROCESIE PRODUKCYJNYM [%]

2,7
2011

2,3
2010

53
2011

55
ODZYSKANE MATERIAŁY ZE SPRZEDANYCH PRODUKTÓW 
I ICH OPAKOWAŃ

Razem dbamy o środowiskoEfektywna gospodarka odpadami

55%53%
2010 2011

* Dane za I–VI 2012

INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE NIEBEZPIECZNE

ILOŚĆ OPAKOWAŃ WPROWADZONYCH 
NA RYNEK PODDANYCH ODZYSKOWI
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ANNA RYNKIEWICZ
Dyrektor ds. Zakupu Mleka
Popyt na świeże mleko stale rośnie, jednak jego producenci 
stoją przed wieloma problemami: rosnącymi kosztami
i czasochłonnością produkcji, zmiennością cen czy coraz 
ostrzejszymi wymogami prawnymi dotyczącymi środowiska 
i bezpieczeństwa żywności. Danone jako odpowiedzialny 
społecznie producent żywności musi wybiegać swoimi dzia-
łaniami w przyszłość i szukać najlepszych rozwiązań, również 
w działalności rolniczej będącej elementem naszego
łańcucha produkcji. Dlatego opracowaliśmy standardy
Zrównoważonego Rolnictwa Danone (ZRD), które mają uła-
twić producentom mleka dostosowywanie do zmieniające-
go się otoczenia i zagwarantować długoterminowy rozwój 
ich gospodarstw. Chcemy, by producenci mleka prowadzili 
swoją działalność w zgodzie z praktykami promowanymi 
przez program Zrównoważonego Rolnictwa Danone. Zapew-
ni im to trwały i zrównoważony rozwój gospodarstw, a nam 
da pewność, że zawsze będziemy mogli oferować konsu-
mentom produkty z najlepszego mleka.

Kluczowe 
osiągnięcia 
2010–2012
• Współpracujące z nami gospo-

darstwa spełniają najwyższe
normy unijne zarówno pod 
względem traktowania krów,
jak i jakości ich mleka.

• Rozpoczęliśmy prace nad pro-
gramem Zrównoważone Rol-
nictwo Danone. To koncepcja 
rozwoju produkcji mleka, która 
łączy cele ekonomiczne, spo-
łeczne i jakościowe z wymogami 
środowiskowymi oraz z dbało-
ścią o dobro przyszłych pokoleń.

Nasza strategia 

2010 20110

20

40

60
MAX 60

              Rozwijamy

    rolnictwo      
    zrównoważone

Od początku w Danone zdajemy sobie sprawę, że wysoka jakość naszych 
produktów zależy przede wszystkim od jakości mleka – dlatego od ponad

dekady przestrzegamy najwyższych standardów jakości mleka i wymagamy 
ich przestrzegania także od naszych kontrahentów. 

Jak do tej pory postrzegaliśmy 
naszą odpowiedzialność 

Wysoka ocena jest utrzymana dzięki rozwijaniu nowych programów 
z dostawcami mleka. Więcej informacji na s. 21.

WSKAŹNIK DANONE WAY 
– STANDARDY DOSTAW SUROWCÓW

2010 2011

MAX 60

6060
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    zrównoważonezrównoważone

Od początku w Danone zdajemy sobie sprawę, że wysoka jakość naszych Od początku w Danone zdajemy sobie sprawę, że wysoka jakość naszych 
produktów zależy przede wszystkim od jakości mleka – dlatego od ponadproduktów zależy przede wszystkim od jakości mleka – dlatego od ponad

dekady przestrzegamy najwyższych standardów jakości mleka i wymagamy dekady przestrzegamy najwyższych standardów jakości mleka i wymagamy 
ich przestrzegania także od naszych kontrahentów. ich przestrzegania także od naszych kontrahentów. 

Jak do tej pory postrzegaliśmy Jak do tej pory postrzegaliśmy 
naszą odpowiedzialność naszą odpowiedzialność 



Strategia 2012–2016 

Rozwijamy rolnictwo 
zrównoważone.

Filar: Cel: 
Upowszechnienie programu 
Zrównoważonego Rolnictwa 
i wdrażanie go w naszych 
gospodarstwach.

Patrząc w przyszłość: wizja 2050
Nasze zasady bliskie są temu, o czym mówi raport „Wizja zrównoważonego rozwoju dla 
polskiego biznesu 2050”. Dokument zakłada, że aby do 2050 r. wszystkie zasoby natu-
ralne były w naszym kraju wykorzystywane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, 
już dziś konieczne są działania na rzecz zwiększenia świadomości wyzwań związanych 
z odpowiedzialną gospodarką. Biznes, organizacje pozarządowe i organy administracji 
muszą edukować, uświadamiać i wspierać wszelkie działania, dzięki którym zarówno 
producenci, jak i konsumenci na różnych etapach cyklu życia produktu zwrócą uwa-
gę na sposób jego wykorzystania. Danone swoją rolę w tym planie wypełnia już dziś.

KRZYSZTOF MOŚCICKI
Dyrektor Centrum Doradztwa 
Rolniczego

Pamiętam rolnictwo z czasów, 
kiedy było absolutnie zrów-
noważone. W gospodar-
stwach wykorzystywało 
się wszystko, w tym pro-
dukty uboczne, jak słoma 
czy obornik. W czasach 

technicznych środków pro-
dukcji, nawozów i środków 

ochrony roślin efektywne 
ich wykorzystanie to jedno 

z najważniejszych wyzwań. Kolej-
nym problemem jest zrównoważe-
nie bilansu energetycznego 
w rolnictwie. Zrównoważenie 
rolnictwa nie jest możliwe bez 
edukacji i transferu wiedzy do 
praktyki rolniczej. Rolnicy muszą 
wykazywać się wiedzą inżynierską 
czy korzystać z analiz glebowych, 
aby w sposób świadomy stoso-
wać dostępne środki. Ta nauka się 
rolnikom opłaca, bo przekłada się 
na oszczędności, a jednocześnie 
chroni środowisko glebowe przed 
degradacją. Zysk to również lepsza 
jakość wytworzonych produktów, 
a ta jest kluczowa dla firm takich 
jak Danone. Dla firmy wspieranie 
rolników to nie tylko lepsze pro-
dukty, ale też zysk wizerunkowy, bo 
udowadnia, że używa swoich zaso-
bów – w tym intelektualnych – do 
uświadomienia dostawcom, jakimi 
sposobami można osiągnąć lep-
sze efekty, że dba o całość proce-
su „od wideł do widelca”. Danone 
jest jedną z niewielu firm angażu-
jących się w podobną działalność 
na rzecz rolnictwa w Polsce.

Rozwijamy rolnictwo zrównoważone 

Program Jakości
i Bezpieczeństwa Mleka
Dobry jogurt może powstać tylko z dobrego mleka, dlate-
go Danone ponad 10 lat temu wprowadził Program Jako-
ści i Bezpieczeństwa Mleka. Byliśmy wielokrotnie nagradza-
ni za dobre praktyki związane ze współpracą z dostawcami 
mleka i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Cieszymy 
się, że dzięki naszym działaniom udało się podnieść jakość 
produkowanego w Polsce mleka w wyniku konsekwentne-
go egzekwowania od współpracujących z nami rolników
rygorystycznych norm higieny. Teraz przyszedł czas na
kolejny krok, którym jest program Zrównoważone Rolnictwo
Danone (w dalszej części tekstu: ZRD). 
To koncepcja rozwoju produkcji mleka, która łączy cele eko-
nomiczne i społeczne z wymaganiami środowiskowymi oraz 
z dbałością o dobro przyszłych pokoleń. Chcemy stale po-
prawiać jakość mleka, jego bezpieczeństwo i dobrostan 
zwierząt, ale także zapewnić współpracującym z nami go-
spodarstwom większą efektywność ekonomiczną, poprawę 
warunków BHP, zadbać o rozwój społeczny naszych kontra-
hentów i lepszą równowagę między pracą a życiem prywat-
nym. Jednocześnie chcemy pomagać im także w obszarze 
obejmującym kwestie środowiskowe: gospodarowania za-
sobami naturalnymi i emisją CO2, wspierania bioróżnorod-
ności czy lepszego zarządzania odpadami. To wyjątkowy 
standard zrównoważonej hodowli bydła mlecznego, opra-
cowany przez nas i naszych partnerów, opierający się na 
najlepszych międzynarodowych praktykach, ale jednocze-
śnie dostosowany do polskich warunków. 

Współpracujące z nami gospodarstwa spełniają najwyższe 
normy unijne zarówno pod względem chowu krów, jak i ja-
kości ich mleka. Wspólnie z rolnikami dbamy, by obory były 
odpowiednio wyposażone, dobrze przewietrzone i oświetlo-
ne. Monitorujemy także sposób żywienia krów – pasza jest 
specjalnie komponowana i przygotowywana na miejscu
w każdym gospodarstwie. Krowy mają do niej dostęp w za-
leżności od swoich potrzeb, zawsze mają też zagwarantowa-
ną czystą wodę. Docelowo chcemy wprowadzić program 
Zrównoważonego Rolnictwa Danone we wszystkich współ-
pracujących z nami gospodarstwach.

 

Program ZRD jako wspólna 
inicjatywa kilku działów 

Zrównoważony rozwój rolnictwa to jeden z priorytetów
Danone już od kilku lat. Z badań opinii wynika, że jednym 

z najważniejszych dla konsumentów obszarów naszej dzia-
łalności jest kwestia mleka: skąd pochodzi, jak jest produ-
kowane, jak traktowane są krowy, czy i jak firma angażu-

je się we współpracę z dostawcami. W początkach 2010 r. 
zaczął kiełkować projekt GreenGo prowadzony przez Dział 
Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju, mający 
na celu informowanie konsumentów o działaniach Dano-
ne na rzecz polepszania standardów wśród producentów 

mleka. Do prac nad projektem dołączył Dział Zakupu Mle-
ka i osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój, a że 
dotyczyć miał pierwotnie konsumentów – także Dział Mar-

ketingu. Zespół roboczy uznał, że na bazie już działających 
projektów skierowanych do producentów mleka można 

stworzyć całościowy program wykraczający poza dotych-
czasowe formy współpracy z producentami, który ostatecz-

nie przybrał formę Zrównoważonego Rolnictwa Danone. 

1. zapewnienie dobrostanu 
krów i produkcja mleka 
wysokiej jakości; 

2.rozwój ekonomiczny
gospodarstw;

3. bezpieczeństwo i higiena 
pracy w gospodarstwach 
oraz rozwój społeczności; 

4.działania na rzecz ochro-
ny środowiska.

Pamiętam rolnictwo z czasów, 
kiedy było absolutnie zrów-
noważone. W gospodar-
stwach wykorzystywało 
się wszystko, w tym pro-
dukty uboczne, jak słoma 
czy obornik. W czasach 

technicznych środków pro-
dukcji, nawozów i środków 

ochrony roślin efektywne 
ich wykorzystanie to jedno 

z najważniejszych wyzwań. Kolej-
Naszą główną troską 
jest to, by mleko do-

starczane do naszych 
fabryk było zawsze dobre: pocho-

dziło od zdrowych, zadbanych krów, by-
ło bezpieczne i higieniczne. Zawdzięczamy to naszym dostawcom 

mleka, z którymi wspólnie chcemy rozwijać rolnictwo zrównowa-
żone i  podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji 

ekonomicznej ich gospodarstw. Naszym celem jest 
także wprowadzanie zasad, które z czasem bę-
dą mogły wpływać na całą branżę mleczarską 

tak, by w procesie wytwarzania 
mleka większą wagę przykładano 
do ochrony środowiska 
naturalnego.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROLNICTWA DANONE
Nasz program ma na celu długofalowy i stabilny rozwój 
gospodarstw, z którymi współpracujemy. 

Składa się on z czterech głównych obszarów. Są to:
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Wspieramy rozwój 
gospodarstw
i chronimy środowisko
Chcemy, żeby rolnicy produkowali dobre mleko, dlatego 
mogą liczyć na nasze wsparcie merytoryczne i finansowe 
w rozwoju gospodarstwa.  Stosujemy system pożyczek, 
np. na zakup nowego sprzętu czy rozwój stada. Dla na-
szych dostawców organizujemy różnego typu warsztaty, 
zapraszamy na wyjazdy studyjne i konferencje. Każde go-
spodarstwo ma swojego opiekuna, odpowiedzialnego za 
bieżący kontakt, doradztwo w zakresie rozwoju i udzielanie 
wsparcia merytorycznego. Cieszymy się, że dzięki pasji
i zaangażowaniu nasi dostawcy osiągnęli bardzo wy-
soki poziom jakości produkcji mleka.
Wspólnie z rolnikami opracowujemy i wdrażamy także 
programy służące m.in. zmniejszaniu zużycia wody i ener-
gii oraz wspieramy ich wiedzą, jak zarządzać odpadami. 
W 2004 r. jako pierwsi na rynku udostępniliśmy naszym 
dostawcom mleka internetowy portal informacyjny eMil-
ka. Współpracujący z nami dostawcy mleka znajdą tam 
informacje dotyczące wyników jakości surowca, finanso-
wych, informacje dotyczące kwot mlecznych oraz pora-
dy prawne, weterynaryjne i wiadomości z rynku mleka. 
Z przeprowadzonych wśród dostawców mleka badań wynika, 
iż  65% producentów korzysta ze strony przynajmniej raz w tygo-
dniu. W najbliższym czasie rozszerzymy jej funkcjonalność m.in.
o narzędzia ułatwiające zarządzanie stadem, diagnostykę 
zootechniczną, optymalizację kosztów czy portal społecz-
nościowy dla dostawców mleka.

KOMPAS ZRÓWNOWAŻONEGO ROLNICTWA DANONE
Kompas Zrównoważonego Rolnictwa Danone składa się z czterech 
głównych obszarów i 14 powiązanych z nimi działań szczegółowych, 
od starań o dobrostan i zdrowie zwierząt, poprzez bezpieczeństwo 
żywności, bioróżnorodność aż po kwestie związane z ekonomiką
gospodarstw.

Chcemy, aby nasi kon-
sumenci wiedzieli, ja-
kie są cele i idee pro-
gramu Zrównoważone 
Rolnictwo Danone. 
Dlatego prowadzimy 
działania edukacyjne, 
których lekka i zabaw-
na forma ma zachę-
cać do zapoznania 
się z ważnymi infor-
macjami. Uruchomi-
liśmy specjalną stro-
nę www.danonedlanatury.pl, na 
której prowadzimy interaktywną 
edukację. Informacje związane 
z  głównymi filarami programu 
przekazujemy poprzez filmy in-
formacyjne z udziałem jednego 
z naszych specjalistów ds. odbioru 
mleka. Do propagowania nasze-
go podejścia wykorzystujemy tak-
że media społecznościowe – na 
Facebooku otworzyliśmy fanpage 

pod nazwą „Natura.Tu-
JestMiDobrze”. W 2012 r.
prowadziliśmy na nim 
konkurs „Mapa Polski 
dobra z natury”, który 
zachęcał użytkowników 
do dodawania na ma-
pie Polski miejsc, w któ-
rych czują się dobrze, 
i poznawania różnych 
faktów związanych 
z dobrostanem zwie-
rząt. Podczas trwania 

konkursu na mapie zaznaczono 
prawie 600 miejsc! W połowie 2012 r.
fanpage miał już ponad 25 tys. 
fanów. Do poznania nas zaprosi-
liśmy także blogerów, którzy od-
wiedzili jedno ze współpracują-
cych z nami gospodarstw i opisali 
na swoich blogach wrażenia z tej 
wycieczki, dzieląc się spostrzeże-
niami dotyczącymi zrównoważo-
nego rolnictwa.

 

Program ZRD jako 
platforma współpracy

z partnerami zewnętrznymi 

 Danone jest specjalistą w wielu dziedzinach, ale
też chętnie korzysta z wiedzy swoich partnerów. Pod-

czas prac nad projektem Zrównoważonego Rolnictwa 
Danone wybór Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) 

na jednego z głównych partnerów był oczywisty. 
Mieszczące się w podwarszawskim Brwinowie CDR jest 

organizacją wszechstronną, posiadającą olbrzymie 
doświadczenie w łączeniu osiągnięć nauki z praktyką 

produkcji rolniczej. Kolejnym współtwórcą ZRD zosta-
ła warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-

skiego. Jej Wydział Nauk Ekonomicznych to najważ-
niejsze w Polsce centrum naukowe specjalizujące się 
w ekonomii produkcji rolniczej, w tym produkcji mle-
ka. Przy tworzeniu naszych standardów dotyczących 
dobrostanu zwierząt nieocenione okazały się wiedza 
i doświadczenie organizacji pozarządowej Compas-
sion in World Farming, działającej od lat 60. na rzecz 

poprawy warunków, w jakich żyją zwierzęta gospo-
darskie. Jej założyciel, Peter Roberts, sam był produ-

centem mleka.  Współpracowaliśmy także z Jackiem 
Borutą, zawodowym weterynarzem, a przy tym dyrek-

torem Biura Pasz i Farmacji Głównego
Inspektoratu Weterynarii. Do współtworzenia progra-

mu zaprosiliśmy również współpracujących z nami rol-
ników – naszych dostawców mleka. 

Na kolejnych etapach rozwoju projektu Zrównoważo-
nego Rolnictwa Danone będziemy opierać się na wie-

dzy i doświadczeniu naszych partnerów. Konsultacje 
są jasnym sygnałem, że ZRD to wiarygodna strategia, 

a nie zbiór haseł reklamowych.

Ocena treści ekologicznych 
w reklamie 
Podczas przygotowywania reklamy jogurtu „Natura” po raz 
pierwszy oceniliśmy treść spotu z punktu widzenia strategii ochro-
ny środowiska i zgodności z programem zrównoważonego rol-
nictwa. Zgodnie z zasadą obowiązującą w Danone przeprowa-
dziliśmy walidację wewnętrzną, obejmującą m.in. wiarygodność 
brzmienia przesłania marketingowego i jego wizualizacji oraz 
zrozumienie przekazu przez grupy docelowe. Kolejnym krokiem 
było zaopiniowanie treści środowiskowych w reklamie przez 
Dyrektora Ochrony Środowiska i Jakości Mleka, Dywizji Świeżych 
Produktów Mlecznych w Danone w Paryżu.   

Rozwijamy wiedzęZadbane krowy 
Bardzo ważnym elementem we współpracy z naszymi dostawcami jest dbałość producentów o dobrostan krów, gdyż to przekłada 
się na jakość mleka. Według badań (Emila Jesiołkiewicza i Magdaleny Jakiel z Instytutu Zootechnologii w Krakowie oraz Ewy Ptak
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) skład mleka, czyli zawartość białka, tłuszczu, wody, węglowodanów i związków mineralnych, 
aż w 70% jest zależny od warunków, w jakich żyją zwierzęta, a tylko w 30% od uwarunkowań genetycznych. Świadomość znaczenia 
dobrostanu zwierząt jest więc wspólnym interesem firmy i rolników. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie zadbać o wszystkie polskie kro-
wy (odbieramy mleko od ok. 17 000 krów z 350 gospodarstw), ale mamy nadzieję, że przykład dobrego traktowania i właściwego 
utrzymywania zwierząt stanie się dobrą praktyką także wśród innych hodowców. 

W ramach starań o dobrostan zwierząt Danone stworzył dobre praktyki oparte na trzech filarach: dobrostanie psychicznym, do-
brostanie fizycznym, ekspansji naturalnych zachowań zwierząt, które promuje wśród swoich producentów mleka. Praktyki te ujęte
są w „Przewodniku dobrostanu krów mlecznych”, który będzie rozesłany do wszystkich naszych producentów mleka do końca 2012 r.

 środowisko    jakość i dobrostan zwierząt    społeczeństwo    ekonomia
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Chcemy, żeby rolnicy produkowali dobre mleko, dlatego 
mogą liczyć na nasze wsparcie merytoryczne i finansowe 
w rozwoju gospodarstwa.  Stosujemy system pożyczek, 
np. na zakup nowego sprzętu czy rozwój stada. Dla na-
szych dostawców organizujemy różnego typu warsztaty, 
zapraszamy na wyjazdy studyjne i konferencje. Każde go-
spodarstwo ma swojego opiekuna, odpowiedzialnego za 
bieżący kontakt, doradztwo w zakresie rozwoju i udzielanie 
wsparcia merytorycznego. Cieszymy się, że dzięki pasji
i zaangażowaniu nasi dostawcy osiągnęli bardzo wy-

Wspólnie z rolnikami opracowujemy i wdrażamy także 
programy służące m.in. zmniejszaniu zużycia wody i ener-
gii oraz wspieramy ich wiedzą, jak zarządzać odpadami. 
W 2004 r. jako pierwsi na rynku udostępniliśmy naszym 
dostawcom mleka internetowy portal informacyjny eMil-
ka. Współpracujący z nami dostawcy mleka znajdą tam 
informacje dotyczące wyników jakości surowca, finanso-
wych, informacje dotyczące kwot mlecznych oraz pora-
dy prawne, weterynaryjne i wiadomości z rynku mleka. 
Z przeprowadzonych wśród dostawców mleka badań wynika, 
iż  65% producentów korzysta ze strony przynajmniej raz w tygo-
dniu. W najbliższym czasie rozszerzymy jej funkcjonalność m.in.
o narzędzia ułatwiające zarządzanie stadem, diagnostykę 
zootechniczną, optymalizację kosztów czy portal społecz-

głównych obszarów i 14 powiązanych z nimi działań szczegółowych, 
od starań o dobrostan i zdrowie zwierząt, poprzez bezpieczeństwo 
żywności, bioróżnorodność aż po kwestie związane z ekonomiką
gospodarstw.
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Wskaź-
nik Opis  wskaźnika

Stopień 
raporto-
wania

Strony

Strategia i analiza 

1.1
Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla 
na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju 
dla organizacji i jej strategii

Pełny 5

1.2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny 5,  14–15

Profil organizacyjny

2.1 Nazwa organizacji Pełny 9

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi Pełny 12–13

2.3 Struktura operacyjna organizacji Pełny 11

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny 9

2.5 Liczba krajów, w których działa organizacja Pełny 9

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji Pełny 9

2.7
Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu 
geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakte-
rystyki klientów/konsumentów i beneficjentów

Pełny 9

2.8 Skala działalności Pełny 11, 14–15

2.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie 
dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności Pełny 11

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie Pełny 4

Parametry raportu

Profil raportu 

3.1 Okres raportowania 
(np. rok obrotowy/kalendarzowy) Pełny 9

3.2 Data publikacji ostatniego raportu 
(jeśli został opublikowany) Pełny 9

3.3 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.) Pełny 105

3.4 Osoba kontaktowa Pełny
Zewnętrz-
na strona 
okładki 

3.5 Proces definiowania zawartości raportu Pełny 16–17

3.6 Zasięg raportu Pełny 9

3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek 
ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu Pełny 9

3.8

Informacja o przedsięwzięciach typu joint 
venture, podmiotach zależnych, obiektach 
dzierżawionych, operacjach outsourcowanych 
i innych jednostkach, które w znaczący sposób 
mogą wpłynąć na porównywalność działań 
organizacji w poszczególnych okresach 
i/lub w stosunku do innych organizacji

Nie 
dotyczy

3.9
Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków 
i kalkulacji wskaźników i innych informacji 
zawartych w raporcie

Pełny 105

3.10

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek 
korekt informacji zawartych w poprzednich 
raportach z podaniem powodów ich 
wprowadzenia oraz ich wpływu 

Nie 
dotyczy  

3.11
Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego 
raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod 
pomiaru zastosowanych w raporcie

Pełny 105

3.12 Indeks treści GRI Pełny 102

4.17
Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez 
interesariuszy oraz odpowiedź ze strony 
organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

Pełny 17, 19

Podejście do zarządzania 

  Podejście do zarządzania 
– wskaźniki ekonomiczne (EC) Pełny 14–15

  Podejście do zarządzania 
– wskaźniki środowiskowe (EN) Pełny 82–83, 

84–85

 
Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne 
związane z praktykami zatrudnienia i godną 
pracą (LA)

Pełny 50–51, 
52–53

  Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne 
związane z respektowaniem praw człowieka (HR) Pełny 11, 73–74

  Podejście do zarządzania 
– wskaźniki społeczne (SO) Pełny 10–11

  Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne 
związane z odpowiedzialnością za produkt (PR) Pełny 24–25, 27

Wskaźniki w zakresie pozyskiwania surowców (FPSS)

FP1 Procent zakupionych surowców od dostawców 
zgodnych z polityką pozyskiwania surowców firmy Pełny  73–74

FP2

Procent zakupionej ilości, która jest weryfikowana 
jako zgodna z wiarygodnymi i międzynarodowo 
uznanymi normami odpowiedzialnej produkcji, 
w podziale na standardy

Pełny 73

Wskaźniki ekonomiczne (EC) 

EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona 
i podzielona z uwzględnieniem przychodów, 
kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowni-
ków, dotacji i innych inwestycji na rzecz społecz-
ności, niepodzielonych zysków oraz wypłat 
dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych

Pełny  11, 14–15

EC2
Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse 
dla działań organizacji, wynikające ze zmian 
klimatycznych

Pełny 14–15,
84–85, 87

EC3
Pokrycie zobowiązań emerytalnych 
organizacji, wynikających z programów 
o zdefiniowanych świadczeniach

Częścio-
wo 60

EC4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane 
od państwa Pełny

Brak  
w rapor-
towanym 
okresie

EC5

Wysokość wynagrodzenia pracowników 
najniższego szczebla w stosunku do płacy 
minimalnej na danym rynku w głównych 
lokalizacjach organizacji

Pełny 62

EC6
Polityka, praktyki oraz udział wydatków 
przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców 
w głównych lokalizacjach organizacji

Pełny 14

EC7

Procedury w zakresie zatrudniania pracowników 
z rynku lokalnego oraz procent wyższego 
kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego 
w głównych lokalizacjach organizacji

Pełny 53

EC8

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie 
usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania 
komercyjne, przekazywanie towarów oraz 
działania pro bono. Wpływ tych działań 
na społeczeństwo

Pełny 14–15, 
42–45

EC9
Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego 
wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem 
skali i zakresu oddziaływania

Pełny 14–15

Wskaźniki środowiskowe (EN) 

EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi 
i objętości  Pełny 93

Weryfikacja 

3.13 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej 
weryfikacji raportu Pełny 106

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie 

Nadzór 

4.1

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami 
podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, 
odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, 
jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór 
nad organizacją

Pełny 10

4.2
Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego 
organu nadzorczego jest również dyrektorem 
zarządzającym 

Pełny 10

4.3
Liczba i płeć członków najwyższego organu 
nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych 
i/lub niewykonawczych członków

Pełny 10

4.4
Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pra-
cownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek 
dla najwyższego organu nadzorczego

Pełny 19

4.5

Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń 
najwyższego organu nadzorczego, wyższej kadry 
menedżerskiej oraz zarządu (obejmując system 
odpraw) a wynikami organizacji (obejmując 
wyniki społeczne i środowiskowe)

Pełny 10

4.6
Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu 
interesów członków najwyższego organu 
nadzorczego

Pełny 10

4.7

Proces weryfikacji składu, kwalifikacji i doświad-
czenia członków najwyższego organu nadzorcze-
go oraz komitetów, rozważając przy tym płeć 
i inne wskaźniki różnorodności

Pełny 10

4.8

Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości 
organizacji, kodeks postępowania oraz zasa-
dy odnoszące się do aspektów ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych funkcjonowania 
organizacji oraz poziom ich implementacji

Pełny 11

4.9

Procedury najwyższego organu nadzorczego 
dotyczące nadzoru identyfikacji i zarządzania 
kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi 
i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse 
oraz dostosowanie się lub zgodność z uznanymi 
międzynarodowymi standardami, kodeksami 
postępowania i zasadami

Pełny  10, 14–15

4.10
Proces ewaluacji wyników działań najwyższego 
organu nadzorczego w odniesieniu do kwestii 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych

Pełny 10

Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne 

4.11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja 
stosuje zasadę ostrożności Pełny 5, 105

4.12
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez orga-
nizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 
deklaracje, zasady i inne inicjatywy

Pełny 18

4.13
Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak 
stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/
międzynarodowych organizacjach rzeczniczych

Pełny 18

Angażowanie interesariuszy

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez 
organizację Pełny 19

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych 
grup interesariuszy Pełny 19

4.16
Podejście do angażowania interesariuszy, 
włączając częstotliwość angażowania według 
typu i grupy interesariuszy

Pełny 19

EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu 
wykorzystanych w procesie produkcyjnym Pełny 93

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych 
źródeł energii Pełny 90

EN4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych 
źródeł energii

Nie-
raporto-
wany

 

EN5

Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/
remontom infrastruktury i poprawie efektywności 
energetycznej dotychczas stosowanych 
rozwiązań

Pełny 90

EN6 Inicjatywy podjęte w celu dostarczenia 
produktów i usług efektywnych energetycznie Pełny

Brak 
takich 
inicjatyw 
w rapor-
towanym 
okresie 

EN7
Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia 
pośredniego zużycia energii z uwzględnieniem 
osiągniętego stopnia redukcji

Nie 
dotyczy  

EN8 Łączny pobór wody według źródła Pełny 91

EN9 Źródła wody znacząco zubożone przez 
nadmierny pobór wody

Nie-
raporto-
wany

 

EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej 
recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu Pełny 91

EN11

Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, 
dzierżawionych lub zarządzanych gruntów 
zlokalizowanych w obszarach chronionych
lub obszarach o dużej wartości pod względem 
bioróżnorodności poza obszarami 
chronionymi bądź przylegającymi do takich
obszarów

Pełny 86

EN12

Opis istotnego wpływu działalności, produktów 
i usług na bioróżnorodność obszarów chronio-
nych i obszarów o dużej wartości pod względem 
bioróżnorodności poza obszarami chronionymi

Pełny 86

EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane Nie 
dotyczy  

EN14 Strategie, obecne działania i plany zarządzania 
wpływem na bioróżnorodność

Nie 
dotyczy  

EN15

Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej 
Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony 
Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych 
listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych 
na obszarze oddziaływania organizacji według 
stopnia zagrożenia wyginięciem

Nie 
dotyczy  

EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje 
gazów cieplarnianych według wagi Pełny 88

EN17 Inne istotne pośrednie emisje gazów 
cieplarnianych według wagi Pełny 88

EN18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i uzyskane efekty Pełny  87–90

EN19 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową 
według wagi Pełny 87

EN20
Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych 
związków emitowanych do powietrza według 
rodzaju związku i wagi

Pełny 89

EN21 Całkowita objętość ścieków według jakości 
i docelowego miejsca przeznaczenia Pełny 91

EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju 
odpadu oraz metody postępowania z odpadem Pełny 94

EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków Pełny 86

Tabela wskaźników GRI
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Osiągane rezultaty i prawidłowość przebiegu wszystkich procesów w firmie oceniamy 
w ramach systemu DANgo, czyli Danone Governing & Operating Processes. Jest to zbiór 
zasad dotyczących zarządzania i codziennego działania firmy oraz powiązany z nim 
system raportowania ocen kontroli wewnętrznej. Składa się na niego pięć elementów: 
standardy wdrożeniowe procesów (DOM, Danone Operating Models), procedury we-
wnętrznej kontroli i oceny (DICE, Danone Internal Control Evaluation), Danone Way, 
VeStaliS oraz niezależna ocena audytu wewnętrznego. VeStaliS to system oceny ryzyka 
w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu firmy oraz 
ich możliwy wpływ na jej działanie. Za pomocą wywiadów z członkami Zarządu oraz 
osobami na kierowniczych stanowiskach raz do roku monitorujemy ryzyko we wszystkich 
obszarach, od funkcjonowania fabryk po kwestie komunikacyjne, od relacji z klientami 
po zarządzanie zasobami ludzkimi. System pozwala nie tylko ocenić ryzyko związane 
z działalnością Danone, ale przede wszystkim wskazać obszary, w których konkretne za-
grożenia mogą wystąpić w przyszłości. Na podstawie danych zgromadzonych dzięki 
DANgo jesteśmy w stanie stale modyfikować i na bieżąco usprawniać procesy bizneso-
we we wszystkich częściach firmy. System raportowania DANgo umożliwia pełną kontrolę 

wewnętrznego operacyjnego i finansowego funkcjonowania Danone. Dane wykorzy-
stane w tym raporcie zostały przygotowane w oparciu o ten system, jak również o dane 
pochodzące z pozostałych systemów raportowania danych na poziomie grupy Danone: 
systemu finansowego Magnitude zawierającego wskaźniki społeczne, narzędzia WISE 
z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz narzędzia Enablon ze wskaźnikami 
środowiskowymi. Tym samym zakres prezentowanych danych w niniejszym raporcie zo-
stał znacznie rozszerzony w stosunku do poprzedniego okresu. 
Wszystkie wyniki raportowane w ramach DANgo są szczegółowo weryfikowane przez 
Kontrolę Wewnętrzną, a następnie konsolidowane dla całej grupy kapitałowej Danone. 
Szczególną uwagę poświęca się ocenie obszarów z Danone Way, które są analizowane 
przez Dział Odpowiedzialności Społecznej w Paryżu. Monitorowanie dotyczy w szczegól-
ności porównań poszczególnych wskaźników z poprzednimi latami, co pozwala wykryć 
anomalie. Różnice postrzegane jako znaczące są szczegółowo badane. Okresowo 
ocenę wskaźników społecznych i środowiskowych uwzględnionych w ramach GRI oraz 
Danone Way, a także samo raportowanie procesów na poziomie globalnym, kontroluje 
KPMG Audyt. Danone Sp. z o.o. sprawozdaje swoje działania co 2,5 roku.

Stała kontrola i wiarygodność danych

EN24

Waga transportowanych, importowanych, 
eksportowanych lub przetworzonych odpadów 
uznanych za niebezpieczne oraz procent 
odpadów przemieszczanych transgranicznie

Nie- 
raporto-
wany

 

EN25

Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie 
dla bioróżnorodności akwenów i związanych 
z nimi siedlisk, na które istotny wpływ ma zrzucana 
przez organizację raportującą woda
 i wycieki

Nie-
raporto-
wany

 

EN26
Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu 
produktów i usług na środowisko i zakres 
ograniczenia tego wpływu

Pełny 87–91

EN27
Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych 
produktów i ich opakowań, według kategorii 
materiału

Pełny 94

EN28
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji 
pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa 
i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Pełny 86

EN29

Znaczący wpływ na środowisko wywierany 
przez transport produktów i innych dóbr oraz 
materiałów, z których korzysta organizacja w swej 
działalności, oraz transport pracowników

Pełny 92

EN30 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone 
na ochronę środowiska według typu Pełny 86

Wskaźniki społeczne związane z praktykami zatrudnienia i godną pracą (LA) 

LA1
Łączna liczba pracowników według typu 
zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu 
(w podziale na płeć)

Pełny 53

LA2
Łączna liczba odejść, wskaźnik fluktuacji 
oraz liczba nowo przyjętych pracowników 
według grup wiekowych, płci i regionu

Pełny  54–55

LA3

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

Pełny 59–60, 62 

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami 
zbiorowymi Pełny 64

LA5

Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się 
o istotnych zmianach operacyjnych, wraz 
ze wskazaniem, czy okresy te są określone 
w umowach zbiorowych

Pełny 63

FP3 Odsetek czasu pracy utraconej z powodu sporów, 
strajków w podziale na kraje Pełny Nie było 

strajków

LA6

Odsetek łącznej liczby pracowników reprezento-
wanych w formalnych komisjach (w których skład 
wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpie-
czeństwa i higieny pracy, które doradzają 
w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz monitorują takie programy

Pełny 57

LA7

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni 
straconych oraz nieobecności w pracy oraz 
liczba wypadków śmiertelnych związanych 
z pracą, według regionów

Pełny 58

LA8

Edukacja, szkolenia, doradztwo, programy 
prewencyjne oraz programy kontroli ryzyka, 
które zapewniają pomoc w przypadku 
poważnych chorób pracownikom, ich rodzinom 
lub członkom społeczności lokalnej

Pełny 56–57

LA9
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uwzględnione w formalnych porozumieniach 
zawartych ze związkami zawodowymi

Pełny 58

LA10
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku 
przypadających na pracownika według struktury 
zatrudnienia (i płci)

Pełny 67

SO2
Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych 
poddanych analizie pod kątem ryzyka 
związanego z korupcją

Pełny 11

SO3
Procent pracowników przeszkolonych 
w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych 
organizacji

Pełny 11

SO4 Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki 
korupcji Pełny 11

SO5 Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym 
i lobbingu Pełny 11

SO6
Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn 
na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji 
o podobnym charakterze według krajów

Pełny
Brak 
takich 
darowizn

SO7

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji 
kroków prawnych dotyczących przypadków 
naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk 
monopolistycznych oraz ich skutki

Pełny
Brak ta-
kich przy-
padków

SO8
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba 
sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności 
z prawem i regulacjami

Pełny

Brak
takich 
przypad-
ków

Wskaźniki społeczne związane z odpowiedzialnością za produkt (PR) 

PR1

Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się 
wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeń-
stwo, w celu poprawy wskaźników oraz procent 
istotnych kategorii produktów i usług podlegają-
cych takim procedurom

Pełny 28

PR2

Całkowita liczba przypadków niezgodności 
z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 
w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie 
i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia 
według rodzaju skutków

Pełny 30

FP5

Procent wielkości produkcji wytwarzanej 
w zakładach, które są certyfikowane zewnętrz-
nie w zgodzie z międzynarodowymi standardami 
w zakresie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem żywności

Pełny 30

FP6

Procent całkowitej sprzedaży produktów 
konsumenckich, według kategorii produktów, 
o obniżonej zawartości tłuszczów nasyconych, 
tłuszczów trans, sodu i cukrów

Pełny 28

FP7

Procent całkowitej sprzedaży produktów 
konsumenckich, według kategorii 
produktów sprzedanych, o zwiększonej 
zawartości błonnika, witamin, minerałów, 
fitochemikaliów lub funkcjonalnych 
dodatków do żywności

Pełny 28

LA11

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich 
i kształcenia ustawicznego, które wspierają 
ciągłość zatrudnienia pracowników oraz 
ułatwiają proces przejścia na emeryturę

Pełny 66–68 

LA12
Odsetek pracowników podlegających 
regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom 
rozwoju kariery zawodowej według płci

Pełny 67

LA13

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

Pełny 61

LA14

Współczynnik podstawowego
wynagrodzenia kobiet w stosunku
do mężczyzn według zajmowanego 
stanowiska (%)

Pełny 62

Wskaźniki społeczne związane z respektowaniem praw człowieka (HR) 

HR1

Procent i całkowita liczba umów inwestycyjnych 
zawierających klauzule dotyczące praw 
człowieka lub które zostały poddane kontroli 
pod tym kątem

Pełny 73

HR2

Procent znaczących dostawców i podwykonaw-
ców poddanych weryfikacji pod kątem 
przestrzegania praw człowieka oraz działania 
podjęte w tej kwestii

Pełny 74

HR3

Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat 
polityk i procedur regulujących kwestie przestrze-
gania praw człowieka w zakresie prowadzonej 
działalności oraz procent przeszkolonych 
pracowników

Pełny 11

HR4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji 
oraz działania podjęte w tej kwestii Pełny 10

HR5

Działania zidentyfikowane jako mogące stwarzać 
zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się 
i prawa do sporów zbiorowych oraz inicjatywy 
wspierające te prawa

Pełny 64

HR6

Działania zidentyfikowane w organizacji i u zna-
czących dostawców jako niosące ze sobą istotne 
ryzyko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki 
podjęte w celu eliminacji takich przypadków

Pełny 74

HR7

Działania zidentyfikowane w organizacji 
i u znaczących dostawców jako niosące za sobą 
istotne ryzyko wystąpienia pracy przymusowej 
lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu 
eliminacji takich przypadków

Pełny 74

HR8

Procent personelu odpowiadającego 
za zapewnienie bezpieczeństwa przeszkolonego 
w zakresie polityk i procedur danej organizacji 
dotyczących różnych aspektów praw człowieka 
związanych z prowadzoną działalnością

Nie-
raporto-
wany

 

HR9 Łączna liczba przypadków naruszenia praw 
ludności rdzennej oraz podjęte działania

Nie-
raporto-
wany

 

Wskaźniki społeczne (SO) 

SO1

Charakter, skala i efektywność programów 
i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem 
działalności organizacji na społeczność lokalną, 
włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowa-
dzenia i zakończenia działalności

Pełny 14–15, 
42–44

FP4

Charakter, skala i efektywność programów 
i praktyk (w przypadku wkładu niepieniężnego, 
inicjatywy wolontariuszy, transfer wiedzy, 
partnerstwa i rozwoju produktu), które promują 
zdrowy styl życia, zapobieganie przewlekłym 
chorobom, dostęp do zdrowej, pożywnej i przy-
stępnej cenowo żywności, i poprawy dobrostanu 
społeczności będących w potrzebie

Pełny 36–37

PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach 
wymaganych na mocy procedur oraz procent 
znaczących produktów i usług podlegających 
takim wymogom informacyjnym

Pełny 27

FP8
Polityki i praktyki dotyczące komunikacji do 
konsumentów na temat składników i żywienie 
ponad wymogami prawnymi

Pełny 38

PR4

Całkowita liczba przypadków niezgodności 
z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania i informacji 
o produktach i usługach według skutków

Pełny  35

PR5
Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji 
klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji 
klienta

Nie-
raporto-
wany

 

PR6

Programy dotyczące przestrzegania prawa, 
standardów i dobrowolnych kodeksów regulujących 
kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnie-
niem reklamy, promocji i sponsoringu

Pełny 38

PR7

Całkowita liczba przypadków niezgodności 
z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 
regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, 
z uwzględnieniem reklamy, promocji 
i sponsoringu według rodzaju skutków

Pełny 38

PR8
Całkowita liczba uzasadnionych skarg 
dotyczących naruszenia prywatności klientów 
oraz utraty danych

Pełny
Brak ta-
kich przy-
padków 

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

Pełny
Brak ta-
kich przy-
padków

Wskaźniki w zakresie dobrostanu zwierząt (FPSS) 

FP9
Procent oraz całkowita liczba zwierząt 
hodowanych i/lub przetwarzanych, w podziale 
na gatunki i rasy

Nie 
dotyczy  

FP10
Polityki i praktyki według gatunku i rodzaju rasy, 
powiązane z fizycznymi zmianami, 
oraz stosowaniem znieczulenia

Nie 
dotyczy  

FP11
Procent oraz całkowita liczba hodowanych 
zwierząt i/lub przetworzonych w podziale 
na gatunki i rasy, miejsce utrzymywania

Nie 
dotyczy  

FP12

Polityki i praktyki dotyczące stosowania 
antybiotyków, środków przeciwzapalnych, 
hormonalnych i/lub środków wspomagających 
wzrost, w podziale na gatunki i rasy

Nie 
dotyczy  

FP13

Całkowita liczba incydentów niezgodności z pra-
wem I regulacjami oraz dobrowolnymi normami 
dotyczących transportu, przeładunku i praktyk 
uboju żywych zwierząt lądowych i wodnych

Nie 
dotyczy  
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Do: Interesariuszy DANONE Sp. z o.o.

Wstęp i cel pracy
Bureau Veritas Certification Polska zostało zaangażowane przez DANONE 
Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezależnej oceny Raportu Zrównowa-
żony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie, ludzi i środowisko. 
Raport 2010–2012. Oświadczenie Oceny ma zastosowanie do zamieszczo-
nych informacji w zakresie pracy opisanej poniżej. 
Za przygotowanie Raportu i  jego treść odpowiadało wyłącznie kierow-
nictwo DANONE Sp. z o.o. Bureau Veritas Certification było odpowiedzial-
ne wyłącznie za dokonanie niezależnej oceny wiarygodności zawartych 
informacji oraz systemów i procesów wykorzystanych do ich zbierania, 
analizy i przeglądu. 
Jest to pierwszy rok, w którym dokonaliśmy oceny Raportu DANONE Sp. z o.o.

Zakres pracy
DANONE Sp. z o.o. poprosił Bureau Veritas Certification Polska o weryfi-
kację wiarygodności: 
•  Danych i informacji zawartych w Raporcie DANONE Sp. z o.o. za okres 

od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2012 r.

Metodyka 
W ramach swojej niezależnej oceny Bureau Veritas Certification Polska 
przeprowadziło:
•  Wywiady z właściwym personelem DANONE Sp. z o.o.;
•  Przegląd dowodów w postaci dokumentacji opracowanej przez 

DANONE Sp. z o.o.;
•  Ocenę informacji w aspekcie zgodności z zasadami Global Repor-

ting Initiative (GRI) Dokładności, Wyważenia, Przejrzystości, Porówny-
walności, Wiarygodności i Terminowości;

•  Weryfikację dokładności przenoszenia zebranych danych; 
•  Przegląd danych i systemów ich zbierania, kompletowania, analizy 

i przeglądu DANONE Sp. z o.o.

Nasza praca została wykonana zgodnie z procedurami i wytycznymi 
Bureau Veritas dotyczącymi zewnętrznej oceny raportów odpowiedzial-
ności społecznej opartych na aktualnej najlepszej praktyce w obszarze 
niezależnej oceny.
Praca została zaplanowana i wykonana w celu zapewnienia raczej wia-
rygodnej niż absolutnej oceny i wierzymy, że zapewnia racjonalną pod-
stawę dla naszych wniosków. 

Wnioski 
W oparciu o przyjętą metodykę i wymienione wyżej działania wydajemy 
następującą opinię: 
•  Raport DANONE Sp. z o.o. został przygotowany zgodnie z Wytycznymi 

do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju GRI z uwzględnie-
niem Zasad Raportowania i koniecznych wskaźników w celu spełnie-
nia wymagań GRI dla Poziomu Aplikacji A+;

•  Informacje i dane objęte zakresem naszej oceny są wiarygodne i po-
zbawione istotnych błędów bądź nieścisłości;

•  Informacje są przedstawione w jasny i przystępny sposób;
•  Raport DANONE Sp. z o.o. stanowi rzetelną i wyważoną 

prezentację działań realizowanych w okresie od 1 stycznia 2010 
do 30 czerwca 2012 r.;

•  Informacje zawarte w Raporcie DANONE Sp. z o.o. umożliwiają czytelni-
kom wyrobienie sobie wyważonej opinii o działaniach i osiągnięciach 
DANONE Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2012 r.;

•  DANONE Sp. z o.o. opracował odpowiednie systemy zbierania, kom-
pletowania i analizowania stosownych informacji;

•  Systemy raportowania stosowane przez DANONE Sp. z o.o. są odpo-
wiednio udokumentowane i skutecznie wdrożone, co umożliwia ter-
minowy i rzetelny przekaz informacji.

Komentarz dodatkowy 
Bureau Veritas Certification Polska stwierdza, że:
•  Raport DANONE Sp. z o.o. wyraźnie prezentuje, w jaki sposób działa-

nia i osiągnięcia Organizacji, dotyczące zagadnień ekonomicznych, 
społecznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska naturalne-
go, odpowiedzialności za produkt oraz łańcucha dostaw, wpisują się 
w strategię biznesową Organizacji spójną ze strategią korporacyjną;

•  Raport umożliwia prześledzenie ewolucji strategii odpowiedzialności 
społecznej w kwestiach, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę 
i decyzje interesariuszy Organizacji;

•  DANONE Sp. z o.o. posiada skuteczne mechanizmy zarządzania 
danymi oraz monitorowania efektów działalności w obszarach 
objętych odpowiedzialnością społeczną.

W oparciu o przeprowadzone działania rekomendujemy DANONE Sp. z o.o.:
•  Rozwinięcie procesu angażowania interesariuszy zgodnie z wytyczny-

mi standardu AA1000SES;
•  W celu poprawy przejrzystości śledzenia skuteczności działania zesta-

wienie (np. w formie tabelarycznej) osiągnięć w odniesieniu 
do celów i zadań.  

Ograniczenia i wyłączenia
Z zakresu naszej pracy wyłączona jest ocena informacji dotyczących:
•  Działań realizowanych poza określonym przedziałem czasowym oceny;
•  Stwierdzenia dotyczące opinii Organizacji (każde wyrażenie opinii, 

przekonań, aspiracji, oczekiwań, celów lub przyszłych intencji 
przedstawione przez DANONE Sp. z o.o. jest wyłączone z zakresu
naszej oceny).

Oświadczenie dotyczące niezależności, bezstronności i kompetencji
Bureau Veritas jest profesjonalną firmą usługową, która specjalizuje się 
w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem 
oraz odpowiedzialnością społeczną o ponad 180-letniej tradycji w świad-
czeniu usług niezależnej oceny.

Bureau Veritas wdrożyło Kodeks Etyki w celu zapewnienia wysokiego pozio-
mu etycznego personelu w jego codziennych zawodowych działaniach. 
Jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na zapobieganie konfliktom interesów.
Członkowie zespołu przeprowadzającego ocenę nie pozostają w rela-
cjach zawodowych z DANONE Sp. z o.o., jej zarządem lub kierownictwem 
poza wymaganymi tą pracą. Weryfikacja została przeprowadzona nie-
zależnie, nie zaistniał konflikt interesów.
Zespół oceniający posiada doświadczenie w weryfikacji i ocenie infor-
macji, systemów i procesów dotyczących środowiska, etyki, społecznej 
odpowiedzialności i bezpieczeństwa oraz znajomość metodyki Bureau 
Veritas oceny raportów odpowiedzialności społecznej.

Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

Warszawa, październik 2012

OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNEJ OCENY BUREAU VERITAS

Raport, który mają Państwo w rękach, powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób: 
pracowników, partnerów biznesowych, ekspertów zewnętrznych. Dziękujemy wszystkim, 

którzy służyli nam swoją wiedzą, udzielali wypowiedzi, podpowiadali, jak uczynić to 
wydawnictwo lepszym, a także wspierali dobrym słowem. Bez nich ta publikacja nie 
ujrzałaby światła dziennego. Dziękujemy pracownikom Danone, których wielokrotnie 
musieliśmy odrywać od ich codziennych obowiązków, za cierpliwość i zrozumienie. 

W szczególny sposób dziękujemy osobom koordynującym prace nad poszczególnymi 
rozdziałami (w kolejności alfabetycznej): Magdalenie Bogdanowicz, 

Paulinie Radomskiej-Niewiadomskiej, Annie Rynkiewicz, Mariuszowi Siedlikowi, 
Jerzemu Srodze i Ewie Zacharewicz. 

Ogromne podziękowania kierujemy do osób zaangażowanych w raportowanie wskaźników 
GRI (w kolejności alfabetycznej): Adamowi Adamkowi, Izabeli Banaszek, Ilonie Bernat, 

Magdalenie Brodowskiej, Magdalenie Brzozek, Ewelinie Chmielewskiej, 
Małgorzacie Dąbrowskiej-Grzelak, Annie Grabce, Magdalenie Kwintal, Katarzynie Litwin, 

Michałowi Łyczkowi, Justynie Mierzejewskiej, Andrzejowi Narasowi, Małgorzacie Pasiak, 
Marzenie Popowskiej, Agnieszce Siejce.

Dziękujemy, 
Agnieszka Koc-Ankiersztajn 
Magdalena Sułek-Domańska

Przemek Pohrybieniuk

PS Raportowanie to sama przyjemność, jeśli ma się co raportować! Dziękujemy 
wszystkim, którzy swoją codzienną pracą i zaangażowaniem dają nam powody 

i doskonały materiał do raportowania. 
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Pytania i opinie związane z niniejszym raportem prosimy kierować do Agnieszki Koc-Ankiersztajn, e-mail: agnieszka.koc-ankiersztajn@danone.com 
Warszawa, 2012 r.
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Przygotowując niniejszy raport, postanowiliśmy po raz kolejny zmierzyć wpływ naszego projektu na środowisko 
naturalne i wyliczyć tzw. ślad ekologiczny. Wzięliśmy pod uwagę zużyte podczas przygotowywania i tworzenia niniejszego raportu 

materiały, wykorzystaną energię oraz inne zasoby i wspólnie z Fundacją „Nasza Ziemia” przeliczyliśmy je 
na emisję dwutlenku węgla. Następnym krokiem będą działania równoważące powstałą emisję, 

które mają na celu zrekompensowanie środowisku naszego wpływu. 

Wyprodukowano na papierze Cocoon Silk 100% recycled 
FSC-C021878

www.danone.pl


