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Spojrzenie na ABB
ABB jest światowym liderem w zakresie technologii wytwarzania
energii i automatyki, które klientom w przemyśle i energetyce
umożliwiają poprawę wyników prowadzonej działalności,
przy równoczesnym obniżeniu jej szkodliwego wpływu na
środowisko. Centrala firmy znajduje się w Szwajcarii, a cała
grupa ABB zatrudnia 150 000 osób w ponad 100 krajach.
ABB działa na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie produktów i systemów przyjaznych środowisku naturalnemu,
poprzez dzielenie się własnymi nowoczesnymi technologiami
z krajami rozwijającymi się, poprzez uczestnictwo w wielostronnych programach oraz stałe udoskonalanie działalności pod
kątem zasad polityki zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze wydarzenia
w dziedzinie zrównoważonego
rozwoju w 2001 roku
■

■

Rok zamknął się stratą netto spowodowaną
między innymi kosztami restrukturyzacji oraz
roszczeniami azbestowymi. Liczba zamówień
utrzymywała się jednak na stałym poziomie,
dochody wzrosły o 3 procent, a przepływ
gotówki z działalności operacyjnej grupy
zwiększył się ponad dwukrotnie.
Rozpoczęto wdrażanie globalnego programu
mającego na celu uproszczenie struktury firmy,
redukcję kosztów oraz wzrost wydajności.
Program ten obejmuje, między innymi, znaczną
redukcję ilości zakładów operacyjnych i
pracowników.

■

■

■

Bułgaria i Wietnam zostały najnowszymi
członkami programu zarządzania środowiskowego, w którym uczestniczy obecnie ponad
50 krajów. Norma ISO 14001 została wdrożona
w 98 procentach zakładów produkcyjnych
i usługowych.
Liczba Deklaracji Środowiskowych Produktów
uległa znacznemu zwiększeniu. Pod koniec
2001 r. 43 deklaracje obejmowały najważniejsze
grupy produktów ABB. Kolejnych dwadzieścia
było w przygotowaniu.
Siedmiu zwycięzców nowego, organizowanego
co dwa lata konkursu środowiskowego rozdzieliło między sobą kwotę 30 tys. USD w nagrodę
za indywidualne inicjatywy mające na celu
poprawę wyników w zakresie działalności na
rzecz środowiska.
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Istota zrównoważonego rozwoju
W niniejszym raporcie pojęcie „zrównoważonego
rozwoju” użyte zostało zgodnie z jego klasyczną
definicją: „Ludzkość jest w stanie rozwijać się
w sposób zrównoważony – tak, aby zadowalając
dzisiejsze potrzeby równocześnie nie zagrażać
prawu przyszłych pokoleń do spełniania
swoich potrzeb (Światowa Komisja ds. Ochrony
Środowiska i Rozwoju przy Organizacji Narodów
Zjednoczonych, 1987).

Trzy główne aspekty sprawozdawczości
Tegoroczny Raport w zakresie zrównoważonego
rozwoju uwzględnia zalecenia opublikowane po
raz pierwszy w 2000 roku przez Inicjatywę na rzecz
Raportowania (ang. Global Reporting Initiative).
Opierają się one na koncepcji obejmującej „trzy
główne sfery” sprawozdawczości: działalność
środowiskową, społeczną i ekonomiczną.

Istota zrównoważonego rozwoju łączy wzrost
ekonomiczny przy przestrzeganiu zasad ochrony
środowiska z poszanowaniem praw człowieka i
zwiększaniem dobrobytu i jakości życia wszystkich mieszkańców naszego globu.

Aby zamówić pełną wersję Raportu za rok 2001
w językach angielskim, niemieckim lub
szwedzkim, prosimy o kontakt z ABB Corporate
Communications, której adres widnieje na
okładce niniejszej broszury; raport można
również pobrać z naszej strony internetowej.
w www.abb.com

■

■

■

■

ABB opublikowała po raz pierwszy swoje zasady
Polityki Społecznej oraz przeprowadziła w 34
państwach spotkania dyskusyjne z interesariuszami (ang. stakeholders) na temat jej treści
i metod wdrażania.
Przy współpracy z członkami zarządu ABB,
siedemdziesięciu koordynatorów ds. Zrównoważonego Rozwoju z całego świata opracowało
wspólny model wdrażania planów działalności
gospodarczej i Polityki Społecznej ABB.
Zadaniem nowego programu zespołu
badawczo-rozwojowego ABB będzie analiza
wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju,
przed jakimi staną w przyszłości grupa ABB
oraz jej klienci.
ABB zakończyła trzyletni Program Technologii
Energetycznych prowadzony w Chinach we
współpracy z Sojuszem na rzecz Globalnego
Zrównoważonego Rozwoju.

■

■

■

Niezależna fundacja Det Norske Veritas dokonała
oceny postępu ABB w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oceniający stwierdzili postęp
w większości obszarów, lecz zasugerowali także
wprowadzenie kilku ulepszeń.
Po raz trzeci z rzędu ABB uzyskała pierwsze
miejsce w branży w rankingu Wskaźnika
Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones (Dow
Jones Sustainability Index). ABB zajęła również
dobre pozycje w innych podobnych rankingach.
Prezes ABB podpisał deklarację „corporate
citizenship” („firma odpowiedzialnym
obywatelem”) sporządzoną przez prezesów
firm podczas dorocznego spotkania na
Światowym Forum Gospodarczym w Nowym
Jorku.
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Dążenie do zrównoważonego rozwoju

Adaptacja do zmian w otoczeniu
ABB przeszła głębokie zmiany. W 2001 roku firma zmodyfikowała
swoją strukturę tak, by jej działalność koncentrowała się
całkowicie na grupach klientów, dzięki czemu współpraca
z ABB stała się łatwiejsza. Niemniej jednak podstawowy aspekt
naszej działalności, jakim jest nasze zaangażowanie w politykę
zrównoważonego rozwoju nie uległ zmianie.
Oto nasze cztery podstawowe cele:
Poprawa wyników działalności ekonomicznej
Rozszerzenie systemu zarządzania środowiskowego na wszystkich pracowników
i wszystkie obszary działalności
Pełne wdrożenie naszych zasad Polityki
Społecznej we wszystkich placówkach ABB
na całym świecie
Włączenie podstawowych obszarów naszej
działalności, takich jak technologie energetyczne i automatyka we wspólne przedsięwzięcia mające na celu redukcję ubóstwa na
świecie.
■
■

■

■

2

Firma ABB jest dumna, iż znajduje się wśród
liderów polityki zrównoważonego rozwoju.
Oznacza to nie tylko wdrażanie zasad najlepszej
praktyki, lecz także udział w debacie dotyczącej
metod osiągnięcia celu, jakim jest zrównoważony
rozwój. Poprzez dialog społeczny oraz uczestnictwo na światowych szczytach biznesu wspieramy
wysiłki całej społeczności międzynarodowej.
Uważamy redukcję emisji gazów cieplarnianych za
największe wyzwanie w zakresie ochrony środowiska, jakiemu ludzkość musi dziś stawić czoła.
Popieramy założenia Protokołu z Kioto oraz
inicjatywę „e-misja 55”, wzywającą rządy państw
do ratyfikacji tegoż Protokołu.
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Przywódcy państw, które 10 lat temu w Rio de
Janeiro opracowały Deklarację ONZ „Środowisko
i Rozwój”, spotkają się ponownie w 2002 r.
w Johannesburgu.
Program spotkania obejmuje dyskusje nad trzema
najbardziej kontrowersyjnymi kwestiami związanymi z polityką zrównoważonego rozwoju, jakimi
są globalizacja, zmiany klimatyczne oraz powiększająca się przepaść między najuboższymi
i najbogatszymi mieszkańcami globu. ABB będzie
brała czynny udział w tych dyskusjach.
Dwa lata temu sprzedaliśmy nasz tradycyjny
segment wytwarzania energii i określiliśmy naszą
wizję przyszłości w zakresie jej dostaw. Zwrot ku
ekologicznym źródłom energii stworzy popyt na
nowe, niewielkie rozwiązania w zakresie
technologii energii rozproszonej.
Już teraz ABB jest czołowym dostawcą wielu
z tych nowych technologii, w tym systemów
mieszanych i siłowni wiatrowych. Naszą silną
stroną jest również elektronika oraz systemy
sterowania: są to technologie o podstawowym
znaczeniu, umożliwiające odnawianie energii i jej
dystrybucję. Projektujemy konwertery i układy
sterowania dla mikroturbin, ogniw paliwowych
i urządzeń fotowoltaicznych.
Przemysłowe technologie informatyczne (ang.
industrial IT) oraz nasza nowa, zintegrowana
systemowo architektura przynoszą wiele korzyści.
Zdalne sterowanie i automatyka pozwoliły na
obniżenie kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa
w zakładach oraz redukcję zużycia energii
i surowców, dzięki czemu produkty końcowe są
bardziej przyjazne dla środowiska.
ABB oferuje obecnie rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju w większości grup
produktów. Lecz na tym nie koniec – należy
jeszcze zachęcić klientów do ich kupna. Klient nie
zdecyduje się na zakup, jeśli dodatkowy koszt
związany z tymi produktami spowoduje, że jego
działalność będzie niekonkurencyjna. Zrównoważony rozwój wymaga zatem zaangażowania nie
tylko dostawcy i nabywcy, lecz także innych stron.
Rządy państw mogą wprowadzić zachęty finansowe. Organizacje pozarządowe w coraz większym
stopniu mobilizują opinię publiczną przeciwko
praktykom niezgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju, a wielu konsumentów wybiera
kupno ekologicznych produktów nawet wówczas,
gdy kosztują one trochę więcej.

W 2001 wdrożyliśmy głębokie zmiany, których
celem jest zapewnienie lepszej odpowiedzi na
potrzeby naszych klientów. Spadek koniunktury
oraz usprawnienie procesów wewnętrznych
zmusiły nas do redukcji pracowników. Struktura
Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju, w której
zaangażowanych jest blisko 600 osób nie
ucierpiała jednak na tych zmianach.
Po opracowaniu zasad naszej Polityki Społecznej
zapoczątkowaliśmy dyskusje z interesariuszami
w 34 krajach, mające na celu zebranie opinii na
temat tej polityki oraz sugestii dotyczących
sposobu jej wdrażania.
Rozpoczęliśmy także program o nazwie „Dostęp
do energii elektrycznej”. Dwa biliony najuboższych
mieszkańców globu nie ma dostępu do elektryczności i co za tym idzie, także do korzyści takich jak
czysta woda oraz podstawowe warunki higieny,
które umożliwia elektryczność. Nasi naukowcy
analizują teraz, w jaki sposób niewielkie technologie wytwarzania energii mogą wypełnić tę lukę.
Program ten jest długoterminowym zaangażowaniem ze strony naszej firmy. Podczas jego realizacji
będziemy współpracować z różnymi partnerami,
aby doprowadzić do prawdziwego postępu
w walce z ubóstwem.
W 2002 roku zamierzamy wdrożyć zasady zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach
naszej organizacji. Naszymi wysiłkami pokieruje
Christian Kornevall, który ma wszechstronne
doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego
rozwoju. Zastąpił on Jana Strömblada, który
odszedł na emeryturę w 2001 roku.
Jesteśmy przeświadczeni, że mamy do czynienia
z postępującymi zmianami w ogólnych zasadach
prowadzenia działalności. ABB udowodniła już,
że zaangażowanie w sprawę zrównoważonego
rozwoju może być korzystne dla biznesu. Wkrótce
taka postawa będzie podstawowym wymaganiem
wysuwanym wobec wszystkich przedsiębiorstw.
ABB jest na to dobrze przygotowana.
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Prognozy na rok 2002 i 2003

Wykorzystanie
naszych wyjątkowych
umiejętności i wiedzy
Nasze priorytety
integracja zrównoważonego rozwoju
z wszystkimi systemami zarządzania
zwiększenie świadomości i zaangażowania
każdego z naszych pracowników
objęcie naszym systemem zarządzania
środowiskowego sektora nieprodukcyjnego
ogólnoświatowe wdrożenie zasad naszej
polityki społecznej wraz z zaleceniami
i wskaźnikami działalności
walka z ubóstwem poprzez program
„Dostęp do energii elektrycznej”
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Wizja firmy i prognozy
Program zrównoważonego rozwoju ma na celu
zapewnienie nam wszystkim bezpiecznej przyszłości. Klienci, dostawcy oraz wszystkie zainteresowane strony muszą w pełni zrozumieć jego
znaczenie. Stopniowo każda firma, rząd,
zainteresowane strony i osoby prywatne muszą
zrozumieć, że programy zrównoważonego rozwoju
są jedyną drogą, jaką można w tej chwili obrać.
Polepszenie wyników działań w zakresie wdrażania zasad polityki zrównoważonego rozwoju
przyczyni się również do poprawy wyników
naszej działalności gospodarczej. Wiele projektów
poprawy środowiska prowadzi także do oszczędności. Coraz większa liczba klientów gotowa jest
zapłacić więcej za produkty ekologiczne.

■

■

■

Nasze działania w 2002 i 2003 roku
Oto niektóre z działań jakie podejmiemy, aby
polepszyć nasze osiągnięcia w zakresie wdrażania
zasad polityki zrównoważonego rozwoju:
■

■

■

4

Współpraca z wybranymi obszarami
biznesowymi mająca na celu integrację zasad
zrównoważonego rozwoju z planowaniem
strategicznym i systemami zarządzania.
Nowa, wewnętrzna kampania, której celem
jest zwiększenie świadomości naszych
pracowników uwidoczni fakt, że zrównoważony rozwój jest sprawą nas wszystkich.
Współpracując z naszymi głównymi klientami
i dostawcami, przeprowadzimy analizę łańcu-

■

■

chów dostaw celem określenia środowiskowych, społecznych i gospodarczych aspektów
działalności każdego z segmentów przemysłowych, począwszy od produkcji surowców
aż po usuwanie odpadów.
Dokonamy analizy naszych zasad transportu
towarów i osób na całym świecie, celem
ograniczenia kosztów i wpływu transportu na
środowisko.
Prawie wszystkie placówki produkcyjne i usługowe ABB wdrożyły już systemy zarządzania
środowiskowego zgodne ze standardem ISO
14001. Skoncentrujemy się na pozostałych
placówkach tak, by systemy te wdrożone
zostały we wszystkich zakładach.
Rozszerzymy nasze systemy zarządzania
środowiskowego na działalność nieprodukcyjną, obejmując takie dziedziny jak działalność
badawczo-rozwojowa, inżynieria, sprzedaż
i administracja.
Wspólnie z naszym Zespołem ds. Zarządzania
Dostawami będziemy prowadzić działania
mające na celu zaostrzenie kryteriów wyboru
dostawców oraz upewnienie się, że główni
dostawcy odpowiadają naszym standardom
w zakresie środowiskowych i społecznych
aspektów działalności.
Będziemy nadal eliminować obecność
niepożądanych i niebezpiecznych materiałów
w naszych produktach oraz zwiększać
wykorzystanie materiałów z odzysku.
Personel mający bezpośredni kontakt z klientami zostanie przeszkolony w zakresie używania
argumentów dotyczących zrównoważonego
rozwoju tak, by przekazać wiedzę o korzyściach
wypływających z zastosowania naszych
produktów, systemów i projektów.
Opracujemy zasady wdrażania naszej polityki
społecznej we wszystkich naszych placówkach
na świecie, wraz ze wskaźnikami oceny
wyników działalności. Zespół koordynacyjny
sprawować będzie nadzór nad wdrażaniem
tej polityki.
We wszystkich zakładach ABB wdrożone
zostaną nowe zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym program „cel zero”
mający na celu całkowite wyeliminowanie
wypadków prowadzących do poważnych
uszkodzeń ciała oraz wypadków śmiertelnych.
Program dialogu z interesariuszami,
zapoczątkowany wraz z opracowaniem zasad
polityki społecznej w 2001, będzie kontynuowany i rozszerzony o nowe zagadnienia.
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Wspólne przedsięwzięcia

Wspólna praca nad
rozwiązywaniem
światowych problemów
Wspólne przedsięwzięcia
Emisja gazów cieplarnianych grozi zmianami
klimatycznymi. Jedna trzecia mieszkańców kuli
ziemskiej nie ma dostępu do podstawowych
udogodnień. Industrializacja w krajach rozwijających się często oznacza złe warunki pracy
i nowe zagrożenia dla środowiska. ABB
uczestniczy w wielu projektach na szczeblu
światowym i regionalnym, których celem jest
rozwiązanie tych problemów. Poniżej
przedstawiamy kilka tylko przykładów.
Dostęp do energii elektrycznej
Brak podstawowej infrastruktury – dla której
elektryczność jest konieczna – sprawia, że około
dwa biliony ludzi żyje w sidłach ubóstwa. Technologie i doświadczenie ABB mogą pomóc
w jego redukcji. Realizację naszego projektu
rozpoczęliśmy w 2001 przeprowadzając
podstawowe badania. Obecnie, wspólnie
z naszymi potencjalnymi partnerami jesteśmy
na etapie określania celów, po którym nastąpi
podpisanie oficjalnych porozumień. W 2003
roku dokonamy wyboru miejsc, w których
przeprowadzone zostaną projekty pilotażowe
i rozpoczniemy prace w terenie. Następny etap
połączy zasoby ABB ze środkami agencji ds.
rozwoju i organizacji pozarządowych.
Zrównoważony rozwój i światowe przemiany
Ten nowy program badawczo-rozwojowy koncentruje się na kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem i ich wpływie na działalność ABB.
Ściśle współpracujemy z naszymi jednostkami
oraz z partnerami zewnętrznymi, jakimi są szkoły
wyższe, instytucje badawcze, organizacje pozarządowe oraz inne firmy. Program ten doprowadzi,
miedzy innymi, do opracowania metod analitycznych oraz narzędzi niezbędnych do oceny
środowiskowych aspektów działalności. Ponadto,
dzięki współpracy z zewnętrznymi organami
badającymi elementy zrównoważonego rozwoju,
program ten pozwoli też na przeanalizowanie
efektów wprowadzenia zasad zrównoważonego
rozwoju na działalność naszej firmy.

Czysta energia i ochrona różnorodności
biologicznej
Trzyletnie porozumienie dotyczące współpracy
z World Wide Fund for Nature (WWF) jest
wyrazem wspólnych interesów obydwu stron:
ABB pragnie propagować swoje rozwiązania
w zakresie niewielkich, rozproszonych i czystych
źródeł energii, zaś WWF dąży do ochrony
biologicznej różnorodności poprzez nową, mniej
szkodliwą politykę energetyczną. ABB zapewni
fundusze oraz inne środki. Realizacja pierwszych
wspólnych projektów już się rozpoczęła.
„Global Compact”
ABB była jedną z pięćdziesięciu firm współpracujących przy redagowaniu w 2000 r. zasad „Global
Compact” ONZ (United Nations Global Compact).
Program ten pozwoli społeczności międzynarodowej na zrozumienie roli, jaką przemysł odegrać
może w zrównoważonym rozwoju. Określamy
projekty spełniające kryteria „Global Compact”.
Przykładowo, w Afryce południowej ABB
uczestniczy w programie „Walka o życie”, który ma
na celu odciągnięcie młodych ludzi od zachowań
kryminalnych. W 2002 r. grupa ABB rozpocznie
realizację projektu w ramach rządowego programu
„Partnerstwo HIV/AIDS” w Rep. Południowej Afryki.
Program redukcji emisji gazów cieplarnianych
pod auspicjami Światowej Rady Energii
W 1999 roku, pod przewodnictwem ABB, Światowa
Rada Energii rozpoczęła pilotażowy program
redukcji emisji gazów cieplarnianych. W kwietniu
2001, czyli cztery lata wcześniej niż planowano,
program pozwolił na osiągnięcie wstępnego celu,
jakim była redukcja o jeden bilion ton w skali roku.
Cel ten został następnie skorygowany i ustalony
na pułapie redukcji o dwa miliony ton rocznie do
roku 2005, co przy obecnej sytuacji wydaje się
skromnym założeniem. Baza danych o niemal 900
projektach redukcji emisji realizowanych w 100
krajach dostępna jest w Internecie.
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Wyniki w zakresie wdrażania
zasad zrównoważonego
rozwoju w 2001 roku
Dla ABB, polityka zrównoważonego rozwoju jest
wyrazem jej zaangażowania w integrację celów
ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych z planowaniem strategicznym, a także
z podejmowanymi każdego dnia decyzjami
dotyczącymi naszej działalności. Jesteśmy
przeświadczeni, że zasady zrównoważonego
rozwoju pozwoliły nam zdobyć przewagę nad
konkurencją.
Każdego roku określamy cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i zestawiamy dokonane
postępy z założeniami, po czym przedstawiamy
raport dotyczący dokonanych postępów. Jest on
dostępny w formie drukowanej oraz na naszych
stronach internetowych (www.abb.com). Taka
procedura zapewnia przejrzystość, pozwala
zaangażowanym stronom na ocenę naszych
wyników oraz dostarcza innym firmom dane
porównawcze.
Nasz oficjalny raport publikujemy już po raz ósmy.
Pierwszych sześć raportów uwzględniało jedynie
wyniki w zakresie aspektów środowiskowych
naszej działalności. Raport za rok 2000 zwierał
także dane na temat aspektów społecznych.
Raport za rok 2001 został przygotowany po raz
pierwszy zgodnie z wytycznymi opracowywania
raportów zrównoważonego rozwoju, ustalonymi
przez Global Reporting Initiative.

6

Środowiskowe aspekty działalności
Tegoroczny raport w zakresie zrównoważonego
rozwoju obejmuje 48 wskaźników dotyczących
środowiskowych aspektów działalności; w roku
poprzednim było ich 36. Wybrane wskaźniki
znajdą Państwo w dalszej części broszury.
Rozszerzyliśmy zakres sprawozdawczości
środowiskowej poza działalność produkcyjną
i usługową. Niniejszy raport obejmuje prawie 80
procent pracowników ABB, ale naszym celem na
nadchodzące lata jest objęcie całej ich liczby.
Jesteśmy w trakcie opracowywania oficjalnych
procedur sprawozdawczości we wszystkich
oddziałach naszej firmy.
Ze względu na fakt, że zakres raportu uległ zmianie,
tegoroczne dane nie mogą być bezpośrednio
porównywane z danymi z lat poprzednich.
1999

Całkowita ilość zużytej
energii (GWh)
3,175
Zużycie energii na 1
pracownika (MWh)
22
Emisja gazów cieplarnianych
(odpowiednik kiloton CO2)
1,671
Wdrożenie systemów zarządzania
środowiskowego (procent placówek
produkcyjnych i konstrukcyjnych) 97
Liczba Deklaracji Środowiskowych
Produktu (ang. EPD)
4

2000

2001

2,413

2,373

21

20

1,349

1,411

97

98

30

>50
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Wyniki ekonomiczne
Pomimo że rok 2001 był bardzo wymagający,
w chwili obecnej działalność i finansowanie firmy
ABB zmierzają we właściwym kierunku. Rok
zamknął się stratą netto spowodowaną między
innymi kosztami restrukturyzacji oraz roszczeniami
azbestowymi. Roszczenia te wynikają z zastosowania azbestu jako materiału izolacyjnego przez
dawną amerykańską firmę, która zaprzestała
stosowania tego materiału na długo przed jej
nabyciem przez ABB. W końcu 2001 roku
przyjęliśmy na siebie obciążenia w wysokości
470 milionów USD, zwiększając tym samym do
940 milionów USD rezerwę na pokrycie
oczekiwanych roszczeń.
Program mający na celu uproszczenie struktury
firmy, redukcję kosztów i wzrost wydajności
obejmował między innymi redukcję liczby zakładów
operacyjnych i pracowników. Pod koniec roku
wyniki były oczywiste. W ostatnim kwartale
redukcja długu netto wyniosła 2 biliony USD.
W 2001 roku, wydajność wyrażona jako dochód
przypadający na pracownika nieznacznie wzrosła.
Liczba zamówień utrzymywała się na stałym
poziomie, a dochody zwiększyły się w ciągu roku
o 3 procent. Przepływ gotówki z działalności
operacyjnej zwiększył się ponad dwukrotnie.
Dochód całkowity
(w milionach USD)
Zysk brutto (w procentach)
Zysk operacyjny (ang. EBIT)
(w milionach USD)
Dywidenda/akcję (CHF)

1999

2000

2001

24,356
24.2

22,967
25.0

23,726
21.1

1,222
0.75

1,385
0.75

279
0

Społeczne aspekty działalności
W ubiegłym roku po raz pierwszy ujęliśmy
w raporcie społeczne aspekty naszej działalności
w postaci jedynie trzech wskaźników. Tegoroczny
raport obejmuje ich o wiele więcej, zgodnie
z zaleceniami Global Reporting Initiative.
Wybrane wskaźniki przedstawiamy poniżej.
1999

2000

2001

Liczba godzin pracy
utraconych z powodu chorób
i wypadków przy pracy
nie dot. 326,477 589,991
Liczba utraconych godzin
na pracownika
nie dot.
3.08
4.03

Najniższa płaca w stosunku do oficjalnej, krajowej
płacy minimalnej (rozpiętość w procentach, dane
dostępne jedynie za rok 2001)
Europe
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Środkowy Wschód i Afryka
Azja

100 do 500
100 do 153
113 do 141
100 do 500
100 do 200

Procent kobiet obejmujących wysokie stanowiska
kierownicze oraz stanowiska menedżerskie
wysokiego i średniego szczebla (dane dostępne
jedynie za rok 2001)
Europe
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Środkowy Wschód i Afryka
Azja
Liczba przeprowadzonych
dialogów z interesariuszami:

1 do 30
1 do 8
5 do 20
1 do 15
2 do 21

45

Dostęp do elektryczności
Elektryczność jest niezbędna dla
rozwoju społecznego i ekonomicznego. Jednakże prawie jedna
trzecia ludności świata nie ma do
niej dostępu. Program ABB „Dostęp
do energii elektrycznej” stworzy
warunki rozwiązania tego problemu
dzięki zastosowaniu niewielkich
rozwiązań, zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju.
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Dialog społeczny

pracy oraz równość szans rozwoju. Czas pracy
i wynagrodzenie wywołały najmniejszą ilość uwag.

Jak zapewnić, by firma
o zasięgu międzynarodowym miała świadomość społeczną?

W drugiej turze konsultacji, zagadnienia które
wywołały najwięcej komentarzy były społeczne
aspekty działalności dostawców naszej firmy, a nie
działalność ABB jako taka. Równie istotne były
bezpieczeństwo i higiena pracy oraz równość
szans rozwoju; są to obszary działalności, które
ABB już wcześniej uznała za pierwszoplanowe.

W 2001 roku firma ABB opublikowała po raz
pierwszy zasady swojej polityki społecznej.
Pierwsza z trzynastu zasad zobowiązuje nas do
prowadzenia otwartego dialogu z interesariuszami.
W związku z tym, w 34 krajach na pięciu kontynentach odbyły się spotkania menedżerów i pracowników ABB z interesariuszami spoza naszych firm.
Wybrane państwa były zróżnicowane kulturowo,
geograficznie i pod względem rozwoju ekonomicznego. Interesariusze reprezentowali krajowe
i międzynarodowe organizacje pozarządowe,
związki zawodowe, rządy państw i samorządy
lokalne, pracowników nauki, media, grupy religijne
i firmy partnerskie. Większość rozmów była prowadzona zgodnie z zasadami rozmów przy okrągłym
stole w obecności niezależnego moderatora.
Dyskutowano dwie główne kwestie:
1. Czy nasza polityka społeczna obejmuje
wszystkie zagadnienia jakimi powinna się zająć?
O jakie kwestie można ją uzupełnić i które z nich
mają największe znaczenie?
2. W jaki sposób praktycznie wdrażamy zasady
polityki społecznej? Jak monitorujemy przestrzeganie procedur oraz dokonujemy oceny postępu?

Dialog społeczny wykazał, iż istnieje potrzeba
przejrzystego określenia i planowania procesu
wdrażania Polityki Społecznej. Zasady polityki
społecznej powinny być integrowane ze strukturami organizacyjnymi oraz procesami przebiegającymi w firmie. Należy też opracować wymierne
wskaźniki w celu oceny postępu w stosunku do
lat poprzednich.
Raporty powinny być sporządzane w podziale na
poszczególne państwa, gdyż ze względu na
istniejące zróżnicowanie trudno będzie połączyć
dane w postaci globalnych wskaźników. Niemniej
jednak jedynie dwa państwa uznały, iż niezbędna
jest adaptacja zasad polityki społecznej do
warunków lokalnych.
Uwagi w kwestii Polityki Społecznej ABB posłużą
nam za podstawę do opracowania jej drugiej
wersji, planowanej na rok 2003. W chwili obecnej
ABB inicjuje realizację wielu projektów mających
na celu opracowanie zasad wdrażania tej polityki
oraz wskaźników oceny postępu.
Stały, systematyczny dialog społeczny odgrywać
będzie coraz większe znaczenie przy wdrażaniu
zasad zrównoważonego rozwoju.

Po pierwszej turze spotkań, organizacje krajowe
ABB rozpocząć mogły drugi etap rozmów,
w ramach którego proszone były o wskazanie
zasad, którym nadać należy bezwzględne
pierwszeństwo oraz tych, gdzie firma ABB jest
najbardziej narażona na krytyczną ocenę. Do
końca roku 2001, spotkania takie i dyskusje
odbyły się w 11 krajach.
Zakres Polityki Społecznej ABB został oceniony
pozytywnie w 30 z 34 krajów. Cztery organizacje
krajowe ABB przedstawiły sugestie dotyczące
jego rozszerzenia. Każda z 13 zasad wywołała
uwagi, ale najbardziej dyskutowanymi punktami
były: zaangażowanie w działalność społeczności
lokalnych, a następnie bezpieczeństwo i higiena

8

Inny rodzaj dialogu
interesariuszy, tym razem
w Austrii, gdzie miejscowi
pracownicy firmy ABB
zostali zaproszeni do
uczestnictwa w dyskusji.
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Rola produktów ekologicznych

Ciągłe doskonalenie

Tysiące kroków we
Otrzymać więcej
z mniejszej ilości energii właściwym kierunku
Znaczna część programów badawczo-rozwojowych ABB ukierunkowana jest na opracowywanie
nowych technologii wywierających mniej szkodliwy
wpływ na środowisko, a w szczególności takich,
które przyczyniają się do redukcji emisji CO2.
Firma ABB wytwarza prawie milion produktów
dziennie. Największy wpływ na środowisko
ma zużycie energii podczas całego okresu
przydatności produktu, niekiedy 99 procent lub
więcej. Z tego też względu, stałe zwiększanie
energooszczędności naszych produktów jest
podstawowym celem firmy ABB.
Oto najnowsze przykłady:
■

■

■

■

Siłownie wiatrowe zyskują na konkurencyjności
w stosunku do konwencjonalnych metod
wytwarzania energii. Firma ABB jest zdecydowanie największym dostawcą komponentów
dla technologii siłowni wiatrowych.
Turbec, firma założona przez ABB i Volvo, jest
światowym liderem na rynku technologii mikroturbin. Mikroturbiny, zasilane gazem ziemnym,
są doskonałym rozwiązaniem dostarczającym
lokalnej energii cieplnej i elektryczności na
terenach nie podłączonych do sieci elektrycznej.
Motorformer, pierwszy na świecie silnik
elektryczny wysokiego napięcia opracowany
przez ABB, jest bardziej wydajny, zużywa mniej
energii i pozwala na bezpośrednie podłączenie
do sieci elektrycznej bez użycia transformatora lub innych urządzeń pomocniczych.
Daje to podwójne korzyści: ekonomiczne
i środowiskowe.
Napędy o zmiennej prędkości opracowane
przez ABB dostosowują prędkość silnika do
wymagań procesu, co w pewnych wypadkach
może pozwolić na redukcję zużycia energii
nawet o 70 procent, wraz z odpowiednią
redukcją emisji CO2.

Firma ABB prowadzi równocześnie blisko dwa
tysiące projektów mających na celu poprawę
wyników jej działalności. Wpływ każdego projektu
z osobna może być niewielki, lecz zestawione
razem posiadają ogromne znaczenie dla wdrażania
zasad zrównoważonego rozwoju przez naszą
firmę.
ABB wdraża systemy zarządzania środowiskowego zgodne ze standardem ISO 14001 we
wszystkich sferach swej działalności. Systemy te
wprowadzone zostały do 98 procent placówek
produkcyjnych i usługowych. Nie oznacza to
jednak, że nie ma już miejsca na dalszą poprawę,
jest jeszcze wiele do zrobienia. Będziemy tego
dokonywać za pomocą wielu małych projektów
w ciągłym procesie doskonalenia.
System zarządzania środowiskowego każdej
z placówek odpowiada specyfice jej działalności
i jej problemom związanym z ochroną środowiska.
Podstawowe cele są wspólne dla każdego
z zakładów, lecz poza tym lokalni menadżerowie
ds. środowiskowych aspektów działalności mają
za zadanie opracowanie twórczych rozwiązań
dostosowanych do ich konkretnych problemów.
Pracownicy ABB skwapliwie wykorzystali tę okazję
do działania. Od 1993 roku, kiedy to wprowadziliśmy w życie pierwszy system zarządzania
środowiskowego, zużycie rozpuszczalników
zmniejszyło się o 35 procent, a produkcja niebezpiecznych odpadów spadła również o 35 procent.
Zużycie materiałów i substancji określonych
mianem „niebezpiecznych” znacznie się zmniejszyło; każdy kolejny rok przynosi również spadek
zużycia energii na jednego pracownika.
Korzyści ekologiczne często pociągają za sobą
korzyści ekonomiczne. Ponad 40 procent naszych
projektów w zakresie środowiskowych aspektów
działalności przyniosło oszczędności finansowe,
głównie dzięki zmniejszeniu ilości odpadów,
mniejszemu zużyciu energii oraz dzięki redukcji
kosztów transportu.
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Misja i wartości. Wizja grupy ABB przedstawiona
jest w dokumencie „Misja i wartości”. Dokument
ten został opublikowany po raz pierwszy w 1988
roku, wkrótce po założeniu firmy, obecnie istnieje
już jego trzecia wersja. Nowi pracownicy
zapoznają się z tymi zagadnieniami podczas
kursu wprowadzającego, a wszyscy pracownicy
regularnie przechodzą szkolenia „odświeżające”.
Polityka Społeczna ABB opublikowana została
w lutym 2001 i nawiązuje do następujących
dokumentów: Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka ONZ, Podstawowe Zasady Prawa
Pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy,
Zalecenia dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych
opracowane przez Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD) oraz
Normy Odpowiedzialności Społecznej SA 8000.
Polityka środowiskowa. W 1992 roku firma ABB
przyjęła 16 zasad Karty Biznesu Zrównoważonego
Rozwoju opracowanych przez Międzynarodową
Izbę Handlową jako własne zasady polityki
środowiskowej.
Etyka biznesu. Nasza polityka w zakresie etyki
prowadzenia działalności gospodarczej wyrażona
jest w opracowaniu „Podstawowe wartości i misja
firmy ABB”. Zawarta jest ona także w Standardach
Etyki Biznesu firmy ABB. Podpisujemy się także
pod Kodeksem Postępowania Międzynarodowej
Izby Handlowej (wersja poprawiona z 1999 r.) oraz
pod Konwencją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 1997 roku.

www.abb.com

Komitet doradczy ds. Zrównoważonego
Rozwoju założony został w 1992 roku. Jest on
złożony z niezależnych ekspertów, a celem jego
jest udzielanie obiektywnych porad w zakresie
zarządzania zrównoważonym rozwojem.
Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju podlega
bezpośrednio Prezesowi Grupy. Pracownicy zespołu odpowiedzialni są za prowadzenie programu
zarządzania w zakresie zrównoważonego rozwoju
ABB oraz programów szkoleniowych mających
na celu zwiększenie świadomości społecznej
i środowiskowej oraz poprawę jakości działania.
Koordynatorzy ds. Zrównoważonego Rozwoju
na poziomie Obszarów Biznesu. 23 koordynatorów zajmuje się Deklaracjami Środowiskowymi
Produktu, programami środowiskowymi i społecznymi, edukacją i szkoleniami oraz monitorowaniem
środowiskowych i społecznych aspektów
działalności.
Krajowi Koordynatorzy ds. Zrównoważonego
Rozwoju. Prawie 50 koordynatorów ustala i przekazuje wiedzę o polityce społecznej i środowiskowej grupy ABB, jak również o programach i procedurach prowadzonych na terenie ich krajów.
Zlecają oni również przeprowadzanie niezależnych
audytów postępów uzyskanych w zakresie
społecznej i środowiskowej działalności oraz
przygotowują raporty zestawiające ich wyniki.
Specjaliści ds. Ochrony Środowiska.
W niektórych państwach, specjaliści ds. Ochrony
Środowiska współpracują z Krajowymi Koordynatorami ds. Zrównoważonego Rozwoju.
Lokalni Przedstawiciele ds. Zrównoważonego
Rozwoju. Około 500 pracowników w zakładach
ABB. Lokalni Przedstawiciele są odpowiedzialni
za lokalne programy zarządzania środowiskowymi aspektami działalności. W myśl zasad polityki
społecznej ABB, w wielu placówkach wdrażają
oni także lokalne systemy w zakresie higieny
i bezpieczeństwa pracy.
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P.O. Box 8131
CH-8050 Zürich
Szwajcaria
tel.: +41 (0) 43 317 7111
fax: +41 (0) 43 317 7958

2002/2 Polish

ABB Ltd.
Sustainability Affairs
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CH-8050 Zürich
Szwajcaria
tel.: +41 (0) 43 317 6584
fax: +41 (0) 43 317 4940

Organizacja Zespołu ds. Zrównoważonego
Rozwoju
Zespół ten obejmuje ok. 600 osób w ponad 50
krajach.
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Polityka zrównoważonego rozwoju
i jej organizacja
Naszym celem jest ciągła poprawa wyników
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju
oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu
podniesienie jakości życia tam, gdzie prowadzimy
naszą działalność. Oto dokumenty, które inspirują
naszych pracowników do realizowania i promowania polityki zrównoważonego rozwoju.

