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Dla Danone’a społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie w czterech 
obszarach: społeczeństwie, środowisku naturalnym, miejscu pracy i rynku.
To właśnie podejście dało początek strukturze naszego raportu, składającego się z rozdziałów odpowiadających 
wymienionym płaszczyznom działania. Opisujemy w nich strategie, polityki, programy, projekty i przedsięwzięcia, przez 
które na co dzień przejawia się nasza odpowiedzialność w biznesie.
Raport podsumowuje działania podejmowane przez Danone w Polsce od połowy czerwca 2006 roku do grudnia 2009 roku. 
Tego też okresu dotyczą przedstawiane w publikacji dane. Poprzedni raport został wydany w połowie 2006 roku i był przeglądem 
naszych działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie od stycznia 2003 roku do czerwca 2006 roku.
Dane zawarte w obecnym raporcie zostały zebrane przez pracowników zespołów i działów: Relacji Zewnętrznych 
i Zrównoważonego Rozwoju, Sprzedaży, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zakupów, Marketingu,  Badań 
i Rozwoju, Zapewnienia Jakości i Bezpieczeństwa Produktu, Dostarczania Produktów oraz Administracji. 
Wszyscy oni dołożyli należytej staranności w opracowaniu prezentowanych danych.
Przedstawione w publikacji wskaźniki odnoszą się do kluczowych elementów strategii w poszczególnych 
płaszczyznach działania w Polsce i są zbieżne z podejściem Grupy DANONE.
Struktura, jak i zawartość raportu zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi do raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI). W przyszłości zamierzamy publikować raporty 
poświęcone społecznej odpowiedzialności co dwa lata.
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wprowadzanie zasad CSR w Grupie DANONE rozpoczęło się 
już w 1972 roku, kiedy ówczesny prezes, Antoine Riboud, ogło-
sił podwójne zobowiązanie: sukces w biznesie ma iść w parze 
ze społeczną odpowiedzialnością. Także w Polsce, od pierw-
szego dnia działalności, jesteśmy wierni tej zasadzie. Wierzy-
my, że sukces za wszelką cenę, bez oglądania się na społeczne 
skutki działań, byłby nieetyczny, a prowadzące doń inicjatywy 
– krótkowzroczne. Naszą misją jest bycie najbardziej zaufaną, 
odpowiedzialną i podnoszącą wartość życia marką żywienio-
wą, wybieraną przez konsumentów każdego dnia. Jednak dziś 
nasi interesariusze: konsumenci, partnerzy, pracownicy czy 
społeczności lokalne oczekują od nas więcej – udziału w roz-
wiązywaniu palących problemów współczesnego świata. Nie-
zdrowe nawyki żywieniowe polskiego społeczeństwa, nie-
dożywienie dzieci i młodzieży, zanieczyszczenie i postępująca 
degradacja środowiska naturalnego to tylko niektóre z nich. 
Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, jest podsumowa-
niem naszych starań, i odpowiedzią na nowe oczekiwania in-
teresariuszy.

Drugi już przegląd działań CSR Danone’a w Polsce obejmuje 
okres od połowy 2006 roku do końca 2009 roku. W tym czasie 
przez cały świat przetoczyła się potężna fala kryzysu gospo-
darczego. W Danone, jak w każdej innej firmie, staraliśmy się 
w tym okresie zoptymalizować działalność. Niniejszy raport 
dowodzi, że mimo trudności nie cofnęliśmy się na ścieżce 
zrównoważonego rozwoju, a wręcz przeciwnie – jesteśmy zde-
terminowani, by kroczyć nią dalej. W tym właśnie celu, po raz 
pierwszy w historii firmy w Polsce, zbudowaliśmy komplekso-
wą strategię odpowiedzialności społecznej, ściśle zintegrowa-
ną ze strategią rozwoju biznesu na lata 2008–2013.

Strategia „Zrównoważony Rozwój” składa się z dwóch części: 
„Zaangażowanie społeczne” i „Środowisko naturalne”. W każ-
dej z nich wyznaczyliśmy długoterminowe cele strategiczne, 
które przekładamy na konkretne przedsięwzięcia, rozłożone 

w perspektywie kilku lat. Tworzymy systemy mierzenia efek-
tów oparte na konkretnych wskaźnikach, wdrażamy mechani-
zmy i narzędzia zbierania informacji o wynikach, a także pro-
cedury zapewniające koordynację pracy poszczególnych dzia-
łów realizujących projekty oraz przepływ informacji między 
różnymi poziomami zarządzania.

Jednym z najnowszych wdrożonych w 2008 roku narzędzi jest 
Danone Carbon Footprint (Ślad Węglowy Danone’a), które 
umożliwia nam szczegółowe monitorowanie, obliczanie i ra-
portowanie ilości gazów cieplarnianych emitowanych do at-
mosfery w całym procesie tworzenie produktu, w przeliczeniu 
na CO2. Na podstawie przeprowadzonych analiz podjęliśmy 
działania mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla. 
Skoncentrowaliśmy sie na obszarach, na które mamy bezpo-
średni wpływ: produkcji, opakowaniach i transporcie. W re-
zultacie, w 2009 roku zmniejszyliśmy emisję CO2 o 5,6%, w sto-
sunku do roku 2008.

Jestem głęboko przeświadczony, że kolejne lata przyniosą 
nowe wyzwania w obszarze CSR. Dlatego wciąż pracujemy 
nad udoskonalaniem naszej strategii i działań, by jak najlepiej 
odpowiadały na oczekiwania interesariuszy, wyzwania rynku i 
potrzeby Danone’a. Publikacja niniejszego raportu to kluczo-
wy element tego procesu. Dzięki Państwa uwagom, sugestiom 
i opiniom na temat przedstawionych celów, mierników oraz 
konkretnych programów, będziemy mogli ulepszyć nasze 
funkcjonowanie. Ku pożytkowi wszystkich. Zapraszamy do 
kontaktowania się z nami pod adresem relacje.zewnetrzne@
danone.com

SZANOWNI PAŃSTWO,

Frank Uszko
Prezes Zarządu Danone Sp. z o.o.
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Actimel – produkt funkcjonalny, którego korzystny 

wpływ na zdrowie został potwierdzony naukowo. 

Regularne picie Actimela pomaga wzmacniać 

naturalną odporność organizmu.

Activia – innowacyjny produkt redukujący 

uczucie wzdęcia i w naturalny sposób 

pomagający regulować pracę jelit.

Danacol – niskotłuszczowy produkt funkcjonalny 

zawierający sterole roślinne, czyli 

naturalne składniki komórek 

roślinnych o udowodnionym 

naukowo działaniu obniżającym 

poziom cholesterolu.

Danio – pożywny serek 

homogenizowany.

Dan’mleko – produkt 

mleczny do picia.

Danonki – serki wzbogacone witaminą D, 

która ułatwia przy-

swajanie wapnia z 

pożywienia i pomaga 

budować mocne kości.

Fantasia – to dwa 

kubeczki, w których oddzielnie znajdują 

się kremowy jogurt i czekoladowy lub 

owocowy dodatek.

Jogurt Danone – produkt dostarczający żywych kultur 

bakterii jogurtowych w różnych smakach.

Jogurt Naturalny – dostępny w dwóch 

wersjach: bez 

dodatku cukru 

i z ziarnami zbóż.

DANONE W POLSCE: PROFIL FIRMY
FIRMA DANONE ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE 18 LAT TEMU. OD POCZĄTKU JEJ 
NAZWA BYŁA KOJARZONA ZE ŚWIEŻYMI PRODUKTAMI MLECZNYMI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. 
I TAK JEST DO DZISIAJ.

Początki Danone’a siegają Barcelony roku 1919, gdzie Iza-

ac Carasso (ojciec Daniela, od imienia którego powstała na-

zwa firmy), w oparciu o współpracę z Instytutem Pasteura

z Paryża rozpoczął produkcję fermentowanych produktów 

mlecznych. Pierwsze jogurty pod nazwą Danone były sprze-

dawane w aptekach w Barcelonie. Z kolei Grupa DANONE po-

wstała w 1973 roku z połączenia firmy BSN, producenta opa-

kowań szklanych i napojów oraz Geravis Danone, producenta 

żywności. Pod obecną nazwą działa od 1994 roku. W ciągu 

30 lat funkcjonowania stała się jedną z największych firm spo-

żywczych na świecie. 

Na polskim rynku produkty Danone pojawiły się po raz 

pierwszy w 1990 roku. Początkowo były importowane, ale 

pod koniec 1992 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu pro-

dukcji w warszawskiej fabryce – w wynajętych halach Zakładu

Mleczarskiego Wola. Dwa lata później doszło do pełnego prze-

jęcia i wykupienia reszty ZM Wola, a w 1995 roku Danone wzbo-

gacił się o kolejną fabrykę – w Bieruniu na Śląsku. 

Pierwszymi produktami Danone na rynku polskim były kefir 

i śmietana. Z czasem uruchomiono produkcję homogenizo-

wanych serków smakowych oraz serków Petit Danone, zna-

nych obecnie pod nazwą Danonki. Dziś portfolio firmy jest 

dużo większe – zawiera produkty przeznaczone dla dzieci, 

osób starszych, a także marki przynoszące korzyści zdrowot-

ne osobom z problemami trawiennymi lub podwyższonym po-

ziomem cholesterolu. Wszystkie jogurty i serki produkowane 

w fabrykach w Polsce powstają wyłącznie z polskiego mle-

ka. Dostawcy Danone troszczą się o dostarczanie mleka naj-

wyższej jakości, przez co gwarantują bezpieczeństwo wy-

twarzanych z niego produktów.

Rys. 1 Kluczowe wskaźniki biznesowe (rok 2009)

PRODUKTY DANONE 
W POLSCE:

2006
221 258

1 280

1531 127

2007

1 347
271 320

2041 143

2008

1 427
241 403

1651 262

2009

1 389
171 372

1271 262

Zatrudnienie: pełny etat
część etatu

Umowy na czas: nieokreślony
określony

Rys. 2 Łączna liczba pracowników wg typu zatrudnienia

Przychód netto ze sprzedaży: 

1 567 000 000 złotych
Udział w rynku (wartościowo):

39,4%
Liczba krajów, do których eksportujemy produkty: 

27
Łączna liczba pracowników: 

1 389
3
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Kefir Danone – orzeźwiający napój 

mleczny ukwaszony za pomocą drożdży 

kefirowych i żywych kultur bakterii.

Śmietana Szefa 
Kuchni – świeża 

śmietana produkowana, 

jak wszystkie nasze 

produkty, z polskiego mleka.

Gratka – produkt mleczny 

będący źródłem cennych 

witamin: kwasu foliowego, witaminy B6 

i witaminy B12.

Zakręcony Mix – jogurt 

stworzony z myślą 

o dzieciach, by urozmaicić im posiłek, 

zachęcając tym samym do spożywania 

produktów mlecznych.

CHOCHO – orzechowy deser 

mleczno-czekoladowy.

2006–2007
•  Good Company Ranking 2007: IV miejsce.

•  Raporty społeczne 2007: I miejsce dla raportu „Przegląd 

CSR Danone”. W konkursie są nagradzane najlepsze raporty 

z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównowa-

żonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania spo-

łecznego.

•  Tytuł Darczyńca 10-lecia nadany przez Federację Polskich 

Banków Żywności.

•  Perły Rynku FMCG 2007: statuetka dla produktu Activia 

w kategorii „Mleko i przetwory mleczne”.

2008
•  Good Company Ranking 2008: I miejsce. 

•  Nagrody „Rynku Spożywczego” dla produktów Actimel

i Activia w kategorii „Produkt rynku spożywczego”. 

•  Effie Awards 2008 za kampanię Danio z wykorzy-

staniem Małego Głoda. W konkursie nagradzana 

jest efektywność działań w komunikacji marketin-

gowej.   

•  Konkurs Media Trendy 2008: wyróżnienie dla pro-

duktu Danonki za kampanię „Mocne kości moc ra-

dości”. W konkursie nagradzane są najciekawsze 

i najbardziej nowatorskie media plany oraz kre-

atywne sposoby wykorzystania mediów w kampa-

niach. 

•  Studencki Produkt Roku w kategorii „Studenccy PRA-

CODAWCY – najbardziej przyjazne studentom firmy”, 

przyznany przez magazyn „Dlaczego?”.

2009
•  Ranking Odpowiedzialnych Firm 2009: II miejsce. 

•  Konkurs Liderzy Filantropii 2009: II miejsce w kategorii firm, 

które w minionym roku przekazały na cele społeczne naj-

większy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem.

•  Innowacja Zrównoważonego Rozwoju Globe Award 2009, 

polska edycja konkursu, I nagroda za projekt obliczania emi-

sji CO
2
 w całym łańcuchu wytwórczym.

•  LIDER FORUM 2009: I miejsce w kategorii „Jogurty” (Activia 

śliwka) oraz „Serki homogenizowane” (Danio waniliowy), a tak-

że II miejsce w kategorii „Innowacje roku” (Danacol czerwone 

owoce), przyznane przez magazyn „Forum Mleczarskie”.

•  Perły Rynku FMCG 2009: w kategorii „Produkty śniadanio-
we” (Jogurt Danone z płatkami) oraz w kategorii „Serki bia-

łe, homogenizowane, twarogi” (Danio z warzywami). 

•  Ranking Premium Brand 2009: wyróżnienie w kategorii 

„Żywność” dla marki Danone. Ranking ocenia reputację ma-

rek funkcjonujących na polskim rynku. 

•  Superbrands 2009 dla Danone, Activii i Actimela. Nagrody 

są przyznawane przez Rady Marek tym markom, które od-

niosły największy rynkowy sukces.  

•  Studencki Produkt Roku w kategorii „Studenccy PRACO-

DAWCY – najbardziej przyjazne studentom firmy”, przyznany 

przez magazyn „Dlaczego?”.

•  Certyfikat Przejrzysta Firma za publikację sprawozdań fi-

nansowych.

•  Konkurs European Trusted Brands 2009, organizowany 

przez miesięcznik „Reader’s Digest”: Kryształowa Statuetka 

Marki Godnej Zaufania w kategorii „Przetwory mleczne”. 

W konkursie nagradzane są marki cieszące się największym 

zaufaniem konsumentów. 

•  Tytuł „Inicjatywa Roku 2009”, przyznawany przez „Głos Na-

uczycielski” i Ministerstwo Edukacji Narodowej dla progra-

mu Podziel się Posiłkiem. 

•  Laur 5-lecia dwutygodnika „AgroTrendy”: I miejsce

Danone w jubileuszu 5-lecia Rankingów Zakładów Mleczar-

skich, przyznane przez magazyn „AgroTrendy”. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
PRZYZNANE DANONE W POLSCE*

FIRMA DANONE OTRZYMAŁA WIELE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZARÓWNO ZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 
BIZNESOWĄ, JAK I ZA OSIĄGNIĘCIA NA POLU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. 
NAJWAŻNIEJSZE Z NICH PREZENTUJEMY PONIŻEJ.

*  W okresie, którego dotyczy raport, czyli od połowy 2006 
do końca 2009 roku.
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ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6

Wywiad z Przemkiem Pohrybieniukiem, Członkiem Zarządu, 
Dyrektorem Działu Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego 
Rozwoju. 

Od początku podjęcia działalności w Polsce Danone pewnie kro-
czy po ścieżce zrównoważonego rozwoju. Po latach intensywnych 
działań w zakresie CSR przyszedł czas na ich strategiczne upo-
rządkowanie. Powstała strategia społecznej odpowiedzialności 
zintegrowana ze strategią rozwoju biznesu. Jakie będą dalsze 
kroki? Co uważa Pan za największe wyzwanie na najbliższe 
lata? 

Od początku istnienia Danone’a w Polsce jesteśmy w pasjonującej 

podróży, w której wciąż chcemy odkrywać nowe oblicza odpowie-

dzialności wobec konsumentów, klientów, dostawców, pracowni-

ków, społeczeństwa i innych interesariuszy. Dla Danone’a wdra-

żanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oznacza cią-

głe stawianie nowych wyzwań i poszukiwanie innowacyjnych po-

mysłów na doskonalenie wyników biznesowych, społecznych i śro-

dowiskowych. Podejmujemy szeroko zakrojone działania we 

wszystkich obszarach CSR – społeczeństwie, środowisku, miejscu 

pracy oraz rynku − i opisujemy je w niniejszym raporcie. Jednak 

społeczna odpowiedzialność biznesu Danone’a ma swój początek 

w sposobie zarządzania, który łączy interesy firmy i społeczeństwa 

− ku obopólnej korzyści. Dlatego za największe wyzwanie na ko-

lejne lata uznaję efektywne zarządzanie realizacją strategii CSR 

i uwzględnianie działań w tym zakresie na wszystkich etapach po-

wstawania naszych produktów. 

A zatem nie tylko w fabrykach i biurach Danone’a, ale już na eta-
pie pozyskiwania surowców…

…aż po koniec cyklu życia naszych produktów, kiedy po spożyciu 

serka czy jogurtu przez konsumenta pozostaje opakowanie, które 

należy zagospodarować, bo w przeciwnym razie może stać się 

szkodliwym dla środowiska odpadem. Najlepiej nasze podejście 

pokaże przykład. Za strategiczny cel programów zmierzających do 

ochrony środowiska naturalnego uznaliśmy zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych. Jednak fabryki Danone’a są odpowiedzialne 

jedynie za część emisji. Dużą odpowiedzialność ponoszą też nasi 

partnerzy, np. dostawcy mleka i innych surowców do produkcji. 

Dlatego przy ich wyborze i ocenie uwzględniamy także kryteria 

środowiskowe. Każdego roku zootechnicy Danone’a przeprowa-

dzają u dostawców mleka audyt, podczas którego m.in. monitorują 

zużycie wody i energii, sprawdzają, czy regularnie przeprowadzane 

są kontrole opryskiwaczy i analiza gleby, a także czy nawozy są 

właściwie przechowywane i stosowane. W 2009 roku o monitoro-

wanie zużycia energii i wody poprosiliśmy też naszych dostawców 

surowców i opakowań. Jednocząc siły, możemy w znacznie więk-

szym stopniu zmniejszyć emisję do atmosfery gazów cieplarnia-

nych. Zyskamy na tym wszyscy − my i nasi dostawcy − bo zmniej-

szą się koszty naszego funkcjonowania oraz działalności part-

nerów, oraz społeczeństwo − bo będzie żyło w czystszym i zdrow-

szym świecie. 

Coraz bardziej zaawansowane, strategiczne podejście do spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu wymaga nowych struktur 
i systemów zarządczych. Jakie są doświadczenia Danone’a 
w tym zakresie? 

W Danone istnieje Dział Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego 

Rozwoju, w którym pracują dwa zespoły odpowiedzialne za realiza-

cję strategii CSR. Jeden z nich zajmuje się jej częścią środowiskową, 

drugi − zaangażowaniem społecznym firmy. W miarę potrzeb two-

rzymy dodatkowe międzydziałowe zespoły odpowiedzialne za re-

alizację poszczególnych zadań w ramach naszych obszarów od-

powiedzialności. Obecnie dopracowujemy jeszcze model funk-

cjonowania grupy liderów społecznej odpowiedzialności, a w ko-

lejnych latach chcemy utworzyć Komitet CSR na poziomie Zarządu 

i zespoły odpowiedzialne za konkretne aspekty poszczególnych ob-

szarów CSR. Jednocześnie efektywność w zakresie osiągania za-

planowanych celów w zakresie społecznej odpowiedzialności stała 

się jednym z kryteriów oceny najwyższej kadry menedżerskiej. Dzię-

ki temu decyzje w Danone są dziś podejmowane po uwzględnieniu 

kryteriów społecznych i środowiskowych, a nie tylko na podstawie 

parametrów typowo biznesowych. To pokazuje nasze strategiczne 

podejście do CSR oraz starania, jakie podejmujemy, by zapewnić 

efektywną realizację przyjętej strategii w codziennej działalności 

operacyjnej. Jako ciekawostkę mogę dodać, że jestem chyba pierw-

szym członkiem zarządu w Polsce, który w tak dużym stopniu po-

święca swój czas na rozwój i nadzór realizacji strategii CSR. Realnie 

w mojej pracy zajmuje to ok. 40% czasu – to też potwierdza strate-

giczny wybór firmy.

To już drugi raport CSR Danone’a w Polsce. Jaką rolę w procesie 
zarządzania realizacją strategii CSR pełni ten dokument?

W naszą strategię CSR wpisane jest ciągłe podnoszenie standar-

dów zarządzania zagadnieniami odpowiedzialnego biznesu i nie-

ustanne doskonalenie działań. Publikacja raportu jest ważną czę-

ścią tego procesu, ale nie jego elementem końcowym. Dla nas ra-

port społeczny to element szerszej komunikacji pokazującej, jak 

w Danone rozumiemy odpowiedzialność w biznesie. Oddając ra-

port w ręce naszych interesariuszy, chcemy dowieść spójności na-

szych działań z wizją i strategią firmy oraz opisać odpowiedzialne 

zarządzanie w kwestiach społecznych, środowiskowych i etycz-

nych. Raport społeczny jest też skutecznym narzędziem pomaga-

jącym w budowaniu świadomości, czym jest odpowiedzialność fir-

my i w jaki sposób przejawia się ona w naszym codziennym funk-

cjonowaniu, u wszystkich pracowników Danone’a. W praktyce po-

kazujemy, że odpowiedzialność w biznesie to nie tylko znane już 

nasze programy społeczne, lecz sposób zarządzania firmą i rela-

cjami z otoczeniem.

Jednak prawdziwa komunikacja to proces dwustronny. 
Właśnie dlatego latem 2009 roku, po raz pierwszy w historii Da-

none’a w Polsce, zaprosiliśmy na wspólne spotkanie przedstawi-

cieli wszystkich kluczowych grup interesariuszy. Zapytaliśmy ich 

o to, które zagadnienia CSR są najistotniejsze z ich punktu widze-

nia i co powinno zostać opisane w raporcie społecznym. Intersa-

riusze mieli więc wpływ na kształt publikacji. Teraz będziemy cze-

kać na ich ocenę naszych projektów i programów, by na jej pod-

stawie udoskonalać nasze działania. 

JESTEŚMY W PASJONUJĄCEJ PODRÓŻY
„DLA DANONE WDRAŻANIE STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU OZNACZA CIĄGŁE STAWIANIE NOWYCH WYZWAŃ 
I POSZUKIWANIE INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW NA DOSKONALENIE WYNIKÓW BIZNESOWYCH, SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH.”
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Po raz pierwszy w historii Danone’a w Polsce stworzyliśmy 

strategię społecznej odpowiedzialności biznesu ściśle zinte-

growaną ze strategią rozwoju biznesu na lata 2008-2013. Stra-

tegia „Zrównoważony Rozwój” składa się z dwóch części:

„Zaangażowanie społeczne” i „Środowisko naturalne”. Cel, 

który przed sobą postawiliśmy to aktywne przyczynianie się do 

poprawy dobrostanu społeczeństwa poprzez rozwiązywanie 

problemów związanych z żywieniem oraz wywieranie neutral-

nego lub pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Po-

dejście Danone’a do społecznej odpowiedzialności biznesu 

przedstawia rys. 3. Chcemy być najbardziej odpowiedzialną 

firmą w Polsce i dzięki temu zdobywać zaufanie interesariuszy 

oraz budować przewagę konkurencyjną – to nasza wizja. Do jej 

realizacji służą systemy, które wspierają zarządzanie przed-

sięwzięciami we wszystkich wymiarach CSR: zaangażowaniu 

społecznym i środowisku naturalnym, a także miejscu pracy 

oraz rynku Jednocześnie integrujemy działania w zakresie 

społecznej odpowiedzialności na wszystkich etapach łańcucha 

wartości. Dlatego w każdym z nich określiliśmy nasz wpływ na 

otoczenie i wynikającej z tego odpowiedzialność firmy (rys. 4).

JAK ROZUMIEMY SPOŁECZNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
CSR TO DLA NAS NIEODŁĄCZNY ELEMENT FUNKCJONOWANIA NA RYNKU,
OSIĄGANIA CELÓW BIZNESOWYCH I BUDOWY WARTOŚCI FIRMY. 

Rys. 3 Strategiczne podejście do CSR
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ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA POSZCZEGÓLNYCH

Wpływ
Wpływ ekonomiczny na społeczności 
lokalne poprzez zakup mleka, surowców 
i opakowań u 455 dostawców Danone’a 
w Polsce. W 2009 roku zakupiliśmy 
mleko, surowce i opakowania za kwotę 
694 000 000 złotych. 

Nasz wpływ na środowisko naturalne na 
etapie zakupu surowców w największym 
stopniu wynika ze stosowania przez 
dostawców Danone’a nawozów 
i środków ochrony roślin. Negatywny 
wpływ na przyrodę ma też emisja 
do atmosfery metanu, powstającego 
w wyniku hodowli bydła. Metan jest 
jednym z gazów powodujących efekt 
cieplarniany. 

Odpowiedzialność firmy
Zakup surowców po konkurencyjnych 
cenach i regularne dokonywanie 
płatności, przejrzyste zasady 
zapraszania do przetargów 
organizowanych przez Danone, 
zagwarantowanie uczciwego 
traktowania wszystkich dostawców. 

Pomoc w rozwoju dostawców m.in. 
poprzez dzielenie się z nimi naszą 
wiedzą i fachowe porady oraz 
wsparcie finansowe na modernizację 
gospodarstw.

Dbałość o bezpieczeństwo i najwyższą 
jakość produktów oraz uwzględnianie 
kryteriów środowiskowych w procesie 
oceny dostawców. 

Troska o to, by u naszych dostawców 
przestrzegane były Podstawowe 
Zasady Społeczne, uchwalone przez 
Międzynarodową Organizację Pracy, 
regulujące kwestie związane m.in. 
z dyskryminacją w miejscu pracy 
czy maksymalną liczbą godzin pracy. 

Dbałość o zrównoważony rozwój 
współpracujących z nami gospodarstw 
(przewodniki, materiały informacyjne, 
przykłady dobrych praktyk).

ZAKUP SUROWCÓW

Wpływ
Wpływ ekonomiczny: w dwóch fabrykach 
Danone’a, w Warszawie i w Bieruniu, 
na koniec 2009 roku zatrudnialiśmy 579 
osób: 229 w Warszawie, 350 w Bieruniu. 

Wpływ środowiskowy naszych fabryk 
wynika przede wszystkim ze zużycia 
w naszych zakładach energii i wody. 
Jest też skutkiem generowania 
odpadów w procesie produkcji. 
Wywieramy także wpływ na przyrodę w 
najbliższym otoczeniu naszych fabryk.

Wpływ społeczny na najbliższe 
otoczenie naszych fabryk. 

Odpowiedzialność firmy
Tworzenie zdrowych produktów 
najwyższej jakości, w warunkach 
przyjaznych dla środowiska 
i z uwzględnieniem ochrony zdrowia 
oraz bezpieczeństwa pracowników. 

Dbałość o rozwój pracowników na 
wszystkich szczeblach organizacyjnej 
hierarchii, rzetelna i sprawiedliwa 
ocena, troska o zapewnienie równowagi 
między życiem prywatnym i pracą 
(m.in. poprzez całoroczny system oceny 
i rozwoju pracowników oraz Badania 
Opinii Pracowników). 

Zagwarantowanie pracownikom 
bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Stworzenie w Danone przyjaznej 
pracownikom kultury organizacyjnej, 
opartej na prawdziwych wartościach 
i wzajemnym szacunku. 

Zarządzanie wpływem zakładów firmy 
na środowisko naturalne. 

Projektowanie i produkowanie 
opakowań z uwzględnieniem kryteriów 
środowiskowych (m.in. redukcja wagi 
i rozmiarów opakowań). 

Pomoc organizacjom i instytucjom 
znajdującym się w otoczeniu naszych 
zakładów, m.in. w kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem 
i ochroną środowiska. Pomoc 
lokalnym społecznościom w walce 
z niedożywieniem dzieci.

PRODUKCJA I OPAKOWANIA

Wpływ
Transport mleka, surowców i opakowań 
do fabryk, a następnie gotowych 
produktów do hurtowni i sklepów 
oddziałuje głównie na stan środowiska 
naturalnego poprzez konsumpcję 
energii, emisję gazów cieplarnianych, 
hałas oraz zużycie paliwa. Dlatego 
nasza odpowiedzialność na tym etapie 
łańcucha wartości jest związana przede 
wszystkim z ochroną przyrody.

Odpowiedzialność firmy
Zmniejszanie negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne transportu 
surowców naturalnych, opakowań 
i gotowych produktów. Dla produktu 
Actimel wdrożyliśmy tzw. strategię 
wall to wall factory. Opakowania 
wytwarzane są tuż obok miejsca 
produkcji jogurtu, dzięki czemu nie 
muszą pokonywać wielu kilometrów 
z jednej fabryki do drugiej. Ochronie 
przyrody służą też: planowanie 
tras przewozów w taki sposób, 
by zredukować liczbę przejeżdżanych 
kilometrów oraz optymalizacja 
załadunku towarów, by w pojazdach 
nie było niewykorzystanych, wolnych 
przestrzeni.

Zapewnienie bezpieczeństwa kierowców 
i zagwarantowanie odpowiedniej 
temperatury w samochodach 
chłodniach, dzięki czemu produkty 
Danone zachowują wszystkie swoje 
właściwości i docierają do sklepów 
w dobrym stanie. 

TRANSPORT

Rys. 4
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ETAPACH ŁAŃCUCHA WARTOŚCI DANONE’A 

Wpływ
Wpływ ekonomiczny: w 2009 roku 
wartość sprzedaży netto produktów 
Danone wyniosła 1 567 000 000 złotych. 

Wpływ na środowisko: konsumpcja 
energii i emisja gazów cieplarnianych 
związana z przechowywaniem naszych 
produktów w chłodziarkach.

Odpowiedzialność firmy
Budowa długotrwałych relacji 
Danone’a z klientami: sklepami tzw. 
handlu tradycyjnego, sieciami super- 
i hipermarketów oraz hurtowniami. 
Zrozumienie ich sposobu działania 
i potrzeb, wspólne tworzenie wartości 
dla konsumenta. 

Promowanie wiedzy o właściwej 
temperaturze przechowywania 
produktów mlecznych. 

Zapewnienie modelu dystrybucji, który 
spowoduje ciągłą dostępność naszych 
produktów dla kupujących (klientów 
i konsumentów). Taka organizacja 
dostaw, by chłodziarki z produktami 
Danone’a nie zużywały energii 
na próżno.

SPRZEDAŻ

Wpływ 
Wpływ ekonomiczny: sprzedaż świeżych 
produktów mlecznych. 

Wpływ społeczny: jakość 
i bezpieczeństwo produktów, wpływ 
produktów na zdrowie konsumentów. 

Wpływ na środowisko wynikający 
z konsumpcji energii i emisji gazów 
cieplarnianych związany z koniecznością 
przechowywania wyrobów mleczarskich 
w lodówkach konsumentów.

Odpowiedzialność firmy
Zapewnienie najwyższej jakości 
i bezpieczeństwa produktów w chwili 
ich spożycia przez konsumentów 
(m.in. poprzez informowanie 
o warunkach przechowywania wyrobów 
Danone). 

Tworzenie produktów w odpowiedzi na 
zdiagnozowane potrzeby żywieniowe 
i zdrowotne Polaków, wprowadzenie 
na rynek produktów funkcjonalnych 
(Danonki, Danacol, Activia i Actimel), 
czyli takich, które poza wartościami 
odżywczymi mają korzystny wpływ na 
organizm.

Dostarczanie konsumentom jasnej 
i przejrzystej informacji na temat 
właściwości odżywczych i zdrowotnych 
produktów Danone. 

Zapewnienie konsumentom możliwości 
kontaktu z firmą Danone, m.in. przez 
Infolinię 801 33 11 33. 

Budowanie świadomości ekologicznej 
konsumentów. 

Walka z problemem niedożywienia 
dzieci w Polsce w ramach programu 
Podziel się Posiłkiem i Partnerstwa 
dla Zdrowia (innowacja społeczna 
– produkt Mleczny Start). W ten sposób 
angażujemy się w rozwiązanie problemu 
społecznego, który dotyka bezpośrednio 
także część naszych konsumentów. 

KONSUMPCJA

Wpływ 
Powstawanie odpadów opakowaniowych 
po spożyciu produktów i wynikające 
z tego zanieczyszczenie gleby i wody.

Odpowiedzialność firmy
Zmniejszenie negatywnego 
wpływu odpadów opakowaniowych 
na otoczenie poprzez wzięcie pod 
uwagę kryteriów środowiskowych 
podczas projektowania opakowania 
(Ecodesign). Wypełnianie obowiązku 
odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych wprowadzonych na 
rynek, udział w organizacji zajmującej 
się recyklingiem i odzyskiem zużytych 
opakowań oraz współfinansowanie 
tworzenia krajowego systemu 
recyklingu (akcjonariat w Organizacji 
Odzysku Rekopol SA).

KONIEC CYKLU

Raport_danone_CSR.indb   9Raport_danone_CSR.indb   9 26.5.2010   16:15:1526.5.2010   16:15:15



Z
A

R
Z

Ą
D

Z
A

N
IE

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Ą
 O

D
P

O
W

IE
D

Z
IA

L
N

O
Ś

C
IĄ

ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10

Dzięki dialogowi z interesariuszami i angażowaniu ich w dzia-

łania firmy, możemy podejmować lepsze decyzje biznesowe, 

sprawniej zarządzać ryzykiem oraz opracowywać długofalowe 

plany rozwoju uwzględniające zarówno nasze wartości, jak 

i potrzeby otoczenia, w którym funkcjonujemy. Komunikacja 

z interesariuszami, której częścią jest publikacja niniejszego 

raportu, daje nam możliwość strategicznego sprostania po-

trzebom partnerów. Pobudza też innowacyjność i zmiany w or-

ganizacji. Wreszcie, zapewnia bieżącą weryfikację naszych 

działań. Dlatego po wydaniu pierwszego raportu społecznego 

Danone’a w Polsce stworzyliśmy szczegółową mapę i bazę 

naszych kluczowych interesariuszy. Ze wszystkimi staramy się 

na bieżąco komunikować, wybierając najbardziej efektywny do 

tego celu sposób. W przypadku pracowników są to m.in. Ba-

dania Opinii Pracowników, z konsumentami kontaktujemy się 

poprzez specjalną Infolinię oraz nasze strony internetowe, na 

co dzień jesteśmy w kontakcie z naszymi partnerami w bizne-

sie. Zapraszamy do dialogu interesariuszy mających wiedzę 

ekspercką w tych dziedzinach, które są szczególnie ważne 

z  punktu widzenia działalności naszej firmy i prowadzonych 

programów CSR. Stąd współpraca z naukowcami zajmującymi 

się tematyką zdrowia i żywienia, władzami centralnymi czy or-

ganizacjami pozarządowymi. W procesie angażowania intere-

sariuszy w działania firmy Danone szczególną rolę pełnią part-

nerstwa, które zawiązujemy, by wspólnie rozwiązywać kon-

kretne problemy i kreować wartość dla społeczeństwa. Rów-

nolegle podejmujemy działania, by w nasze funkcjonowanie 

angażować różne grupy interesariuszy jednocześnie. Po pu-

blikacji poprzedniego raportu społecznego przeprowadziliśmy 

konsultacje, podczas których poprosiliśmy naszych interesa-

riuszy o informację zwrotną. W lipcu 2009 roku, przygotowując 

bieżący raport, zaprosiliśmy naszych partnerów do wzięcia 

udziału w specjalnym panelu. Mogli oni nie tylko powiedzieć 

nam, które zagadnienia CSR są kluczowe z ich punktu widze-

nia (i tym samym powinny być opisane w raporcie), ale też 

przedyskutować między sobą wiele kwestii dotyczących rozu-

mienia działań firmy, której są partnerami. Rys. 5 przedstawia 

kluczowe grupy intersariuszy Danone’a i wybrane formy dia-

logu. 

Rys. 5 Kluczowe grupy interesariuszy i wybrane formy dialogu

NASI INTERESARIUSZE
BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI Z INTERESARIUSZAMI POZWALA NAM STALE SIĘ ROZWIJAĆ
I NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ.
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ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11

Służy temu stworzony w 2001 roku program Danone Way, któ-

ry w 2007 roku został zmieniony w Danone Way Fundamentals 

– zbiór 16 najważniejszych standardów w zakresie zrównowa-

żonego rozwoju. Te fundamentalne zasady, na których opiera 

się nasza działalność, zostały podzielone na pięć grup: prawa 

człowieka, relacje z pracownikami, środowisko naturalne, 

konsumenci i zarządzanie (rys. 7). Dla każdej z zasad zdefinio-

waliśmy wymogi dotyczące struktury organizacyjnej oraz pro-

cedur, które mają zapewnić poprawne funkcjonowanie firmy. 

Innymi słowy, określiliśmy naszą „politykę” w danym obszarze. 

Stworzyliśmy też konkretne wskaźniki służące pomiarowi fak-

tycznych skutków jej wprowadzenia. Na przykład w ramach 

„polityki” nazywanej „Zasady etyki biznesowej” wymagamy 

przestrzegania Kodeksu Etycznego, a za pomocą wskaźników 

badamy, czy zasady, które ten Kodeks wprowadza, rzeczywi-

ście w naszej firmie obowiązują (służy temu wskaźnik pokazu-

jący przypadki naruszania Kodeksu). 

Realizacja każdej z 16 zasad zawartych w Danone Way Fun-

damentals jest co roku oceniana w skali od 0 do 60 punktów 

(maksymalnie 30 punktów za „politykę” i tyle samo za osią-

gnięte wskaźniki). Aby uzyskać wysoki wynik w ramach „poli-

tyki”, musimy wykazać się nie tylko przestrzeganiem regulacji 

prawnych, ale także wdrożeniem wewnętrznych inicjatyw. Każ-

da ocena jest weryfikowana przez Kontrolę Wewnętrzną spół-

ki i raportowana do Grupy DANONE. Dodatkowo wyniki

Danone Way Fundamentals są sprawdzane przez Grupę i au-

dytora zewnętrznego co 2–3 lata. W procesie kontroli au-

dytorzy kierują się tymi samymi przejrzystymi kryteriami, co 

podczas sprawdzania danych finansowych. Dzięki temu wie-

my, że wyniki są wiarygodne (rys. 6). 

Warto dodać, że w program Danone Way Fundamentals jest 

wbudowany mechanizm naprawczy, który zaczyna działać, gdy 

w danym obszarze firma nie osiąga satysfakcjonujących wy-

ników. Cały proces jest więc ważnym wskaźnikiem skuteczno-

ści naszych działań w kluczowych obszarach odpowiedzialności. 

Nie tylko zobowiązuje nas do przestrzegania określonych 

norm, ale też stanowi impuls do dalszego doskonalenia.

DANONE WAY, CZYLI DOSKONALENIE 
STANDARDÓW ZARZĄDZANIA CSR
ISTOTĄ NASZEGO PODEJŚCIA DO ZAGADNIEŃ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
JEST DĄŻENIE DO POPRAWY POLITYKI I WYNIKÓW W KAŻDYM OBSZARZE CSR.

 W obszarze ZARZĄDZANIE

• zasady etyki biznesowej

Rys. 7  Danone Way Fundamentals, czyli 16 najważniejszych 
standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Rys. 6 Danone Way – wskaźniki w obszarze ZARZĄDZANIE

 W obszarze SPOŁECZEŃSTWO

• lokalna działalność społeczna

 W obszarze ŚRODOWISKO

•  stopień realizacji wskaźników w zakresie ochrony 

środowiska

• zarządzanie ryzykiem w obszarze ochrony środowiska

•   zapewnienie odpowiednich standardów i terminowych 

dostaw surowców

• ograniczenie wpływu opakowań na środowisko

 W obszarze RYNEK

• zarządzanie jakością

• standardy Grupy w obszarze zdrowia i żywienia

•  zasady społecznej odpowiedzialności biznesu 

w odniesieniu do dostawców i partnerów biznesowych

 W obszarze MIEJSCE PRACY

• dobrowolność zatrudnienia

• równe szanse i różnorodność w miejscu pracy

• bezpieczeństwo w miejscu pracy

• promocja zdrowia w miejscu pracy

• dialog społeczny

• czas pracy

• system wynagrodzeń

• edukacja i rozwój pracowników

Zasada etyki zawodowej
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ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12

Lista kluczowych zagadnień
•  Emisja CO

2
 – całościowe zintegrowane podejście firmy 

do analizy wpływu na środowisko w całym łańcuchu 

wartości firmy (str. 32–33)

•  Minimalizacja negatywnego oddziaływania na 

środowisko w łańcuchu dostaw (str. 34–35)

•  Równe szanse w miejscu pracy (str. 46, 47)

•  Dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktu (str. 76–77)

•  Innowacje w produktach, w tym produkty funkcjonalne 

i produkty dla konsumentów „u podstawy piramidy 

społecznej” (ang. Bottom Of the Pyramid) (str. 22, 66–67)

•  Etyka w marketingu i reklamie (w tym prawdziwość 

oświadczeń żywieniowych, marketing do dzieci) (str. 71)

•  Kryteria i standardy doboru dostawców (w tym audyty 

pod kątem przestrzegania zasad CSR) (str. 36, 78–79)

•  Dbałość o korzystanie z lokalnych / krajowych 

dostawców (str. 78)

•  Współpraca z partnerami społecznymi (str. 15, 23)

•  Ewaluacja efektów krótko- i długofalowych działań 

społecznych firmy (str. 26–27)

WYBÓR KLUCZOWYCH
ZAGADNIEŃ DO RAPORTU
W PROCESIE PRZYGOTOWANIA RAPORTU SPOŁECZNEGO WAŻNYM KROKIEM JEST WYBÓR KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ,
KTÓRE ZOSTANĄ OPISANE I ZAPREZENTOWANE ODBIORCOM.

Wyboru tematów do niniejszego raportu dokonaliśmy w trzech 

etapach. W pierwszym, na podstawie dokumentacji firmy i wy-

zwań dla branży spożywczej, stworzyliśmy listę ponad 100 istot-

nych zagadnień CSR. W drugim etapie, razem z doradcą ze-

wnętrznym, wyselekcjonowaliśmy 38 wątków. Te zagadnienia 

zostały następnie poddane wewnętrznej ocenie firmy oraz jej  in-

teresariuszy. W Danone, ich istotność w skali od 1 do 5 oceniły 

osoby odpowiedzialne za CSR, przy czym ocena 5 oznaczała, że 

dane zagadnienie jest bardzo istotne. O opinię poprosiliśmy też 

pracowników wszystkich działów i przedstawicieli związków za-

wodowych (podczas specjalnej sesji konsultacyjnej), oraz intere-

sariuszy zewnętrznych – dostawców, partnerów handlowych, 

konsumentów, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe. 

Dla nich zorganizowaliśmy panel interesariuszy, podczas które-

go mogli wyrazić swoją opinię na temat istotności poszczegól-

nych tematów, a także przedyskutować wiele kwestii między 

sobą. Wyniki kolejnych konsultacji nałożyliśmy na matrycę istot-

ności zagadnień (rys. 8). W ten sposób powstał zbiór kluczowych 

dla firmy Danone i jej otoczenia tematów CSR opisanych w ni-

niejszym raporcie.

Rys. 9 Proces analizy istotności zagadnień

Rys. 8 Matryca istotności zagadnień
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Wybór obszaru zaangażowania społecznego nastąpił w 2003 

roku i nie był przypadkowy – przeprowadziliśmy wówczas ba-

dania wśród naszych konsumentów, a także konsultacje z orga-

nizacjami pozarządowymi, przedstawicielami administracji pu-

blicznej i naukowcami z różnych dziedzin, zajmującymi się pro-

blematyką związaną z niedożywieniem dzieci. W ich wyniku wy-

braliśmy taki obszar zaangażowania, który pozwala nam efek-

tywnie wykorzystywać posiadane kompetencje jednocześnie 

do rozwiązywania ważnego problemu społecznego i realizacji 

kluczowych celów biznesowych. W Grupie DANONE przyjęli-

śmy bowiem podejście tzw. potrójnej korzyści, zakładające, że 

z każdego realizowanego programu społecznego powinny rów-

nolegle korzystać trzy grupy: społeczeństwo, pracownicy i biz-

nes. By osiągać ten cel, nie tylko dokonaliśmy przemyślanego 

wyboru obszaru zaangażowania, ale stworzyliśmy też długofa-

lową strategię i plan operacyjny jej realizacji, m.in. zaprosiliśmy 

do współpracy partnerów społecznych i wspólnie ustaliliśmy 

zasady działania. W ten sposób powstał program Podziel się 

Posiłkiem, od siedmiu lat przynoszący wymierne korzyści spo-

łeczeństwu (zmniejszamy skalę poważnego problemu), pracow-

nikom (mają możliwość zaangażowania się w pomoc innym), 

a także firmie Danone (poprawia się wizerunek i społeczna 

wartość jej marki). Nie obawiamy się powiedzieć, że w praktyce 

realizujemy nasze strategie w ramach podejścia „potrójnej ko-

rzyści”, ponieważ od początku istnienia programu systematycz-

nie mierzymy efektywność podejmowanych działań. Mamy bo-

wiem świadomość, że tylko w ten sposób możemy je poddać 

wiarygodnej ocenie i wciąż doskonalić, by osiągać jeszcze lep-

sze efekty.

JAK ROZUMIEMY NASZE 
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
WIĘKSZOŚĆ NASZYCH DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH, REALIZOWANYCH W NAJDALSZYCH 
ZAKĄTKACH POLSKI, OD LAT PODPORZĄDKOWUJEMY JEDNEJ GŁÓWNEJ IDEI – WALCE 
Z PROBLEMEM NIEDOŻYWIENIA DZIECI. 

PAULINA RADOMSKA
Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności, Danone

Dla firmy angażującej się w działania społeczne ważne jest jasne określenie: w jakim celu są one 

prowadzone, komu mają przynosić korzyści oraz czy są efektywne. Odpowiedź na dwa pierwsze 

pytania przynosi strategia „potrójnej korzyści”, realizowana we wszystkich jednostkach Grupy 

DANONE, która mówi, że każdy program społeczny powinien przynosić korzyści trzem grupom: 

społeczeństwu, pracownikom Danone’a i biznesowi. Inną sprawą jest samo mierzenie efektów 

danego programu społecznego – bez konsekwentnego monitorowania wybranych wskaźników 

nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy nasze działania przynoszą oczekiwane rezultaty w każ-

dej grupie. Aby ewaluacja była kompletna, wskaźniki muszą uwzględniać strategię „potrójnej 

korzyści” i brać pod uwagę wszystkich beneficjentów zaangażowania społecznego. W Danone 

podejmujemy wyzwania związane z odpowiedzialnym biznesem i naszą specyficzną rolą pro-

ducenta żywności. W 2006 roku zainicjowaliśmy powstanie wyjątkowego Partnerstwa dla Zdro-

wia. To współpraca trzech firm komercyjnych – Danone’a, Biedronki, Lubelli – oraz instytucji na-

ukowej – Instytutu Matki i Dziecka. To właśnie Partnerstwo stworzyło pierwszy na polskim rynku 

produkt z misją społeczną – kaszkę Mleczny Start, przeznaczoną dla konsumentów z tzw. pod-

stawy piramidy ekonomicznej.

NASZE NAJWIĘKSZE 
OSIĄGNIĘCIA*

•  6 867 762 posiłków trafiło dzięki naszemu programowi Podziel się 

Posiłkiem do potrzebujących dzieci. 

•  96 grantobiorców w całej Polsce mogło dożywiać i uczyć dzieci 

zasad zdrowego żywienia dzięki dotacjom od firmy Danone.

•   We wrześniu 2006 roku rozpoczęliśmy sprzedaż pierwszego pro-
duktu z misją społeczną – kaszki Mleczny Start – w cenie przy-

stępnej nawet dla najuboższych konsumentów. W grudniu 2009 

roku dzienna średnia liczba sprzedanych porcji wyniosła 31 262. 

•   By wywołać publiczną debatę na temat problemu niedożywienia 

dzieci w Polsce, w czerwcu 2007 roku opublikowaliśmy Raport 
Otwarcia zawierający kompleksową diagnozę problemu i reko-

mendacje jego rozwiązania.

•   Jako jedyna firma z sektora biznesu braliśmy udział w pracach 
rządowej Grupy roboczej ds. walki z niedożywieniem dzieci 
w Polsce, powołanej przy zespole doradców premiera RP.

•   W 2008 roku powstała w naszej firmie długoterminowa Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju na lata 2009–2013, w części oparta na 

naszym zaangażowaniu społecznym.

•   Jesienią 2009 roku ponad 40 tysięcy internautów wzięło udział 

w akcji przyznawania dodatkowych posiłków niedożywionym dzie-

ciom dzięki specjalnej aplikacji w serwisie społecznościowym 
Facebook. Do końca 2009 roku do profilu programu w tym ser-

wisie dołączyło ponad 4 tysiące fanów. 

*  Osiągnięcia dotyczą okresu, któremu poświęcony jest raport, a zatem od września 
2006 roku do grudnia 2009 roku.

Danone Way to zbiór 16 fundamentalnych zasad (Fundamentals), na których opiera się 
nasza działalność. Dla realizacji każdej z tych zasad zdefiniowaliśmy określone polityki 
i wskaźniki, które poddajemy regularnej ocenie w skali od 0 do 60 punktów (maksymalnie 
30 punktów za politykę i 30 za wskaźniki). Więcej informacji o Danone Way można znaleźć 
na stronie 11. 

Rys. 10 Danone Way – wskaźniki w obszarze SPOŁECZEŃSTWO

Lokalna działalność społeczna
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Przekazywanie 
produktów Danone’a 
Bankom Żywności

STRATEGIA WALKI
Z NIEDOŻYWIENIEM
DZIECI
NASZA STRATEGIA WALKI 
Z NIEDOŻYWIENIEM DZIECI 
OPIERA SIĘ NA TRZECH FILARACH.

Pierwszy z nich to program Podziel się Posiłkiem, skoncentrowany 

na zmniejszaniu niedożywienia wśród dzieci poprzez zapewnienie 

im jak największej liczby posiłków, wsparcie ich rozwoju psycho-

społecznego i fizycznego oraz edukację w zakresie zdrowego od-

żywiania. Realizujemy go wspólnie z Fundacją POLSAT i Bankami 

Żywności. Filar drugi to stworzenie wzbogaconego w składniki mi-

neralne i witaminy produktu na śniadanie – kaszki Mleczny Start 

– którego cenę ustaliliśmy na takim poziomie, by na zakup mo-

gli sobie pozwolić najubożsi konsumenci w Polsce. Wprowadzenie 

tej inicjatywy w życie było możliwe dzięki powołaniu Partnerstwa 

dla Zdrowia z Instytutem Matki i Dziecka oraz firmami: Lubella 

i Biedronka. Trzeci filar naszego zaangażowania społecznego to 

przekazywanie potrzebującym produktów Danone’a poprzez Banki 

Żywności (rys. 11).

KAROLINA DŁUGOSZ
Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności, Danone

Program Podziel się Posiłkiem potwierdza, że nie da się rozwiązać problemów dotyczących

całego społeczeństwa bez współpracy wielu ludzi i sektorów. Dlatego wykorzystujemy róż-

ne narzędzia, niejednokrotnie innowacyjne, by w walkę z niedożywieniem dzieci włączyć gru-

py ludzi i instytucje: pracowników, konsumentów, organizacje rządowe i społeczne czy spo-

łeczności lokalne. Stosujemy marketing zaangażowany społecznie (CRM – cause-related mar-

keting) i w ten sposób, „przy okazji” zakupów, zwracamy uwagę opinii społecznej na problem 

niedożywienia dzieci oraz angażujemy konsumentów w jego rozwiązanie. Współtworzymy Part-

nerstwo dla Zdrowia, aby dzięki unikatowemu modelowi biznesowemu zapewnić pożywne po-

siłki najbiedniejszym dzieciom w Polsce. Współpracujemy z rządem i lobbujemy za rozwiąza-

niami prawnymi, które ułatwią walkę z niedożywieniem dzieci wielu innym podmiotom na ryn-

ku. Dzięki Programowi Grantowemu dzielimy się też z innymi naszą wiedzą i doświadczeniem. 

Zachęcamy do działań społecznych naszych pracowników, realizując program wolontariatu. 

Połączenie tych form i metod oraz współpraca z partnerami społecznymi pozwala mobilizować 

i angażować innych, a nasza pomoc staje się efektywniejsza i ma większy zasięg.

Rys. 11 Trzy filary naszego zaangażowania społecznego

RAPORT OTWARCIA, CZYLI DIAGNOZA 
PROBLEMU NIEDOŻYWIENIA DZIECI W POLSCE
Diagnoza i monitorowanie problemu niedożywienia dzieci stanowi 

nieodłączny element procesu realizacji strategii. Dlatego w czerwcu 

2007 roku opublikowaliśmy Raport Otwarcia, w którym opisaliśmy:

•  aspekty niedożywienia dzieci w Polsce (żywieniowo-zdrowotny, 

społeczno-kulturowy, prawno-legislacyjny), 

•  doświadczenia podmiotów walczących z niedożywieniem dzie-

ci w naszym kraju: rządowych, samorządowych, pozarządowych 

i komercyjnych, 

•  potencjalne rozwiązania problemu niedożywienia dzieci w Polsce 

w przyszłości.

W Danone jesteśmy przekonani, że jedynie strategiczna i prze–

myślana współpraca wszystkich sektorów może nas doprowadzić 

do takiej sytuacji, w której społeczny problem niedożywienia dzieci 

w naszym kraju zostanie zlikwidowany. 

Zaprosiliśmy więc do współtworzenia publikacji zarówno ludzi

nauki, jak i praktyków – działaczy organizacji pozarządowych,

którzy na co dzień pomagają potrzebującym dzieciom.

Każda z tych osób przedstawiła swoje poglądy i obserwacje, które 

w zestawieniu z najaktualniejszymi wynikami badań i statystykami 

stworzyły mapę problemu niedożywienia dzieci w Polsce oraz re-

komendacje jego rozwiązań. Naszą publikacją 

chcieliśmy wywołać publiczną debatę na temat 

problemu niedożywienia dzieci i skutecznych 

metod walki z tym zjawiskiem. 

           Raport w wersji elektronicznej 

           jest dostępny na stronie internetowej 

            www.podzielsieposilkiem.pl

DOBRA 
PRAKTYKA

SPOŁECZEŃSTWO 15
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PAWEŁ ŁUKASIAK
Prezes, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Pomoc w dożywianiu dzieci jest wyrazem dbałości o ich zdrowie, a zdrowie dzieci jest dobrem 

wspólnym. Firma Danone obrała sobie za cel właśnie pracę dla tego dobra wspólnego. Dobro 

wspólne z reguły jest wytworem jakiejś wspólnoty, partnerstwa, koalicji. Dlatego Danone stwo-

rzył taką koalicję, włączając w swoje działania wielu partnerów. Dodatkowo do programu spo-

łecznego wprowadził bardzo innowacyjne rozwiązanie – konkurs grantowy z równolegle prowa-

dzonym programem wolontariatu pracowniczego. Dzięki temu firma jednocześnie rozbudowuje 

kapitał społeczny i ludzki, a efektywność jej społecznego zaangażowania jest o wiele większa. 

Efekty działań Danone’a są bardzo konkretne. To miliony posiłków dla dzieci i rzesze wolonta-

riuszy ofiarujących swój czas na rzecz innych. Skala i jakość zaangażowania firmy Danone zo-

stały docenione poprzez przyznanie jej nagrody w konkursie o tytuł „Dobroczyńcy Roku”.

Przeciwdziałanie problemowi niedożywienia dzieci nie jest 

możliwe bez gruntownej analizy uwarunkowań lokalnych, któ-

re w znacznej mierze wpływają na jego charakter. Dzięki szcze-

gółowym badaniom w środowiskach lokalnych można określić 

zarówno postrzeganą, jak i rzeczywistą skalę zjawiska niedoży-

wienia oraz zdefiniować jego przyczyny. Możliwa jest też ocena 

dotychczasowych sposobów rozwiązywania problemu. Dlatego 

na zlecenie firmy Danone, Fundacja Gospodarki i Administracji 

Publicznej z Krakowa od grudnia 2007 roku do stycznia 2008 

roku przeprowadziła badania problemu niedożywienia dzieci 

w trzech przykładowych jednostkach samorządu terytorialne-

go: gminie wielkomiejskiej, powiecie średniej wielkości i gmi-

nie wiejskiej. Wybraliśmy gminę Bieruń i dzielnicę Warszawa 

Wola, gdzie zlokalizowane są nasze fabryki, a także niewielką 

gminę Dobra w Małopolsce. Wyszliśmy z założenia, że taki wy-

bór ujawni charakterystyczne dla każdego z tych miejsc czynniki 

wpływające na charakter zjawiska niedożywienia dzieci. Aby 

określić przyczyny, skalę i charakter problemu niedożywie-

nia dzieci w wybranych lokalizacjach, Fundacja Gospodarki 

i Administracji Publicznej dokonała analizy dostępnych da-

nych, przede wszystkim sprawozdań przygotowywanych przez 

ośrodki pomocy społecznej, przedszkola, szkoły podstawowe 

i gimnazja. Przeprowadziła także badania jakościowe i ilo-

ściowe. To pozwoliło porównać system pomocy oferowanej 

w danej gminie z rzeczywistymi potrzebami zamieszkujących ją 

dzieci. Wyniki analizy zostały zamieszczone w trzech odrębnych 

raportach. Zawierają one propozycje konkretnych programów, 

które mogą być realizowane w gminach, by ograniczyć na ich 

terenie problem niedożywienia dzieci. Mogą być też pomocne 

przy wypracowywaniu rozwiązań systemowych o charakterze 

lokalnym, służących skutecznej walce ze zjawiskiem niedoży-

wienia wśród dzieci.

NIEDOŻYWIENIE DZIECI POD MIKROSKOPEM

DOBRA 
PRAKTYKA

Choć programy społeczne realizowane w poszczególnych kra-

jach, w których funkcjonują firmy Danone, odpowiadają na lo-

kalne problemy i potrzeby, chcemy dzielić się między sobą do-

świadczeniami z ich realizacji, by doskonalić nasze działania. 

W tym celu w Grupie DANONE powołano do życia cykl spotkań 

pod nazwą Laboratorium Innowacji Społecznych Danone’a 

(Social Innovation Lab). Od dwóch lat szefowie lokalnych firm 

krajowych oraz menedżerowie odpowiedzialni za działalność 

społeczną dzielą się między sobą najlepszymi praktykami 

i mogą dyskutować o najważniejszych aspektach realizowa-

nych programów społecznych i środowiskowych. Debatowali 

już m.in. o sposobach realizacji projektów ukierunkowanych 

na walkę z rakiem u dzieci (Danone Meksyk i Węgry), prze-

kazywaniu wody dla ludności afrykańskiej (Danone Niemcy, 

Francja i Japonia) i dostarczaniu jogurtów eliminujących nie-

dobory określonych składników u dzieci (Danone Bangladesz). 

W 2007 roku w spotkaniu uczestniczyło 120 menedżerów, rok 

później – 220. W 2009 roku 80 menedżerów Danone’a, bio-

rących udział w Laboratorium Innowacji Społecznych, zostało 

wspartych przez 40 przedstawicieli organizacji pozarządo-

wych.

LABORATORIUM
INNOWACJI
SPOŁECZNYCH 
DANONE’A

INSPIRACJE
Z GRUPY
DANONE
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W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Głuchych chciałam Pani serdecznie podziękować za 

wsparcie naszego Stowarzyszenia w organizowaniu 

wycieczki dla naszych niedosłyszących podopiecznych. 

W dzisiejszych czasach to naprawdę rzadkość!! 
Przekazane nam gadżety są naprawdę świetne, 
szczególnie kolorowe magnesiki z alfabetem, na 
którym dzieci mogą ćwiczyć artykulację głosek. 
W ten sposób mogą ćwiczyć mowę także w domu 
– samodzielnie budować wyrazy i potem głośno je 

wymawiać – to idealny trening, połączenie zabawy 

z nauką.

Anna Zielińska 

Centralny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 

Polski Związek Głuchych - Zarząd Główny 

WSPÓŁPRACA DANONE Z RZĄDEM RP 
NA RZECZ WALKI Z NIEDOŻYWIENIEM DZIECI
Latem 2007 roku nasza firma, jako jedyna z sektora biznesu, została 

zaproszona do udziału w pracach rządowej Grupy roboczej ds. wal-

ki z niedożywieniem dzieci w Polsce, powołanej przy zespole dorad-

ców premiera RP. Oprócz reprezentantów Danone’a w pracach Grupy 

brali udział przedstawiciele Polskiej Akcji Humanitarnej, Federacji 

Polskich Banków Żywności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 

ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej, 

a także niezależni konsultanci. Celem pracy Grupy było zdefiniowanie 

barier w walce z niedożywieniem dzieci oraz wskazanie rozwiązań, któ-

re mogłyby być wdrożone po konsultacjach z odpowiednimi resortami. 

Grupa przygotowała w sumie kilkanaście rekomendacji i konkretnych 

propozycji rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Znalazła się 

wśród nich między innymi propozycja zmiany podatku VAT od darowa-

nej żywności, którego wysokość wskazano jako istotną barierę w wal-

ce z niedożywieniem dzieci. Podążając za rekomendacjami Grupy ro-

boczej, resort finansów przygotował odpowiednie propozycje zmian, 

a jesienią 2008 roku parlament zmienił ustawy podatkowe. Dzięki no-

welizacji ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2009 roku 

nieodpłatne przekazanie produktów spożywczych organizacji pożytku 

publicznego jest zwolnione z podatku VAT. Warunkiem jest prowadze-

nie przez darczyńcę szczegółowej dokumentacji potwierdzającej fakt 

przekazania produktów na rzecz organizacji z przeznaczeniem na 

działalność charytatywną.

DOBRA 
PRAKTYKA

5

PODATKI SĄ PO NASZEJ STRONIE
Pod takim hasłem w 2009 roku ruszyła kampania informacyjna 

Banków Żywności, której byliśmy partnerem. Celem kampanii 

było zaznajomienie branży spożywczej z korzystnymi zmianami 

podatkowymi, jakie zostały wprowadzone w życie z początkiem 

2009 roku. Dzięki nowelizacji ustaw podatkowych podatnicy 

mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu darowiznę w po-

staci produktów spożywczych, która została przekazana wy-

specjalizowanej organizacji społecznej, zajmującej się statuto-

wo walką z niedożywieniem. Nieodpłatne przekazanie żywności 

przez jej producentów zostało także zwolnione z podatku VAT.

By propagować te zmiany, razem z czterema innymi firmami, któ-

re od lat wspierają misję Banków Żywności, na 150 bilbordach 

w pięciu największych miastach Polski zachęcaliśmy innych pro-

ducentów i dystrybutorów żywności do przekazywania produktów 

spożywczych. Efektem wspomnianych zmian prawnych oraz ich 

promocji wśród producentów był 40-procentowy wzrost ilości żyw-

ności otrzymanej przez Banki Żywności w 2009 roku. Ostatecznie, 

przez cały ten rok do Banków Żywności trafiło ponad 5,5 tysiąca 

ton żywności od jej producentów.

DOBRA 
PRAKTYKA

ODPOWIADAMY NA 
KAŻDĄ PROŚBĘ 
O WSPARCIE
FUNDACJE, SZKOŁY, STOWARZYSZENIA I INNE 
INSTYTUCJE, A TAKŻE OSOBY PRYWATNE, 
KAŻDEGO ROKU PRZYSYŁAJĄ DO NAS 
OKOŁO 500 PRÓŚB O WSPARCIE.

Są to często poruszające listy, opisujące bardzo trudne proble-

my. Niestety w wielu przypadkach nasza odpowiedź jest od-

mowna. Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, choć bar-

dzo byśmy chcieli. Mamy jasno sformułowaną strategię za-

angażowania społecznego – skoncentrowaną na walce z pro-

blemem niedożywienia dzieci – i to w tym obszarze pomagamy 

najwięcej. Przyjęliśmy jednak zasadę odpowiadania na każdy 

list z prośbą o wsparcie. Nie chcemy, by ktokolwiek poczuł się 

zlekceważony, czy choćby urażony, i nawet mówiąc „nie”, dba-

my o to, by robić to z szacunkiem. Dlatego każdy dostaje od 

nas odpowiedź. Są oczywiście takie przedsięwzięcia poza na-

szymi ramowymi programami, które wspieramy, np. projekty 

łączące elementy walki z niedożywieniem dzieci z działaniami 

edukacyjnymi. Radość sprawiają nam podziękowania, które 

trafiają do nas nawet po udzieleniu skromnej pomocy.
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Dzięki zaangażowaniu naszych konsumentów, pracowników 

i partnerów – Fundacji POLSAT i Banków Żywności – w edy-

cjach programu 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz części 

edycji 2009/2010 dzieci otrzymały 6 867 762 posiłki (a w sumie 

od początku istnienia programu – 9 089 153 posiłki). Naszą 

ambicją jest jednak nie tylko niesienie pomocy najbardziej po-

trzebującym, ale też edukowanie i budowanie w społeczeń-

stwie świadomości problemu niedożywienia dzieci oraz ak-

tywizowanie organizacji, instytucji i liderów lokalnych do po-

dejmowania samodzielnych i efektywnych działań na rzecz 

jego rozwiązania.

Dlatego na nasz program składa się kilka uzupełniających się 

elementów (rys. 12).

✔  Sprzedaż produktów Danone’a oznaczonych talerzykiem 

Podziel się Posiłkiem (od sierpnia do października każdego 

roku). Część zysku z ich sprzedaży przekazujemy na wal-

kę z niedożywieniem dzieci w ciągu całego roku szkolnego 

(tzw. marketing społecznie zaangażowany). 

✔  Rozpoczynający każdą edycję programu Koncert Gwiazd 

Podziel się Posiłkiem transmitowany jest na żywo przez

Telewizję POLSAT, co przyczynia się do budowania świa-

domości problemu, pozwala nagłośnić program Podziel 

się Posiłkiem i zachęcić naszych konsumentów do wzięcia 

w nim udziału. Symbolicznym biletem wstępu jest żywność 

zbierana podczas koncertu przez wolontariuszy Banków 

Żywności, a następnie przekazywana do organizacji doży-

wiających dzieci w województwie, w którym odbył się kon-

cert.

✔  Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem, or-

ganizowana dla programu przez Banki Żywności, odby-

wa się w największych sklepach w całej Polsce. Co roku 

uczestniczy w niej około 30 000 wolontariuszy.

✔  Program Grantowy Danone’a Masz pomysł? Podziel się 

Posiłkiem! W ramach tego programu każdego roku prze-

kazujemy dotacje lokalnym instytucjom, które realizują 

ciekawe projekty, zakładające połączenie dożywiania dzie-

ci ze wspieraniem ich rozwoju psychicznego i fizycznego. 

Dzięki temu dzieci nie tylko otrzymują pełnowartościowe 

posiłki, ale mogą też wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, 

np. uczą się uprawiać warzywa i owoce, czy też samodzielnie 

przygotowywać posiłki w czasie warsztatów kulinarnych.

           

         Więcej na stronie: www.podzielsieposilkiem.pl

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM
PROGRAM WALKI Z NIEDOŻYWIENIEM DZIECI W POLSCE, PODZIEL SIĘ 
POSIŁKIEM, OD 2003 ROKU JEST SERCEM STRATEGII NASZYCH DZIAŁAŃ 
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.

Rys. 12 Kluczowe elementy programu Podziel się Posiłkiem
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Proszę napisać, że jak dorosnę, to będę kucharzem i będę 
gotował dla wszystkich ludzi najwspanialsze dania, żeby 
wszyscy zjadali je ze smakiem i będę robił takie sałatki 
i surówki jak w szkole. Jak już będę miał swoją restaurację, 
to zaproszę Panią Dyrektor Szkoły i Pana Dyrektora 
Danone’a i podziękuję za ten program.

Marcin, 12 lat, uczeń Zespołu Szkół 
w Stegnie

 
Przystąpienie do programu rozbudziło aktywność twórczą 
zarówno dzieci, kadry pedagogicznej, jak i rodziców. 
Dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych objętych 
programem stały się bardziej aktywne i radośniejsze.

Wychowawczyni z Przedszkola Samorządowego 
w Wyszogrodzie

GRANTY, 
KTÓRE INSPIRUJĄ
Skuteczność walki z problemem niedożywienia dzieci w Polsce 

w znacznej mierze zależy od aktywności i przedsiębiorczości 

organizacji, instytucji i liderów lokalnych. W ramach Programu 

Grantowego Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! firma Danone 

finansuje projekty, które powstają w konkretnym środowisku lo-

kalnym, dzięki czemu lepiej odpowiadają jego potrzebom i są sku-

teczne. Dotacja z Programu Grantowego to dla organizacji przysło-

wiowa wędka – zamiast działań doraźnych wspiera rozwiązania dłu-

gofalowe. W Programie biorą udział organizacje i instytucje, które 

chcą trwale przeciwdziałać przyczynom oraz skutkom niedożywie-

nia dzieci, a swoje działania opierają na własnych doświadczeniach 

i diagnozie problemu w środowisku lokalnym. Dzięki Programowi 

Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! realizowane są inicjatywy, 

które integrują całe społeczności i skupiają ich uwagę na jednym 

z ważniejszych problemów społecznych, jakim jest niedożywienie.

Nasi grantobiorcy są wybierani przez niezależną Kapitułę Programu, 

złożoną z osób mających na co dzień do czynienia z problemem nie-

dożywiania dzieci – przedstawicieli organizacji pozarządowych, biz-

nesu, instytucji naukowych i niezależnych specjalistów. W latach 

szkolnych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, 96 grantobiorców 

otrzymało od firmy Danone darowizny w kwocie do 5 000 zło-

tych każda. Dotacja od firmy Danone to jednak najczęściej dopiero 

pierwszy krok do zdobywania kolejnych środków finansowych, rze-

czowych i usługowych służących realizacji i kontynuacji projektów. 

W ten sposób grantobiorcy uczą się pozyskiwać partnerów i anga-

żują w działania pomocowe organizacje pozarządowe, lokalny biz-

nes, osoby indywidualne, lokalne placówki publiczne, samorządy 

i organizacje kościelne. W roku szkolnym 2006/2007, w III edycji pro-

gramu, wydano 124 725 posiłków i objęto pomocą około 1 300 dzieci 

i młodzieży. Kolejna, IV edycja to 108 210 wydanych posiłków i udział 

w projektach prawie 3 000 dzieci i młodzieży. W V edycji Programu 

Grantowego, realizowanej w roku szkolnym 2008/2009, wydano 82 032 

posiłki. Pomoc objęła niemal 2 000 dzieci i młodzieży. W tej edycji 

grantobiorcy znacznie częściej organizowali dodatkowe zajęcia na 

temat zasad zdrowego żywienia. Nowością w V edycji programu 

było objęcie okresem realizacji projektów okresu wakacyjnego, kie-

dy dzieci mają ograniczoną możliwość korzystania z dożywiania. 

Duża grupa uczniów tej placówki pochodzi z charakteryzujących 

się wysokim bezrobociem obszarów wiejskich regionu żnińskiego, 

głównie popegeerowskich. Dla wielu z nich darmowy posiłek, któ-

ry otrzymują w szkole, jest jedynym w ciągu całego dnia. Dyrekcja 

szkoły bardzo się stara, by dzieci, wymagające szczególnej opieki 

z racji swojej niepełnosprawności, miały zapewnione jak najlepsze 

warunki rozwoju. Dzięki grantowi od Danone’a łącznie uczniom 

żnińskiej szkoły wydano ponad 1 300 posiłków. Ważnym punk-

tem realizowanego projektu były warsztaty kulinarne „Zdrowie 

na talerzu” (prowadzone w szkole od czterech lat), podczas któ-

rych dzieci mogły zdobyć wiedzę, jak bezpiecznie posługiwać się 

sprzętami kuchennymi, a także jak dbać o higienę i kulturę spo-

żywania posiłków. Całość przeprowadzonych warsztatów usys-

tematyzowała wiedzę uczniów na temat racjonalnego odżywia-

nia i pomogła ukształtować u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe. 

Podczas spotkań z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich uczniowie 

poznali też regionalne przysmaki i powoli zanikające tradycje pa-

łuckie. Projekt uwieńczył Integracyjny Dzień Sportu, zorganizowa-

ny po raz pierwszy w historii szkoły. Jego celem było przekonanie 

dzieci, że niepełnosprawność nie musi ograniczać ich sprawności 

fizycznej, a sport może być przyjemną zabawą.

ZDROWIE NA TALERZU
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE BYŁ 
JEDNYM Z GRANTOBIORCÓW IV EDYCJI PROGRAMU 
MASZ POMYSŁ? PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM!, 
REALIZOWANEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008. 

DOBRA 
PRAKTYKA

PRZEWODNIK GRANTOBIORCY

DOBRA 
PRAKTYKA

Przed edycją Programu Grantowego 2008/2009, z myślą o lokalnych 

organizacjach, które otrzymują dotacje na walkę z niedożywieniem, 

przygotowaliśmy „Przewodnik Grantobiorcy Programu Grantowego 

Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”. Stworzenie przewod-

nika było odpowiedzią na zapotrzebowanie organizacji. Publikacja 

zawiera bowiem informacje, dzięki którym realizacja projektu staje 

się łatwiejsza i bardziej efektywna. Wśród naszych grantobiorców są 

organizacje, które po raz pierwszy realizują przedsięwzięcia związa-

ne z dożywianiem dzieci. Dla nich wszelkie związane z tym formal-

ności stanowią nie lada wyzwanie. Przewodnik wprowadza w spe-

cyfikę programu, przedstawia jego cele i zasady, przybliża obo-

wiązujące procedury i sposób rozliczania zrealizowanych projektów. 

Zawiera też wiele rad i wskazówek dotyczących przygotowania spra-

wozdania finansowego i merytorycznego. Grantobiorcy ocenili prze-

wodnik bardzo pozytywnie, dlatego przygotowaliśmy podobną pu-

blikację także przed kolejną edycją programu 2009/2010. 
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MAŁGORZATA ŻAK
Prezes Zarządu, Fundacja POLSAT

Program Podziel się Posiłkiem przynosi konkretne efekty. Kolejny rok udowodnił, że coraz więcej osób 

uświadamia sobie wagę i skalę problemu niedożywienia dzieci w Polsce, i że coraz więcej osób włącza się 

w działania mające na celu zapobieganie niedożywieniu i jego skutkom. Jest dla nas oczywiste, że pod-

stawą sukcesu programu Podziel się Posiłkiem jest współpraca. Bez finansowego wsparcia Danone’a, 

doświadczenia Fundacji POLSAT i Telewizji POLSAT oraz możliwości logistycznych Banków Żywności, nie 

moglibyśmy rozwijać programu, nieść konkretnej pomocy konkretnym środowiskom i budować świa-

domości społecznej. Olbrzymie znaczenie ma też wsparcie organizacji lokalnych, partnerów handlowych 

i wreszcie wszystkich ludzi, którzy wspierają program Podziel się Posiłkiem. 

Wyniki, które osiągnęliśmy przez te kilka lat trwania kampanii, pozwalają mieć nadzieję, że nasze

połączone działania wpłyną znacząco na likwidację zjawiska niedożywienia dzieci w Polsce. 

Cieszę się, że wzięłam udział w akcji Podziel się Posiłkiem. Przez 17 lat pracowałam z maluchami 
i zdarzało się, na szczęście bardzo rzadko, że były głodne. Szykując sobie drugie śniadanie, brałam 
kanapkę więcej. Dzieciaczki wstydzą się mówić, że nie jadły, ale w ich oczach można wyczytać wiele. 
Wiem, że dziecko głodne jest smutne i nieszczęśliwe. Jeśli mogę podarować maleńki promyk słońca, 
odczuwam ogromną radość. W miarę moich możliwości zawsze będę brała udział w takich akcjach. 
Razem możemy więcej! 

Krystyna Żernicka
Gospodarstwo Rolne Torzewo

By zainspirować społeczności lo-

kalne do aktywnej walki z niedo-

żywieniem dzieci, wraz z Bankami 

Żywności powołaliśmy Akademię 

Podziel się Posiłkiem. Wspierana 

przez Danone, przez dwa lata po-

magała zawiązywać lokalne part-

nerstwa (koalicje) biznesu, sa-

morządów, szkół, organizacji spo-

łecznych i mediów na rzecz wal-

ki z problemem. W roku szkolnym 

2006/2007 Banki Żywności zaini-

cjowały 462 koalicje, w kolejnym powstało ich 

347. Konsultanci Akademii promowali w lo-

kalnych społecznościach efektywne sposoby 

walki z niedożywieniem dzieci i aktywizowali 

przedstawicieli społeczności lokalnych do 

działania. Rolą Danone’a było zaszczepienie 

w lokalnych społecznościach pomysłów na 

walkę z niedożywieniem dzieci w najbliższym 

otoczeniu oraz pokazanie, że ta walka jest 

możliwa bez udziału „dużych graczy”. Od 2008 

roku koalicje o największym potencjale funk-

cjonują w oparciu o własne środki.

AKADEMIA PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM
PROJEKT PILOTAŻOWY.

WSPÓLNE ZBIERANIE
Raz do roku angażujemy naszych konsumentów, pracowników i li-

derów opinii ze świata kultury, sztuki i mediów w Zbiórkę Żywności 

Podziel się Posiłkiem. Jej celem jest zebranie jak największej ilości 

produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia, 

które służą później do przygotowywania posiłków dla potrzebujących 

dzieci. Organizatorem zbiórki w kilku tysiącach sklepów w całym kra-

ju są Banki Żywności, a partnerami firma Danone i Fundacja POLSAT. 

W 2009 roku zorganizowaliśmy też zbiórkę internetową (z siecią Piotr 

i Paweł), by umożliwić zaangażowanie się w naszą akcję osobom nie 

wybierającym się do sklepu, a także tym, którzy mieszkają za granicą. 

W sumie, do końca 2009 roku, udało nam się zebrać ponad 1 500 ton 

produktów żywnościowych. Rekordowy był rok 2009. Zarówno pod 

względem ilości zebranej żywności, jak i zaangażowania w zbiórkę 

pracowników Danone’a. W ciągu dwóch dni w dwóch tysiącach dużych 

sklepów w całym kraju zebraliśmy ponad 390 ton żywności. Ponad 260 

pracowników naszej firmy i osób przez nie zaproszonych wzięło udział 

w zbiórce w sklepach podczas zorganizowanych czterogodzinnych dy-

żurów. Wśród wolontariuszy znaleźli się: żony, mężowie, przyjaciele 

i dzieci, które uczyły się, co to znaczy pomagać innym. Niektórzy pra-

cownicy zapisali się na dwa takie dyżury! Inni zbierali żywność pod-

czas zbiórki wewnętrznej. Nasi pracownicy mogli też kupić w stołówce 

specjalne zestawy produktów dla dzieci i ofiarować je na rzecz po-

trzebujących. Wszystkich naszych wolontariuszy, w podziękowaniu za 

ich ogromny wkład w program Podziel się Posiłkiem, zaprosiliśmy do 

kina. Mamy nadzieję, że zaprezentowany podczas pokazu film „Julie 

i Julia” był dla nich inspirującym podziękowaniem.

Do udziału w zbiórce zaprosiliśmy też tzw. platformy Danone’a,

czyli biura handlowe i punkty, w których przeładowywany jest to-

war. Z 17 „platform” w całej Polsce w zbiórkę zaangażowało się sześć. 

Zebrały ponad tonę żywności. Pracownicy „platform” mogli zaangażować 

się w akcję na dwa sposoby – organizując wewnętrzną zbiórkę na „plat-

formie” albo będąc wolontariuszami w lokalnym, partnerskim sklepie. 

W 2009 roku, po raz pierwszy w sposób zorganizowany, udział w zbiór-

ce wzięli nasi dostawcy mleka z województwa kujawsko-pomorskiego 

i wielkopolskiego. Grupa około 100 gospodarstw zebrała ponad 3 000 

kg produktów żywnościowych. W ten sposób nasi dostawcy pokazali, 

że bliskie są im wartości Danone’a i chcą pomagać innym. W zbiórce 

żywności pomagały także dwie firmy na co dzień transportujące dla 

nas mleko. 

DOBRA 
PRAKTYKA
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NIEDOŻYWIENIE
WŚRÓD DZIECI
ZE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH: 
NAJNOWSZE DANE
CHOĆ SZKOŁY SĄ ŚWIADOME PROBLEMU 
NIEDOŻYWIENIA DZIECI W POLSCE I STARAJĄ 
SIĘ POMÓC, WCIĄŻ NIE WSZYSTKIE POTRZEBY 
SĄ ZASPOKAJANE.

W 2009 roku Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej Millward 

Brown, przeprowadził na zlecenie Danone’a i Banków Żywności 

badanie dotyczące problemu niedożywienia dzieci w szkołach 

podstawowych, w grupie wiekowej 7–12 lat. Przeprowadzono wy-

wiady z 605 wychowawcami klas I–VI w 300 szkołach w całym kra-

ju. Nauczyciele reprezentowali 10 273 uczniów. Badania pokazały, 

że w 45% klas w szkołach podstawowych jest przynajmniej jed-

no dziecko niedożywione. W sumie aż 170 000 dzieci cierpi z po-

wodu niedożywienia. Ponad 70 000 dzieci je tylko to, co dostanie 

w szkole, więcej niż 120 000 przychodzi do szkoły głodnych. Ponad 

260 000 dzieci zaczyna dzień bez śniadania, a śniadanie jest naj-

ważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Co piąte dziecko jest żywione 

w nieprawidłowy sposób (około 500 000) – nie ma zapewnionych 

wszystkich posiłków albo je zbyt mało.

Badania pokazały, że problemy te dotyczą w równym stopniu 

dzieci na wsiach, jak i w miastach. Jednocześnie widać, że szko-

ły są świadome problemu i starają się podejmować działania za-

radcze. Niedożywienie dzieci przestało być tematem tabu – pro-

blem jest podnoszony przede wszystkim na radzie pedagogicznej, 

a niektórzy nauczyciele próbują o nim rozmawiać z rodzicami 

dzieci. W 99% badanych przypadków szkoła była miejscem, gdzie 

dzieci mogły skorzystać z jakiejś formy dożywiania. Nie wszyst-

kie potrzeby są jednak zaspokajane. Brakuje możliwości sko-

rzystania z drugiego śniadania, by dzieci, które rano nic nie jadły, 

mogły coś zjeść przed obiadem. Nie ma też dożywiania w okre-

sie ferii i wakacji. Choć nauczyciele obserwują w ostatnich la-

tach niewielki spadek problemu niedożywienia, przede wszyst-

kim z powodu wzrostu płac i zmniejszenia poziomu bezrobocia, 

obserwują też, że sytuacja ekonomiczna wielu polskich rodzin 

wciąż nie jest zadowalająca. To oznacza, że problem niedożywie-

nia dzieci nie zniknie. 

PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM W SERWISIE FACEBOOK

DOBRA 
PRAKTYKA

Od początku istnienia programu Podziel się Posiłkiem, w walkę 

z niedożywieniem dzieci staramy się angażować wiele różnych grup 

społecznych. W 2009 roku, by zarazić tą ideą jeszcze większą licz-

bę ludzi, zaistnieliśmy w serwisie społecznościowym Facebook. We 

wrześniu na Facebooku pojawiła się strona profilowa Podziel się 

Posiłkiem, a następnie uruchomiona została aplikacja Podziel się 

Posiłkiem. Każda osoba, która w tym czasie dołączyła do aplikacji, 

otrzymywała wirtualny talerzyk – logo programu. Pozyskanie dwóch 

fanów aplikacji, czyli przyznanie dwóch talerzyków, oznaczało jeden 

realny posiłek dla dzieci fundowany przez Danone. Naszym celem 

było uzyskanie 20 000 użytkowników, a zatem ufundowanie 10 000 

posiłków. Zainteresowanie akcją przerosło nasze oczekiwania, dla-

tego po czterech tygodniach zwiększyliśmy pulę posiłków o 5 000. 

W efekcie, dzięki aplikacji Podziel się Posiłkiem na Facebooku, 

do niedożywionych dzieci trafi w 2010 roku 15 000 posiłków. Akcja 

umożliwiła nam bezpośrednie dotarcie do niemal 47-tysięcznej 

grupy ludzi, którzy swoją aktywnością poparli działania programu. 

Dodatkowym efektem kampanii było uwrażliwienie internautów na 

problem niedożywienia dzieci w Polsce. Zyskaliśmy także nowe ka-

nały skutecznej komunikacji. Dlatego strona profilowa Podziel się 

Posiłkiem na Facebooku jest na bieżąco

rozwijana i aktualizowana. 

Więcej na stronie:
facebook.com/PodzielsiePosilkiem

Od sierpnia do października 2009 roku w ramach progra-

mu Podziel się Posiłkiem sprzedawaliśmy specjalny pro-

dukt Gratka o smaku truskawkowym o pojemności 0,5 litra.

10 groszy z każdego sprzedanego 

opakowania było przeznaczone na 

dożywianie dzieci. Całe wiecz-

ko produktu przedstawiało ta-

lerzyk – logo programu Podziel 

się Posiłkiem. Sprzedaży produktu 

towarzyszyła akcja reklamowa. 

Dzięki temu dodatkowe środ-

ki trafiły do budżetu Programu 

Grantowego, a pula grantów do 

przyznania w 2010 roku powięk-

szyła się do 40.

DOBRA 
PRAKTYKA

A TO GRATKA!
MARCIN PIWOWARCZYK
Dyrektor Kreatywny, Agencja Interaktywna Trendmaker

Aby zaangażować internautów w program Podziel się Po-

siłkiem, wspólnie z firmą Danone zdecydowaliśmy się po-

służyć narzędziami, które – według nas – perfekcyjnie 

wpisują się w strategię działań z zakresu społecznej od-

powiedzialności biznesu. Poprzez wykorzystanie serwisu 

Facebook, w naturalny i nieinwazyjny sposób doprowadzi-

liśmy do emocjonalnego zaangażowania odbiorców kam-

panii w wartości wspólne dla nich i dla Danone’a. Skutecz-

ność wybranych narzędzi sprawdziła się w praktyce. W cią-

gu kilkunastu dni od startu akcji wszystkie talerzyki zo-

stały odebrane. Internetowa odsłona programu Podziel się

Posiłkiem była pierwszą akcją CSR w Polsce przeprowa-

dzoną w serwisie Facebook na taką skalę. O wysokiej efek-

tywności zrealizowanej akcji świadczy przede wszystkim to, 

że na wytyczone w ten sposób szlaki z powodzeniem wkro-

czyły kampanie innych programów społecznych. 
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Wielu dzieciom w Polsce Danone daje szansę na smaczne i zdrowe 

śniadanie każdego dnia. Pomysł stworzenia kaszki manny z mle-

kiem, wzbogaconej witaminami i składnikami mineralnymi nie-

zbędnymi w codziennej diecie dziecka, nie był przypadkowy. Produkt 

opracowaliśmy po skrupulatnej analizie badań dotyczących między 

innymi nawyków żywieniowych Polaków i sytuacji materialnej wie-

lu polskich rodzin, w tym badań agencji badawczej GfK z 2004 roku, 

z których wynikało, że niemal jedna trzecia polskich rodzin z dzieć-

mi (29%) dysponuje dziennie na osobę kwotą ledwie przekraczającą 

6 zł (6,28 zł). Kolejne 35% polskich rodzin może wydać każdego dnia 

na osobę 13 zł. Zatem 64% rodzin z dziećmi dysponuje kwotą 13 zł 

lub mniejszą na osobę dziennie na wszystkie wydatki. W efekcie 

wiele polskich dzieci cierpiało na problemy zdrowotne związane 

z niedożywieniem, bo w ich codziennej diecie zabrakło wielu cen-

nych składników. Dlatego do współpracy nad opracowaniem skła-

du nowego produktu zaprosiliśmy instytucję zajmującą się ochro-

ną zdrowia i żywieniem dzieci – Instytut Matki i Dziecka. Następnie 

do tego grona dołączyły firmy Lubella i Biedronka, wnosząc swo-

je doświadczenie w dziedzinie produkcji i dystrybucji wyrobów spo-

żywczych. W ten sposób przy opracowywaniu produktu narodziła 

W Danone wiemy, że na prawidłowy rozwój i zdrowie dzieci w wieku szkol-

nym wpływ ma nie tylko odpowiednie żywienie, ale także aktywność fi-

zyczna. Dlatego co roku organizujemy jeden z większych turniejów pił-

karskich dla dzieci w Polsce – Piłkarski Puchar Dzieci Danone’a, który 

jest integralną częścią międzynarodowych rozgrywek organizowanych 

przez Danone w 40 państwach (Danone Nations Cup). Naszym celem 

jest promocja zdrowego stylu życia, którego nieodłącznym elementem 

jest aktywność fizyczna, a także idea fair play. W 2008 roku piłkarskie roz-

grywki odbyły się pod hasłem Puchar Mlecznego Startu. O możliwość wy-

jazdu na światowy turniej do Paryża rywalizowało łącznie 1 200 zespołów. 

Nagrody zwycięskiej drużynie wręczył znany na całym świecie piłkarz, 

Zinedine Zidane. Jednak Puchar Mlecznego Startu był czymś więcej niż 

tylko wydarzeniem sportowym – stanowił efektywne narzędzie budowa-

nia świadomości dotyczącej produktu Mleczny Start. Odbywało się to po-

przez rozdawanie próbek produktu uczestnikom rozgrywek oraz dzięki to-

warzyszącym wydarzeniu doniesieniom medialnym.

TRZY, DWA, JEDEN… 
MLECZNY START!
MLECZNY START KRYJE W SOBIE ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ TYLKO 
POŻYWNĄ KASZKĘ, KTÓRĄ MOŻNA PRZYGOTOWAĆ W KILKA CHWIL.

PUCHAR MLECZNEGO STARTU

BOLESŁAW ROK
Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego

Danone to jedyna firma w Polsce, w której nowy nurt myślenia 

o innowacyjności jest wyraźnie widoczny. Nie rezygnując z do-

tychczasowych działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu, 

poszukuje – i znajduje – takie rozwiązania biznesowe, które 

w nowatorski sposób podejmują najważniejsze wy-

zwania społeczne. Idea Mlecznego Startu, spo-

łecznie odpowiedzialnego produktu skierowanego 

do najuboższych grup społecznych, spotkała się 

z olbrzymim zainteresowaniem na całym świecie. 

Została zaprezentowana w raporcie „Creating Va-

lue for All”, który w ostatnim okresie stał się swo-

istym zaczynem zmian w sposobie myślenia o biz-

nesie na wszystkich kontynentach, w ramach ini-

cjatywy Growing Inclusive Markets. Ostatnio, tak-

że w naszym postkomunistycznym regionie, od Ka-

zachstanu po Bałkany, to właśnie Mleczny Start fir-

my Danone jest sztandarowym przykładem tego, że 

biznes może i powinien stać się siłą napędzającą po-

zytywne zmiany społeczne. Społeczna innowacyjność 

Danone’a będzie więc wyznaczać nową drogę firmom z wielu 

– często zapomnianych – regionów świata, tworząc w ten spo-

sób dodatkową wartość dla wszystkich.

DOBRA 
PRAKTYKA

się idea Partnerstwa dla Zdrowia, o którym szerzej piszemy na 

stronie 66. Naszym celem jest, aby Mleczny Start mogli kupić tak-

że ci konsumenci, którzy należą do najuboższej części społeczeń-

stwa, nazywani konsumentami „u podstawy piramidy społecznej”. 

Dlatego cenę dla jednej saszetki Mlecznego Startu wyznaczyliśmy 

na poziomie 60 gr (dziś 65 gr). We wrześniu 2006 roku Mleczny Start 

trafił do prawie tysiąca sklepów Biedronki na terenie całej Polski. 

W 2009 roku, aby podnieść świadomość korzyści zdrowotnych wy-

nikających ze spożywania Mlecznego Startu i jednocześnie zwięk-

szyć sprzedaż produktu, rozpoczęliśmy kampanię telewizyjną. 

Ulepszyliśmy też formułę kaszki, nadając jej intensywniejszy 

smak i gęstszą konsystencję. Ponadto uproszczony został spo-

sób przygotowania produktu. Jesienią 2009 roku do istniejących 

na rynku smaków: bananowego i truskawkowego, dołączył nowy 

– waniliowy. Kampania telewizyjna prowadzona od września 2009 

roku we współpracy z Fundacją POLSAT była elementem, któ-

ry w dużej mierze przyczynił się do wzrostu średniej miesięcznej 

sprzedaży produktu – aż o 86% w ostatnim kwartale 2009 roku 

(w stosunku do średniej miesięcznej sprzedaży utrzymującej 

się od października 2006 roku do września 2009 roku). Jesienią 

2009 roku średnia liczba porcji, która trafiła do najbardziej po-

trzebujących, wyniosła dziennie 31 262. 

            Więcej na stronie: www.mlecznystart.pl 
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Byliśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, które odpowiedzia-

ły na apel powstających w latach dziewięćdziesiątych Banków 

Żywności. Od samego początku przyświecały nam te same 

cele: walka z niedożywianiem, przede wszystkim dzieci, i za-

pobieganie marnowaniu żywności. Dlatego nasza współ-

praca zaowocowała długofalowymi projektami edukacyjnymi 

i cyklicznymi akcjami społecznymi. Razem podnosimy świa-

domość społeczną dotyczącą problemu niedożywienia dzieci 

i wspólnie szukamy efektywnych sposobów jego rozwiązania. 

Wspieraliśmy także Banki Żywności w działaniach mających 

na celu dokonanie zmian w prawie podatkowym, które ułatwiły 

producentom i dystrybutorom przekazywanie darowizn żywno-

ściowych. Dzieliliśmy się z Bankami między innymi analizami 

dokonywanymi z punktu widzenia producenta.

Dane dotyczące ilości przekazanych produktów naszej firmy, które trafiły w ostatnich latach 
do potrzebujących, znajdują się na stronie 26 (Społeczeństwo – wskaźniki). 

PRZEKAZYWANIE 
PRODUKTÓW
JEDNYM Z FILARÓW NASZEJ STRATEGII ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO 
JEST PRZEKAZYWANIE NASZYCH PRODUKTÓW NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH.

ANDRZEJ KACZOROWSKI
Dyrektor Fabryki, Danone w Bieruniu

Co roku teren naszej fabryki w Bieruniu zamienia się w po-

ligon jednostek Straży Pożarnej z całego województwa. 

Całodniowe, intensywne ćwiczenia pomagają w szkoleniu 

zarówno kadry straży, jak i naszych służb ratowniczych. 

Kadra bieruńskiej fabryki jest też w stałym kontakcie 

z miejską oczyszczalnią ścieków, z którą planujemy zor-

ganizować „zieloną strefę” wokół naszych obiektów prze-

mysłowych. Wspólnie stworzyliśmy też projekt zagospo-

darowania odpadów produkcyjnych i wytwarzania z nich 

„zielonej energii”. Fabryka pomaga również najbliższym 

sąsiadom zagospodarować ich ścieki w swojej oczysz-

czalni. W miarę swoich możliwości zakład w Bieruniu an-

gażuje się w pomoc potrzebującym, a zwłaszcza w walkę 

ze zjawiskiem niedożywienia dzieci. Na prośbę pobliskich 

szkół, przedszkoli i organizacji społecznych, dostarcza 

produkty do tych instytucji jako wsparcie w programach 

dożywiania dzieci, przekazuje je również lokalnym insty-

tucjom charytatywnym. Wspieramy też finansowo różno-

rodne przedsięwzięcia lokalnych władz, takie jak budowa 

pomnika czy wydanie książki o historii Bierunia. Bierze-

my udział w ważnych wydarzeniach miasta oraz w uro-

czystych sesjach Rady Miejskiej.

MAREK BOROWSKI
Prezes Zarządu, Federacja Polskich Banków Żywności

To przykre, że przy bardzo dużej liczbie Polaków borykających się z niedożywieniem w na-

szym kraju często bezmyślnie marnuje się żywność. Tym cenniejsza jest nasza współpra-

ca z firmą Danone, która od ponad dziesięciu lat pomaga nam walczyć z tymi zjawiskami, 

przekazując swoje produkty, a także wspierając nas merytorycznie i finansowo. Danone 

była jedną z firm, które aktywnie lobbowały za nowelizacją ustaw o podatku VAT od da-

rowizn od żywności. Wierzymy, że dzięki zmianom przepisów i większej świadomości tego 

tematu wśród producentów, zwiększą się dostawy darów do Banków Żywności, co pozwoli 

nam poszerzyć skalę niesionej pomocy i ograniczyć zjawisko marnowania jedzenia.

DOBRE 
SĄSIEDZTWO
OD WIELU LAT POMAGAMY 
ORGANIZACJOM I INSTYTUCJOM 
ZNAJDUJĄCYM SIĘ W OTOCZENIU 
NASZYCH ZAKŁADÓW, 
M.IN. W KWESTIACH
ZWIĄZANYCH
Z BEZPIECZEŃSTWEM
I OCHRONĄ ŚRODOWISKA.

DANUTA KACZMARCZYK
Kierownik Działu Dostarczania Produktu, Danone

Banki Żywności są dla nas pod względem organizacyjnym i logistycznym najlepszym partnerem. 

Po pierwsze – dysponują siecią organizacji w całej Polsce, a po drugie – mają silne zaplecze logi-

styczno-techniczne. Mogą odbierać nasze produkty samochodami z chłodniami, co jest warunkiem 

obowiązkowym przy transporcie świeżych produktów mlecznych, a następnie przekazać je ogromnej 

liczbie organizacji, z którymi współpracują lokalnie. Współpraca z Bankami jest dla nas gwarancją, że 

żywność nie trafia do „drugiego obiegu” na rynek, ale zgodnie z naszą intencją jest dostarczana nie-

odpłatnie osobom potrzebującym.
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ZAANGAŻOWANIE 
PRACOWNIKÓW
PODSTAWOWE WARTOŚCI DANONE’A 
TO HUMANIZM, OTWARTOŚĆ, 
BLISKOŚĆ I ENTUZJAZM.

Rys. 13  Jak nasi pracownicy angażują się w program Podziel się Posiłkiem

Pierwsze litery angielskiej wersji tych słów układają się w sło-

wo HOPE, czyli nadzieja. Właśnie nadzieję i lepsze jutro chce-

my dać niedożywionym dzieciom poprzez nasze programy 

społeczne. Angażując w nie naszych pracowników, pokazuje-

my im działanie naszych najważniejszych wartości w praktyce 

i inspirujemy do tego, by kierowali się nimi w swoich codzien-

nych działaniach. Udział naszych pracowników w realizowa-

nych programach społecznych umożliwia też budowanie więzi 

między ludźmi, jest ważnym czynnikiem rozwoju pożądanych 

w organizacji kompetencji pracowniczych i elementem bu-

dowy wiarygodności firmy. Nasi pracownicy mogą się zaan-

gażować w program Podziel się Posiłkiem na różne sposoby: 

poprzez udział w Ogólnopolskiej lub Wewnętrznej Zbiórce 

Żywności, a także odwiedzając wybraną organizację granto-

biorczą (rys. 13).

* Ambasador PsP to rzecznik programu, który m.in. angażuje wolontariuszy do udziału 
w Zbiórce Żywności, a także jest w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące programu Podziel 
się Posiłkiem. Sieć Ambasadorów umożliwia dotarcie z informacją o PsP do pracowników we 
wszystkich działach naszej firmy, na wszystkich poziomach organizacji.

ILONA BERNAT
Specjalista ds. Prawa Żywnościowego, Danone

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem to do-

świadczenie o naprawdę dużej mocy! Oto człowiek zza biur-

ka, niekoniecznie posiadający jakiekolwiek doświadczenie 

w akcjach charytatywnych, programach wolontariatu itp., 

staje w holu dużego sklepu z ulotkami w ręce i prosi prze-

chodniów o to, aby przekazali część swoich zakupów dla po-

trzebujących dzieci. Reakcji na taką prośbę jest naprawdę 

wiele – od chętnego włączenia się w pomoc, przez skru-

pulatne przemyślenie: „Czy stać mnie na to, aby kupić coś 

dla tych dzieciaków?”, aż po krytykę w spojrzeniu: „Czego ty 

człowieku z ulotkami ode mnie chcesz?”... Taka zbiórka to 

szkoła pokory i prawdziwy przegląd postaw społecznych. 

Poza tym to świetna forma edukacji dla dzieci. Wielu na-

szych pracowników zabiera na zbiórkę swoje pociechy, aby 

powiedzieć im: „Popatrz – pomaganie jest proste!”.
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W ramach realizowanego przez firmę Danone Programu 

Grantowego Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!, od 2006 roku 

nasi pracownicy mają możliwość odwiedzić wybraną organi-

zację, która otrzymała grant na dożywianie i organizację zajęć 

edukacyjnych dla dzieci. Dzięki temu mogą zobaczyć, gdzie tra-

fiają pieniądze Danone’a, na co i jak są wydawane oraz jak z nie-

dożywieniem dzieci walczą lokalne środowiska. Bezpośrednie 

zetknięcie z realizowanymi dzięki naszemu wsparciu działania-

mi społecznymi, a niejednokrotnie także indywidualny udział 

w tych działaniach, ma za zadanie zbudować u pracowników po-

czucie wiarygodności zarówno firmy, jak i samego programu 

Podziel się Posiłkiem i Programu Grantowego. Wizyta u gran-

tobiorcy jest dla każdego pracownika namacalnym dowodem na 

to, że nasza strategia zaangażowania społecznego nie jest je-

dynie zbiorem pustych słów, ale przeradza się w konkretne dzia-

łania przynoszące rzeczywistą wartość społeczną. 

Pracownicy widzą, jak zmienia się na lepsze jakość życia kon-

kretnych dzieci – choćby dzięki codziennym posiłkom w szkole, 

nauce używania sztućców czy rozwojowi umiejętności kulinar-

nych, które np. mogą być startem do zawodu kucharza. Dzięki 

projektom, dzieci, niejednokrotnie po raz pierwszy w życiu, mają 

możliwość zjedzenia posiłku w restauracji czy pizzerii. 

Wizyta u grantobiorcy pozwala pracownikom w praktyce do-

świadczyć, jak realizowane są podstawowe wartości firmy – hu-

manizm, otwartość, bliskość i entuzjazm. Mają również szansę 

rozwijać cenione u nas kompetencje menedżerskie (umiejętność 

budowy efektywnych zespołów i wzmacniania ducha współpracy, 

okazywanie energii, determinacji i elastyczności, umiejętność 

wprowadzania innowacji, zaangażowanie, aktywne poszukiwanie 

nowych, niebanalnych rozwiązań). 

Pracownicy, którzy wyrażą chęć złożenia wizyty w organizacji 

grantobiorczej, przechodzą szkolenie przygotowujące ich do 

tego wydarzenia. Podczas odwiedzin mogą między innymi po-

rozmawiać z dziećmi i przedstawicielami współpracującej z na-

mi placówki, opowiedzieć o firmie Danone, a także uczestniczyć 

w standardowych zajęciach (np. kulinarnych, psychologicznych, 

sportowych, artystycznych) albo wziąć udział w imprezach orga-

nizowanych na zakończenie projektu (np. w rajdzie rowerowym, 

wspólnym grillowaniu czy turnieju gier i zabaw). 

W V edycji programu odwiedziliśmy 3 z 32 grantobiorców, a jed-

nego zaprosiliśmy do zwiedzania fabryki Danone’a w Bieru-

niu. W wizytach udział wzięło 13 pracowników, w tym – po raz 

pierwszy – aż cztery osoby z Zarządu Danone i Ambasadorzy 

Programu. Wizyty odbyły się w Skierniewicach (woj. łódzkie), 

Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) i Zdziarze Wielkim 

(woj. mazowieckie). Miejsca te zostały wybrane ze względu na 

atrakcyjne wydarzenia związane z realizacją projektu, w któ-

re mogli zaangażować się pracownicy Danone’a. Przestrzegano 

także zasady, by czas trwania wizyty, łącznie z dojazdem na miej-

sce, nie był dłuższy niż dzień pracy. Niektórzy pracownicy wo-

leli obserwować zabawy dzieci, dopingować je, zagadywać, inni 

zdecydowali się na aktywny udział w zabawach – grali z dzieć-

mi w jednej drużynie w piłkę, wspólnie z nimi rozwiązywali za-

gadki konkursowe. Wszyscy okazali się dobrymi obserwatorami. 

Oceniali potrzeby dzieci, koordynatorów projektów i same or-

ganizacje. Podczas bezpośrednich rozmów zadawali pytania wy-

kraczające poza sam projekt, np. dotyczące codziennej działal-

ności, stałych partnerów organizacji, innych przedsięwzięć czy 

sytuacji finansowej.

W 2009 roku pracownicy działu sprzedaży, w ramach specjalnej 

akcji integracyjnej, malowali naczynia dla dzieci z organizacji 

grantobiorczej. Zostały one przekazane Gminnemu Ośrodkowi 

Kultury w Małej Wsi, która

rozpoczęła organizację doży-

wiania dzieci dzięki naszemu 

Programowi Grantowemu. 

WIZYTA U GRANTOBIORCY, CZYLI NAUKA POPRZEZ DOŚWIADCZENIE

DOBRA 
PRAKTYKA

LESZEK PIŚLEWSKI
Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży, Danone

Kiedy ktoś zastanawia się nad tym, czy wykonywana pra-

ca mu odpowiada, czy go bawi, prędzej czy później poja-

wi się w tych rozważaniach słowo „satysfakcja”. Właśnie 

satysfakcję czułem podczas wizyty w Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Małej Wsi, gdzie mogłem na własne oczy 

zobaczyć efekty Programu Grantowego Masz pomysł? 

Podziel się Posiłkiem! Były to namacalne rezultaty tak-

że i mojej codziennej pracy. Owszem, dostaję za to pie-

niądze, ale można brać wynagrodzenie za samą pracę 

albo za pracę i uśmiech dziecka…
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Dla każdej z tych grup określiliśmy odrębne mierniki, dzię-

ki którym możemy na bieżąco oceniać skuteczność naszych 

działań. By mieć pewność, że właściwie angażujemy nasze 

zasoby (zarówno finansowe, jak i pozafinansowe) i rzeczy-

wiście osiągamy zakładane cele społeczne i biznesowe, in-

westycje społeczne traktujemy tak, jak każdą inną inwestycję 

w firmie. Dokładnie monitorujemy, gdzie trafiają nasze pie-

niądze i zebrana żywność (korzyści dla społeczeństwa), jaka 

jest skala zaangażowania naszych pracowników (korzyści dla 

pracowników), a także jak podejmowane przez nas działania 

wpływają na wizerunek firmy Danone (korzyści dla biznesu). 

Badamy również, jak wskaźniki dotyczące udziału w pro-

gramie zmieniają się na przestrzeni lat, np. udział w zbiór-

ce żywności.

POTRÓJNE KORZYŚCI DZIAŁAŃ 
SPOŁECZNYCH
EFEKTYWNE DZIAŁANIA SPOŁECZNE MUSZĄ PRZYNOSIĆ MIERZALNE KORZYŚCI
JEDNOCZEŚNIE TRZEM GRUPOM: SPOŁECZEŃSTWU, PRACOWNIKOM I NASZEMU BIZNESOWI.

SPOŁECZEŃSTWO – WSKAŹNIKI  Rys. 14 Zestawienie kluczowych rezultatów w obszarze społecznym

Rys. 15 Deklarowany udział Polaków w Zbiórce Żywności

* Kolejne edycje programu Podziel się Posiłkiem liczymy według roku szkolnego, w którym dożywiane są dzieci. I tak kolejno: pierwsza edycja programu dotyczyła roku szkolnego 2003/2004, druga edycja – roku szkolnego 2004/2005 itd. Obecnie realizujemy ósmą edycję 2009/2010.
** W 2006 roku nie zbieraliśmy żywności w sklepach. Produkty spożywcze zbierał specjalny tir Podziel się Posiłkiem, który odwiedził osiem miast. Taka forma zbiórki spotkała się ze zdecydowanie mniejszym odzewem społecznym, dlatego nie powtórzyliśmy jej w następnym roku.
*** Dotyczy rezultatów do końca 2009 roku.
**** Dane za 2009 rok nie są dostępne.
***** GfK Panel Gospodarstw Domowych. 

Źródło: badanie na reprezentatywnej próbie 1 000 osób w wieku powyżej 15 lat 
(Omnibus 2009), Millward Brown SMG/KRC
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Rys. 17 Świadomość programu Podziel się Posiłkiem ciągle wzrasta BIZNES - WSKAŹNIKI
Jednym ze stosowanych w Danone sposobów mierzenia biz-

nesowej efektywności podejmowanych działań społecznych 

są badania konsumenckie dotyczące świadomości progra-

mu Podziel się Posiłkiem oraz wpływu tego programu na 

postrzeganie marki Danone. Z badania opinii przeprowa-

dzonego w październiku 2008 roku wynika, że konsumenci, 

którzy są świadomi programu Podziel się Posiłkiem i wie-

dzą, że Danone jest jego organizatorem, lepiej oceniają ele-

menty wartości marki niż pozostali.

PRACOWNICY 
- WSKAŹNIKI
Mierząc zaangażowanie społeczne pracowników w programy 

społeczne, wychodzimy z założenia, że należy oddzielnie brać 

pod uwagę wszystkie podejmowane przez nich działania. Jeśli 

np. dany pracownik bierze udział w Zbiórce Żywności i jedno-

cześnie odbywa wizytę u grantobiorcy, uwzględniamy w wyni-

kach oba te rodzaje aktywności, ponieważ w naszej ocenie jego 

zaangażowanie jest większe niż tego pracownika, który wziął 

udział w samej zbiórce. Z tego samego powodu, podając licz-

bę wolontariuszy Danone’a podczas zbiórki, bierzemy pod uwa-

gę zarówno pracowników naszej firmy, jak i osoby, które w tę 

zbiórkę zostały przez nich zaangażowane. To pokazuje bowiem 

rzeczywisty stopień partycypacji naszych pracowników w reali-

zowanych przez firmę programach społecznych.

Rys. 18   Wpływ Podziel się Posiłkiem na poszczególne elementy 
wartości marki Danone

Konsumenci, którzy nie znają programu PsP

Konsumenci, którzy znają program PsP 
i wiedzą, że Danone jest jego organizatorem
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Źródło: badanie na reprezentatywnej próbie 1 000 osób w wieku powyżej 15 lat (Omnibus 2009), Millward Brown SMG/KRC

Rys. 16  Zaangażowanie pracowników w program Podziel się 
Posiłkiem

* W chwili publikacji raportu wizyty u grantobiorców w edycji programu PsP 2009/2010 
jeszcze się nie odbyły, stąd brak w tabeli danych na temat liczby pracowników, którzy złożyli 
taką wizytę. 
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U podstaw strategii firmy leży od lat przyświecające nam przeko-

nanie, że jako firma jesteśmy częścią otoczenia – przyrody oraz 

społeczeństwa – i nasze myślenie o sukcesie biznesowym musi 

iść w parze z odpowiedzialnością za wpływ, jaki na to otoczenie 

wywieramy. W części społecznej chcemy sprawić, aby zaangażo-

wanie wszystkich pracowników Danone’a w program Podziel się 

Posiłkiem było powszechne i wciąż rosła liczba posiłków trafiają-

cych do dzieci, a także aby produkt Mleczny Start i programy edu-

kacyjne docierały do najbardziej potrzebujących. Nasze działania 

w latach 2009–2013 będą się koncentrowały wokół czterech klu-

czowych zagadnień: poszerzenia zakresu programu Podziel się 

Posiłkiem o aspekty związane z odpowiednim żywieniem i edu-

kacją, zwiększenia zaangażowania pracowników w program PsP, 

dalszego rozwoju programu PsP poprzez wzmocnienie mechani-

zmu marketingu zaangażowanego społecznie (CRM – cause-re-

lated marketing) oraz aktywizacji społecznej w ramach programu, 

jak i rozwoju produktu Mleczny Start. 

Poszerzenie zakresu programu Podziel się Posiłkiem 

o aspekty związane z odpowiednim żywieniem i edukacją. 

Bazując na doświadczeniu zebranym przez lata prowadzenia 

programu PsP, obserwujemy w Polsce narastanie nowego 

problemu społecznego – braku u dzieci prawidłowych na-

wyków żywieniowych. Dlatego nie ograniczając naszych do-

tychczasowych działań nastawionych na walkę z problemem 

niedożywienia dzieci poprzez zapewnianie im pełnowartościo-

wych posiłków, chcemy angażować liderów opinii, środowiska 

lokalne i instytucje pozarządowe w działania edukacyjne skie-

rowane do dzieci. 

CEL: Chcemy wzbogacić program o elementy kampanii edu-

kacyjnej skierowanej do dzieci, rodziców, wychowawców 

i szkół podstawowych. Zmienić świadomość wagi postaw ży-

wieniowych i dokonywanych wyborów żywieniowych przez 

i na rzecz dzieci.

Zwiększenie zaangażowania pracowników w program 
PsP. Chcemy nie tylko rozwijać już istniejące w naszej 

firmie sposoby angażowania pracowników w Podziel się 

Posiłkiem i zwiększać liczbę pracowników uczestniczą-

cych w programie, ale także tworzyć zupełnie nowe możli-

wości w tym obszarze. Dzięki temu będziemy mogli zwięk-

szyć skalę i różnorodność zaangażowania naszych pra-

cowników tak, aby pogłębiać ich identyfikację z firmą, jej 

wartościami i misją społeczną. Chcielibyśmy, aby każ-

dy pracownik Danone’a był rzecznikiem odpowiedzialnych 

działań firmy.

CEL: Chcemy stale zwiększać zaangażowanie pracowników 

i ich rodzin – o 100% w 2010 roku, a na koniec 2013 roku 

– o 200% w stosunku do roku 2008. W każdej edycji chcemy 

oferować nowe możliwości zaangażowania w program i dbać 

o jego autentyczność i wiarygodność.

Dalszy rozwój programu PsP możliwy jest poprzez wzmoc-

nienie mechanizmu CRM (cause-related marketing) i ak-

tywizację społeczną. Dzięki szerszemu wykorzystaniu CRM 

chcemy osiągać lepsze efekty społeczne (budowa świadomo-

ści problemu, walka ze zjawiskiem niedożywienia dzieci, ak-

tywowanie konsumentów do niesienia pomocy niedożywionym 

dzieciom) i biznesowe (wzrost zaufania do firmy, poprawa wi-

zerunku, reputacji i poziomu sprzedaży). W najbliższych latach 

chcemy również w większym stopniu niż obecnie aktywizować 

do walki z problemem niedożywienia dzieci naszych kluczo-

wych interesariuszy społecznych: organizacje pozarządowe, 

społeczności lokalne i konsumentów. 

CEL: Chcemy wypracować najbardziej skuteczny model an-

gażowania marek produktowych Danone w program PsP 

w każdym kanale sprzedaży oraz stale ulepszać komunika-

cję marketingową, aby angażować konsumentów.

Rozwój produktu Mleczny Start. Wspólnie z pozostałymi 

uczestnikami Partnerstwa dla Zdrowia chcemy przede wszyst-

kim budować świadomość marki Mleczny Start i jej przystępnej 

ceny wśród najuboższych konsumentów poprzez zawieranie 

nowych partnerstw z mediami i działania prowadzone w skle-

pach Biedronka. Dzięki temu będziemy docierać do szerszej 

grupy dzieci i przyczyniać się do poprawy jakości ich żywienia. 

Naszym celem jest także lepsze komunikowanie zdrowotnych 

walorów kaszki na jej opakowaniach i w mediach. 

CEL: Chcemy zwiększyć świadomość marki Mleczny Start 

i jej walorów żywieniowych do 20% w 2010 roku (wśród klien-

tów sieci Biedronka), osiągnąć wzrost sprzedaży Mlecznego 

Startu o co najmniej 100% w stosunku rocznym do 2010 

roku, osiągnąć roczną penetrację na poziomie 10% w 2010 

roku oraz 17.5% do 2013 roku.

STRATEGIA I CELE NA PRZYSZŁOŚĆ
W 2008 ROKU PRZYJĘLIŚMY W DANONE NOWĄ STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
(SUSTAINABILITY) SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z CZĘŚCI ŚRODOWISKOWEJ
(OPISUJEMY JĄ W ROZDZIALE „ŚRODOWISKO”) I SPOŁECZNEJ.

KLUCZOWE WYZWANIA 
NA NAJBLIŻSZE LATA
Niedożywienie dzieci w Polsce ma dwa oblicza. Z jednej stro-

ny jest wynikiem barier ekonomicznych, ponieważ wielu pol-

skich rodzin po prostu nie stać na zapewnienie dzieciom peł-

nowartościowych posiłków każdego dnia. Jednak nie za-

wsze źródłem niedożywienia jest trudna sytuacja materialna. 

Niejednokrotnie są to złe nawyki żywieniowe, których kon-

sekwencją jest brak w organizmie dziecka wszystkich skład-

ników niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. 

Jako firma społecznie odpowiedzialna, koncentrująca swo-

je działania na walce z niedożywieniem dzieci, musimy sku-

pić naszą uwagę na obu aspektach tego zjawiska: zarówno 

barierach ekonomicznych, jak i nieprawidłowych nawykach 

żywieniowych. Dlatego w najbliższych latach za nasze naj-

większe wyzwania uznaliśmy:

•  systematyczne monitorowanie i analizowanie zjawiska nie-

dożywienia dzieci, by mieć świadomość, czy i jak zmienia 

się jego skala, zakres i charakter, 

•  ciągłe angażowanie w walkę z niedożywieniem dzieci na-

szych najważniejszych interesariuszy społecznych i dzia-

łanie na rzecz ich współpracy, 

•  rozwijanie społecznie użytecznego produktu Mleczny Start 

i efektywną budowę jego świadomości wśród grup konsu-

mentów o najniższych dochodach, 

•  walkę z problemem niedożywienia dzieci poprzez działania 

edukacyjne, które będą przyczyniały się do zmniejszenia 

niedoborów składników odżywczych ważnych dla rozwoju 

dzieci.
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Każda działalność wytwórcza wiąże się z ingerencją w środowisko 

naturalne. Kiedy wytwarzamy nasze produkty i wprowadzamy je na 

rynek, korzystamy z wody, węgla i gazu, uszczuplając naturalne 

zasoby Ziemi. Emitujemy do atmosfery substancje powodujące 

zmiany klimatyczne, wytwarzamy odpady i ścieki zanieczyszczają-

ce środowisko. Nie da się tego, niestety, uniknąć. Jednak z punktu 

widzenia firmy, chcącej prowadzić działalność biznesową w sposób 

odpowiedzialny i chronić planetę dla przyszłych pokoleń, ważne 

jest ograniczanie negatywnego wpływu na przyrodę. Dlatego kon-

sekwentnie staramy się minimalizować niekorzystne dla środowi-

ska naturalnego skutki naszego funkcjonowania. Naszym zda-

niem, przyjazne środowisku zarządzanie musi uwzględniać wszyst-

kie działania firmy mające wpływ na otaczającą nas naturę – po-

cząwszy od powstania koncepcji nowego produktu, poprzez po-

zyskanie surowców niezbędnych do jego wytworzenia, proces pro-

dukcyjny, transport wyrobów do klientów i konsumentów, aż po 

losy opakowania, które po spożyciu produktu może stać się uciąż-

liwym dla środowiska odpadem. W praktyce oznacza to, że musimy 

zmniejszać obciążenia, jakimi nasza działalność skutkuje dla śro-

dowiska naturalnego, na każdym etapie tworzenia produktu w ca-

łym łańcuchu wartości. W 2001 roku wyznaczyliśmy sobie cele śro-

dowiskowe w zakresie zmniejszania zużycia wody i energii. Teraz 

idziemy parę kroków dalej. Ponieważ zdecydowana większość na-

ukowców zgadza się dziś z tezą, że najgroźniejszym dla środowiska 

czynnikiem jest emisja do atmosfery gazów cieplarnianych wywo-

łujących globalne zmiany klimatyczne, za nasz priorytet uznaliśmy 

systematyczne zmniejszanie ich emisji w całym procesie tworzenia 

produktu. Związane z tym cele wpisaliśmy do nowej strategii śro-

dowiskowej Danone’a. Naszą ambicją jest włączenie do procesu 

redukcji emisji CO
2
 kluczowych interesariuszy – pracowników, do-

stawców, klientów i konsumentów – oraz wzięcie na siebie więk-

szej niż dotychczas odpowiedzialności za emisję szkodliwych sub-

stancji nawet na tych etapach tworzenia produktu, na które nie 

mamy bezpośredniego wpływu.

Danone Way to zbiór 16 fundamentalnych zasad (Fundamentals), na których opiera się nasza działalność. Dla realizacji każdej z tych zasad zdefiniowaliśmy określone polityki i wskaźniki, 
które poddajemy regularnej ocenie w skali od 0 do 60 punktów (maksymalnie 30 punktów za politykę i 30 za wskaźniki). Więcej informacji o Danone Way można znaleźć na stronie 11.

JAK ROZUMIEMY OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
CHCEMY ZMNIEJSZAĆ NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
NA KAŻDYM ETAPIE TWORZENIA PRODUKTU I WŁĄCZYĆ W TEN PROCES INTERESARIUSZY. 

NASZE NAJWIĘKSZE 
OSIĄGNIĘCIA*

•  O 35% ograniczyliśmy zużycie wody w procesie produkcji w na-

szych fabrykach w Polsce (w przeliczeniu m3/t produktu).

•  O 17% zmniejszyliśmy zużycie energii w procesie produkcyj-

nym w naszych fabrykach (w przeliczeniu kWh/t produktu). 

•  O ponad 13% obniżyliśmy wagę butelki Actimela, dzięki czemu 

znacząco zmniejszyliśmy ilość polimerów wprowadzanych do 

środowiska.

•  Od 2008 roku w Danone wdrażana jest nowa, kompleksowa 
strategia środowiskowa, ukierunkowana na systematyczne 

zmniejszanie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych – głów-

nej przyczyny globalnych zmian klimatycznych. W strategii zapi-

saliśmy konkretne cele środowiskowe na najbliższe lata (przed-

stawiamy je w dalszej części rozdziału). 

•  W 2008 roku wdrożyliśmy specjalne narzędzie pozwalające 
określić nasz „ślad węglowy” (ang. carbon footprint), czyli 

wpływ na środowisko będący wynikiem naszej działalności. 

Obliczamy, raportujemy i konsolidujemy szczegółowe dane doty-

czące ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery 

i zużywanej wody.

•  W 2008 roku obliczyliśmy poziom emisji na kilogram finalnego 
produktu, który wyniósł 2 153 gramy ekwiwalentu dwutlenku 

węgla. Jest on naszym punktem odniesienia, wobec którego bę-

dziemy obliczać stopień realizacji celów środowiskowych w ko-

lejnych latach. W roku 2009 poziom emisji obniżył się o 2,93% 

i wyniósł 2 090 g/kg.

*  Osiągnięcia dotyczą okresu, któremu poświęcony jest raport, a zatem od września 
2006 roku do grudnia 2009 roku. Podane wskaźniki obejmują okres styczeń 2006
– grudzień 2009. 

Rys. 19 Danone Way – wskaźniki w zakresie ŚRODOWISKO NATURALNE
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AGNIESZKA KOC-ANKIERSZTAJN
Kierownik ds. Ochrony Środowiska, Danone

Podnoszenie jakości zarządzania realizacją strategii od-

powiedzialnego biznesu w zakresie środowisko jest jed-

nym z priorytetów Grupy DANONE, zarówno na poziomie 

globalnym, jak i lokalnie, w poszczególnych krajach i fir-

mach. Efektem takiego podejścia jest systematyczne 

zmniejszanie w ostatnich latach wartości kluczowych 

wskaźników: zużycia energii i wody oraz ilości powstają-

cych odpadów. W kolejnych latach ograniczenie konsump-

cji zasobów naturalnych i redukcja ilości odpadów nadal 

będzie naszym celem. Został on jednak wpisany w szer-

szą strategię środowiskową odnoszącą się też do dzia-

łań naszych interesariuszy, przede wszystkim dostawców 

oraz konsumentów. Strategia wprowadza również nowy 

zakres zaangażowania – redukcję gazów cieplarnianych, 

przeliczanych na gramy emitowanego dwutlenku węgla 

na kilogram gotowego produktu. To oznacza bardziej zin-

tegrowane podejście do zarządzania aspektami środowi-

skowymi związanymi z działalnością Danone’a. Ważnym 

elementem naszego podejścia do ochrony przyrody jest 

też efektywne zarządzanie ryzykiem środowiskowym, by 

maksymalnie wyeliminować możliwość wystąpienia ja-

kichkolwiek zagrażających naturze sytuacji. Zagadnień 

środowiskowych dotyczą cztery z szesnastu fundamen-

talnych zasad naszego działania, zawartych w programie 

Danone Way. Realizacja standardów środowiskowych pod-

lega więc, tak jak wszystkich pozostałych, regularnym po-

miarom i doskonaleniu oraz audytom wewnętrznym i ze-

wnętrznym.

ZARZĄDZANIE 
RYZYKIEM
ŚRODOWISK0WYM
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM 
TO JEDEN Z ISTOTNYCH ELEMENTÓW 
REALIZACJI NASZEJ STRATEGII 
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU.

Kompleksową ocenę ryzyka środowiskowego w obu naszych 

fabrykach i tym samym jego efektywną kontrolę zapewnia 

stosowanie specjalnego narzędzia – Globalnej Oceny Ryzyka 

Środowiskowego (Global Risk Evaluation for Environment

– G.R.E.E.N.). Ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających środo-

wisku naturalnemu jest oceniane na podstawie 13 kategorii, 

wśród których znajdują się między innymi: emisja zanieczysz-

czeń do powietrza, gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa, 

kontrola wycieków, nadzór nad substancjami kontrolowanymi 

(freony) oraz ryzyko związane z amoniakiem i gazem. Pod uwa-

gę brane jest także prowadzenie działalności zgodnie z normą 

ISO 14001:2004. W 2008 roku, zarówno w fabryce Danone’a 

w Warszawie, jak i w Bieruniu, nie zidentyfikowaliśmy poważ-

nych zagrożeń dla środowiska naturalnego ani niezgodności 

z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie czy 

wymaganiami normy ISO 14001. 

„Stan przyrody ma zasadniczy wpływ na stan zdrowia 
wszystkich naszych kluczowych interesariuszy.”

ROMAN ŚCIESZKA
Dyrektor Przemysłowy na Europę Centralną, Danone 

Każda działalność przemysłowa pociąga za sobą nega-

tywny wpływ na środowisko naturalne. Firmy tradycyjnie 

dążą do jego minimalizacji, przede wszystkim zmienia-

jąc sposób funkcjonowania swoich fabryk odpowiadają-

cych za znaczącą część emisji szkodliwych substancji do 

środowiska naturalnego. Także w zakładach Danone’a 

staramy się zmniejszyć zużycie energii i wody oraz efek-

tywnie zarządzać stratami, tak, by były one jak najmniej-

sze. Jednak nasza strategia rozwoju biznesu, stawiająca 

przed nami zadanie zapewnienia – poprzez nasze pro-

dukty – zdrowia możliwie jak największej liczbie ludzi, 

mobilizuje nas do działań wykraczających poza standar-

dowe rozumienie ochrony środowiska przez firmy pro-

dukcyjne. Stan przyrody ma przecież zasadniczy wpływ 

na stan zdrowia wszystkich naszych kluczowych intere-

sariuszy. Szczególna waga, jaką przykładamy do tego 

obszaru CSR powoduje, że podjęliśmy wysiłek zmierze-

nia naszego negatywnego wpływu na przyrodę w całym 

łańcuchu tworzenia wartości. Jednocześnie, by jak naj-

efektywniej wdrażać strategię środowiskową i zapewnić 

jej realizację w codziennej działalności operacyjnej fir-

my, w 2008 roku w Danone powiązano benefity finansowe 

przyznawane najwyższej kadrze menedżerskiej z oceną 

realizacji celów społecznych i środowiskowych. Efekt? 

Początkowo podejmowaliśmy najważniejsze decyzje do-

tyczące rozwoju firmy przede wszystkim na podstawie 

standardowych parametrów biznesowych, takich jak np. 

obrót czy zysk. Teraz w procesie decyzyjnym uwzględ-

niamy też kryteria społeczne i środowiskowe. Dyrektor 

marketingu z pewnością zawahałby się przed promowa-

niem produktu przyczyniającego się do wysokiej emisji 

gazów cieplarnianych, a dyrektor sprzedaży nie chciałby 

sprzedawać wyrobów w dużych, nieekologicznych opa-

kowaniach. Jestem przeświadczony, że troska o środo-

wisko musi się zaczynać właśnie od dyrektorów. Przecież 

sposób, w jaki jest prowadzona działalność firmy, to kon-

sekwencja ich decyzji.
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Rys. 20 Trzy zakresy naszego wpływu na środowisko

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DANONE’A
W DANONE PRZEANALIZOWALIŚMY NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE TWORZENIA 
PRODUKTU NA KAŻDYM ETAPIE ŁAŃCUCHA WARTOŚCI. 

Wiedząc, w jaki sposób ingerujemy w środowisko naturalne, 

podjęliśmy kroki, by zminimalizować nasz wpływ na nie 

(rys. 22). Wyróżniliśmy też trzy zakresy naszego oddziaływania 

na środowisko naturalne. Dwa pierwsze, na które jako firma 

mamy największy, bo bezpośredni, wpływ, związane są z naszą 

działalnością operacyjną. Trzeci zakres dotyczy rodzajów ak-

tywności naszych dostawców, klientów i konsumentów. 

Dlatego w tym obszarze będziemy minimalizować oddziaływa-

nie na przyrodę pośrednio, zachęcając do tego naszych intere-

sariuszy (rys. 20).

Rys. 21  Estymacja emisji gramów CO2 w całym łańcuchu wartości
(dotyczy produkcji wyrobów mlecznych).
Ekwiwalent CO2/kg gotowego produktu
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Ponieważ w Danone jesteśmy przekonani, że odpowiedzial-

ność firmy za ochronę środowiska naturalnego powinna obej-

mować wszystkie etapy łańcucha wartości, musimy wiedzieć, 

jaki jest wpływ na przyrodę wszystkich naszych działań – od 

pozyskiwania surowców, aż po koniec cyklu życia naszych pro-

duktów. W tym celu w 2008 roku w Grupie DANONE zostało 

wdrożone specjalne narzędzie – Danone Carbon Footprint 

(Ślad Węglowy Danone’a). Umożliwia ono obliczanie, raporto-

wanie i konsolidowanie, w ramach poszczególnych jednostek 

biznesowych i w ramach całej Grupy, ilości gazów cieplarnia-

nych, przeliczanych na gramy dwutlenku węgla, emitowanego 

do atmosfery na jeden kilogram finalnego produktu (CO
2
/kg 

finalnego produktu). 

Pomiary prowadzimy we wszystkich trzech zakresach naszego 

wpływu na środowisko: produkcji (zakres  1), opakowaniach, 

transporcie, dystrybucji, magazynowaniu (zakres  2) oraz po-

zyskiwaniu surowców, sprzedaży i konsumpcji (zakres 3). 

W każdym z nich obliczyliśmy emisję dla poszczególnych grup 

naszych produktów: jogurtów, serków oraz produktów pit-

nych.

W pierwszym zakresie, czyli produkcji, mierzymy zużycie ener-

gii elektrycznej i cieplnej, rodzaj energii i straty produkcyjne.

W drugim zakresie mierzymy, jaką ingerencję w środowisko 

naturalne wywołuje transport opakowań i surowców od pro-

ducenta do fabryki oraz transport naszych produktów z fabryk 

do centrów dystrybucyjnych, hurtowni oraz sklepów, a także 

rodzaj i wielkość opakowań.

W trzecim zakresie mierzymy emisję CO
2
, którą generują nasi 

dostawcy mleka i owoców, a także wpływ składu surowcowego 

produktu na emisję. 

Skuteczność narzędzia Danone Carbon Footprint została po-

twierdzona przez trzy organizacje: PricewaterhouseCoopers, 

Carbon Trust i Ademe. W firmie wyznaczono osobę odpowie-

dzialną za dokonywanie obliczeń dwutlenku węgla emitowa-

nego przez nas do atmosfery i stworzenie planu działań zmie-

rzających do redukcji naszego wpływu na środowisko (w za-

kresach 1. i 2. obejmujących rodzaje aktywności bezpośrednio 

związane z naszą działalnością operacyjną, na które mamy 

największy wpływ). Jednocześnie efektywność w zakresie 

osiągania zaplanowanej redukcji stała się jednym z kryteriów 

oceny zarządzania najwyższej kadry menedżerskiej, ma też 

wpływ na wysokość rocznej premii członków zarządu firmy. 

W 2008 roku skonsolidowano pomiary z 64 oddziałów Grupy 

DANONE na całym świecie (w zakresach 1., 2. i 3.), co pozwo-

liło oszacować nasz roczny globalny „ślad węglowy” na 

16 000 000 ton dwutlenku węgla. „Ślad węglowy” Danone’a 

w Polsce w 2008 roku wyniósł 364 998 ton, a w 2009 – 419 574 

ton. Na kilogram finalnego produktu wyemitowaliśmy w 2008 

roku 2 153 gramy ekwiwalentu dwutlenku węgla, a w roku 

2009 – 2 090 gramów. 

W 2009 roku nasz projekt obliczania emisji CO
2
 w całym łańcu-

chu wytwórczym został uhonorowany pierwszą nagrodą w pol-

skiej edycji konkursu Innowacja Zrównoważonego Rozwoju 

Globe Award. Jury doceniło innowacyjność projektu polegającą 

na obliczaniu wielkości emisji na każdym etapie tworzenia pro-

duktu, a następnie ustalaniu celu dla firmy i każdej jej części 

w zakresie redukcji emisji CO
2
. Globe Award to międzynarodo-

wa nagroda mająca na celu promowanie wartościowych przed-

sięwzięć w obszarze zrównoważonego rozwoju, nagradzanie 

osiągnięć organizacji w tym zakresie i tym samym wspieranie 

zrównoważonego rozwoju w całym społeczeństwie. Uzyskanie 

tej nagrody zapewniło firmie Danone udział w światowym finale 

konkursu w 2010 roku.

JAK MIERZYMY NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO, 
CZYLI „KSIĘGOWOŚĆ ŚRODOWISKOWA”
W KAŻDYM Z TRZECH ZAKRESÓW NASZEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO OBLICZAMY ILOŚĆ 
GAZÓW CIEPLARNIANYCH WYEMITOWANYCH DO ATMOSFERY NA KILOGRAM FINALNEGO PRODUKTU. EKO-BIERUŃ

W Danone chcemy, aby nazwa naszej firmy kojarzyła się konsumen-

tom nie tylko z produktami najwyższej jakości, ale także z najwyż-

szymi standardami wytwarzania. W codziennej praktyce biznesowej 

oznacza to dla nas prowadzenie procesu produkcyjnego w taki spo-

sób, aby nasz wpływ na środowisko naturalne był minimalny. Dla-

tego latem 2009 roku w fabryce Danone’a w Bieruniu ruszył projekt 

Eko-Bieruń. Jego najważniejsze cele to: budowa wizerunku fabryki 

jako odpowiedzialnej za ochronę środowiska, ciągłe podnoszenie 

świadomości ekologicznej pracowników, a także określenie jasnej 

drogi realizacji celów: redukcji zużycia wody, energii i zmniejszania 

ilości powstających odpadów. 

Zaczęliśmy od zebrania ekologicznych przedsięwzięć już realizowa-

nych w zakładzie, a następnie w gronie kierowników wspólnie za-

stanowiliśmy się, co jeszcze możemy zrobić, by dalej ograniczać ne-

gatywny wpływ naszego procesu produkcyjnego na środowisku na-

turalnym. Realizację nowych projektów rozłożyliśmy na kilka lat, ale 

już w 2009 roku udało nam się kilka z nich wdrożyć w życie:

•  rozpoczęliśmy wprowadzanie specjalnego ekologicznego trybu pra-

cy maszyn i urządzeń (trybu czuwania, na który maszyny i urządze-

nia przełączają się w chwilach przerw w procesie produkcyjnym),

•  udoskonaliliśmy kompleksowy program segregowania wszyst-

kich odpadów produkcyjnych i biurowych,

•  zamontowaliśmy instalację do zbierania odpadów produkcyjnych 

z maszyn nalewających i wdrożyliśmy system zarządzania tymi 

odpadami,

•  uruchomiliśmy projekt inwestycyjny na budowę kotłowni ga-

zowej, która w przyszłości zastąpi obecnie działającą w fabryce

w Bieruniu kotłownię węglową,

•  zamieniliśmy wiele dokumentów papierowych na dokumenty 

elektroniczne,

•  uczestniczyliśmy w programie redukcji materiałów opakowanio-

wych, czego najlepszym przykładem jest najlżejsza na świecie bu-

telka Actimela ważąca 5,2 g,

•  zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów redukujących zużycie 

energii oraz ograniczających straty produkcyjne, przez co w wy-

datny sposób udało nam się obniżyć emisję CO
2
.

Jednocześnie powołaliśmy specjalny zespół (Eko-Team), składają-

cy się z przedstawicieli wszystkich działów fabryki, który zajmie się

realizacją zaplanowanych przedsięwzięć ekologicznych. 

DOBRA 
PRAKTYKA
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Rys. 22

Wpływ na środowisko
Skutki uboczne stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin dla gleb, wód i 
powietrza. Emisja powodującego efekt 
cieplarniany metanu powstającego w 
wyniku hodowli bydła (przeżuwacze 
wytwarzają dużą ilość metanu podczas 
procesu trawienia). Negatywny 
wpływ intensywnej produkcji rolnej na 
różnorodność biologiczną (intensywna 
produkcja rolna i propagowanie odmian 
wysokoplennych sprzyjają zanikowi 
bioróżnorodności).

Odpowiedzialność firmy
Dbałość nie tylko o najwyższą jakość 
surowców, ale także uwzględnienie 
kryteriów środowiskowych w procesie 
oceny dostawców (na przykład: program 
dotyczący jakości, bezpieczeństwa 
produktu i ochrony środowiska Danone 
Quality, Safety&Environment – DQSE, czy 
zawieranie z dostawcami specjalnych 
umów Carbon Pact). Dbałość o 
zrównoważony rozwój współpracujących 
z nami gospodarstw (przewodniki, 
materiały informacyjne, przykłady 
dobrych praktyk).

ZAKUP SUROWCÓW Wpływ na środowisko
Konsumpcja energii i wody w naszych 
zakładach, generowanie odpadów w 
procesie produkcji. Korzystanie 
w procesie produkcji opakowań z 
zasobów nieodnawialnych (na przykład 
ropy naftowej do wytworzenia plastiku) 
i zasobów odnawialnych (drewno, 
papier).

Odpowiedzialność firmy
Zarządzanie wpływem zakładów firmy 
na środowisko naturalne (na przykład 
ISO 14001:2004, Globalna Ocena Ryzyka 
Środowiskowego, budowa ekologicznej 
świadomości pracowników). 
Projektowanie i produkowanie 
opakowań z uwzględnieniem kryteriów 
środowiskowych (na przykład redukcja 
wagi i rozmiarów opakowań w taki 
sposób, by nadal w pełni mogły 
spełniać swoje podstawowe funkcje, 
a także recykling i odzysk opakowań 
wprowadzonych na rynek poprzez 
współpracę z Organizacją Odzysku 
Rekopol SA).

PRODUKCJA I OPAKOWANIA
Wpływ na środowisko
Konsumpcja energii, emisja gazów 
cieplarnianych, hałas, zużycie paliwa.

Odpowiedzialność firmy
Zmniejszanie negatywnego wpływu 
transportu, opakowań, surowców 
naturalnych i gotowych produktów na 
środowisko naturalne (na przykład 
strategia wall to wall factory w 
przypadku Actimela – czyli wytwarzanie 
opakowań obok miejsca produkcji 
jogurtu, by nie musiały one pokonywać 
wielu kilometrów z jednej fabryki 
do drugiej – a także planowanie 
tras przewozów w taki sposób, 
by zredukować liczbę przejeżdżanych 
kilometrów oraz optymalizacja 
załadunku towarów, by w pojazdach 
nie było niewykorzystanych, wolnych 
przestrzeni).

TRANSPORT

NASZ WPŁYW I WYNIKAJĄCA
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Wpływ na środowisko
Konsumpcja energii i emisja 
gazów cieplarnianych związana z 
przechowywaniem naszych produktów w 
sklepowych chłodziarkach.

Odpowiedzialność firmy
Zapewnienie takiego modelu 
dystrybucji, który spowoduje ciągłą 
dostępność naszych produktów dla 
kupujących (klientów i konsumentów). 
Lepsze dotarcie do konsumentów w 
sklepach tradycyjnych i dyskontowych. 
Taka organizacja dostaw, by chłodziarki 
z produktami Danone’a nie zużywały 
energii na próżno.

SPRZEDAŻ

Wpływ na środowisko
Konsumpcja energii i emisja 
gazów cieplarnianych związana 
z koniecznością przechowywania 
wyrobów mleczarskich w lodówkach 
konsumentów.

Odpowiedzialność firmy
Informowanie konsumentów o kwestiach 
związanych z ochroną środowiska.

KONSUMPCJA

Wpływ na środowisko
Powstawanie odpadów opakowaniowych 
po spożyciu produktów. Wynikające z 
tego zanieczyszczenie gleby i wody.

Odpowiedzialność firmy
Zmniejszenie negatywnego wpływu 
odpadów opakowaniowych na 
otoczenie poprzez wzięcie pod uwagę 
kryteriów środowiskowych podczas 
projektowania opakowania (Ecodesign). 
Wypełnianie obowiązku odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych 
wprowadzonych na rynek, udział w 
organizacji zajmującej się recyklingiem 
i odzyskiem  zużytych opakowań oraz 
współfinansowanie tworzenia krajowego 
systemu recyklingu (akcjonariat w 
Organizacji Odzysku Rekopol SA).

KONIEC CYKLU

Z TEGO ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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Aby maksymalnie zredukować emisję dwutlenku węgla, do współpracy 

zaprosiliśmy naszych dostawców. Z naszych szacunków wynika bo-

wiem, że pozyskiwanie surowców, włączając mleko, reprezentuje po-

nad połowę całkowitej emisji dwutlenku węgla do atmosfery związanej 

z działalnością Danone’a w Polsce. Tym samym nasz negatywny wpływ 

na środowisko jest największy właśnie na tym początkowym etapie two-

rzenia łańcucha wartości.

Wdrożenie i przestrzeganie kryteriów środowiskowych przez naszych do-

stawców mleka to niezbędny warunek współpracy z firmą Danone. Kry-

teria te zdefiniowaliśmy w taki sposób, by – uzyskując zdrowe surowce 

– chronić jednocześnie zasoby naturalne (wodę i energię) oraz czystość 

powietrza. Dlatego podczas corocznych audytów dostawców pod wzglę-

dem jakości, bezpieczeństwa produktu i ochrony środowiska (Danone 

Quality Safety & Environment – DQSE) zootechnicy Danone’a:

•  zwracają uwagę, czy w gospodarstwach rolnych właściwie przecho-

wywane i stosowane są nawozy organiczne, mineralne i pestycydy, 

aby uniknąć ryzyka skażenia mikrobiologicznego rzek, punktów po-

boru wody oraz gleby i paszy dla zwierząt,

•  kontrolują, czy gospodarze właściwie przechowują i eliminują odpady 

specjalne (jak worki, sznurki, puszki czy opakowania po środkach 

ochrony roślin),

•  sprawdzają też, czy regularnie przeprowadzane są kontrole opryski-

wacza i analiza gleby,

•  monitorują zużycie wody i energii,

•  oceniają otoczenie gospodarstwa, a w szczególności miejsca w po-

bliżu pomieszczeń udoju i magazynowania mleka.

By pomóc dostawcom w spełnieniu wszystkich wymaganych przez na-

szą firmę kryteriów środowiskowych, przygotowujemy dla nich wiele 

materiałów informacyjnych i przewodników dobrych praktyk. W 2009 

roku wszyscy rolnicy dostarczający do naszych zakładów mleko zostali 

poddani audytowi DQSE. 

DOBRA 
PRAKTYKA

DOBRE MLEKO TO NIE WSZYSTKO!

Jeśli chcemy efektywnie ograniczać negatywny wpływ naszej działal–

ności na otoczenie naturalne, musimy współdziałać z partnerami an-

gażując ich w proces redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia 

wody. Dlatego – podobnie jak dostawców mleka - także naszych do-

stawców surowców i opakowań staramy się zachęcać i inspirować do 

poszanowania przyrody. Kwestie środowiskowe są jednym z elementów 

branych pod uwagę przy wyborze danego dostawcy, a przestrzeganie 

ustalonych zasad jest sprawdzane podczas regularnych audytów. We 

wrześniu 2009 roku wysłaliśmy dostawcom surowców i opakowań in-

formacje o naszej nowej strategii środowiskowej i podejściu firmy 

Danone do ochrony otoczenia naturalnego. Poprosiliśmy ich także 

o przesłanie nam danych dotyczących zużycia wody i energii w procesie 

produkcji. W tym celu przygotowaliśmy ankietę zawierającą wskaźniki 

dotyczące produkcji, zużycia wody, gazu, węgla, energii cieplnej i elek-

trycznej, a także energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu dowiemy 

się, który z naszych dostawców monitoruje zużycie wody i energii, jak 

często, w jakich jednostkach robi pomiary, itd. Pomysł tego projektu 

zrodził się w polskim oddziale Danone’a, stanowi jednak wstęp do 

wdrożenia w przyszłości globalnej praktyki Danone Carbon Pact. Do-

stawcy będą nam wówczas raportować swoje zużycie energii i wody. 

DOBRA 
PRAKTYKA

JAK DOSTAWCY SUROWCÓW I OPAKOWAŃ
DBAJĄ O ŚRODOWISKO NATURALNE

KROK W PRZYSZŁOŚĆ: 
DANONE CARBON PACT
Kryteria zrównoważonego rozwoju już od wielu lat są ważnym 

czynnikiem przy wyborze dostawców oraz w procesie ich oceny. 

Chcemy jednak jeszcze efektywniej współdziałać na rzecz 

ochrony przyrody poprzez zawarcie z naszymi dostawcami 

specjalnych umów (Danone Carbon Pact), które regulują ich 

obowiązki wobec środowiska naturalnego wynikające ze 

współpracy z firmą Danone. Po podpisaniu dokumentu klu-

czowe zobowiązania dostawców będą następujące:

•  monitoring emisji dwutlenku węgla generowanego przez 

produkty dostarczane do Danone’a,

•  przygotowanie oraz przedstawienie nam planów działań 

zmierzających do redukcji emisji CO
2
,

•  przedstawienie raportu rocznego realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć.

INSPIRACJE
Z GRUPY
DANONE
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Modernizacja układów klimatyzacji i wentylacji w Bieruniu
By ograniczyć zużycie energii elektrycznej i poprawić efek-

tywność kosztową, pracownicy zajmujący się obsługą tech-

niczną naszych fabryk wciąż wymyślają nowe pomysły na 

modernizacje, analizują je i wdrażają energooszczędne pro-

jekty. W bieruńskiej fabryce w 2008 roku zamontowaliśmy 

przetwornice częstotliwości w układach klimatyzacji i wen-

tylacji. Ponieważ nasze układy nie pozwalały na regulowanie 

wydajności, ilość wydmuchiwanego przez nie powietrza była 

zawsze taka sama, niezależnie od pory roku. Zamontowanie 

przetwornic częstotliwości umożliwia regulację obrotów sil-

nika i elastyczne dopasowywanie wydajności układów kli-

matyzacji oraz wentylacji do odmiennych potrzeb w okresie 

letnim i zimowym. Obliczyliśmy, że zastosowane rozwiązanie 

zmniejszyło zużycie energii w układach klimatyzacji i wen-

tylacji o 20% w skali roku.

Fabryka w Warszawie: modernizacja układu chłodniczego
W 2008 roku dokonaliśmy modernizacji układu chłodniczego 

w naszej fabryce w Warszawie. Modernizacja polegała m.in. 

na zakupie sprężarki amoniakalnej śrubowej, sterowanej 

elektroniczną przetwornicą częstotliwości. Jej instalacja 

w połączeniu ze sprężarkami tłokowymi pozwoliła na zopty-

malizowanie sterowania tymi urządzeniami w taki sposób, 

aby uzyskać jak najbardziej korzystny współczynnik COP (co-

efficient of performance), czyli najlepszy stosunek zużycia 

energii elektrycznej sprężarki do wytworzonej energii chłod-

niczej urządzenia. W wyniku zainstalowania sprężarki śrubo-

wej, zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się o 4,68%.

DOBRA 
PRAKTYKA

ENERGOOSZCZĘDNE 
ROZWIĄZANIA
W FABRYKACH 
DANONE’A

Rys. 23 Zużycie energii w procesie produkcyjnym (kWh/t)

Rys. 24  Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii wg pierwotnych 
źródeł (MWh)OGRANICZAMY 

ZUŻYCIE
ENERGII
ENERGIA JEST KLUCZOWYM ZASOBEM 
W CAŁYM NASZYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI.

Potrzebują jej nasi dostawcy, by wyprodukować surowce 

i opakowania, a potem dostarczyć je do naszych fabryk. 

Zużywamy ją w naszych zakładach w procesie produkcyj-

nym i w naszych biurach w codziennej pracy. Energia jest 

niezbędna, by zapewnić ciągłość chłodzenia naszym pro-

duktom, a później w procesie odzyskiwania surowców. 

Dlatego od wielu lat systematycznie redukujemy zużycie 

energii, by z jednej strony ograniczyć nasz negatywny wpływ 

na środowisko naturalne, z drugiej natomiast – zmniejszyć 

koszty funkcjonowania. Cele dotyczące ograniczenia zużycia 

energii są też kluczowym elementem realizacji naszej no-

wej, kompleksowej strategii środowiskowej, zmierzającej 

do redukcji emisji CO
2
.

REDUKCJA EMISJI CO2 
PRZEZ DZIAŁ IT
PLANY OGRANICZENIA EMISJI CO2 
POPRZEZ ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII 
NIE OGRANICZAJĄ SIĘ DO DZIAŁÓW 
PRODUKCYJNYCH.

Plany ograniczenia emisji dwutlenku węgla, które systematycz-

nie wcielamy w życie nie ograniczają się do działów produkcyj-

nych czy transportu. W ostatnich latach dział IT w Danone wdro-

żył dwa rozwiązania skutkujące redukcją emisji dwutlenku wę-

gla. Pierwsze z nich to wirtualizacja większości serwerów. 

W trwającym od 2006 roku procesie zmniejszyliśmy dwuna-

stokrotnie liczbę serwerów fizycznych. Dzięki temu znacząco 

ograniczyliśmy zużycie energii zasilającej serwery i system 

klimatyzacji, jednocześnie zwiększając niezawodność infra-

struktury serwerowej. Oszczędzamy w ten sposób 306 ton CO
2
 

rocznie. Podobnie redukcję liczby serwerów fizycznych rozpo-

częliśmy także w części informatyki produkcyjnej. Drugie roz-

wiązanie to wdrożenie w 2009 roku systemu wideo-konferencji, 

który pozwala ograniczyć w firmie liczbę przelotów samolota-

mi. W stosunku do roku 2008 liczba przelotów w Danone 

zmniejszyła się o 25%.  
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Rys. 27 Zużycie wody w procesie produkcyjnym (m3/t produktu)

CEL: 
ZMNIEJSZENIE 
ZUŻYCIA
WODY
NAUKOWCY BIJĄ NA ALARM: 
PONAD MILIARD LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE
NIE MA DZIŚ DOSTĘPU DO ŚWIEŻEJ WODY. 

Jeśli nie ograniczymy jej zużycia, liczba ta dramatycznie wzro-

śnie, a XXI wiek będzie stuleciem deficytu wody pitnej. Dlatego 

zmniejszenie konsumpcji wody to od lat jeden z naszych naj-

ważniejszych celów środowiskowych. W fabrykach w Warsza-

wie i Bieruniu prowadzimy ciągłe działania w kierunku stałej 

redukcji zużycia wody: sprawdzamy szczelność instalacji i za-

worów, zamykamy obiegi wody oraz budujemy ekologiczną 

świadomość wśród pracowników. Dzięki podejmowanym dzia-

łaniom w latach 2006–2009 zmniejszyliśmy zużycie wody w fa-

brykach o 35%.

Rys. 25 Łączny pobór wody wg źródła (m3)

Rys. 26 Woda podlegająca recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu (m3)

DOBRA 
PRAKTYKA

FABRYKA 
W BIERUNIU: 
ODZYSKIWANIE 
WODY Z UKŁADÓW 
CHŁODZENIA 
KOMPRESORÓW 
POWIETRZA
Działy techniczne naszych fabryk wciąż podejmują działa-

nia, by zoptymalizować zużycie mediów. Dlatego w 2006 

roku w zakładzie w Bieruniu postanowiliśmy odzyskiwać 

wodę z kompresorów powietrza, które do chłodzenia zuży-

wały około 24 000 m3 wody miesięcznie (dla porównania: 

miesięczne zużycie wody przez fabrykę w tym okresie wy-

nosiło około 85 000 m3). Zdecydowaliśmy, że będzie ona wy-

korzystywana do mycia instalacji technologicznej naszego 

zakładu. W tym celu zbudowaliśmy:

•  instalację wymienników pośrednich (wyposażoną w układ 

różnicy ciśnień, aby sprawować ciągły nadzór nad jakością 

wody),

•  rurociąg pomiędzy wymiennikami a zbiornikiem wody tech-

nologicznej,

•  sieć dystrybucyjną pomiędzy zbiornikiem wody technologicz-

nej a sześcioma centralnymi stacjami mycia.

Odzyskaną w ten sposób wodę ponownie wykorzystujemy 

w procesach mycia, dzięki czemu zmniejszyliśmy zużycie wody 

w fabryce o 10%.

Rys. 28 Woda podlegająca recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu (%)
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Rys. 29 Koło Ecodesign

OPAKOWANIA 
I ŚRODOWISKO
OD WIELU LAT W KRAJACH 
UPRZEMYSŁOWIONYCH OBSERWUJEMY 
ZNACZĄCY WZROST ODPADÓW DOMOWYCH, 
W TYM OPAKOWAŃ PO ZUŻYTYCH 
PRODUKTACH. 

Opakowania mają istotny wpływ na stan środowiska naturalne-

go. Po pierwsze – dlatego, że do ich wyprodukowania potrzebne 

są różnorodne surowce naturalne, po drugie – ponieważ w pro-

cesie ich produkcji i transportu wykorzystywana jest woda 

i energia, i wreszcie po trzecie – dlatego, że po skonsumowaniu 

produktu mogą stać się odpadem uciążliwym dla środowiska 

naturalnego. By chronić przyrodę, być w zgodzie z regulacjami 

wspólnotowymi, odpowiedzieć na oczekiwania coraz bardziej 

świadomych konsumentów i zarazem zmniejszyć negatywny 

wpływ firmy na środowisko, w Danone działamy dwutorowo. 

Z jednej strony – zgodnie z zasadą mówiącą, że najlepszy odpad 

to taki, który nigdy nie został wyprodukowany – staramy się 

ograniczyć ich liczbę, wagę i rozmiary. Z drugiej – koncentruje-

my się na zmniejszeniu zużycia energii i surowców w procesie 

produkcji opakowań i zwiększeniu efektywności odzysku po-

wstających z nich odpadów. Rzetelnie wypełniamy obowiązek 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wprowadzonych 

na rynek. W 2009 roku recyklingowi poddanych zostało: 17% 

opakowań z tworzyw sztucznych, 43% opakowań z aluminium 

i  50% opakowań z papieru i tektury. 

DOBRA 
PRAKTYKA

ECODESIGN, CZYLI NASZE PODEJŚCIE 
DO PROJEKTOWANIA OPAKOWAŃ
Ecodesign to narzędzie opracowane w Grupie DANONE, umożli-

wiające wszystkim jednostkom wchodzącym w jej skład komplek-

sowe spojrzenie na kwestię projektowania opakowań. Podejście to 

opiera się na założeniu, że projektując opakowanie, należy wziąć 

pod uwagę kryteria środowiskowe związane z każdym kolejnym 

etapem cyklu życia opakowania – począwszy od jego wyproduko-

wania, poprzez transport, skończywszy na recyklingu i odzysku 

odpadów opakowaniowych. Pod uwagę brane są wszystkie para-

metry środowiskowe, a zatem np. to, jakie surowce naturalne są 

potrzebne do wyprodukowania opakowania i w jakich ilościach, ile 

energii trzeba zużyć w tym procesie, ile odpadów zostanie wypro-

dukowanych, jakie to spowoduje zanieczyszczenie wody, powietrza 

i gleby itd. Przejście przez kolejne etapy cyklu życia opakowania 

pozwala przeanalizować jego negatywny wpływ na środowisko na-

turalne i określić te obszary, w których można go zminimalizować 

(rys. 29).

Analiza kolejnych ośmiu elementów koła Ecodesign pozwala też na 

efektywne pogodzenie w procesie projektowania wymogów środo-

wiskowych wynikających z uregulowań prawnych i polityki firmy 

w zakresie ochrony środowiska z tradycyjnymi funkcjami opako-

wań (ochrona i transport produktu) i potrzebami marketingowymi. 

W Polsce realizujemy działania w każdym z ośmiu elementów koła, 

między innymi:

•  Wprowadziliśmy ośmiopaki produktu Actimel i duże, rodzinne,

400-gramowe opakowania produktów Pyszny i Danio (by zopty-

malizować stosunek produktu do opakowania);

•  Zmniejszyliśmy z 6,0 do 5,2 gramów wagę butelki produktu

Actimel (by zmniejszyć ilość używanych materiałów);

•  Korzystamy z palet wielokrotnego użytku (by zwiększyć środo-

wiskową efektywność procesu pakowania produktów);

•  Zoptymalizowaliśmy przewozy i zaadaptowaliśmy dla produktu 

Actimel strategię wall to wall factory, która zakłada, że produkt 

i jego opakowania są wytwarzane w niewielkiej odległości od sie-

bie (by zmniejszyć wpływ łańcucha logistycznego na środowisko). 

Butelki Actimela są produkowane w sąsiadującej z zakładem 

Danone’a fabryce i przesyłane do produkcji specjalnym, za-

mkniętym taśmociągiem. Dzięki temu nie musimy używać trans-

portu drogowego do przewozu opakowań Actimela.

recykling i odzysk
odpadów opakowaniowych

informacje dla konsumentów

logistyka

proces pakowania 
produktów system produkcji opakowań

wpływ zużywanych materiałów 
na środowisko

ilościowa redukcja zużywanych materiałów

produkt / opakowanie 
– optymalizacja
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Zdrowa żywność może być produkowana tylko na zdrowej pla-

necie – ta zasada od kilkudziesięciu lat przyświeca firmie 

Stonyfield Farm, producentowi organicznych (bio) wyrobów 

mleczarskich, która jest częścią Grupy Danone. Wśród różno-

rodnych działań podejmowanych przez Stonyfield Farm w tym 

zakresie znalazło się też edukowanie konsumentów w kwes-

tiach związanych ze zdrowiem i ochroną środowiska naturalne-

go, a także motywowanie ich do zachowań i wyborów, które po-

mogą chronić naszą planetę przed zanieczyszczeniami. Do re-

alizacji tego celu firma wykorzystuje opakowania swoich jo-

gurtów, a ściśle mówiąc – ich wieczka. Dzięki temu dociera ze 

zdrowotnymi i ekologicznymi przekazami do milionów swoich 

konsumentów. Na wieczkach można znaleźć między innymi in-

formacje o działalności organizacji ekologicznych i prozdrowot-

nych oraz podejmowanych przez nie konkretnych przed-

sięwzięciach, z zachętą do ich wsparcia. Na jednej z serii zna-

lazła się też informacja o przewodniku „Jak być zielonym” (do 

pobrania na stronie internetowej firmy), w którym spisano 350 

sposobów na ochronę zdrowia i przyrody, między innymi infor-

macje na temat żywności organicznej czy diety przyjaznej zdro-

wiu i środowisku. Stonyfield Farm informuje na swoich wiecz-

kach także o współpracy z firmą Preserve – producentem 

przedmiotów użytku osobistego z odzyskanych surowców. 

Z pudełek i wieczek po jogurtach powstają szczoteczki do zę-

bów i jednorazowe maszynki do golenia. Wspólny program po-

lega na zachęcaniu klientów do wrzucania opakowań z plastiku, 

w tym kubeczków po jogurtach, do specjalnych kontenerów. 

Opakowania mogą potem posłużyć jako surowiec do wytwarza-

nia kolejnych produktów.

OPAKOWANIA, KTÓRE „MÓWIĄ”
INSPIRACJE
Z GRUPY
DANONE

DOBRA 
PRAKTYKA

ACTIMEL W NOWYCH,
LŻEJSZYCH BUTELKACH
Redukcja wagi lub rozmiaru opakowania w taki sposób, by mogło 

ono dalej spełniać swoje podstawowe funkcje służące ochronie 

i transportowi produktu, a także dostarczać informacji konsu-

mentom i spełniać wymagania marketingowe, nie jest łatwym 

zadaniem. Wymaga zaangażowania wielu ludzi i ścisłej współ-

pracy różnych działów firmy, między innymi Badań i Rozwoju 

(R&D), Marketingu, Zakupów i Sprzedaży. W Danone nie szczę-

dzimy jednak ani energii, ani czasu na znajdowanie nowych roz-

wiązań w tym zakresie. Wiemy, że dzięki zmniejszeniu wagi lub 

rozmiaru opakowań, możemy ograniczyć swój negatywny wpływ 

na środowisko naturalne. Nasza fabryka w Bieruniu ma spore 

osiągnięcia w dziedzinie redukcji wagi butelki stosowanej 

w produkcji Actimela. W latach 2007–2008 udało nam się kil-

kakrotnie obniżyć jej wagę, w sumie o 0,8 grama, z 6,0 gramów 

do 5,2 grama (czyli, ponad 13% wyjściowej wagi).

•  marzec 2007 – 6,0 g

•  sierpień 2007 – 5,8 g

•  kwiecień 2008 – 5,4 g

•  grudzień 2008 – 5,2 g

To spowodowało, że w latach 2006–2008 wprowadziliśmy na ry-

nek 1,3 tys. ton plastiku mniej. Poza obniżeniem ilości odpadów 

opakowaniowych wprowadzanych do środowiska, zmniejszyli-

śmy również koszty materiałowe związane z produkcją opako-

wań. Dziś produkowana w Polsce butelka Actimela o wadze 

5,2 g jest najlżejszą butelką tego produktu w całej Grupie 

DANONE. 

         Więcej na stronie: www.stonyfield.com
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EFEKTYWNE 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KAŻDEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ TOWARZYSZY POWSTAWANIE ODPADÓW, KTÓRE NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ 
I JAK NAJEFEKTYWNIEJ ZAGOSPODAROWAĆ. W PRZECIWNYM RAZIE ODPADY MOGĄ STAĆ SIĘ UCIĄŻLIWE 
DLA ŚRODOWISKA. 

Segregacja odpadów prowadzona jest w fabrykach Danone’a 

w Warszawie i Bieruniu, na platformach (czyli w biurach han-

dlowych i punktach, w których przeładowywany jest towar) 

oraz w naszych budynkach biurowych. Te, które nadają się do 

dalszego wykorzystania, jak odpady tworzyw sztucznych, tek-

tury czy produkty nieprzydatne do spożycia, przekazywane są 

sprawdzonym, posiadającym stosowne pozwolenia odbiorcom. 

Odpady należące do niebezpiecznych, takie jak np. odczynniki 

chemiczne, zużyte baterie i świetlówki, trafiają do utylizacji 

w wyspecjalizowanych firmach. Ponad 90% wytwarzanych 

przez nas odpadów poddawane jest recyklingowi, 4,6% trafia 

do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające po-

zwolenia, 3,4% wywożone jest na wysypisko śmieci. 

MICHAŁ MIKOŁAJCZYK
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, 
Rekopol Organizacja Odzysku SA

Organizacja Odzysku Rekopol SA realizuje w imieniu przed-

siębiorców ich ustawowe obowiązki recyklingu i odzysku od-

padów opakowaniowych. Czynimy to w imieniu blisko 2 000 

firm wprowadzających na polski rynek produkty w opakowa-

niach. Od początku istnienia tego systemu w Polsce, tj. od 

2002 roku, Danone jest naszym klientem i udziałowcem. 

Dzięki temu substancje użyte przez firmę do produkcji ma-

teriałów opakowaniowych nie zanieczyszczają środowiska 

naturalnego, ale zostają ponownie przetworzone i wykorzy-

stane. System opiera się na comiesięcznej opłacie recyklin-

gowej, odpowiadającej liczbie i rodzajowi opakowań wpro-

wadzanych na rynek. Uiszczane przez Danone opłaty wspie-

rają rozbudowę ogólnopolskiego systemu zbiórki se-

lektywnej odpadów opakowaniowych w kraju; również dzięki 

środkom przekazywanym przez Danone współtworzymy ten 

system na terenie zamieszkanym przez ponad 20 milionów 

ludzi! Opłaty są też wykorzystywane na finansowanie prowa-

dzonych przez Rekopol akcji edukacyjnych, takich jak 

„Sprzątanie Świata”, „Czysto i Zielono”, a także konkursów 

plastycznych i szkoleń dla gmin oraz szkół. W skali każdego 

roku jest to prawie 100 przedsięwzięć edukacyjno-informa-

cyjnych. Dzięki temu Danone nie tylko znacząco ogranicza 

negatywny wpływ na środowisko naturalne wprowadzanych 

na rynek odpadów opakowaniowych, ale także przyczynia się 

finansowo do budowania świadomości ekologicznej w spo-

łeczeństwie. Będąc akcjonariuszem Rekopolu, Danone jest 

także współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii spo-

łecznej promującej ideę selektywnej zbiórki odpadów i świa-

domych zakupów „Dzień bez Śmiecenia”. 

Organizacja Odzysku Rekopol SA ma wyłączne prawo do 

udzielania sublicencji na korzystanie ze znaku towarowego 

„Zielony Punkt” na terenie Polski. Danone umieściła ten 

znak na produktach: Fantasia, Naturalny, Actimel, Activia, 

Danonki, Danio. 

Rys. 30 Gospodarowanie odpadami (t)

Rys. 31 Ilość odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (t)
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HALINA KOWALSKA
Kierownik Działu Administracji Budynku, Danone 

W biurowcach Danone’a w Warszawie i w Bieruniu wszyscy pracujemy nad ograniczeniem zuży-

cia energii elektrycznej i wody. Mówią o tym specjalne etykiety – „przypominacze” umieszczane 

na sprzęcie, w pomieszczeniach i na tablicach informacyjnych. W 2008 roku w biuletynie infor-

macyjnym „Danone Express” zamieściliśmy 12 podstawowych zasad eko-produktywności, które 

– stosowane w codziennym życiu i w pracy – pomagają redukować niekorzystny wpływ na środo-

wisko naturalne, a także oszczędzać energię, czas i pieniądze. W budynkach biurowych ustawili-

śmy też specjalne pojemniki na makulaturę, plastik i baterie, wprowadziliśmy zgniatarki na bu-

telki w biurach i na stołówce oraz koperty wielokrotnego użytku do komunikacji wewnętrznej. 

W 2009 roku zebraliśmy 3 tony plastiku oraz 2 tony makulatury.

DOBRA 
PRAKTYKA

DZIEŃ BEZ 
ŚMIECENIA
Jednym z przedsięwzięć służącym budowaniu świadomości 

ekologicznej wśród pracowników Danone’a był „Dzień bez 

Śmiecenia”, zorganizowany 11 maja 2007 roku w obu na-

szych fabrykach i w warszawskim biurowcu. Zainspirował 

nas do tej akcji „Światowy Dzień Bez Śmiecenia” (World Non-

waste Day), wypracowany przez młodzież kilkunastu krajów, 

współdziałających w ramach międzynarodowego programu 

„Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. W Polsce jego koor-

dynatorem jest Rekopol Organizacja Odzysku SA, której je-

steśmy akcjonariuszem. Jako firma odpowiedzialna w za-

kresie ochrony środowiska zostaliśmy poproszeni o wsparcie 

akcji i zostanie jednym z jej patronów. Postawiliśmy przed 

nią trzy cele: 1. zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na 

środowisko, 2. promocja wśród pracowników zachowań od-

powiedzialnych środowiskowo, 3. edukacja ekologiczna pra-

cowników mająca pokazać, że swoimi codziennymi zachowa-

niami mogą się przyczynić do ochrony środowiska.

„Dzień bez Śmiecenia” został poprzedzony kampanią infor-

macyjną, a 11 maja w zakładach i biurze Danone’a został 

zorganizowany konkurs na to, które piętro lub obszar zbie-

rze do specjalnych kolorowych worków na śmieci największą 

ilość posegregowanych odpadów. Makulaturę, plastik lub 

szkło pracownicy mogli także przynieść z domu. Warunek 

był tylko jeden – nie mogły to być odpady produkcyjne. Do 

zakładu przyjechał specjalny samochód niszczarka, dzięki 

czemu wszyscy mogli pozbyć się niepotrzebnych już doku-

mentów poufnych. Odbyły się również interaktywne anima-

cje mające na celu promowanie zachowań ekologicznych 

wśród pracowników. Po akcji kampania informacyjna była 

kontynuowana, a na parkingu zostały ustawione specjalne 

pojemniki do segregacji odpadów. Około 200 osób wypełniło 

specjalną ankietę podsumowującą wydarzenie. Większość 

uznała, że „Dzień bez Śmiecenia” dostarczył im pożytecz-

nych informacji i zachęcił do zwracania uwagi na sprawy 

ochrony środowiska.

Wiemy, że nawet najlepsze i najbardziej zaawansowane rozwią-

zania i systemy wspierające ochronę środowiska naturalnego nie 

będą funkcjonować w pełni efektywnie bez zaangażowania 

wszystkich ludzi Danone’a. Dlatego postawiliśmy na tworzenie 

kultury organizacyjnej sprzyjającej otoczeniu naturalnemu. 

Poprzez różnego rodzaju akcje i działania edukacyjne chcemy 

kształtować wśród naszych pracowników proekologiczne posta-

wy i zachowania. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana postaw za-

wsze wymaga czasu i jest przedsięwzięciem długofalowym, 

mamy jednak pewność, że warto do niej dążyć. Tym bardziej, że 

pracownicy Danone’a doceniają nasze działania zmierzające do 

prowadzenia działalności z poszanowaniem przyrody. Z ankiety 

przeprowadzonej w grudniu 2009 roku wynika, że 76% pracowni-

ków uważa, że postępujemy odpowiedzialnie w kwestiach ochro-

ny środowiska. 80% jest świadomych, że Danone w swojej stra-

tegii i planach uwzględnia ochronę środowiska, a 69% z nas jest 

przekonanych, że prowadzimy wystarczająco dużo akcji ograni-

czających negatywny wpływ naszej działalności na środowisko 

(uzdatnianie wody, recykling, ograniczenie zużycia energii, reduk-

cja liczby i masy opakowań).

ZAANGAŻOWANIE 
NASZYCH LUDZI
NA MAPIE NASZYCH KLUCZOWYCH GRUP 
INTERESARIUSZY ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA, PRACOWNICY DANONE’A 
ZAJMUJĄ CZOŁOWE MIEJSCE. 
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W ciągu godziny średnie drzewo liściaste wytwarza ok. 1 200 litrów tle-

nu, człowiek zużywa ok. 30 litrów, a samochód 6 000 litrów tlenu za-

mienia w tym czasie w spaliny. Jeden przejazd samochodem do pracy 

i z powrotem równa się emisji 5 kg dwutlenku węgla. Tę ilość średniej 

wielkości drzewo będzie pochłaniać przez rok. By uświadomić naszym 

pracownikom negatywny wpływ samochodów na środowisko naturalne 

i zachęcić ich do jego ograniczenia, 22 września 2009 roku przyłączyli-

śmy się do Europejskiego Dnia bez Samochodu. W specjalnych ulot-

kach i komunikatach zachęcaliśmy pracowników Danone’a, by tego 

dnia zostawili swoje auta w domu i przyjechali do pracy autobusem, ro-

werem albo przyszli pieszo. Dla trzech osób, które pokonają najdłuższy 

dystans bez samochodu i skorzystają z innego środka transportu, zo-

stały przygotowane nagrody – bony do sklepu sportowego. Zwyciężczyni 

pokonała w Europejskim Dniu bez Samochodu 56 kilometrów do pracy 

i z powrotem pociągiem, miejską komunikacją publiczną i pieszo. 

W pierwszej akcji „Dzień bez Samochodu” wzięło udział tylko 20 osób. 

Wiemy więc, że przed nami jeszcze wiele pracy związanej z podnosze-

niem świadomości ekologicznej.

DOBRA 
PRAKTYKA

DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

Działania edukacyjne dotyczące poszanowania otoczenia natural-

nego w miejscu pracy to integralna część realizacji naszej strategii 

środowiskowej. Nie zapominamy jednak o tym, by zachęcać ludzi 

Danone’a do przestrzegania zasad ekologii także w życiu codzien-

nym. Dla przykładu – troska o środowisko naturalne była w 2009 

roku tematem przewodnim jednego z numerów magazynu pra-

cowników „Życie Danone’a”. Na kilkunastu stronach przybliżyliśmy 

naszym pracownikom kwestie związane z ociepleniem klimatu 

i przedstawiliśmy bardzo praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak 

być ekologicznym w domu, w podróży, w biurze i na zakupach oraz 

jak segregować odpady. Jeden z artykułów w całości poświęciliśmy 

opakowaniom i znajdujących się na nich oznaczeniom, aby nasi 

pracownicy mogli w bardziej świadomy sposób ocenić ekologiczną 

wartość produktu. W ramach edukacji pracowników opisaliśmy też 

ideę Fair Trade, czyli Sprawiedliwego Handlu. Wyjaśniliśmy, jakie 

standardy musi spełniać produkt, który chce uzyskać taki certyfi-

kat. Publikację zakończyliśmy eko-quizem dla pracowników. Od-

powiedzi można było wysłać do redakcji „Życia Danone’a”. Wśród 

prawidłowych rozlosowaliśmy nagrody. 

W kiosku w siedzibie Danone’a sprzedawane są produkty firmy My-

Ecolife (bio-morele, daktyle, śliwki, rodzynki, eko-deserki, itp.) po-

chodzące z upraw ekologicznych na małych poletkach z użyciem 

zielonych nawozów, nie zawierających pestycydów. 

DOBRA 
PRAKTYKA

CHCEMY BYĆ EKO!

ZIELONE SPOTKANIE MENEDŻERÓW
MENEDŻEROWIE MAJĄ SZCZEGÓLNĄ ROLĘ W BUDOWANIU ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ 
PRACOWNIKÓW. DOBRY PRZYKŁAD ZAWSZE IDZIE „Z GÓRY”.

W 2009 roku coroczne spotkanie menedżerów Danone’a 

odbyło się w zgodzie z zasadami poszanowania środowiska 

naturalnego. Zasady organizacji „zielonych” spotkań, kon-

ferencji, szkoleń czy warsztatów zakładają: korzystanie 

z obiektów dbających o ochronę środowiska, ograniczenie 

zużycia papieru i tworzyw sztucznych, jak najmniejszą pro-

dukcję śmieci przed wydarzeniem, w jego trakcie i po nim, 

wykorzystywanie ekologicznych produktów, jak papier 

z makulatury, a także organizowanie wydarzeń w niewiel-

kiej odległości od siedziby firmy, by do minimum ograniczyć 

emisję spalin. Chcąc sprostać tym wymogom, zaprosiliśmy 

menedżerów do hotelu oddalonego zaledwie 70 km od cen-

trum Warszawy i 250 km od fabryki Danone’a w Bieruniu. 

W obiekcie tym zastosowano rozwiązania proekologiczne, 

m.in. system Best Available Technology zakładający korzy-

stanie z technologii jak najmniej szkodliwych dla środo-

wiska, w tym kolektorów słonecznych. Aby dobrze ocenić 

nasz negatywny wpływ na środowisko przy przygotowywa-

niu spotkania i w jego trakcie, poprosiliśmy wszystkich 

uczestników o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej środ-

ka transportu, z którego menedżerowie skorzystali, by do-

trzeć do hotelu. Zapytaliśmy o pokonaną odległość w dro-

dze na spotkanie i z powrotem, czas przejazdu, średnie 

spalanie, model samochodu i liczbę współpasażerów. Na 

podstawie wypełnionych ankiet Fundacja Nasza Ziemia ob-

liczyła, jaką ilość dwutlenku węgla wyemitowaliśmy, aby 

przygotować spotkanie i dojechać na nie, a także podczas 

pobytu w hotelu. Było to 4 253 kg CO
2
. By uczynić spotkanie 

menedżerów Danone’a neutralnym dla środowiska, posta-

nowiliśmy zrównoważyć wyemitowaną ilość dwutlenku wę-

gla. 

ŚRODOWISKO 43
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By dostosować naszą działalność do nowych okoliczności śro-

dowiskowych i biznesowych, a także aktywnie odpowiadać 

na oczekiwania kluczowych grup interesariuszy, w 2008 roku 

zaczęliśmy w naszej firmie wdrażać nową strategię środo-

wiskową. Nasze kluczowe działania będą się koncentrować 

wokół budowy eko-kultury, eko-zarządzania i eko-komunika-

cji. W każdym z tych zakresów wyznaczyliśmy sobie konkretne 

cele, stworzyliśmy plan działań na najbliższe lata, a także zde-

finiowaliśmy wskaźniki, dzięki którym będziemy mogli mierzyć 

stopień realizacji przyjętych celów.

Eko-kultura. Opierając się na naszym rozumieniu odpowie-

dzialności środowiskowej jako aktywności w całym łańcuchu 

wartości, a także na funkcjonujących już w firmie systemach 

zarządzania uwzględniających środowisko naturalne, chcemy 

stworzyć w Danone nową, ekologiczną kulturę. Zamierzamy 

edukować i angażować w działania chroniące przyrodę na-

szych pracowników i kluczowe grupy interesariuszy – przede 

wszystkim dostawców i konsumentów.

CEL: Chcemy, by do 2013 roku wszyscy nasi pracownicy 

i najważniejsze grupy interesariuszy mieli pełną świado-

mość, jaki jest nasz wpływ na środowisko naturalne i znali 

rozwiązania, które stosujemy, by go minimalizować.

Eko-zarządzanie. Chcemy zmniejszać nasz negatywny wpływ 

na środowisko naturalne w całym łańcuchu wartości, przede 

wszystkim poprzez ograniczenie emisji CO
2
 i zużycia wody. 

Wykorzystamy do tego obowiązującą w firmie normę 

ISO 14001:2004, a także nasze wewnętrzne standardy, proce-

dury i narzędzia. Do procesu redukcji emisji CO
2
 i zużycia wody 

zamierzamy aktywnie włączyć naszych dostawców.

CEL: Do 2013 roku chcemy o 16% zredukować emisję dwu-

tlenku węgla liczoną na kilogram finalnego produktu (w za-

kresach 1. i 2.). Chcemy także, by nasi pracownicy i part-

nerzy podejmowali decyzje biznesowe, uwzględniając ich 

wpływ na środowisko naturalne.

Eko-komunikacja. By budować świadomość naszych działań 

ekologicznych na rynku, zamierzamy aktywnie komunikować 

się z konsumentami, organizacjami pozarządowymi, akty-

wistami ekologicznymi, pracodawcami i mediami. Chcemy, 

aby nasz proekologiczny sposób działania stanowił nową prze-

wagę konkurencyjną i zachęcał konsumentów do wyboru pro-

duktów Danone.

CEL: Chcemy, by Danone był postrzegany jako marka przy-

jazna środowisku naturalnemu i dzięki temu częściej wy-

bierana przez konsumentów.

STRATEGIA I CELE NA PRZYSZŁOŚĆ
CHCEMY BYĆ JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ ODPOWIEDZIALNYCH FIRM PRZYJAZNYCH 
DLA ŚRODOWISKA I DZIĘKI TEMU BUDOWAĆ REPUTACJĘ I ZAUFANIE INTERESARIUSZY.

KLUCZOWE 
WYZWANIA NA 
NAJBLIŻSZE LATA
SZACUNKI DEMOGRAFÓW MÓWIĄ,
ŻE W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 20 LAT
ŚWIATOWA POPULACJA WZROŚNIE O PONAD 40%. 

Największe wyzwania stojące przed firmą Danone (i ca-

łym sektorem spożywczym) w najbliższych latach zwią-

zane są z dylematem, jak dostarczać produkty najlepszej 

jakości coraz szerszej rzeszy konsumentów i jedno-

cześnie minimalizować negatywny wpływ naszej działal-

ności na środowisko naturalne. Więcej konsumentów 

oznacza większe potrzeby żywieniowe i większą liczbę 

wytworzonych produktów. Więcej wytworzonych produk-

tów to z kolei poważniejsze zagrożenie dla czystości gleb, 

wód i powietrza oraz różnorodności biologicznej, zwięk-

szona emisja gazów cieplarnianych, więcej odpadów… 

Dlatego jako firma w pełni odpowiedzialna chcemy:

•  wciąż zmniejszać nasz negatywny wpływ na środo-

wisko naturalne związany z wytwarzaniem wszystkich 

produktów Danone’a, przede wszystkim względem 

dwóch podstawowych kryteriów: emisji dwutlenku wę-

gla do atmosfery i zużycia wody,

•  konsekwentnie ograniczać ilość odpadów produkcyj-

nych i opakowaniowych poprzez uwzględnianie kryte-

riów środowiskowych w procesie projektowania opa-

kowań i poprzez działania na rzecz recyklingu i odzysku 

zużytych opakowań,

•  wytwarzać nasze produkty w Przyjaznych fabrykach, 

chronić w procesie produkcji zasoby naturalne, aktyw-

nie dbać o lokalne środowisko naturalne.
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Rys. 32 Danone Way – wskaźniki w obszarze MIEJSCE PRACY

Danone Way to zbiór 16 fundamentalnych zasad (Fundamentals), na których opiera się nasza działalność. Dla realizacji każdej z tych zasad zdefiniowaliśmy określone polityki i wskaźniki, które 
poddajemy regularnej ocenie w skali od 0 do 60 punktów (maksymalnie 30 punktów za polityki i 30 za wskaźniki). Więcej informacji o Danone Way można znaleźć na stronie 11.
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•  Przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla pracowników 

wszystkich stopni, na których określiliśmy, co dokład-

nie oznaczają dla nas najważniejsze wartości firmy 

(Humanizm, Otwartość, Bliskość i Entuzjazm) i jak 

można je przełożyć na codzienne zachowania. Proces 

ten nazwaliśmy „oszlifowaniem” Diamentu Wartości 
Danone’a.

•  W 2008 roku rozpoczął się w naszej firmie program 
Bumerang, dzięki któremu zwiększył się w Danone 

poziom szacunku okazywanego sobie nawzajem przez 

pracowników podczas wykonywania codziennych obo-

wiązków zawodowych.

•  Stworzyliśmy kompleksowy program Firma Przy-
jazna Rodzicom. To ważny krok do wdrożenia w Da-

none rozwiązań pomagających zachować równowagę 

między życiem prywatnym i zawodowym naszych pra-

cowników.

•  W 2008 roku została w Danone sformułowana nowa 
strategia zarządzania zasobami ludzkimi i wyzna-

czone zostały cele na najbliższe lata.

•  W ciągu dwóch lat znacznie wzrosło zainteresowanie 

programami rozwojowymi skierowanymi do studentów 

i absolwentów. Awansowaliśmy w badaniach 

„Pracodawca Roku”**
i „Universum Student Survey”***.

Dwa razy z rzędu zdobyliśmy tytuł

 „Studencki Pracodawca”
 w plebiscycie Studencki Produkt Roku.****

W Danone wierzymy, że nasz sukces rynkowy nie byłby moż-

liwy bez wsparcia i zaangażowania naszych pracowników. Dla-

tego staramy się stworzyć w naszej firmie jak najlepsze 

warunki do pracy i rozwoju zawodowego. Kluczem do sukcesu 

jest budowa kultury organizacyjnej na fundamencie auten-

tycznych wartości, które nie pozostaną na papierze, ale będą 

się przejawiać w naszej pracy każdego dnia, we wszystkim, co 

robimy. To dlatego wprowadziliśmy w naszej firmie Diament 

Wartości Danone’a, wdrożyliśmy Danone Way – narzędzie 

wspomagające politykę odpowiedzialnego zarządzania – i re-

gularnie pytamy naszych pracowników, co sądzą o firmie. 

Konsekwentnie wspieramy ich w rozwoju i w dążeniu do samo-

doskonalenia, wychodząc z założenia, że rozwój firmy nie jest 

możliwy, jeśli nie rozwijają się jej ludzie. Chcemy też, by nasi 

pracownicy współtworzyli Danone i mieli realny wpływ na spo-

sób, w jaki funkcjonuje nasza organizacja. W tym celu zapra-

szamy pracowników do tworzenia strategii rozwoju biznesu 

i strategii społecznej odpowiedzialności, a także do zgłaszania 

pomysłów działań naprawczych w tych obszarach, które ich 

zdaniem wymagają udoskonalenia. Chcemy, by Danone był 

organizacją nas wszystkich.

JAK ROZUMIEMY 
NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
WOBEC PRACOWNIKÓW
NIKT NIE DYSKUTUJE DZIŚ Z FAKTEM, ŻE W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY TO 
PRACOWNICY SĄ NAJCENNIEJSZYM ZASOBEM KAŻDEJ FIRMY.

NASZE NAJWIĘKSZE 
OSIĄGNIĘCIA*

 *   Osiągnięcia dotyczą okresu, któremu poświęcony jest raport, a zatem od września 
2006 roku do grudnia 2009 roku.

 ** Badanie przeprowadzane przez organizację studencką AIESEC.
 *** Badanie prowadzone przez firmę Universum. 
 ****   Plebiscyt organizowany przez Platformę Mediową Point Group; Danone otrzymał tytuł 

„Studenckiego Pracodawcy” w roku 2008 i 2009. 
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MAGDA DYBSKA-TABOR
Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Danone

Jednym z kluczowych wyzwań w realizowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi

(human resources – HR) w naszej firmie jest budowanie zaangażowania pracowników i wspól-

ne z nimi tworzenie wyjątkowego miejsca pracy. W Danone chcemy się skupić na czterech 

podstawowych obszarach. Pierwszy z nich to wzmacnianie wiarygodności i dialog z pracow-

nikami. Drugi – nieustanne budowanie środowiska pracy opartego na wyjątkowej kulturze

organizacyjnej i autentycznych wartościach. Kolejny, trzeci obszar to tworzenie stylu przy-

wództwa, dzięki któremu każdy pracownik chce być odpowiedzialny i czuje się odpowiedzialny 

za wyniki firmy. Na czwarty składa się myślenie o Danone jako o miejscu szeroko pojętego 

rozwoju dla każdego z nas.

Zasady te są zgodne z najważniejszymi porozumieniami mię-

dzynarodowymi i odzwierciedlają nasze wartości oraz funda-

mentalne zasady działania zawarte w Danone Way. Kodeks 

Etyczny jest dla wszystkich pracowników Danone’a drogo-

wskazem pokazującym, jak odpowiedzialnie zachowywać się 

wobec poszczególnych grup interesariuszy: konsumentów, 

udziałowców, dostawców, klientów i konkurencji, a także 

wobec środowiska naturalnego i społeczności krajów, w któ-

rych prowadzimy działalność. Wszyscy pracownicy Danone’a 

są zobowiązani do przestrzegania zapisów Kodeksu Etycz-

nego. W naszej firmie wprowadziliśmy dodatkowy kanał komu-

nikacji wewnętrznej – alarmowy system zgłaszania nie-

prawidłowości Dialert. Poprzez specjalną stronę internetową 

(a także za pomocą faksu lub listownie) każdy pracownik może 

z zachowaniem poufności poinformować o przypadku łamania 

zasad bezpośrednio kierownictwo Grupy i Dyrektora ds. Ry-

zyka. Jeśli ktoś sobie życzy, może też poprosić o zachowanie 

anonimowości. Procedura chroni pracowników korzystają-

cych z sytemu Dialert przed dyskryminacją. Pracownicy, któ-

rzy wysyłają zgłoszenia, mają prawo wprowadzać zmiany 

i usuwać dane, które ich dotyczą. Ponadto wszyscy pracow-

nicy, którzy w dobrej wierze skorzystają z systemu zgłoszeń, 

podlegają ochronie przed jakimikolwiek możliwymi negatyw-

nymi konsekwencjami.

KODEKS ETYCZNY DANONE’A
WSZYSTKIE FIRMY GRUPY DANONE DZIAŁAJĄ W ZGODZIE Z TYMI SAMYMI ZASADAMI ETYCZNYMI 
SPISANYMI W SPECJALNYM KODEKSIE.

*  Układ zbiorowy pracy to porozumienie zawierane pomiędzy pracodawcami lub 
organizacjami pracodawców a związkiem lub związkami zawodowymi. Porozumienie to 
reguluje relacje między pracodawcą a pracownikami, określając prawa i obowiązki każdej 
ze stron.

Rys. 33 Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników

Rys. 34 Podział osób odchodzących z pracy

Rys. 35 Odsetek zatrudnionych objętych układem zbiorowym*

Rys. 36 Różnorodność i równość szans: % kobiet
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To właśnie te cztery wartości definiują nasz stosunek do konsu-

mentów, dostawców, klientów i pracowników. Określają też 

nasze podejście do pracy, otoczenia i kontaktów międzyludz-

kich. Nieprzypadkowo pierwsze litery angielskiej wersji tych 

słów układają się w słowo HOPE, czyli nadzieja. W Danone 

zawsze patrzymy w przyszłość i staramy się tak funkcjonować, 

by była ona jak najlepsza – dla naszej firmy, naszych interesa-

riuszy i środowiska naturalnego. To wymaga, by wartości nie 

istniały jedynie na papierze, ale przejawiały się w codziennym 

funkcjonowaniu. Dlatego przeprowadziliśmy w Danone proces, 

który nazwaliśmy „oszlifowaniem” diamentu naszych wartości. 

W czasie specjalnych warsztatów, w których wzięli udział pra-

cownicy wszystkich szczebli, wspólnie określiliśmy, co dokład-

nie oznaczają dla nas poszczególne wartości i jak możemy je 

odzwierciedlać w codziennych zachowaniach (rys. 37).

Humanizm to dla nas przede wszystkim odpowiedzialność, 

a zatem postępowanie fair, ponoszenie konsekwencji podej-

mowanych decyzji i działań oraz poszanowanie innych. Pod 

pojęciem humanizmu kryje się także dążenie do budowy 

firmy tworzonej przez wszystkich pracowników, której suk-

ces jest oparty na zespołowych wysiłkach, wolności wypo-

wiedzi i wzajemnych korzyściach. To również chęć dawania 

z siebie więcej, czyli dzielenia się z innymi sprawiedliwym 

osądem, czasem, zaangażowaniem i pasją.

Otwartość to uczciwość, przez którą rozumiemy przestrze-

ganie etyki, zasad przejrzystości i stosowanie tych samych 

reguł do siebie i do innych. Otwartość to także zgoda na 

wewnętrzne zróżnicowanie oraz akceptacja dla odmiennych 

poglądów i zachowań. Wreszcie, bycie otwartym oznacza 

dla nas również szacunek – oferowanie równych szans 

wszystkim pracownikom, tworzenie interdyscyplinarnych 

zespołów reprezentujących różne typy osobowości i wstrzy-

mywanie się od nieetycznych i nielegalnych działań zawo-

dowych.

Bliskość to między innymi poczucie przynależności do 

zespołu, dzielenie się z nim swoimi poglądami, dbałość 

o osiąganie zaplanowanych wyników, podejmowanie inicja-

tywy, wykorzystywanie wyobraźni, inspirowanie innych, 

budowa zaufania. Mówiąc o bliskości, mówimy też o zwięk-

szaniu uprawnień pracowników i dzieleniu się z nimi odpo-

wiedzialnością. Bliskość oznacza także zrozumienie: firmy, 

klientów, konsumentów i innych zainteresowanych stron.

Entuzjazm kryje w sobie przede wszystkim apetyt na wyzwa-

nia, a zatem chęć podejmowania ambitnych zadań w ramach 

rozwoju osobistego i rozwoju firmy. To także przedsiębior-

czość i szybkość działania, dzięki którym możliwe staje się 

przecieranie nowych szlaków i wykorzystywanie nowych per-

spektyw rozwoju firmy oraz pracowników. By wzbudzić entu-

zjazm, zachęcamy naszych pracowników do niezależnych, 

indywidualnych działań i kwestionowania utartych schema-

tów postępowania.

HOPE, CZYLI NASZE WARTOŚCI
HUMANIZM, OTWARTOŚĆ, BLISKOŚĆ I ENTUZJAZM – TO NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI DANONE’A.

Rys. 37 Diament Wartości Danone’a
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MARCIN MOROZ
Operator Maszyn Pakujących, fabryka w Bieruniu, Danone

Projekt Bumerang to strzał w dziesiątkę! Stawaliśmy się 

lepsi z każdym etapem jego wdrażania. Sposób rozmo-

wy, podejście do pojawiających się problemów zmieniły 

się pozytywnie. Słowa „musisz”, „powinieneś” zamienili-

śmy na: „Czy możesz mi pomóc?” czy „Zróbmy to!”. 

Zrozumieliśmy, że szacunek to nie tylko to, czego my 

oczekujemy, ale też to, co okazujemy innym.

MARTA KRAJEWSKA
Starszy Kierownik Zmiany Magazynu Przyfabrycznego, 
magazyn w Bieruniu, Danone 

Projekt Bumerang był i jest dla mnie wielkim przedsię-

wzięciem. Zostałam emisariuszką. Najtrudniejsze były 

rozmowy ze współpracownikami. Bałam się, że źle to 

odbiorą, że nie zrozumieją. A tego nie chciałam. Było 

wręcz przeciwnie – spotkałam się z bardzo pozytywnym 

nastawieniem, mało tego – z dużym zainteresowaniem. 

To mnie bardzo podbudowało, a kolejne rozmowy z ludź-

mi dawały mi wielką siłę do dalszej pracy. Dlaczego? Bo 

widziałam zmiany: w zachowaniu, w relacjach. I to nie 

tylko w swoim otoczeniu. Udało nam się zmienić atmos-

ferę w pracy.

DOBRA 
PRAKTYKA

SZACUNEK 
JAK BUMERANG…
W naszej codziennej pracy i wzajemnych kontaktach postępowa-

nie zgodne z wartościami Danone’a przejawia się przede wszyst-

kim w okazywaniu sobie nawzajem szacunku. Okazuje się jed-

nak, że w wirze obowiązków, w pośpiechu, stresie i napięciu, 

a zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, odnoszenie się do 

innych z szacunkiem wcale nie jest łatwe. Dlatego w 2008 roku 

postanowiliśmy wdrożyć w Danone projekt, dzięki któremu wszy-

scy możemy lepiej zrozumieć, co konkretnie kryje się pod każdą 

z naszych wartości i uczyć się szacunku dla innych. A ponieważ 

szacunek jest jak bumerang – jeśli ktoś okaże go otoczeniu, 

może liczyć, że inni odpłacą tym samym – nazwaliśmy naszą 

akcję właśnie Bumerang. Emisariusze, czyli pracownicy, którzy 

postanowili zaangażować się w szerzenie szacunku, rozmawiają 

o nim ze współpracownikami. Na początku grono emisariuszy 

liczyło 13 osób. Pod koniec 2009 roku ich liczba zwiększyła się do 

107! To najlepiej świadczy o tym, że szacunku we wzajemnych 

relacjach nigdy nie jest za wiele. Nic więc dziwnego, że emisariu-

sze starają się dotrzeć do wszystkich pracowników Danone’a. 

Każdy może też sam umówić się na rozmowę – wystarczy skon-

taktować się z emisariuszem i ustalić datę i godzinę spotkania. 

Rozmowy koncentrują się wokół poszczególnych wartości Dia-

mentu Wartości Danone’a i pomagają ludziom kierować się nimi 

w codziennej pracy. Ułatwiają również przezwyciężać trudności, 

jakie mogą się pojawić w czasie wcielania wartości w życie. Oka-

zywanie szacunku może być bowiem bardzo trudne, zwłaszcza 

wtedy, gdy w grę wchodzi zmiana przekonań i przyzwyczajeń. 

A my chcemy, by nasze wartości rzeczywiście tworzyły fundament 

kultury organizacyjnej Danone’a, a nie były jedynie pięknie 

brzmiącymi słowami zapisanymi w firmowych dokumentach. Do 

końca 2009 roku w rozmowach o szacunku uczestniczyło 600 

osób. W Dziale Sprzedaży (ze względu na rozproszenie pracowni-

ków i dużą liczbę lokalizacji) dla blisko 200 osób zostały zorgani-

zowane specjalne warsztaty. Choć rozmowa może nie wydawać 

się najefektywniejszym narzędziem szerzenia szacunku, od 2007 

roku zwiększyła się w Danone liczba osób, które czują, że są 

traktowane z szacunkiem i uczciwie (rys. 38).

Rys. 38 Coraz więcej szacunku w codziennej pracy

Źródło: dane za lata 2007 i 2009 pochodzą z Badania Opinii Pracowników Danone.

Na ile jesteś zadowolony/a z następujących aspektów 

Twojej pracy? Uczciwość i szacunek wobec Ciebie. 

% odpowiedzi „bardzo zadowolony” i „zadowolony”.
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Na polskim rynku to wciąż unikatowe podejście do zarządzania, 

bowiem większość firm skupia się na podnoszeniu kwalifikacji 

menedżerów i jedynie okazjonalnie szkoli pozostałych pracowni-

ków. My myślimy inaczej – pracownicy są naszym najważniejszym 

interesariuszem i chcemy im to pokazać. Wiemy, że na osiągane 

przez firmę wyniki ma wpływ praca każdego z nas – od operatora 

maszyny po dyrektora działu. Dlatego rozwój firmy musi iść w pa-

rze z rozwojem pracowników. Co to oznacza w praktyce? Z roku 

na rok wymagamy od naszych pracowników więcej, dlatego 

zależy nam, aby każdy był zaangażowany w swój indywidualny 

rozwój i dbał o pogłębianie wiedzy. W tym celu zapewniamy 

ludziom Danone’a najlepsze narzędzia pozwalające im rozwijać 

wiedzę i kompetencje. Jednym z podstawowych jest proces roz-
woju i oceny pracowników (Performance & Development Cycle), 

zamykający się w powtarzalnym cyklu trwającym 12 miesięcy 

kalendarzowych (rys. 40). Dzięki przejrzystemu i efektywnemu 

mechanizmowi ocen i rozwoju Dział Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi i wszyscy przełożeni mogą kompleksowo zarządzać 

elementami związanymi z rozwojem pracowników np. oceną 

wyników w zakresie realizacji celów czy rozwoju kompetencji. 

Nieodłącznym elementem procesu są coroczne badania satysfak-

cji pracowników z przeprowadzonych ocen i z Indywidualnych Pla-

nów Rozwoju. Oprócz tego, raz na dwa lata, przeprowadzamy 

Badanie Opinii Pracowników o firmie. Jest to sondaż, który odbywa 

się jednocześnie we wszystkich jednostkach wchodzących w skład 

Grupy DANONE. On również stanowi cenne źródło informacji dla 

osób odpowiedzialnych za proces rozwoju i oceny pracowników 

(rys. 39). Dbamy, by każdy pracownik miał wiedzę pozwalającą mu 

na sprawne korzystanie ze wszystkich narzędzi rozwojowych Dano-

ne’a, dlatego staramy się docierać do wszystkich pracowników 

z jak największą liczbą wiadomości na ten temat. Szczegółowe 

informacje można znaleźć w bazie danych działu zarządzania 

zasobami ludzkimi, na tablicach informacyjnych, a także u tzw. HR 

Biznes Partnerów każdego z działów, czyli osób z ramienia Działu 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi wspierających dany dział. Zagad-

nieniom związanym z rozwojem i oceną pracowników poświęcamy 

też liczne artykuły w prasie wewnętrznej. Przygotowujemy też spe-

cjalne, dodatkowe materiały dla pracowników, m.in. ulotki i bro-

szury, które w szczegółowy sposób opisują pewne procesy (np. przy-

gotowanie do rozmowy półrocznej).

UNIKATOWE PODEJŚCIE 
DO ROZWOJU I OCENY 
PRACOWNIKÓW
WYZNAJEMY ZASADĘ, ŻE KAŻDY PRACOWNIK MA PRAWO DO ROZWOJU SWOICH KOMPETENCJI 
ZAWODOWYCH BEZ WZGLĘDU NA ZAJMOWANE W FIRMIE STANOWISKO.

Rys. 39 Badania satysfakcji pracowników Danone’a

Rys. 40 Rozwój przez cały rok
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JAK OCENIAMY NASZYCH PRACOWNIKÓW
W DANONE WDROŻYLIŚMY SYSTEM OCENY ROCZNEJ, KTÓRY UWZGLĘDNIA ZARÓWNO OCENĘ 
INDYWIDUALNYCH POSTĘPÓW W ROZWOJU KOMPETENCJI, JAK I POZIOM REALIZACJI CELÓW 
BIZNESOWYCH. 

DOBRA 
PRAKTYKA

SATYSFAKCJA 
Z PRZEPROWADZONYCH 
OCEN ROCZNYCH

Przyjęliśmy zasadę, że odpowiedzialność za wszystkie ele-

menty oceny rocznej i planowanie rozwoju leży po stronie 

pracowników i ich przełożonych, a Dział Zarządzania Zaso-

bami Ludzkimi pełni w tym procesie funkcję wspierającą. To 

pozwala naszym pracownikom łatwiej dostrzec, jak wielką 

Rys. 41  Satysfakcja z rozmów rocznych

  Jak oceniasz swoją ostatnią rozmowę na temat oceny Twoich wyników pracy i dalszego rozwoju w firmie w następujących 

kwestiach? % odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”.

Źródło: Badanie Opinii Pracowników 2007, Badanie Opinii Pracowników 2009.

Ocena
realizacji celów

Określenie możliwości 
Twojego dalszego rozwoju

Wyznaczanie celów 
na kolejny rok

Roczna rozmowa oceniająca to dla pracowników ważne wyda-

rzenie. Dlatego przed rozmowami staramy się ich do tego odpo-

wiednio przygotować, a po rozmowach badamy ich poziom 

satysfakcji. Ważne jest dla nas między innymi to, w jakiej atmos-

ferze przebiegało spotkanie, czy pracownik miał szansę przed-

stawić swój punkt widzenia i ocenę rocznej współpracy, czy 

podczas rozmowy zostały ocenione cele roczne (rys. 41). Co dwa 

lata pytamy o satysfakcję z przeprowadzonych rozmów w Ba-

daniu Opinii Pracowników. Dzięki udzielonym odpowiedziom 

możemy zidentyfikować te elementy procesu oceny, które 

wymagają udoskonalenia i podjąć stosowne działania. 

wagę przykładamy w Danone do ich edukacji i rozwoju na 

wszystkich szczeblach organizacji. Obecność komplekso-

wego, rozbudowanego systemu ocen rocznych umożliwia nie 

tylko świadome i profesjonalne zarządzanie zasobami wiedzy 

i kompetencji. Ułatwia także planowanie rozwoju naszych pra-

cowników, zarządzanie ich talentami oraz budowanie między-

narodowych planów sukcesji, które otwierają przed nimi drzwi 

do kariery w innych firmach należących do Grupy DANONE na 

całym świecie. Dzięki temu, że założenia oceny rocznej są jed-

nakowe we wszystkich spółkach Grupy, możemy porównywać 

wyniki naszych pracowników. To pomaga w budowaniu pla-

nów sukcesji i planowaniu ścieżek rozwoju pracowników w ca-

łej firmie i ułatwia zarządzanie mobilnością międzynarodową, 

czyli wyjazdami pracowników na krótko- i długoterminowe 

kontrakty zagraniczne. 
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KATARZYNA BOGUSZ
Kierownik ds. Rozwoju Organizacji, Danone

SATYSFAKCJA
Z INDYWIDUALNYCH 
PLANÓW ROZWOJU
KAŻDEGO ROKU PRACOWNICY DANONE’A 
MAJĄ SZANSĘ WYPOWIEDZIEĆ SIĘ NA TEMAT 
ICH ZADOWOLENIA Z MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 
KARIERY CZY OFERTY SZKOLENIOWEJ.

W anonimowych ankietach pytamy pracowników między 

innymi o to, czy akcje rozwojowe zawarte w ich planach 

pomogły im lepiej wywiązywać się z obowiązków zawodo-

wych, czy otrzymali ze strony przełożonego i działu HR 

wystarczające wsparcie w realizacji planu, a także o to, czy 

zrealizowali swoje cele rozwojowe. Chcemy się także dowie-

dzieć, jaka była ich satysfakcja z różnych typów akcji rozwo-

jowych. Badania pokazują, że zadowolenie pracowników 

wzrasta z roku na rok. Wiemy jednak, że nadal mamy wiele 

obszarów, które warto udoskonalać.

Kluczowym filarem strategii naszej firmy jest budowanie 

zaangażowania pracowników. Proces ich oceny i rozwoju 

jest jednym z narzędzi, które wykorzystujemy, aby reali-

zować tę strategię. Każdy pracownik Danone’a w ciągu 

roku odbywa co najmniej dwie rozmowy dotyczące oceny 

jego wyników pracy. Najważniejsza jest roczna rozmowa 

oceniająca, która dotyczy osiąganych celów, rozwijanych 

kompetencji oraz możliwych kierunków rozwoju. 

Podczas spotkania pracownik i jego przełożony dyskutu-

ją najpierw o stopniu i jakości realizacji celów, a następ-

nie analizują kompetencje interpersonalne i zawodowe. 

Każda taka rozmowa kończy się wystawieniem oceny 

rocznej oraz sprecyzowaniem obszarów do rozwoju dla 

pracownika na następny rok. Rozwijane są nie tylko 

kompetencje wymagające doskonalenia, ale również ta-

kie, które są mocną stroną danego pracownika. 

Wierzymy, że wszyscy pracownicy mają talenty i umie-

jętności, które – odpowiednio wspierając – możemy 

przekładać na rozwój i budowanie sukcesu Danone’a. 

System oceny rocznej jest podobny we wszystkich jed-

nostkach Grupy DANONE, co pozwala na porównywanie 

pracowników między różnymi spółkami i krajami. Dzięki 

temu mamy możliwość budowania szerokich planów 

sukcesji, proponując pracownikom awanse w spółkach 

Grupy DANONE w Polsce i za granicą. Dodatkowo, sys-

tem oceny rocznej jest powiązany z przejrzystym syste-

mem wynagradzania i przyznawania poszczególnym 

osobom podwyżek oraz nagród rocznych. Tak zbudowany 

system oceny i rozwoju pracowników pozwala nam po-

kazać, jakie wartości, postawy i zachowania cenimy 

w firmie. Wierzymy, że to dzięki dużemu skupieniu na 

rozwoju pracowników nasza firma osiąga kolejne suk-

cesy. 

Rys. 42 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom pracy
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NA DRODZE DO INDYWIDUALNEGO 
MISTRZOSTWA
NASZA FIRMA ROZWIJA SIĘ RAZEM Z PRACOWNIKAMI. DLATEGO WAŻNYM EFEKTEM ROCZNEJ 
OCENY PRACOWNICZEJ JEST TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW ROZWOJU.

Z roku na rok powiększa się grupa pracowników Danone’a 

tworzących Indywidualne Plany Rozwoju. Kiedyś byli to tylko 

menedżerowie, potem dołączyło do nich grono wybranych 

specjalistów, a dziś Indywidualne Plany Rozwoju tworzą wszy-

scy pracownicy z poziomów 7–12 i sprawujący wybrane funk-

cje z poziomów 13–14*. Pozostali pracownicy są objęci Zespo-

łowymi Planami Rozwoju. Dzięki Indywidualnym Planom Roz-

woju pracownicy mogą doskonalić ważne kompetencje zawo-

dowe w sposób, który uznają za najbardziej efektywny.

Jaki powinien być dobry plan rozwoju pracownika Danone’a?

•  Przygotowany wspólnie przez pracownika i jego prze-

łożonego;

•  Określający kompetencje, które będą rozwijane w danym 

roku;

•  Definiujący konkretne cele rozwojowe;

•  Zawierający jak najbardziej różnorodne akcje rozwojowe 

(szkolenia, pracę własną, współpracę z innymi, czytanie 

fachowych publikacji);

•  Mieć zdefiniowany miernik akcji rozwojowej pozwalający 

ocenić, na ile pracownikowi udało się rozwinąć daną kompe-

tencję czy umiejętność.

W Danone z roku na rok zwiększamy zarówno budżet przezna-

czony na cele szkoleniowe, jak i liczbę godzin szkoleniowych 

(rys. 43). W 2009 roku większość szkoleń odbyła się w ramach 

projektu Vademecum, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Dzięki udziałowi w projekcie mogli-

śmy zwiększyć liczbę pracowników, do których są kierowane 

szkolenia, a także – z oszczędności powstałych dzięki dofinan-

sowaniu   szkoleń – organizować dodatkowe zajęcia. W pro-

jekcie Vademecum mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy 

Danone’a. Projekt rozpoczął się w styczniu 2009 roku. Potrwa 

do końca roku 2010. 

Rozwijanie kompetencji uwzględnia nie tylko udział w zew-

nętrznych i wewnętrznych szkoleniach prowadzonych przez 

świetnych specjalistów, ale także korzystanie z zasobów wie-

dzy dostępnej w naszej firmie. Z myślą o promowaniu samo-

kształcenia w naszej warszawskiej siedzibie stworzyliśmy 

Ogród Talentów – pomieszczenie łączące w sobie zalety szkoły, 

biblioteki, czytelni i klubu dyskusyjnego. Każdy może w nim 

przejrzeć fachową książkę, porozmawiać z innymi, popraco-

wać nad samorozwojem, przygotować prezentację, czy prze-

analizować raporty. Do swojej dyspozycji pracownicy mają 

kilkaset publikacji, czasopisma branżowe, prezentacje multi-

medialne, filmy i gry szkoleniowe. Pomieszczenie to można 

też dostosowywać do różnych nieszablonowych potrzeb 

– w swojej historii było już studiem nagraniowym, planem 

zdjęciowym i operacyjnym studium dowodzenia. 

W listopadzie 2008 roku Ogród Talentów został też otwarty 

w fabryce w Bieruniu. Pełni on funkcję przede wszystkim 

biblioteki, której księgozbiór wciąż się powiększa. Służy też 

jako sala do nauki programów komputerowych poprzez

e-learning. Dzięki temu, że Danone jest firmą globalną, dzia-

łającą na całym świecie, nasi pracownicy mają szansę podno-

sić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w projektach mię-

dzynarodowych czy szkoleniach organizowanych na poziomie 

Grupy DANONE. Dla menedżerów został stworzony program 

„Mobilność międzynarodowa”, którego celem jest rozwój kadry 

menedżerskiej poprzez podejmowanie wyzwań na innych ryn-

kach, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także sze-

rzenie kultury i wartości Danone.

* Wyliczenia uwzględniają także pracowników tymczasowych.

*  W ostatnich miesiącach 2006 roku wdrożyliśmy w naszej firmie nowy system szeregowania 
stanowisk: 14–12 to stanowiska operacyjne i administracja, 11 – wstępny poziom 
zarządzający i specjaliści, 10 – zarządzający i kluczowi specjaliści, 9–7 to kierownicy 
i kierownicy liniowi, od 6 – dyrektorzy.

Rys. 43 Szkolenia w Danone – dane liczbowe
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MOMENTALNY ROZWÓJ
MOMENTUM, CZYLI MOMENT PĘDU, 
TO PROGRAM ROZWOJU SKIEROWANY 
DO NASZYCH PRACOWNIKÓW.

Program skierowany był do kierowników, liderów i specjali-

stów naszej firmy, budując ich zaangażowanie i świadomość 

biznesową, a także rozwijając ich umiejętności kierownicze. 

Za najważniejsze cele programu uznaliśmy:

•  wzmocnienie świadomości biznesowej,

•  zwiększenie odpowiedzialności za działanie poszczególnych 

zespołów i osiąganie przez nie lepszych wyników,

•  uświadamianie potrzeb, znaczenia i celów stosowania zakła-

dowych i międzynarodowych standardów oraz procedur,

•  wzmocnienie świadomości firmowej kierowników poprzez 

umiejętne przekazywanie zespołom wspólnej wizji, celów 

i zadań linii,

•  rozwój umiejętności komunikacyjnych i pracy w zespole,

•  dostarczenie i wzmocnienie podstawowych umiejętności 

kierowniczych.

Program nie tylko budował świadomość biznesową, pomaga-

jąc uczestnikom lepiej zrozumieć ich rolę w zespole i w całej 

firmie, ale także poprawił relacje interpersonalne. W ciągu 

jednodniowych szkoleń poruszane były ważne tematy zwią-

zane z kierowaniem zespołem, takie jak wyznaczanie celów, 

motywowanie, przekazywanie informacji zwrotnej, delegowa-

nie zadań czy rozwiązywanie konfliktów. Prowadzili je specjal-

nie w tym celu przeszkoleni trenerzy wewnętrzni. Projekt 

został zaplanowany na lata 2006–2007, ale ze względu na duże 

zainteresowanie został przedłużony do maja 2008 roku.

DOBRA 
PRAKTYKA

Wyjątkowość naszej firmy tworzą wyjątkowi ludzie. To pewne. 

Dlatego, by jeszcze bardziej wzbogacić i wzmocnić nasz zespół, 

chcemy zachęcić do pracy w Danone najlepszych studentów. 

W roku akademickim 2008–2009 wzięliśmy udział w 22 wydarze-

niach targowych, podczas których zachęcaliśmy młodych ludzi do 

zawodowego rozwoju z Danone. Na targach pracy promowaliśmy 

nasze programy i przedsięwzięcia skierowane do studentów i sta-

raliśmy się pokazać, czym Danone wyróżnia się jako pracodawca. 

Uczestniczyliśmy też w wielu konferencjach realizowanych przez 

organizacje studenckie, wspierając je merytorycznie, organizu-

jąc warsztaty i szkolenia. W naszej firmie czeka na studentów

Program Praktyk i Program Rozwoju Talentów w różnych obsza-

rach biznesu. Fakt, że możliwości rozwoju oferowane przez Danone 

cieszą się dużym zainteresowaniem młodych ludzi, potwierdza 

wciąż rosnąca liczba aplikacji.

Z myślą o studentach organizowaliśmy także strategiczną grę 

biznesową Trust by Danone, której uczestnicy mogli wcielić się 

w role członków zarządu nowej filii Danone w fikcyjnym kraju. To 

dawało im szansę zmierzenia się z wieloma biznesowymi wyzwa-

niami, w tym stworzenia strategii rozwoju uwzględniającej war-

tości Grupy DANONE (Humanizm, Otwartość, Bliskość, Entuzjazm) 

oraz zgodnej z zasadami odpowiedzialności, zaufania i współpracy. 

Wymiar edukacyjny gry polegał na uświadomieniu jej uczestnikom, 

że w biznesie ważny jest nie tylko wynik operacyjny, ale również 

sposób, w jaki został on osiągnięty. Innymi słowy, gra przybliżała 

studentom nasze unikatowe podejście do zarządzania oparte na 

Danone Way. Ponieważ jednak zmieniający się dynamicznie rynek 

wciąż stawia przed firmami i studentami nowe wyzwania, przy-

gotowujemy już dla nich nową grę. Chcemy, by jej formuła w pełni 

odpowiadała na nowe potrzeby studentów.

Dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w Danone stworzyli-

śmy specjalną stronę internetową pracawdanone.pl. Można na niej 

znaleźć między innymi informacje o firmie, opis poszczególnych 

działów, naszą wizję i informacje o naszych wartościach, a także 

o tym, jak rozumiemy społeczną odpowiedzialność biznesu. Na 

stronie jest nie tylko zakładka dla studentów i absolwentów, ale 

także dla osób z doświadczeniem zawodowym. Dodatkowo, jako 

jeden z pierwszych pracodawców w Polsce, uruchomiliśmy swój 

profil na portalu społecznościowym Facebook oraz prowadzimy 

mikroblog w serwisie Twitter. Obecność w mediach społeczno-

ściowych pozwala nam na pokazanie naszej firmy „od środka”. Na 

naszych profilach można znaleźć zdjęcia, relacje z wydarzeń fir-

mowych, informacje o zdobywanych nagrodach, wywiady z pra-

cownikami. W naszej komunikacji do studentów podkreślamy to, 

co wyróżnia Danone wśród innych pracodawców: możliwość samo-

dzielnego działania od pierwszych dni w firmie, szansę na wdra-

żanie innowacyjnych rozwiązań, a także bardzo dynamiczne i kre-

atywne środowisko pracy. 

         Więcej na stronie: www.pracawdanone.pl

CZEKAMY NA NAJLEPSZYCH!
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Rys. 44 Wyniki Badania Opinii Pracowników 2009 vs. 2007

Poziom satysfakcji naszych pracowników w obszarach.

% odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”.

Wynagrodzenia

Szkolenia i Rozwój

Kultura i Wartości

Przywództwo

Rozwój ludzi

Moja praca

Bezpośrednie zarządzanie

Komunikacja

Innowacyjność

Środowisko naturalne

Społeczna
odpowiedzialność

i Ochrona środowiska

Zaangażowanie

Zdrowie

Wizerunek firmy

Ocena

Co dwa lata we wszystkich oddziałach Grupy 

DANONE odbywa się Badanie Opinii Pracow-

ników, w którym pytamy ich, co sądzą o naszej 

firmie. W marcu 2009 roku po raz trzeci 

ankiety mogli wypełnić wszyscy pracownicy 

firmy (menedżerowie byli badani po raz szó-

sty). Pytania dotyczyły różnych zagadnień 

mających wpływ na to, jak czujemy się w miej-

scu pracy, między innymi kultury organizacyj-

nej, możliwości rozwoju, stylu przywództwa, 

dostępu do informacji czy relacji z przełożo-

nymi. Ponieważ wiemy, że im więcej osób 

weźmie udział w badaniu, tym jego wyniki są 

bardziej wiarygodne, staramy się zapewnić 

pracownikom jak największe poczucie bez-

pieczeństwa. Badanie jest dobrowolne, 

poufne i anonimowe. Przeprowadza je nieza-

leżna firma zewnętrzna – ISR, do której wysy-

łane są ankiety, i która niszczy je po opra-

cowaniu wyników. Firma nie raportuje na 

podstawie pojedynczych kwestionariuszy, 

minimalna liczba respondentów, dla których 

przedstawiane są raporty, wynosi 10 osób. 

Nawet jeśli konkretny zespół liczy mniej niż 

10 osób, nikt nie pozna indywidualnych wyni-

ków. Są one dołączane do rezultatów innego 

działu lub uwzględniane w wynikach cało-

ściowych. Wyniki badania są przedstawiane 

pracownikom i gruntownie analizowane przez 

kadrę kierowniczą. Co najważniejsze – nie 

pozostają bez odzewu. Po badaniu (zarówno 

na poziomie całej firmy, jak i w każdym z dzia-

łów) powstają grupy robocze, które opraco-

wują plany działań naprawczych. Ich wdra-

żanie w życie poprawia funkcjonowanie firmy 

w tych obszarach, które tego wymagają. 

Warto też dodać, że badanie przeprowadzane 

jest jednocześnie w 40 firmach należących do 

Grupy DANONE. Pytania są takie same, dzięki 

czemu wyniki są porównywalne i pozwalają 

na analizowanie różnic w zarządzaniu fir-

mami z różnych obszarów i regionów.

Badanie Opinii Pracowników – wskaźniki
W marcu 2009 roku w Badaniu Opinii Pracow-

ników udział wzięło 1 117 osób, czyli 89% 

zatrudnionych. To bardzo dobry wynik – o 24% 

wyższy niż w poprzednim badaniu, przeprowa-

dzonym w marcu 2007 roku, i o 7% lepszy niż 

w całej Grupie DANONE. Najmocniejszą stroną 

firmy jest według pracowników marka Danone 

– jakość naszych produktów i wizerunek  wśród 

konsumentów. W porównaniu z badaniem 

sprzed dwóch lat zrobiliśmy niemały postęp. 

Poziom satysfakcji wzrósł prawie we wszyst-

kich obszarach, a szczególnie w kategoriach 

„Wynagrodzenia” (to efekt wewnętrznej akcji 

informacyjnej), „Szkolenia i Rozwój” (coraz 

większa dostępność szkoleń), a także „Kultura 

i Wartości” (co pokazuje, jak działa program 

Bumerang). Nieznacznie pogorszyły się wyniki 

w kategorii „Wizerunek firmy”, wciąż jednak 

jest to nasza mocna strona. Lekki spadek 

odnotowaliśmy też w kategorii „Ocena”, czyli 

w systemie oceny rocznej pracowników. Na tle 

Dywizji Świeżych Produktów Mlecznych, tzn. 

firm z naszej branży w Grupie DANONE, wyróż-

niamy się w kategorii „Reakcja na Badanie”. 

Uzyskaliśmy 65% pozytywnych odpowiedzi – to 

wynik aż o 18% lepszy niż w Grupie! Ta katego-

ria wskazuje na stopień zaufania do zarządu 

i pracowników średniego szczebla zarządza-

nia. Uzyskany przez nas wynik pokazuje, że 

poważnie traktujemy rezultaty Badania Opinii 

Pracowników i wprowadzamy odpowiednie 

działania korygujące, jeśli istnieje taka 

potrzeba.

BADANIE OPINII 
PRACOWNIKÓW
FIRMA DANONE JEST ORGANIZACJĄ TWORZONĄ PRZEZ LUDZI, DLATEGO 
NIEZWYKLE WAŻNA JEST DLA NAS OPINIA NASZYCH PRACOWNIKÓW.
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ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW
W ZARZĄDZANIE FIRMĄ
„POWIEDZ,  A ZAPOMNĘ. POKAŻ, A BĘDĘ PAMIĘTAĆ. POZWÓL MI ZROBIĆ, A ZROZUMIEM”.

MARTA CICHOWLAS
Kierownik Marki, Danone 

Jak będzie wyglądać Polska w 2013 roku? Jakie wyzwania nowe czasy postawią przed naszą firmą? Jak 

powinniśmy na nie odpowiedzieć? To najważniejsze pytania, na które musieliśmy znaleźć odpowiedź 

podczas projektu ReFRESH. Zaczęliśmy więc uważnie przyglądać się krajom bardziej od Polski za-

awansowanym gospodarczo czy technologicznie. Pojechaliśmy m.in. do Londynu, gdzie odwiedzaliśmy 

firmy, przyglądaliśmy się temu, jak działają, rozmawialiśmy z tamtejszymi menedżerami, jak również 

z Polakami mieszkającymi za granicą. Po powrocie prowadziliśmy jeszcze wiele rozmów z ekspertami, 

a potem usystematyzowaliśmy naszą wiedzę, przyjęliśmy założenia i wiedząc już, jakim krajem praw-

dopodobnie będzie Polska za pięć lat, zastanawialiśmy się, co to może oznaczać dla Danone’a. Tak zro-

dziła się strategia rozwoju naszej firmy. Wspólna praca z koleżankami i kolegami z innych działów po-

zwala mi dziś patrzeć na Danone’a wielowymiarowo. Jako współtwórca strategii jestem do niej bardzo 

przekonana i uważam, że zakładane w niej cele są słuszne i ważne dla naszej firmy. Łatwiej mi więc 

przekonywać do niej innych i motywować ludzi do pracy. Zobaczyłam, że kiedy rozwiązania problemów 

i cele przychodzą „od dołu”, ludzie są do nich bardziej przekonani i skłonni do podejmowania działań, 

które zapewnią ich realizację.

Powyższe słowa Konfucjusza najlepiej oddają filozofię naszego 

działania, zgodnie z którą angażujemy naszych pracowników 

w realizację biznesowych i społecznych celów Danone’a. 

Chcemy, żeby nasi ludzie czuli, że Danone to jedna firma nas 

wszystkich, a nie tylko właścicieli czy zarządu. Zachęcamy więc 

naszych pracowników, by aktywnie angażowali się nie tylko 

w wypełnianie swoich codziennych obowiązków, ale także 

w proces zarządzania firmą. Przykład? Kiedy po Badaniu Opinii 

Pracowników w 2007 roku okazało się, że istnieje duża różnica 

poziomu satysfakcji z pracy w Danone między pracownikami 

wyższego i niższego szczebla, podjęliśmy cały szereg działań, 

by to zmienić. Nadaliśmy temu projektowi nazwę Jedna Firma. 

Chcemy, żeby Danone był dla wszystkich równie atrakcyjnym 

miejscem pracy. 

Projekt zawiera w sobie trzy elementy:

•  Opisany już wcześniej program Bumerang, dzięki któremu 

pracownicy Danone’a dowiadują się więcej o naszych najważ-

niejszych wartościach i uczą się wzajemnego szacunku w co-

dziennych relacjach;

•  Stworzony przy intensywnym współudziale pracowników pro-
gram działań naprawczych po Badaniu Opinii Pracowników 

w 2007 roku. Za najważniejsze działania pracownicy uznali: 

wdrożenie rozwiązań przyjaznych rodzicom (od 2008 roku obo-

wiązuje program Firma Przyjazna Rodzicom), poprawę efektyw-

ności pracy w obszarze IT (od 2008 roku wdrażamy stosowne 

rozwiązania), zwiększenie świadomości pracowników w zakre-

sie świadczeń i wynagrodzeń (w 2008 roku przeprowadziliśmy 

działania komunikacyjne) i wreszcie zapewnienie równowagi 

między życiem prywatnym i zawodowym (pierwsze rozwiązania 

zawarliśmy w programie Firma Przyjazna Rodzicom);

•  Tzw. okrągłe stoły – od 2008 roku co kwartał kilkunastu przed-

stawicieli naszych fabryk w Warszawie i Bieruniu spotyka się 

z menedżerami, by rozmawiać o ważnych bieżących sprawach.

Dzięki programowi Jedna Firma wszyscy pracownicy mogą mieć 

wpływ na to, jaką jesteśmy firmą. Jednak w Danone idziemy jesz-

cze dalej – angażujemy pracowników w proces tworzenia strategii 

rozwoju biznesu. W tym celu stworzyliśmy specjalny program 

ReFRESH, który szerzej opisujemy obok.

DOBRA 
PRAKTYKA

ReFRESH, CZYLI 
ODŚWIEŻANIE 
STRATEGII
W 2002 roku zaangażowaliśmy pracowników Danone’a w projekt 

Fresh, którego rezultatem była wypracowana strategia Danone 

Polska na kilka lat: „Bliskość, dostępność cenowa, radość z życia 

i zdrowia”. W 2008 roku postanowiliśmy rozpocząć ten proces od 

nowa. Chcieliśmy sprawdzić, czy nasza strategia jest aktualna 

i w razie potrzeby dostosować ją do nowych okoliczności bizne-

sowych. Ruszył projekt ReFRESH. Zaprosiliśmy do niego repre-

zentantów różnych działów, by wspólnie z nimi opracować roz-

wiązania, które zapewnią nam rynkowy sukces w kolejnych 

latach. 22 pracowników przez kilka miesięcy starało się stworzyć 

najbardziej realistyczny obraz Polski w 2013 roku. Korzystając 

z różnych danych i informacji, pracownicy szukali odpowiedzi na 

pytania, z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć, w jakim kie-

runku będzie się rozwijać nasz kraj i polski rynek, jak zmienią się 

trendy konsumenckie. Efektem ich zaangażowania i pracy pro-

wadzonej równolegle przez część zarządu jest nowa strategia 

Danone w Polsce na lata 2008–2013.

Raport_danone_CSR.indb   56Raport_danone_CSR.indb   56 26.5.2010   16:18:4626.5.2010   16:18:46



MIEJSCE PRACY 57

Program „Danone dla Zdrowia” tworzony jest przez pracowni-

ków, reprezentantów różnych działów firmy i zawiera kilka ele-

mentów: 

Miejsce pracy. Zdrowe miejsce pracy składa się z różnych kom-

ponentów. Jednym z nich jest zdrowe odżywanie. Aby zadbać 

o zdrowe żywienie naszych pracowników, do oferty mieszczą-

cych się na terenie naszej firmy: sklepu i stołówki, wprowadzili-

śmy wraz z firmą Sodexo zdrowe dania i przekąski (Simply to Go 

i Be Fit). W ramach programu Zdrowo-Sałatkowo-Kolorowo 

umożliwiliśmy pracownikom komponowanie własnych sałatek.

Styl życia. Wprowadzamy rozwiązania, które pomagają dbać 

o balans między życiem prywatnym a zawodowym i zachęcają 

do zdrowego, aktywnego stylu życia. Nasi pracownicy mogą 

skorzystać z prywatnej opieki medycznej w Medicover. Wszyst-

kim zatrudnionym oferujemy atrakcyjne współfinansowanie 

kart medycznych. Istnieje również możliwość objęcia opieką 

medyczną innych osób, np. członków rodziny. Każdego roku 

Danone finansuje szczepienia przeciwko grypie. Finansujemy 

także koszty prywatnego porodu każdej zatrudnionej kobiety 

(więcej na ten temat w dobrej praktyce „Firma Przyjazna Rodzi-

com”). Jednocześnie od 1 lipca 2009 roku rozszerzyliśmy ofertę 

sportową dla naszych pracowników. Zaproponowaliśmy im dofi-

nansowywane z Funduszu Socjalnego karty sportowe Multi-

Sport zapewniające nielimitowany wstęp do 1 300 obiektów 

sportowych w ponad 250 miastach całego kraju. Umożliwiają 

one korzystanie z bardzo różnorodnych form aktywności fizycz-

nej, m.in.: siłowni, zajęć fitness, jogi, basenów, zajęć tanecz-

nych, sztuk walki czy ścianek wspinaczkowych. W pakiecie 

usług znajdują się też porady dietetyczne oraz warsztaty dla 

rodziców dzieci w różnym wieku. 

Bezpieczeństwo. To podstawa zdrowej pracy. Nikt nie może 

pracować w warunkach zagrażających zdrowiu, bez badań okre-

sowych czy z zaległym urlopem. Naszym celem jest stworzenie 

takiej kultury organizacyjnej, w której każdy będzie proaktywnie 

dbał o bezpieczeństwo swoje i innych, informując o potencjal-

nych zagrożeniach i zapobiegając im. Wdrożyliśmy specjalny 

system bezpieczeństwa WISE, który pomaga nam monitorować 

stan bezpieczeństwa w naszej firmie i poprawiać go każdego 

dnia.

DOBRA 
PRAKTYKA

FABRYKI
OD PODSZEWKI
W ramach programu Firma Przyjazna Rodzicom we wrześniu 

2009 roku w obu naszych fabrykach – w Warszawie i w Bieru-

niu – zorganizowaliśmy Dni Otwarte. Była to niecodzienna oka-

zja do tego, by rodziny naszych pracowników mogły zobaczyć 

ich miejsce pracy i poznać tajniki produkcji wyrobów Danone’a. 

600 naszych gości zapoznało się z historią firmy w Polsce i na 

świecie oraz jej misją i wartościami. Rodziny naszych pracow-

ników mogły też od podszewki poznać fabrykę Danone’a i prze-

śledzić podróż, jaką musi przebyć mleko, by zamienić się w jo-

gurt. Na uczestników Dni Otwartych czekały słodkie nie-

spodzianki i upominki.

DOBRA 
PRAKTYKA

FIRMA PRZYJAZNA 
RODZICOM
Jedna trzecia pracowników Danone to kobiety. Każdego roku 

około 20 z nich korzysta z urlopu macierzyńskiego. Nasi pra-

cownicy mają ponad 1 000 dzieci (do 18 roku życia). Nic dziw-

nego, że przygotowując plany działań naprawczych po bada-

niu opinii w 2007 roku, nasi pracownicy uznali, że stworzenie 

z Danone’a firmy przyjaznej matkom to jeden z priorytetów 

na kolejne miesiące. By podjąć działania, które w optymalny 

sposób odpowiedzą na ich potrzeby, przeprowadziliśmy 70 

wywiadów z pracownikami wszystkich działów. Wśród 

naszych rozmówców były zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 

rodzice, a także osoby bezdzietne. Do wywiadów zaprosiliśmy 

38 menedżerów i 32 pracowników niższych szczebli. Efektem 

rozmów było wyłonienie 58 pomysłów, z których – po grun-

townej ocenie wykonalności i kosztów – wybraliśmy do wdro-

żenia 20. Ponieważ narodziny dziecka to wyjątkowe wyda-

rzenie także w życiu każdego mężczyzny, do programu wpro-

wadziliśmy rozwiązania odpowiadające także na ich ocze-

kiwania. Kobietom w ciąży zapewniamy poród rodzinny opła-

cany przez Danone wraz z podatkiem, a mamom wracającym 

do pracy – dodatkowy pełnopłatny miesiąc urlopu macie-

rzyńskiego, 6-godzinny dzień pracy przez dwa miesiące po 

powrocie i pokój do karmienia. Ojcom przysługuje dodatkowy 

dzień urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka. 

Ponadto proponujemy rodzicom wyprawkę–prezent dla 

nowonarodzonego dziecka i dodatkowe szczepienia dla 

malucha.

DANONE DLA ZDROWIA
OD LAT DBAMY O ZDROWIE NASZYCH KONSUMENTÓW, OFERUJĄC IM ZDROWE PRODUKTY I PROMUJĄC RACJONALNĄ DIETĘ I AKTYWNY STYL 
ŻYCIA. PODOBNIE POSTĘPUJEMY WŚRÓD NASZYCH PRACOWNIKÓW, REALIZUJĄC PROGRAM „DANONE DLA ZDROWIA” W RAMACH STRATEGII 
„WIARYGODNE ZDROWIE” (WIĘCEJ W ROZDZIALE „RYNEK”).

Edukacja. Chcemy poszerzać wie-

dzę naszych pracowników na temat 

zdrowia oraz produktów Danone’a 

i obalać mity wokół tych tematów. 

Robimy to, m.in. organizując szko-

lenia prowadzone przez ekspertów 

wewnętrznych, umieszczając arty-

kuły specjalistyczne i poradniki 

w naszym wewnętrznym wydaw-

nictwie „Życie Danone’a”, czy pro-

wadząc konkursy edukacyjne. 
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DOBRE 
MIEJSCE PRACY 
TO BEZPIECZNE 
MIEJSCE PRACY
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSZYSTKIM 
PRACOWNIKOM DANONE’A JEST JEDNYM 
Z NASZYCH PRIORYTETÓW.

Podobnie jak lekarze, uważamy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, 

dlatego szczególną wagę przykładamy do prewencji. Nic tak nie 

minimalizuje ryzyka wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, jak 

właściwy poziom świadomości. Jak wynika z badań, za 95% 

wypadków w przemyśle odpowiadają ludzie. Dlatego przykła-

damy dużą wagę do budowy świadomości pracowników, między 

innymi poprzez komunikację wewnętrzną poświęconą zagad-

nieniom związanym z bezpieczeństwem w miejscu pracy, jak 

i poprzez system koordynatorów BHP. Koordynator jest stale 

obecny w hali produkcyjnej, prowadzi szkolenia stanowiskowe, 

zbiera informacje o zagrożeniach i nadzoruje wdrażanie planów 

poprawy bezpieczeństwa. Jego działania na co dzień przypomi-

nają wszystkim pracownikom, jak wielką wagę przykładamy do 

kwestii BHP. O zasadach związanych z bezpieczeństwem pracy 

i nowych rozwiązaniach w tym zakresie przypominają też na 

codziennie wszystkie kanały komunikacyjne: gazetki ścienne,  

poczta elektroniczna, wydawnictwa wewnętrzne.

WOJCIECH LITEWIAK
Specjalista ds. Ochrony i BHP, Danone

Możemy mówić o czterech poziomach bezpieczeństwa 

w organizacji. Pierwszy, instynktowny, charakteryzuje się 

tym, że pracownicy nie podejmują czynności, o których 

wiedzą, że są niebezpieczne. Drugi, oparty na przepisach, 

występuje wtedy, gdy poziom bezpieczeństwa wynika tylko 

i wyłącznie z przestrzegania obowiązujących regulacji. 

Trzeci poziom, nazywany niezależnym, występuje wtedy, 

gdy pracownicy sami myślą o tym, co mogą zrobić, by ich 

praca była bezpieczna. I wreszcie poziom czwarty, okre-

ślany jako współzależny, osiągany jest w organizacjach, 

w których pracownicy nie tylko mają na uwadze bezpie-

czeństwo swoje, ale też swoich kolegów. Wtedy kultura 

bezpieczeństwa jest najwyższa – mniej jest niebezpiecz-

nych zachowań i mniej niepożądanych zdarzeń. W Danone 

konsekwentnie dążymy do poziomu czwartego. Wdrożony 

w firmie system zarządzania bezpieczeństwem WISE, 

opracowany specjalnie dla Grupy DANONE przez wyspe-

cjalizowaną firmę, składa się z 13 kluczowych elementów, 

spośród których najważniejszym jest widoczne zaangażo-

wanie kadry kierowniczej w zapewnienie bezpieczeństwa 

wszystkim pracownikom. W Danone wychodzimy z zało-

żenia, że żaden kubek jogurtu nie może być ważniejszy od 

ludzkiego zdrowia czy życia. Dlatego wszyscy dbają o to, 

by podnosić świadomość zagadnień związanych z bezpie-

czeństwem pracy. Dużą rolę w tym procesie odgrywają 

tzw. audyty zachowań, podczas których sprawdzane są 

zachowania pracowników związane z bezpieczeństwem. 

Dzięki temu zwracamy ich uwagę na zachowania, których 

nie akceptujemy i pokazujemy, jakie są oczekiwania firmy. 

Warto dodać, że wdrażane w Danone procedury bezpie-

czeństwa idą dalej niż przepisy polskiego prawa – mamy 

np. procedurę dotyczącą naszych kontrahentów. Jako fir-

ma odpowiedzialna, chcemy, by także ludzie z zewnątrz 

pracowali w Danone bezpiecznie.

DOBRA 
PRAKTYKA

O MAŁO CO WYPADEK!
Najważniejszym działaniem zmierzającym do poprawy sytuacji 

BHP w Danone jest prewencja. Zachęcamy więc wszystkich 

pracowników do zgłaszania niebezpiecznych zdarzeń, które 

mogły zakończyć się wypadkiem. W kwietniu 2008 roku ogłosi-

liśmy w tym celu akcję i konkurs „O Mało Co Wypadek!”. Pra-

cownicy zgłaszają OMC wypadki do służb BHP, te analizują 

informację i w razie potrzeby usuwają źródło zagrożenia. Na 

akcję bardzo dobrze zareagowali pracownicy obu naszych 

fabryk, gdzie w ciągu kilku miesięcy zebrano ponad 100 zgło-

szeń różnych zdarzeń. To właśnie dzięki ich uwagom oznako-

wano wszystkie poręcze podestów w celu lepszej wizualizacji 

przejść w rejonie taśmociągów oraz zainstalowano osłonę w re-

jonie komina tanku, by podczas mycia „mgła” ze środka myją-

cego nie ochlapała przemieszczających się nieopodal pra-

cowników.

Rys. 45 Wskaźnik wypadkowości

Liczba wypadków na milion godzin 
pracy (accident frequency rate)

Liczba wypadków
(w tym śmiertelnych)

*  0 wypadków śmiertelnych naszych pracowników,
1 śmiertelny wypadek kontrahenta
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Wiemy, że pracownicy będą mogli poczuć się częścią firmy 

tylko wtedy, gdy zostaną dobrze poinformowani o wszystkich 

ważnych sprawach Danone’a.

•  Od kilkunastu lat trzy razy do roku ukazuje się firmowa 

gazetka „Życie Danone’a”, w której opisujemy wydarzenia 

dotyczące firmy, przybliżamy projekty realizowane przez 

różne działy, przedstawiamy nowe pomysły i osiągnięcia róż-

nych działów Danone’a.

•  Do końca 2009 roku wydawaliśmy miesięcznik informacyjny 

„DanoneExpress” zarówno w formie papierowej, jak i elek-

tronicznej. W 2010 roku planujemy uruchomienie innego 

narzędzia, które pozwoli nam na jeszcze lepsze dotarcie do 

naszych pracowników.

•  Ważną rolę w naszej komunikacji odgrywają poczta elektro-
niczna i wewnętrzne tablice informacyjne, dzięki którym 

nasi pracownicy mają bezpośredni i natychmiastowy dostęp 

do istotnych informacji dotyczących firmy i całej Grupy 

DANONE. W 2009 roku wprowadziliśmy nowy system tablic 

informacyjnych i system Digital Signage. 

•  Mniej oficjalną, ale wcale nie mniej ważną formą komunika-

cji są różnego rodzaju pikniki i bale firmowe, na których 

mogą się spotkać osoby pracujące na co dzień w różnych 

działach. Podobną rolę – poza czysto merytoryczną – odgry-

wają też doroczne spotkania menedżerów.

Jesteśmy przekonani, że owocna komunikacja musi być dwu-

stronna, dlatego – oprócz informowania pracowników o tym, 

co dzieje się w firmie – z uwagą wsłuchujemy się też w ich 

głos. Temu właśnie służą opisane we wcześniejszej części 

raportu badania opinii i satysfakcji oraz programy angażowa-

nia pracowników w zarządzanie firmą.

KOMUNIKACJA TO PODSTAWA
WYKORZYSTUJEMY RÓŻNORODNE KANAŁY KOMUNIKACYJNE, BY NASI PRACOWNICY CZULI SIĘ
W PEŁNI POINFORMOWANI O TYM, CO SIĘ DZIEJE W FIRMIE.

WSPÓŁPRACA FIRMY 
DANONE ZE ZWIĄZKAMI 
ZAWODOWYMI
W DANONE TRAKTUJEMY ZWIĄZKI ZAWODOWE 
JAK PARTNERA REPREZENTUJĄCEGO 
INTERESY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW.

Kilkuset pracowników Danone’a należy do trzech działających w na-

szej firmie związków zawodowych: NSZZ „Solidarność”, Związku 

Pracowników Danone i Związku Pracowników Zmianowych. Ze 

wszystkimi prowadzimy dialog w obszarach, które uznajemy za 

istotne lub też w obszarach zgłoszonych nam przez samych związ-

kowców. Informujemy także związki zawodowe z wyprzedzeniem 

o wszystkich istotnych zmianach, które będą zachodziły w firmie. 

Przede wszystkim dotyczy to przeobrażeń organizacyjnych, ale także 

zmian w obowiązujących w firmie regulaminach. Staramy się wspól-

nie wypracowywać rozwiązania problemów. Współdecydujemy 

o sposobach wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Przekazujemy również związkom zawodo-

wym określone wskaźniki socjalne i ekonomiczne oraz cyklicznie 

informujemy je o sytuacji finansowej firmy. Chcemy, by związkowcy 

dobrze rozumieli, jak działają spółki należące do koncernu i jak 

wyglądają stojące przed nimi wyzwania. W 2009 roku firma Danone 

została wyróżniona w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracowni-

kom” organizowanym przez NSZZ „Solidarność”.

DARIUSZ JACIUK
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w zakładach Danone’a w Bieruniu i w Warszawie 

W Danone działają trzy organizacje związkowe. Najliczniejsza jest „Solidarność”, zrzeszającą 230 członków. Spotykamy się z praco-

dawcą co dwa miesiące lub częściej. Zawsze przed spotkaniem uprzedzamy, jakie tematy chcielibyśmy omówić. Podejmowane są 

nawet najtrudniejsze. Nie zdarzyło się jeszcze, by jakiś problem został zlekceważony. W spotkaniach ze strony Danone’a uczestniczy 

kadra zarządzająca, a zatem ludzie, którzy mają wpływ na decyzje. Dzięki tym rozmowom zwiększyły się m.in. dodatki za pracę na 

trzecią zmianę – w 2006 r. wynosiły one 15% stawki miesięcznej brutto, a dziś – 25%. Wzrosły też dodatki za pracę w niedziele – z 20% 

stawki miesięcznej brutto do 40% w chwili obecnej. I w dalszym ciągu prowadzimy rozmowy na ten temat. Inny przykład to wprowa-

dzenie w 2008 r., zgodnie z sugestią „Solidarności”, miesięcznych premii. Związek brał udział w określeniu standardów przyznawa-

nia premii. Jako delegat Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Mleczarstwa i Koncentratów Spożywczych mogę powiedzieć, że na tle 

wielu innych polskich przedsiębiorstw Danone wyróżnia się otwartym i odpowiedzialnym podejściem do dialogu i współpracy z dzia-

łającymi na terenie firmy związkami zawodowymi. Mam przeświadczenie, że najważniejsze decyzje dotyczące pracowników nie są 

podejmowane bez ich wiedzy i udziału.

DOBRA 
PRAKTYKA

PANELE HR
W dużej korporacji jednym z wiodących wyzwań jest docieranie do 

wszystkich pracowników z informacjami o planowanych zmianach 

i udoskonaleniach istniejących procesów. Aby utrzymywać wśród 

kadry menedżerskiej wysoki poziom wiedzy o procesach z zakresu 

zarządzania zasobami ludzkimi, raz do roku organizowane są dla 

wszystkich menedżerów spotkania zwane Panelami HR. Spotkania 

te prowadzone są przez pracowników działu zarządzania zasobami 

ludzkimi i mają charakter szkoleniowo-warsztatowy. Ich celem jest 

utrwalenie wiedzy pracowników, a także przekazanie informacji 

o planowanych zmianach w zakresie HR.
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STRATEGIA I CELE NA PRZYSZŁOŚĆ
TO LUDZIE TWORZĄ I ROZWIJAJĄ FIRMĘ. W NAJBLIŻSZYCH LATACH SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ 
CHCEMY POŚWIĘCIĆ ZAANGAZOWANIU NASZYCH PRACOWNIKÓW.

Rezultaty Badania Opinii Pracowników w 2009 roku, a także 

badań, które przeprowadziliśmy w ramach projektu ReFRESH, 

utwierdziły nas w przekonaniu, że zaangażowanie pracowni-

ków to jedna z kluczowych kwestii, której powinniśmy poświę-

cić w najbliższych latach szczególną uwagę. Pojęcie„ zaan-

gażowanie” obejmuje wszystko, co dotyczy ludzi w miejscu 

pracy. To suma tego, co pracownicy myślą o firmie i jak postę-

pują w pracy. Zaangażowani pracownicy to unikatowy zasób, 

bo w długiej perspektywie czasowej tylko z nimi jest możliwe 

kreowanie wartości dla konsumentów, klientów i innych udzia-

łowców. Dlatego wybraliśmy trzy obszary, które w najbliższych 

latach będziemy doskonalić, by naszym ludziom lepiej się pra-

cowało i by byli jeszcze bardziej zaangażowani. Te obszary to: 

kultura i wartości, przywództwo oraz rozwój.

 Kultura i wartości. W tym obszarze wyznaczyliśmy trzy prio-

rytety: szacunek, zdrowie, bezpieczeństwo.

•  Szacunek. Naszym celem jest umacnianie w Danone kultury 

szacunku i zarządzania opartego na naszych najważniej-

szych wartościach jako fundamentu dla naszych codzien-

nych zachowań w miejscu pracy. Będziemy nadal pracować 

nad tym, aby program Bumerang obejmował całą firmę i po-

głębiał kulturę szacunku.

•  Zdrowie. Poprzez nasze produkty od lat troszczymy się 

o zdrowie naszych konsumentów. Teraz jednak chcemy też 

bardziej dbać o zdrowie ludzi Danone’a. Dlatego postanowi-

liśmy wprowadzić w firmie kompleksowy program prozdro-

wotny, dzięki któremu pracownicy będą mogli poszerzyć 

swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Dzięki temu 

będą mogli racjonalnie się odżywiać i żyć zdrowiej.

•  Bezpieczeństwo. W ciągu ostatnich lat udało nam się osią-

gnąć znaczny postęp w ograniczaniu liczby wypadków. Nie 

rezygnujemy jednak z działań prewencyjnych mających na 

celu zwiększenie bezpieczeństwa w Danone i budowę świa-

domości na temat bezpieczeństwa.

CEL: W 2010 roku minimum 80% pracowników przeświad-

czonych, że w miejscu pracy są traktowani z szacunkiem.

 Przywództwo. Uważamy, że kierownicy, którzy troszczą się 

o rozwój ludzi i nieustannie ich integrują, budują silne zaan-

gażowanie pracowników. Dlatego, planując indywidualny roz-

wój kadry kierowniczej Danone’a w najbliższych latach, skon-

centrujemy się na rozwoju ich umiejętności przywódczych. 

Stworzymy również specjalny system oceniający, dzięki któ-

remu będziemy mogli zmierzyć ich postępy.

CEL: W 2011 roku minimum 80% zaangażowanych pracow-

ników (oczekiwany wynik w Badaniu Opinii Pracowników).

 Rozwój. Chcemy stworzyć naszym pracownikom warunki do 

nauki, które będą wspierać poziome zmiany stanowisk w przy-

szłości. W tym celu pracownicy będą mogli zaplanować w swo-

ich Indywidualnych Planach Rozwoju jedną akcję rozwojową, 

która powoli im zdobyć wiedzę i doświadczenie z zakresu 

innego stanowiska, na którym chcieliby pracować.

CEL: W 2011 roku na każdego pracownika Danone’a przy-

padają co najmniej 24 godziny szkolenia rocznie.

KLUCZOWE
WYZWANIA NA 
NAJBLIŻSZE LATA
W 2010 roku w Grupie DANONE zostanie wprowadzony model 

przywództwa oparty na nowym modelu kompetencji CODE. 

Dzięki temu w każdym kraju i w każdej firmie należącej do 

Grupy pojęcia „lider” i „przywództwo” będą miały jedną, wspólną 

definicję. Główne przesłanie nowego modelu mówi, że każdy 

pracownik Danone’a jest liderem. CODE oparty jest na Warto-
ściach Grupy DANONE (Humanizm, Otwartość, Bliskość, Entu-
zjazm) oraz dotychczas cenionych w naszej firmie kom-
petencjach interpersonalnych oraz menedżerskich. Opisuje 
postawę, jakiej oczekujemy od każdego lidera (czyli każdego 
pracownika). Lider w Danone buduje ambitną wizję przyszłości 
(COMMITED), chętnie uczy się i dzieli z innymi (OPEN), osiąga 
wyniki przewyższające oczekiwania (DOER), motywuje i rozwija 
osoby ze swojego otoczenia (EMPOWERED). Poprzez model 
kompetencji CODE chcemy rozwijać wszystkich pracowników 
Danone’a, aby w pełni wykorzystywać ich potencjał i indywidu-
alne ambicje, bazując na zaangażowaniu i zdolnościach przy-
wódczych. Dążymy do tego, by promować osoby, biorąc pod 
uwagę ich wyniki oraz sposób, w jaki te wyniki osiągają. CODE 
odzwierciedla również podwójne podejście Danone do realiza-
cji celów firmowych. Oznacza to, że każdy pracownik Danone’a, 
bez względu na zajmowane stanowisko, dba o własny rozwój 
i we współpracy z innymi pracownikami troszczy się o jak naj-

efektywniejsze realizowanie postawionych przed nim zadań. 

Bezpośrednią konsekwencją wprowadzenia nowego modelu 

przywództwa są zmiany w procesie Oceny i Rozwoju Pracowni-

ków (m.in. nowy model kompetencji interpersonalnych, nowy 

sposób stawiania celów, nowy system oceny pracowników, 

nowy sposób przyznawania podwyżek i premii rocznych). Dla-

tego największym wyzwaniem dla Danone’a będzie dotarcie 

z informacją o zmianach do wszystkich pracowników firmy. 

Nowy model przywództwa oznacza również, że będziemy sku-

piać się na rozwijaniu kompetencji przywódczych liderów w Da-

none – czyli wszystkich pracowników. 
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JAK ROZUMIEMY NASZĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W SFERZE 
DZIAŁALNOŚCI RYNKOWEJ
BRANŻA SPOŻYWCZA MA DZIŚ DO ODEGRANIA SZCZEGÓLNĄ ROLĘ W KSZTAŁTOWANIU 
NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA.

Danone, jako producent żywności, od początku swego istnienia 

przykłada wielką wagę do zapewnienia konsumentom produktów 

najwyższej jakości, które będą zaspokajały ich potrzeby żywieniowe 

i smakowe. Stąd bierze się różnorodność naszego asortymentu 

i jego dostępność cenowa. Idziemy jednak o krok dalej – wierzymy, 

że branża spożywcza ma do odegrania szczególną rolę w kształ-

towaniu nawyków żywieniowych całego społeczeństwa i tym sa-

mym może realnie wpływać na jego zdrowie. Tę filozofię zawarliśmy 

w Karcie Jakości, Żywienia i Zdrowia, wprowadzonej w 2005 roku 

we wszystkich krajach, w których dostępne są produkty Danone. 

Stanowi ona podstawę rozwoju naszych marek i jest zobowiąza-

niem do ciągłego doskonalenia produktów, by coraz lepiej zaspo-

kajały potrzeby żywieniowe naszych konsumentów. Posiadamy 

produkty przeznaczone dla dzieci, osób starszych, a także marki 

przynoszące korzyści zdrowotne osobom z problemami trawien-

nymi lub podwyższonym poziomem cholesterolu. Karta Jakości, 

Żywienia i Zdrowia zobowiązuje nas także do promowania zbilan-

sowanej diety i zdrowego stylu życia. Dlatego nieustannie pracuje-

my nad udoskonalaniem jakości naszych produktów, inwestujemy 

w badania i rozwój, wprowadzamy innowacyjne produkty funkcjo-

nalne, czyli takie, które poza wartościami odżywczymi mają ko-

rzystny wpływ na organizm. Organizujemy też kampanie in-

formacyjne i edukacyjne mające na celu promowanie pra-

widłowego sposobu żywienia oraz aktywności fizycznej. 

Kwestie związane z żywnością, żywieniem i zdrowiem są osią na-

szej strategii CSR w obszarze rynek, nie wyczerpują jednak wszyst-

kich zagadnień, którymi w ramach tej strategii mamy ambicję się 

zajmować. Kolejne dwa elementy to odpowiedzialna sprzedaż na-

szych produktów i budowa długotrwałych relacji z naszymi do-

stawcami, dzięki którym możemy wytwarzać produkty Danone 

z surowców najwyższej jakości. 

Rys. 46 Danone Way – wskaźniki w obszarze RYNEK

Danone Way to zbiór 16 
fundamentalnych zasad 
(Fundamentals), na których 
opiera się nasza działalność. 
Dla realizacji każdej z tych 
zasad zdefiniowaliśmy 
określone polityki 
i wskaźniki, które poddajemy 
regularnej ocenie w skali 
od 0 do 60 punktów 
(maksymalnie 30 punktów 
za polityki i 30 za wskaźniki). 
Więcej informacji o Danone 
Way można znaleźć na 
stronie 11.

Zarządzanie jakością
Standardy Grupy

w obszarze zdrowia i żywienia Zasady społecznej odpowiedzialności
biznesu w odniesieniu do dostawców
i partnerów biznesowychw obszarze 

zdrowia i żywienia

•  We wrześniu 2006 roku Partnerstwo dla Zdrowia – założone przez 

firmy: Danone, Lubella i Biedronka oraz Instytut Matki i Dziecka – 

podpisało Deklarację współpracy na rzecz przeciwdziałania 
problemowi nieprawidłowego żywienia dzieci w Polsce. 

•  Do końca 2008 roku znacząco obniżyliśmy zawartość cukrów do-
danych w produktach Actimel – najwięcej, o 28%, w Actimelu 

o smaku truskawkowym. 

•  Od 2007 roku sukcesywnie umieszczamy na naszych produktach 
informacje o Wskazanym Dziennym Spożyciu (GDA).

•  W 2008 roku wprowadziliśmy na rynek Danacol – nowy produkt 
funkcjonalny, wpływający na obniżenie poziomu cholesterolu. 

•  W 2008 roku przeprowadziliśmy Ogólnopolskie Badanie Activii, 
którego celem było zbadanie nawyków żywieniowych Polek oraz 

prowadzonego przez nie trybu życia, a także zwrócenie uwagi na 

skalę problemów z układem trawiennym w Polsce.

•  W 2008 roku w Danone została stworzona nowa strategia dotyczą-
ca zdrowia i żywienia, Wiarygodne Zdrowie (Credible Health). 

NASZE NAJWIĘKSZE 
OSIĄGNIĘCIA*

*  Osiągnięcia dotyczą okresu, któremu poświęcony jest raport, a zatem od września 2006 
roku do grudnia 2009 roku
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EWA ZACHAREWICZ
Kierownik ds. Relacji Zewnętrznych i Komunikacji, Danone

Nasi interesariusze wymagają dziś od nas znacznie 

więcej niż tylko dostarczania na rynek bezpiecznych 

i smacznych produktów najwyższej jakości. Oczekują, 

że weźmiemy na siebie część odpowiedzialności za 

zdrowie i dobre odżywianie społeczeństwa. By spro-

stać temu wyzwaniu, politykę zdrowia i żywienia uczy-

niliśmy fundamentem strategii CSR w obszarze ry-

nek. Nasze działania w tym zakresie koncentrują się 

wokół receptur produktów, dostarczania konsumen-

tom rzetelnej i zrozumiałej informacji na ich temat, 

a także promowania zdrowego oraz aktywnego stylu 

życia. Zdajemy sobie sprawę, że jako producent żyw-

ności – poprzez nasze produkty oraz akcje promocyjne 

i edukacyjne – mamy wpływ na kształtowanie postaw, 

zachowań i nawyków Polaków. Wykorzystujemy więc 

naszą wiedzę i zasoby do prowadzenia szeroko za-

krojonych działań informacyjnych związanych ze zdro-

wiem oraz żywieniem. Kierujemy je nie tylko do kon-

sumentów, ale także do innych grup interesariuszy: 

pracowników, partnerów biznesowych, lekarzy, przed-

stawicieli mediów. Podkreślając znaczenie dobrych 

nawyków żywieniowych i aktywnego trybu życia dla 

zdrowia, współpracujemy ze środowiskiem naukow-

ców – wspólnie organizujemy badania, wspieramy 

konferencje i publikacje naukowe. Zależy nam na tym, 

aby nasi konsumenci mogli delektować się smakiem 

wyrobów Danone oraz coraz bardziej świadomie ko-

rzystać z prozdrowotnych wartości produktów funk-

cjonalnych. 

Rys. 47 Polityka zdrowia i żywienia Danone’a – kluczowe elementy

Kluczowe elementy tej polityki przedstawiamy w modelu opra-

cowanym na bazie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) dla branży spożywczej (rys. 47). Zgodnie z tymi zalece-

niami, nasze produkty tworzymy w odpowiedzi na dobrze udo-

kumentowane potrzeby żywieniowe społeczeństwa i pro-

dukujemy w sposób zapewniający ich najwyższą jakość. Każdy 

produkt Danone jest rzetelnie oznakowany, dzięki czemu kon-

sument otrzymuje wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

jego walorów żywieniowych i zdrowotnych, jest także odpowie-

dzialnie reklamowany. Odpowiedzialnie, czyli tak, by nie tylko 

informować konsumentów o konkretnym produkcie, ale także 

promować zasady dotyczące żywienia i zdrowego stylu życia. 

Kolejny ważny element naszej polityki żywienia i zdrowia to 

umożliwienie konsumentom bezpośredniego kontaktu z fir-

mą, by mogli zadać pytanie, rozwiać nurtujące ich wątpliwości, 

a także zgłosić uwagę lub reklamację. Jednocześnie cały czas 

prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne, promując 

dobre nawyki żywieniowe, podkreślając znaczenie zbilanso-

wanej diety i codziennej aktywności fizycznej. Przedstawione 

podejście, uwzględniające zarazem realizację celów bizneso-

wych firmy i zaspokajanie zdrowotnych potrzeb społeczeń-

stwa, pozwala nam na odpowiedzialną sprzedaż i dzielenie się 

naszą wiedzą oraz bogatym doświadczeniem w zakresie zdro-

wia i żywienia.

ZDROWIE I ŻYWIENIE
OSIĄ NASZEJ STRATEGII 
POLITYKA DOTYCZĄCA ZDROWIA I ŻYWIENIA JEST OSIĄ NASZEJ STRATEGII CSR W OBSZARZE RYNEK.
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Rys. 48 Zdrowie i żywienie w naszej historii
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KARTA ŻYWNOŚCI, 
ŻYWIENIA I ZDROWIA 
DANONE
Podstawą rozwoju marek Danone’a jest Karta Żywności, 

Żywienia i Zdrowia, podpisana przez głównego Prezesa 

DANONE, Francka Riboud. Zawarliśmy w niej dziewięć zobo-

wiązań, których realizacja przyczynia się do nieustającego do-

skonalenia jakości naszych produktów, a także promowania 

dobrych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej wśród 

naszych konsumentów. Przyjęte zobowiązania to: różnorodny 

asortyment, dialog ze światem nauki, wspieranie badań nauko-

wych, szerzenie wiedzy, współpraca z instytucjami 

publicznymi, informowanie konsumentów, 

prawdziwość danych, odpowiedzialna

reklama oraz aktywność fizyczna. 

Wiele międzynarodowych instytucji, agencji i organizacji przy-

gotowuje zalecenia dla producentów żywności, do których ci 

powinni się stosować, by sprostać nowym wyzwaniom poja-

wiającym się na skutek zdrowotnych potrzeb konsumentów. 

W praktyce, realizując naszą strategię dotyczącą zdrowia i ży-

wienia, każdego dnia musimy mierzyć się z największymi wy-

zwaniami współczesnego świata. 

•  Nie wszyscy ludzie mają taki sam dostęp do żywności. Także 

w Polsce bariery ekonomiczne powodują, że wiele osób cier-

pi z powodu niedożywienia. 

•  Z drugiej strony w wielu krajach, także w Polsce, je się zbyt 

dużo lub nie to, co jest niezbędne, by zachować zdrowie i ży-

ciową energię. W związku z tym u coraz większej liczby osób 

diagnozuje się schorzenia dietozależne, np. nadwagę powo-

dującą negatywne skutki zdrowotne, m.in. choroby serca. 

•  Dynamicznie zmieniają się potrzeby konsumentów. Szerze-

nie się chorób cywilizacyjnych, np. alergii, chorób układu 

krążenia czy otyłości, powoduje konieczność opracowywania 

nowych receptur produktów, które będą w stanie zmniejszyć 

ryzyko wystąpienia różnych problemów zdrowotnych. 

•  Wielu konsumentów obawia się określonych składników 

używanych w produkcji żywności, takich jak sól, cukier czy 

inne dodatki. Niejednokrotnie wiedza na ten temat jest wy-

rywkowa i nieprecyzyjna, co tylko powiększa obawy. 

•  Siedzący tryb życia, często w połączeniu z niewłaściwym 

sposobem żywienia, powoduje wzrost liczby ludzi z nadwagą 

i wynikającymi z niej problemami zdrowotnymi. Stąd ko-

nieczność szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych dotyczą-

cych zdrowego stylu życia, w którym jest miejsce na zbi-

lansowaną dietę i na ćwiczenia fizyczne.

Chcąc sprostać tym wyzwaniom, musimy być otwarci na oto-

czenie i swoich interesariuszy, bo to oni właśnie są dla nas 

cennym źródłem niezbędnych zasobów, jak choćby wiedzy 

i doświadczenia w określonych dziedzinach. 

DOBRA 
PRAKTYKA

ANDRZEJ GANTNER
Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności 

Europejski przemysł żywnościowy jest niewątpliwie odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo żywności, ale również za zdrowie 

publiczne, szczególnie w zakresie prewencji tzw. chorób dietozależnych. Według zaleceń „Białej Księgi” Komisji Europejskiej, do-

tyczących prewencji nadwagi i otyłości, tylko holistyczne podejście do tego zagadnienia może przynieść wymierne efekty. Reali-

zacja tej strategii wymaga od odpowiedzialnych społecznie firm dokonania całego szeregu zmian zarówno na poziomie tech-

nologicznym, jak i znakowania produktów oraz marketingu. Za niezwykle ważną należy uznać również zdolność współdziałania 

firmy z pozostałymi interesariuszami i innymi firmami. O doskonałym zrozumieniu przez Danone strategii wyznaczonej przez

Komisję Europejską świadczy wsparcie, jakiego firma ta udzieliła dwóm najważniejszym programom edukacyjnym prowadzonym 

przez Polską Federację Producentów Żywności. Są to: największy w Unii Europejskiej program edukacyjny promujący zbilanso-

waną dietę i aktywność fizyczną wśród młodzieży „Trzymaj Formę” oraz program „Wybieraj z GDA”. 

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA 
DLA SEKTORA SPOŻYWCZEGO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRM W SEKTORZE SPOŻYWCZYM NIE JEST DZIŚ POSTRZEGANA JEDYNIE 
JAKO DOSTARCZANIE KONSUMENTOM BEZPIECZNYCH PRODUKTÓW.
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ODPOWIADAMY
NA POTRZEBY
KONSUMENTÓW
DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCY SIĘ ŚWIAT POWODUJE,
ŻE ZMIENIAJĄ SIĘ TAKŻE POTRZEBY ŻYWIENIOWE SPOŁECZEŃSTW.

Tworzenie produktów w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby 

żywieniowe i zdrowotne konsumentów to jeden z kluczowych 

elementów naszej strategii. Potrzeby żywieniowe uwarunkowa-

ne są między innymi przez czynniki klimatyczne i kulturowe. 

Dlatego w całej Grupie DANONE przykładamy dużą wagę do ba-

dania lokalnych potrzeb żywieniowych ludzi w poszczególnych 

krajach, w których prowadzimy działalność. Dostosowujemy 

skład naszych produktów do 

poznanych potrzeb społeczeń-

stwa. Na przykład serek Da-

nonki w Polsce wzbogacono w 

wapń i witaminę D, ponieważ 

badania wykazały niedobory 

tych właśnie składników 

w diecie dzieci. Z kolei mek-

sykańską odmianę Danonków 

wzbogacono w cynk i kilka wi-

tamin. Wprowadzanie na ry-

nek produktów funkcjonalnych 

(Danonki, Danacol, Activia 

i Actimel), czyli takich, które 

poza wartościami odżywczymi 

mają korzystny wpływ na or-

ganizm, poprzedzone jest 

analizą potrzeb żywieniowych 

i zdrowotnych konsumentów 

w danym kraju. By wzbogacić 

naszą wiedzę o zdrowiu i na-

wykach żywieniowych Polaków 

oraz należycie diagnozować 

ich potrzeby, współpracujemy 

z wieloma ośrodkami nauw-

kowymi, wspierając badania 

z zakresu żywienia. Na przy-

kład w 2007 roku współuczestniczyliśmy w badaniach dotyczą-

cych sposobu żywienia dzieci czteroletnich prowadzonych 

z udziałem Instytutu Matki i Dziecka. Mamy też własne między-

narodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe im. Daniela Carasso 

w Palaiseau pod Paryżem, służące naukowemu dokumentowa-

niu właściwości prozdrowotnych i doskonaleniu jakości produk-

tów Danone. 

PARTNERSTWO 
DLA ZDROWIA 
Partnerstwo dla Zdrowia, powstałe w 2006 roku podczas pracy 

nad pierwszym w Polsce produktem z misją społeczną, kaszką 

Mleczny Start (piszemy o tym produkcie więcej na str. 22), to 

oparta na wspólnej wizji i unikatowym modelu biznesowym 

współpraca sektora prywatnego i publicznego. W skład 

Partnerstwa dla Zdrowia wchodzą trzy firmy – Danone, Biedronka 

i Lubella, oraz instytucja naukowo-badawcza – Instytut Matki 

i Dziecka. Połączyliśmy nasze siły, by wspólnie przeciwdziałać 

problemowi niedożywienia i nieprawidłowego żywienia dzieci 

w Polsce oraz jego skutkom zdrowotnym i społecznym. 

Zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem i aktywnością fi-

zyczną są bliskie wszystkim Partnerom, każdy jednak zajmuje 

się nimi w inny sposób i dzięki temu wnosi do współpracy różno-

rodne, uzupełniające się kompetencje. W przypadku Instytutu 

Matki i Dziecka powodem zaangażowania w Partnerstwo jest za-

kres działalności – ochrona zdrowia dzieci, opieka medyczna nad 

dziećmi i zagadnienia związane z ich prawidłowym rozwojem 

psychicznym i fizycznym. Zaangażowanie w Partnerstwo Danone, 

Lubelli i Biedronki wynika z przykładanej przez te firmy wagi do 

promowania prawidłowego, odpowiednio zbilansowanego żywie-

nia, w trosce o zdrowie konsumentów. 

DOBRA 
PRAKTYKA
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DANACOL, CZYLI JAK 
POMAGAMY W WALCE 
Z PODWYŻSZONYM 
POZIOMEM 
CHOLESTEROLU
Danocol to jeden z naszych produktów funkcjonalnych. 

Odpowiada na zdrowotne problemy Polaków związane z pod-

wyższonym poziomem cholesterolu. Jak pokazują badania 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO MONICA Project, czerwiec 

2004), w Polsce aż 70% społeczeństwa powyżej 35. roku życia 

ma poziom cholesterolu przewyższający normę. Nie daje to za-

zwyczaj żadnych niepokojących objawów, może jednak stanowić 

poważne zagrożenie dla zdrowia, w konsekwencji prowadząc do 

zawału serca lub udaru mózgu. W tej sytuacji bardzo ważne jest 

podjęcie działań profilaktycznych, dzięki którym można ograni-

czyć ryzyko chorób wynikających z podwyższonego poziomu 

cholesterolu. Dlatego jeden z naszych produktów został wzbo-

gacony w sterole roślinne, czyli naturalne składniki komórek 

roślinnych o udowodnionym naukowo działaniu obniżającym 

poziom cholesterolu. Danacol został opracowany przez 

Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy Danone im. Daniela 

Carasso, a jego działanie potwierdzono badaniami kli-

nicznymi. Wykazały one, że po trzech tygodniach osoby, 

które spożywały Danacol, miały mniejsze stężenie 

cholesterolu w osoczu niż osoby z grupy kontrol-

nej, spożywające fermentowany produkt mlecz-

ny bez dodatku steroli roślinnych. Danacol 

może więc stanowić element zbilansowa-

nej diety dla osób z podwyższonym 

poziomem cholesterolu, skutecz-

nie przyczyniając się do jego 

obniżenia. 

DOBRA 
PRAKTYKA

OBNIŻAMY 
ZAWARTOŚĆ CUKRÓW 
DODANYCH*
Odpowiadanie na zdrowotne potrzeby konsumentów to w na-

szym przekonaniu nie tylko opracowywanie nowych produktów 

o określonych właściwościach odżywczych, ale także ciągłe do-

skonalenie tych już obecnych na rynku i lubianych. W Danone 

nieustannie ulepszamy stosowane receptury, by ograniczyć 

w nich ilość składników, których dużo spożywamy w codziennej 

diecie, przede wszystkim cukrów dodanych. W przypadku nie-

których produktów udało nam się obniżyć ich zawartość nawet 

o kilkadziesiąt procent (rys. 49).

* Cukry dodane definiowane są jako mono- i disacharydy (czyli 

np. cukry proste, takie jak glukoza i fruktoza oraz dwucukry, jak 

sacharoza) dodatkowo dodane do żywności. 

DOBRA 
PRAKTYKA

KONRAD KORCZAK
Starszy Kierownik Działu Badań i Rozwoju, Danone Polska, 
kraje bałtyckie i Skandynawia

Tworząc nowe produkty w dziale badawczo-rozwojo-

wym dbamy, aby poza ich wartościami zdrowotnymi 

oraz preferowanym smakiem i dostarczaniem przy-

jemności z ich spożywania, posiadały one również od-

powiedni, z punktu żywieniowego, profil odżywczy. Cho-

dzi o zbalansowaną zawartość podstawowych skład-

ników odżywczych, takich jak białko, tłuszcze oraz wę-

glowodany – w tym cukry.

Jest to bardzo ważny aspekt związany szczególnie 

z produktami funkcjonalnymi o naukowo udokumento-

wanym działaniu. Prace nad obniżaniem zawartości 

cukrów dodanych w naszych produktach prowadzimy 

w Polsce już od 2002 roku i są one nieustannie konty-

nuowane. W roku 2009 dodatkowo obniżyliśmy zawar-

tość cukrów dodanych w Danonkach serku o kolejne 

5–10%, w zależności od smaku.Rys. 49 Redukcja cukrów w wybranych produktach Danone (g/100g)
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Wybór, jakiego dokonuje konsument kupując produkt spo-

żywczy, oparty jest głównie na informacjach zawartych na ety-

kiecie produktu oraz na stronach internetowych producenta 

lub dystrybutora, a także w materiałach reklamowych. Dlate-

go przykładamy dużą wagę do tego, by żaden z tych elementów 

nie wprowadzał konsumentów w błąd. Zarówno w przypadku 

reklam i informacji na temat konkretnych produktów, jak i przy 

promocji zdrowego stylu życia, wszystkie firmy Danone’a na 

całym świecie kierują się trzema podstawowymi zasadami:

•  mówimy prawdę o korzyściach płynących ze zdrowego żywienia,

•  nie zachęcamy do spożywania zbyt dużych ilo-

ści jedzenia, 

•  promujemy zdrowy styl życia.

Korzystne działanie naszych produktów funkcjonalnych (Da-

nonki, Danacol, Activia i Actimel) jest potwierdzone licznymi ba-

daniami naukowymi, a ich wyniki są publikowane w re-

nomowanych czasopismach medycznych i żywieniowych. Bo-

gata dokumentacja naukowa dotycząca naszych produktów 

funkcjonalnych jest elementem wyróżniającym nas na rynku 

spośród innych producentów żywności. Nasi konsumenci mogą 

być pewni, że otrzymują dokładne i zawsze zgodne z prawdą in-

formacje dotyczące właściwości produktu, jego składu, ilości, 

trwałości, źródła pochodzenia czy metod produkcji, a także 

tego, że funkcjonalne 

produkty Danone’a 

posiadają przypisy-

wane im właściwości 

zdrowotne.

RZETELNIE INFORMUJEMY 
O NASZYCH PRODUKTACH
W DANONE CHCEMY POMÓC NASZYM KONSUMENTOM W DOKONYWANIU NAJLEPSZYCH 
Z ICH PUNKTU WIDZENIA DECYZJI PODCZAS KUPOWANIA ŻYWNOŚCI.

NASI
KONSUMENCI 
WYBIERAJĄ Z GDA
By ułatwić naszym konsumentom świadomy wybór produktów 

i przemyślane komponowanie zbilansowanej diety, od 2007 

roku sukcesywnie umieszczamy na naszych produktach infor-

macje o Wskazanym Dziennym Spożyciu (ang. Guideline Daily 

Amount – GDA) podstawowych składników odżywczych. Dzięki 

temu nasi konsumenci:

•  wiedzą, jaka jest zawartość energii i wybranych składników 

odżywczych w jednej porcji produktu,

•  mają świadomość, jaki procent Wskazanego Dziennego 

Spożycia danego składnika zapewnia porcja naszego pro-

duktu,

•  mogą lepiej dopasować nabywane produkty do zaleceń zbi-

lansowanej diety zarówno pod względem odżywczym, jak 

i energetycznym,

•   w efekcie mogą bardziej świadomie podejmować wybory ży-

wieniowe.

Podstawą systemu GDA jest poziom dziennego zapotrzebowania 

na składniki odżywcze i energię, obliczony dla diety zawierającej 

2 000 kcal na dzień. Jesteśmy przekonani, że podawanie informa-

cji o wartościach odżywczych i energetycznych na opakowaniach 

produktów, w połączeniu z programami edukacyjnymi skierowa-

nymi do konsumentów, może w znacznym stopniu 

przyczynić się do zahamowania niekorzystnych tren-

dów zdrowotnych w polskim społeczeństwie. Dlatego 

uznajemy znakowanie produktów GDA za jeden z klu-

czowych elementów naszej komunikacji z konsumen-

tami i aktywnie wspieramy Dobrowolny Program 

Znakowania Wartością Odżywczą GDA prowadzony 

przez Polską Federację Producentów Żywności, Związek 

Pracodawców i Główny Inspektorat Sanitarny na zasa-

dzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

DOBRA 
PRAKTYKA

OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE I ZDROWOTNE

DOBRA 
PRAKTYKA

Ważnym elementem naszej komunikacji z konsumentem, poza 

znakowaniem produktów GDA, jest odpowiedzialne stosowanie 

oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Te pierwsze informują 

o substancjach odżywczych, które znajdują się w naszych pro-

duktach, np. o zawartości białka w produktach, czy ilości wapnia 

w Danonkach. Z kolei oświadczenia zdrowotne mówią o związku, 

jaki istnieje między spożywaniem produktów a zdrowiem, np. „po-

maga wzmacniać naturalną odporność organizmu” (Actimel), „ob-

niża poziom cholesterolu” (Danacol). Niestety, dotychczas – z po-

wodu braku w polskim ustawodawstwie przejrzystych przepisów 

prawnych, które ściśle regulowałyby kwestię stosowania przez 

producentów żywności oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 

– na rynku można znaleźć przykłady oświadczeń niezgodnych, 

które wprowadzają konsumentów w błąd. Stąd nasza szcze-

gólna dbałość o to, by stosowane oświadczenia zdrowotne zawsze 

były poparte wiarygodnymi badaniami naukowymi. Badania na-

ukowe dotyczące produktów Danone’a są publikowane w mię-

dzynarodowych uznanych czasopismach. Publikacje takie są 

recenzowane przez niezależnych naukowców i tylko przy po-

zytywnej ocenie mogą być opublikowane, a to jest gwarancją ja-

kości prac naukowych. Wykorzystując dane naukowe lub mar-

ketingowe w komunikacji dbamy o to, by konsument wiedział, 

skąd pochodzą przytaczane informacje – dlatego podajemy ich 

źródło. Konsument może też uzyskać dodatkowe wyjaśnienia 

dotyczące zarówno działania naszych produktów, jak i badań 

naukowych, kontaktując się z nami przez Infolinię. Lista pu-

blikacji zawierających opis badań naukowych produktów funk-

cjonalnych dostępna jest na stronie: www.danone.pl. 
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ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI
Z KONSUMENTAMI
W DANONE PRZYKŁADAMY DUŻĄ WAGĘ DO KWESTII KOMUNIKACJI Z KONSUMENTAMI. 
CHCEMY, ABY KAŻDY Z NICH WIEDZIAŁ, ŻE NAPRAWDĘ ZOSTAŁ PRZEZ NAS WYSŁUCHANY.

KRYSTYNA SKORUT
Specjalista ds. Komunikacji z Konsumentami, Danone

Wszystkie sugestie, opinie i uwagi konsumentów doty-

czące naszych produktów traktujemy w Danone jako 

cenne źródło informacji zwrotnej i inspirację do udo-

skonalania naszej oferty produktowej. Dlatego jeste-

śmy otwarci na dialog z konsumentami, a poprzez In-

folinię dzwoniący mogą nie tylko zapytać o wszystko, co 

związane jest z naszymi produktami, aktualnymi pro-

mocjami i działalnością firmy Danone, ale także zgło-

sić swoje uwagi i pomysły. Zawsze z uwagą słuchamy 

sugestii i opinii naszych konsumentów, bo przekonali-

śmy się już niejednokrotnie, że mogą być one źródłem 

nowych, ciekawych rozwiązań. Właśnie w odpowiedzi 

na sugestie naszych konsumentów zwiększyliśmy gra-

maturę Jogurtu Biszkoptowego i razem z serkiem Da-

nio sprzedajemy maskotki Mały Głód. Telefony od kon-

sumentów są też dla nas źródłem informacji zwrotnych 

dotyczących reklam poszczególnych produktów. 

Zależy nam, aby każdy miał możliwość kontaktu z firmą, zgło-

szenia reklamacji, zadania pytania czy podzielenia się swoim 

pomysłem na nowy produkt lub udoskonalenie już istniejącego. 

W tym celu wdrożyliśmy rozbudowany system służący zarzą-

dzaniu relacjami z konsumentami (CRM – Customer Relation-

ship Management), stworzyliśmy specjalną Infolinię i wcie-

liliśmy w życie odpowiednie procedury zarządzania raportami, 

które są tworzone po każdym kontakcie z konsumentem. 

• System CRM 
W lipcu 2008 roku wdrożyliśmy w Polsce system zarządzania 

relacjami z konsumentami – Excipio, pozwalający na dokładne 

monitorowanie przebiegu kontaktu z nimi. Polska wdrożyła 

aplikację jako jeden z pierwszych krajów, obok Niemiec, Belgii, 

Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu, że sys-

tem jest jednolity dla spółek Grupy DANONE, istnieje możliwość 

efektywnego zarządzania także międzynarodowymi reklama-

cjami (w przypadku Danone w Polsce są to reklamacje w Niem-

czech). Do aplikacji mają dostęp osoby na różnych poziomach 

organizacji, co zapewnia przepływ informacji w firmie. 

• Nasza Infolinia: 801 33 11 33
Najważniejszym narzędziem bezpośrednich kontaktów z kon-

sumentami jest Infolinia 801 33 11 33, która powstała przed 

dziesięciu laty jako jeden z pierwszych tego typu serwisów 

konsumenckich w Polsce i wciąż jest udoskonalana. Rocznie 

otrzymujemy od konsumentów około pięciu tysięcy pytań do-

tyczących przede wszystkim produktów i promocji Danone’a. 

Dzięki własnej wiedzy, doświadczeniu i dostępowi do szerokiej 

bazy informacji, na większość pytań konsultanci są w stanie 

odpowiedzieć już podczas pierwszej rozmowy. Konsumenci 

mogą się z nami kontaktować także przez internet. Wszystkie 

uwagi i reklamacje traktujemy poważnie – czas i sposób re-

akcji określają restrykcyjne, wewnętrzne procedury. Zgodnie 

z nimi każdy sygnał od konsumenta dotyczący naszego pro-

duktu jest dokładnie analizowany, a jeśli zachodzi taka po-

trzeba, odbieramy produkt od konsumenta i poddajemy do-

kładnej kontroli w Dziale Jakości. Sprawdzamy też warunki 

transportu i dystrybucji, które mogły mieć wpływ na jakość 

produktu. Przykładamy wagę do tego, aby każdy zgłaszający 

otrzymał od nas informację zwrotną w ciągu maksymalnie 

14 dni od chwili zgłoszenia uwagi. 

Specjaliści Infolinii tworzą zgrany zespół, identyfikują się z fir-

mą Danone i są z nami już od kilku lat, co jest ewenementem 

w branży call center. Wdrożyliśmy specjalny system motywa-

cyjny, pozwalający konsultantom kwartalnie uzyskać dodatko-

wą premię. Składa się on z pięciu elementów: (1) oceny przy-

padkowych rozmów danego specjalisty przez pracownika

Danone’a, (2) oceny rozmowy mystery call, podczas której 

w konsumenta wciela się pracownik Danone’a, (3) oceny roz-

mów danego specjalisty przez call center, (4) testów ze znajo-

mości wiedzy oraz (5) oceny dokonanej przez konsumentów 

poprzez wywiady telefoniczne. Każdy specjalista jest oceniany 

raz w miesiącu, a raz na kwartał na podstawie uzyskanych wy-

ników wypłacane są premie. 

By zwiększyć zaangażowanie i wiedzę specjalistów Infolinii, or-

ganizujemy dla nich szkolenia zarówno dotyczące naszych pro-

duktów i obowiązujących w Danone procedur, jak i zagadnień 

istotnych dla nich i dla naszych konsumentów, np. zasad zdro-

wego żywienia i zbilansowanej diety, czy znakowania żywności. 

Ponadto angażujemy specjalistów Infolinii w akcje organizowa-

ne w firmie, jak na przykład zwiedzanie fabryki z rodziną. 

• Zarządzanie raportami z kontaktów z konsumentami
Informacja o każdym kontakcie z konsumentem i jego rekla-

macji bądź uwagach jest na bieżąco przekazywana, za pomocą 

poczty elektronicznej, do osób odpowiedzialnych w poszcze-

gólnych działach firmy, np. w dziale marketingu, sprzedaży czy 

jakości. Ponadto raz w miesiącu wysyłane są do nich zbiorcze 

zestawienia wszystkich kontaktów z Infolinii. Także raz w mie-

siącu tworzony jest specjalny raport dla członków zarządu, 

podsumowujący kontakty z konsumentami, ich reklamacje ja-

kościowe, marketingowe, koncepcyjne, zadawane pytania, 

itd. 
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W serwisie poświęconym Danacolowi zawarliśmy informacje 

o tym, jak działa produkt, czym są zawarte w nim sterole roślinne 

i jaki mają wpływ na poziom cholesterolu we krwi. Zamieściliśmy 

tam również wskazówki dotyczące tego, jak dbać o odpowiedni po-

ziom cholesterolu poprzez zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia, 

ćwiczenia fizyczne oraz obniżenie poziomu stresu. Na stronie in-

ternetowej Danacolu konsumenci mogą też zadać pytanie specja-

liście dietetykowi (zadawane pytania i odpowiedzi zostały umiesz-

czone w specjalnym dziale „Kto pyta, nie błądzi”), a także sko-

rzystać ze specjalnego narzędzia – kalkulatora ryzyka – by osza-

cować zagrożenie chorobami układu krążenia. Na stronie Activii, 

oprócz rzetelnej informacji o produkcie i opisu jego działania, moż-

na znaleźć fakty i mity o żywieniu, 10 zasad dla zdrowego układu 

trawiennego, ciekawostki dotyczące problemów trawiennych, po-

rady specjalistów, przykładowe 14-dniowe menu i propozycje ćwi-

czeń fizycznych. Za pośrednictwem poczty elektronicznej kon-

sumenci mogą zadawać pytania specjalistom – gastroenterologowi 

i specjaliście do spraw żywienia (najczęściej zadawane pytania 

wraz z odpowiedziami można znaleźć na stronie). Z kolei na stronie 

Actimela, po który sięgają osoby w różnym wieku, poza opisem 

działania produktu i potwierdzających je badań naukowych, znaj-

duje się też strefa rozrywki, a w niej test pozwalający ocenić natu-

ralną odporność organizmu. Serwis dotyczący Danonków ma ob-

szerną część dla rodziców, a w niej między innymi informacje na 

temat diety najlepszej dla dzieci, porady pediatrów, przykłady za-

baw edukacyjnych i ruchowych dla dzieci. Tam zamieściliśmy mię-

dzy innymi kolorowanki i łamigłówki do wydruku.

Więcej na stronach:  www.danacol.pl
www.activia.pl
www.actimel.pl
www.danonki.pl

ZŁOTE ZASADY 
OBSŁUGI KONSUMENTA
UWAŻNE WSŁUCHIWANIE SIĘ W POTRZEBY 
I OPINIE KONSUMENTÓW TO PODSTAWA 
NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. NAWET WTEDY, KIEDY 
TE OPINIE NIE SĄ POZBAWIONE KRYTYKI. 

Dialog, rzetelna informacja oraz szybkie reagowanie na sy-

gnały konsumentów i wsłuchiwanie się w ich potrzeby to fun-

dament, na którym opiera się siła marki Danone i zaufanie 

konsumentów do naszej firmy. Żadne pytanie: telefoniczne, 

e-mailowe, listowne, nie pozostaje bez odpowiedzi. Regularnie 

monitorujemy czas reakcji na zgłaszane pytania czy uwagi 

oraz kontrolujemy jakość obsługi konsumentów poprzez ba-

dania ich satysfakcji. Wprowadziliśmy też w naszej firmie Zło-

te Zasady Obsługi Konsumenta:

•  każdego traktujemy indywidualnie,

•  przekazujemy rzetelne, wiarygodne i spójne informacje,

•  naszym celem jest pomoc,

•  tworzymy przyjazną atmosferę,

•  mierzymy wysoko – chcemy przewyższać oczekiwania kon-

sumentów.

DOBRA 
PRAKTYKA

INFORMACJE W SIECI

www.activia.pl www.danacol.pl www.actimel.pl www.danonki.pl
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PODSTAWOWE ZASADY NASZEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI W REKLAMIE 
MAMY ŚWIADOMOŚĆ, ŻE POPRZEZ REGULARNE KAMPANIE REKLAMOWE I DZIAŁANIA 
PROMOCYJNE, ISTOTNIE WPŁYWAMY NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW, ZACHOWAŃ I POTRZEB 
KONSUMENTÓW.

Odpowiedzialne reklamowanie produktów stało się jednym 

z kluczowych elementów polityki firmy Danone dotyczącej 

zdrowia i żywienia. Naszą odpowiedzialność w tym zakresie 

rozumiemy jako przekazywanie konsumentom zarówno rze-

telnej wiedzy na temat naszych wyrobów, jak i zdrowia oraz ży-

wienia. Wiemy, że tylko dobrze poinformowani odbiorcy re-

klam mogą dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. 

Szczególną wagę przykładamy też do odpowiedzialnego re-

klamowania produktów jedzonych przez dzieci. 

Przygotowując wszystkie nasze reklamy kierujemy się nie-

złomnymi zasadami. 

•  Reklama produktów Danone musi być rzetelna, wiarygodna 

i od strony naukowej oddawać rzeczywiste mechanizmy 

działania danego wyrobu. Wszystkie używane przez nas w re-

klamach dane dotyczące zdrowotnych właściwości naszych 

produktów są dobrze udokumentowane i możliwe do spraw-

dzenia. Stosowne wyniki badań są udostępniane naszym in-

teresariuszom (np. poprzez Infolinię, strony www). 

•   Reklama musi spełniać wymagania prawne, w tym wyma-

gania prawa żywnościowego. W praktyce oznacza to m.in., 

że przekaz powinien być jednoznaczny, prezentować produkt 

jako element zrównoważonej diety i zdrowego stylu życia 

i nie może nakłaniać konsumentów do nadmiernego spoży-

cia produktu.

•   Reklama musi być etyczna. Zgodnie z Kodeksem Etyki Re-

klamy, który został stworzony po to, by reklamy przekazywa-

ły konsumentom etyczne i uczciwe informacje, staramy się, 

by nie wprowadzać naszych konsumentów w błąd, nie nad-

używać ich zaufania i uwzględniać ich brak doświadczenia 

czy wiedzy. 

UWAŻNIE WYBIERAMY
PRZEKAZY REKLAMOWE 
By zapewnić pełne przestrzeganie zasad, którym podlegają wszystkie 

przekazy reklamowe Danone’a, stworzyliśmy w naszej firmie specjal-

ną procedurę zatwierdzania reklam. Każda jest sprawdzana skrupu-

latnie pod kątem wymogów prawnych, żywieniowych i etycznych. Pod 

koniec 2008 roku został też powołany menedżer ds. naukowych (z ty-

tułem naukowym doktora), który odpowiada za zgodność reklam pro-

duktów Danone’a z naszym dossier naukowym. Menedżer ten pra-

cuje z Działem Marketingu od samego początku procesu powstawania 

każdej reklamy produktu prozdrowotnego. Zatwierdza też wszystkie 

reklamy produktów prozdrowotnych. 

Nie zawsze jednak tworzymy reklamy od podstaw w Polsce. 

Niejednokrotnie pracujemy nad przekazami reklamowymi powstały-

mi na poziomie międzynarodowym, które dostosowujemy do lokal-

nych uwarunkowań. Na poziomie centralnym nad jak najwierniejszym 

oddaniem faktów naukowych w komunikacji z konsumentem pracują 

naukowcy z Działu Badań i Rozwoju. Współpracują też z ekspertami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi z różnych dziedzin, m.in. z prawnikami, 

lekarzami i dietetykami, a także z liderami opinii. 

Stosując przejrzystą procedurę kontroli i zatwierdzania przekazów re-

klamowych staramy się, aby wszystkie nasze reklamy były zgodne 

z prawem i etyczne, a każda podawana w nich informacja na temat 

wpływu naszych produktów na zdrowie była zgodna z prawdą, po-

twierdzona udokumentowanymi badaniami naukowymi i możliwa do 

sprawdzenia. 

DOBRA 
PRAKTYKA

SERGIUSZ SZACKI
Kierownik ds. Mediów, Danone Polska i kraje bałtyckie

Dzieci są grupą szczególnie wrażliwą na przekazy reklamowe. W znacznie większym stopniu niż 

wśród dorosłych konsumentów, reklamy mogą wpływać na kształtowanie ich nawyków żywie-

niowych.  Dlatego Grupa DANONE w grudniu 2007 roku zobowiązała się do ograniczenia reklamy 

do dzieci w krajach Unii Europejskiej. Zobowiązanie dotyczy wszystkich mediów, a więc m.in. te-

lewizji, radia, prasy i Internetu oraz wszystkich kampanii promocyjnych, których odbiorcą są 

w większości dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Na podstawie opracowanej listy kryteriów (TheFood-

Profiler) wytypowaliśmy produkty, które mogą być reklamowane do dzieci poniżej 12. roku życia. 

Przy programach kierowanych do dzieci młodszych niż 12-letnie, takich jak np. Wieczorynka, 

staramy się emitować wyłącznie reklamy tych produktów Danone, których skład surowcowy 

i porcje są dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci. W czasach łatwego dostępu do środ-

ków masowego przekazu zainteresowanie najmłodszych różnego rodzaju programami często 

ulega zmianie. Dlatego monitorujemy oglądalność poszczególnych programów, aby mieć świa-

domość, w jakich dniach i godzinach dzieci stanowią większość ich widowni. Nasze działania po-

magają nam dbać o to, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć reklamę do dzieci produktów 

niezgodnych z ich potrzebami żywieniowymi. 
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ZDROWIE 
I PRACOWNICY
W procesie realizacji strategii CSR w zakresie zdrowia i żywie-

nia, szczególnie ważną grupą interesariuszy są dla nas pra-

cownicy Danone’a. Jeśli uda się nam dostarczyć im odpowiednio 

wiarygodne informacje dotyczących zdrowia, żywienia i działa-

nia produktów funkcjonalnych Danone, będzie to klucz do wia-

rygodności całej firmy i jej wyrobów. Dlatego w 2009 roku część 

działań edukacyjnych w zakresie zdrowia i żywienia skierowali-

śmy do pracowników Danone’a. W 10 szkoleniach zatytułowa-

nych „Produkty Danone – zdrowe fakty i niezdrowe mity” wzięło 

w sumie udział 167 osób zatrudnionych w naszej firmie. 

Podczas szkoleń przekazywaliśmy im wiedzę na temat żywie-

nia, działania produktów funkcjonalnych Danone i procesu 

technologicznego. O innych działaniach prozdrowotnych skie-

rowanych do pracowników piszemy szerzej w części „Miejsce 

pracy”.

DOBRA 
PRAKTYKA

Analiza Ogólnopolskiego Badania Activii i innych sondaży doty-

czących nawyków żywieniowych Polaków i ich trybu życia wska-

zuje, że za problemy zdrowotne społeczeństwa w dużej mierze 

odpowiada brak aktywności fizycznej. Dlatego w komunikacji 

prozdrowotnych marek Danone, poza zbilansowaną dietą, pro-

mujemy też aktywność fizyczną dostosowaną do wieku. 

W materiałach reklamowych Danonków zamieszczone zostały 

informacje o roli aktywności fizycznej w rozwoju dzieci i przykła-

dy ćwiczeń ruchowych odpowiednich do wykonywania przez ro-

dziców z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Z kolei na stronie 

internetowej Activii jest sekcja „Ćwicz z nami”, dotycząca ćwi-

czeń Pilates, a na stronie Danacolu, w sekcji „Jaki sport wy-

brać?”, znajduje się artykuł poświęcony nordic walking. 

Organizujemy też rozgrywki piłkarskie dla dzieci – w 2008 roku 

Puchar Mlecznego Startu przyciągnął aż 15 000 uczestników 

(więcej na ten temat piszemy na stronie 22). Fundusze zebrane 

ze sprzedaży biletów na finał światowy Pucharu przeznaczane są 

na Europejskie Stowarzyszenie Walki z Leukodystrofią, która 

atakuje głównie dzieci. Promujemy też aktywność fizyczną wśród 

swoich pracowników – organizujemy dla nich rozgrywki piłkar-

skie i dofinansowujemy zajęcia sportowe z funduszu so-

cjalnego. 

DOBRA 
PRAKTYKA

DZIAŁANIA EDUKACYJNE: WAŻNA 
CZĘŚĆ NASZEJ STRATEGII
BEZ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH NIE UDA SIĘ ZMIENIĆ NIEZDROWYCH PRZYZWYCZAJEŃ 
SPOŁECZEŃSTW, A TYM SAMYM EFEKTYWNIE WPŁYNĄĆ NA ICH STAN ZDROWIA. 

W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia zaleca branży 

spożywczej podejmowanie intensywnych działań na rzecz pro-

mowania zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. W Danone 

bardzo poważnie podchodzimy do tego wyzwania, docierając 

z przekazem edukacyjnym do naszych konsumentów i innych 

grup interesariuszy wszystkimi możliwymi kanałami. Wyko-

rzystujemy do tego prasę, strony internetowe, działania PR, 

Infolinię Danone i wiele innych sposobów. Współpracujemy ze 

światem nauki, instytucjami publicznymi i lekarzami, wycho-

dząc z założenia, że im efektywniej podzielimy się z konsu-

mentami naszą wiedzą, tym większy będzie nasz realny wpływ 

na stan zdrowia polskiego społeczeństwa. Szerzeniu wiedzy 

o zasadach zdrowego żywienia i stylu życia służą w dużym 

stopniu strony internetowe naszych produktów funkcjonal-

nych, na których konsumenci mogą znaleźć nie tylko rzetelne 

informacje o produktach, ale także m.in. porady specjalistów, 

informacje o zdrowotnych korzyściach wynikających ze zbi-

lansowanej diety i aktywnego trybu życia czy przyczynach róż-

nych problemów zdrowotnych. We współpracy z ekspertami 

przygotowujemy też specjalne materiały edukacyjne, w któ-

rych dzielimy się z interesariuszami naszą wiedzą. Są to ulot-

ki poświęcone produktom Danone czy szersze publikacje do-

tyczące konkretnych problemów zdrowotnych, w walce z któ-

rymi nasze produkty mają pomóc konsumentom. Publikacja 

„Actimel i Activia – probiotyczne produkty spożywcze o dzia-

łaniu potwierdzonym naukowo” zawiera szereg informacji do-

tyczących probiotyków spożywczych i ich wpływu na organizm. 

Z kolei w „Monografii produktu Danacol” można znaleźć wiele 

informacji poświęconych cholesterolowi i hipercholesterole-

mii, a także opis badań naukowych potwierdzających działanie 

Danacolu obniżające stężenie cholesterolu. 

PROMUJEMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
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OGÓLNOPOLSKIE 
BADANIE ACTIVII

DOBRA 
PRAKTYKA

DR ANNA CYBULSKA
Gastroenterolog, Kierownik Pracowni Endoskopii i Poradni 
Gastroenterologicznej przy ulicy Chełmskiej w Warszawie

Chyba każdy zgadza się z twierdzeniem, że lepiej choro-

bom zapobiegać niż je leczyć. W przypadku schorzeń zwią-

zanych z układem pokarmowych niezbędne jest do tego 

prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych 

związanych ze zdrowiem i  żywieniem. Dziś, kiedy pla-

cówki zdrowia często ograniczają swoją działalność do re-

alizacji kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, 

zadanie to staje m.in. przed biznesem. Firmy spożywcze 

mają finansowe i pozafinansowe zasoby, które pozwalają 

im budować świadomość społeczną dotyczącą wpływu 

zbilansowanej diety i aktywnego stylu życia na stan zdro-

wia. Dlatego szanuję firmę Danone za przeprowadzenie 

Ogólnopolskiego Badania Activii, które nie tylko pokazało 

nawyki żywieniowe Polek, ale zwróciło uwagę na choroby 

układu pokarmowego. Inicjatywa jest tym bardziej cenna, 

że 75% objawów ze strony układu trawiennego i jego cho-

rób uzależnione jest od czynników środowiskowych, w tym 

żywieniowych, czyli najprościej mówiąc od tego, jak, co 

i w jaki sposób jemy. W polskim społeczeństwie wciąż 

wzrasta liczba zaburzeń czynnościowych układu pokar-

mowego, takich jak zaparcia czy wzdęcia, oraz chorób cy-

wilizacyjnych będących skutkiem złej diety, m.in. otyłości 

i jej następstw. Niepokoi też fakt, że problemy te dotyczą 

osób coraz młodszych, nawet kilkunastoletnich. Dlatego 

tak ważne jest budowanie świadomości dotyczącej wpły-

wu diety na stan zdrowia. Jednak, oprócz walorów eduka-

cyjnych, akcja zorganizowana przez Danone miała jeszcze 

jeden istotny aspekt – uczyła otwartości w mówieniu 

o problemach, które najczęściej uważane są za bardzo 

wstydliwe. To może zachęcić pacjentów do pokonania 

wstydu i informowania lekarzy o odczuwanych objawach, 

a tym samym zwiększyć rozpoznawalność chorób. 

By propagować właściwy sposób odżywiania i dbania o zdrowie 

układu trawiennego, firma Danone, wspólnie ze Światową 

Organizacją Gastroenterologiczną, zorganizowała światową 

kampanię pod nazwą „Optymalne zdrowie i żywienie”. W ramach 

tej kampanii w Polsce, w 2008 roku przeprowadziliśmy 

Ogólnopolskie Badanie Activii. Jego celem było zbadanie nawy-

ków żywieniowych Polek oraz prowadzonego przez nie trybu ży-

cia, a także zwrócenie uwagi na skalę problemów z układem 

trawiennym w Polsce. Stworzona została strona internetowa, 

na której – po zarejestrowaniu – konsumentki wypełniały an-

kietę dotyczącą m.in. ich sposobu odżywania. Na podstawie 

otrzymanych odpowiedzi każda respondentka otrzymywała po-

radę dietetyczną. Metodologia badania i zalecenia żywieniowe 

zostały opracowane we współpracy z ekspertem w dziedzinie 

gastroenterologii. W sumie na stronie zarejestrowało się i wy-

pełniło ankietę 28 500 osób. Z tej grupy wybrano 12 307 pełno-

letnich kobiet, ogólnie zdrowych, które deklarowały jednak, że 

czasem zdarzają im się problemy z pracą jelit. Analiza odpo-

wiedzi tej właśnie grupy wskazuje, że w kwestii edukacji i zmia-

ny nawyków żywieniowych wśród Polek nadal pozostaje wiele 

do zrobienia. Ponad połowa respondentek spożywa głównie 

białe pieczywo, prawie 

połowa je tylko trzy po-

siłki w ciągu dnia, co 

piąta kobieta nie jada 

śniadania. Także sto-

sunek do aktywności fi-

zycznej nie jest naj-

lepszy – 66% badanych 

kobiet nie uprawia re-

gularnie żadnego spor-

tu, a 47% prowadzi sie-

dzący tryb życia. 

WWW.MYPIELEGNIARKI.PL
W 2009 roku firma Danone zainicjowała stworzenie i została 

sponsorem portalu internetowego dla pielęgniarek i położnych 

www.mypielegniarki.pl. W ten sposób chcieliśmy przyczynić się 

do stworzenia w sieci miejsca, gdzie każda pielęgniarka lub po-

łożna może odnaleźć informacje interesujące dla siebie lub dla 

swoich pacjentów, a także dołączyć do internetowej społeczno-

ści pielęgniarek. Portal został podzielony na dwa bloki tema-

tyczne – informacyjny i społecznościowy. Blok informacyjny 

składa się z dwóch części: „Pielęgniarki dla pielęgniarek” (gdzie 

można znaleźć m.in. informacje dotyczące wykonywanych obo-

wiązków, najnowsze wiadomości ze świata nauki i porady z za-

kresu prawa czy medycyny) oraz „Pielęgniarki dla pacjentów” 

(zawierającej cenne wskazówki dla kobiet w ciąży i młodych 

mam, interpretacje badań lekarskich i wiadomości na temat 

zdrowego stylu życia). Blok społecznościowy ułatwia wymianę 

doświadczeń z innymi pielęgniarkami, pomaga nawiązywać 

nowe znajomości, a także pogłębić i usystematyzować posiada-

ną wiedzę. 

Więcej na stronie: www.mypielegniarki.pl

DOBRA 
PRAKTYKA
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Każdego roku organizujemy dla nich warsztaty lub konferencje 

dla dziennikarzy poświęcone różnym kwestiom naukowym do-

tyczącym zdrowia człowieka. 

We wrześniu 2006 roku wspólnie ze Szkołą Główną Gospodar-

stwa Wiejskiego zorganizowaliśmy spotkanie warsztatowe po-

święcone cechom i wartościom odżywczym produktów mlecz-

nych oraz znakowaniu produktów spożywczych (czyli temu, co 

i jak powinno być napisane na opakowaniu). Wydaliśmy też 

przygotowane przez ekspertów SGGW „Vademecum”, w któ-

rym na 38 stronach wyjaśniamy, jak powstają wyroby mle-

czarskie i jak interpretować oznaczenia na ich opakowaniach.

W kwietniu 2007 roku odbyły się warsztaty pod hasłem „Pro-

biotyczne prawo jazdy, czyli jak świadomie korzystać z dobro-

dziejstw mikroorganizmów”, w całości poświęcone bakteriom 

probiotycznym. 

W czerwcu 2008 roku zorganizowaliśmy konferencję, na której 

przedstawiliśmy nasz najnowszy produkt funkcjonalny

– Danacol. Przybliżyliśmy dziennikarzom tematykę związaną 

z  podwyższonym poziomem cholesterolu. Hipercholesterole-

mia została uznana za główny czynnik ryzyka chorób krążenia, 

w związku z czym wyjaśnialiśmy znaczenie tego zjawiska 

i możliwości przeciwdziałania mu. Tłumaczyliśmy też, na czym 

polega profilaktyczne działanie steroli roślinnych.

W marcu 2009 roku zaprosiliśmy dziennikarzy na konferencję 

„Wierzyć a wiedzieć – oto jest różnica”, na której przybliżyliśmy 

zarówno zagadnienia związane z funkcjonowaniem układu od-

pornościowego człowieka, jak i działaniem produktu Actimel. 

Aby precyzyjnie przedstawić omawiane zagadnienia, poprosili-

śmy o pomoc eksperta z zakresu immunologii, który w jasny 

sposób przedstawił skomplikowane działanie układu odpor-

nościowego. Przygotowaliśmy także publikację pomocną 

w usystematyzowaniu zaprezentowanych informacji. 

W listopadzie 2009 roku zorganizowaliśmy spotkanie prasowe 

poświęcone świadomości konsumenckiej Polaków oraz żyw-

ności funkcjonalnej pod tytułem „W gąszczu oświadczeń zdro-

wotnych i regulacji unijnych, czyli jak być świadomym kon-

sumentem i zdrowo jeść?”. Do podjęcia tego tematu skłoniły 

nas badania Europejskiej Rady Informacji o Żywności (Euro-

pean Food Information Council – EUFIC) , z których wynika, że 

tylko 14% konsumentów szuka na etykiecie informacji o war-

tościach odżywczych produktów spożywczych, a cały proces 

decyzyjny o zakupie wyrobu żywnościowego u statystycznego 

Polaka trwa zaledwie 28 sekund. Zaprosiliśmy do współpracy 

m.in. eksperta z dziedziny prawa żywnościowego, który przed-

stawił dziennikarzom informacje na temat nowych regulacji 

Unii Europejskiej, dotyczących spożywczych produktów funk-

cjonalnych oraz suplementów diety, a także wyjaśnił im defini-

cje oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych. 

„ŻYWNOŚĆ 
DLA ZDROWIA”
W ciągu roku wydajemy kilka nu-

merów biuletynu pod tytulem 

„Żywność dla zdrowia”, który skie-

rowany jest do środowiska me-

dycznego. Na łamach tego cza-

sopisma znajdują się artykuły po-

święcone zdrowiu, żywieniu i pro-

filaktyce. Autorzy – specjaliści 

z różnych dziedzin: medycyny, żywienia, mikrobiologii 

i technologii żywności – publikują artykuły edukacyjne skie-

rowane przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu 

i pediatrów. „Żywność dla zdrowia” to jedyny periodyk dla 

środowiska medycznego niemal w całości poświęcony ży-

wieniu i żywności. Jest dystrybuowany bezpośrednio do le-

karzy w nakładzie 19 000 egzemplarzy. W 2008 roku wy-

daliśmy także numer przeznaczony dla środowiska pie-

lęgniarek i położnych, poświęcony zagadnieniom do-

tyczącym odporności. Nakład wyniósł 10 000 egzemplarzy. 

Internetowe wydanie „Żywności dla zdrowia” jest dostępne 

na portalu Esculap.pl. 

DOBRA 
PRAKTYKA

ZAANGAŻOWANIE 
INTERESARIUSZY 
KLUCZEM 
DO SUKCESU
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ STRATEGII CSR 
WE WSZYSTKICH OBSZARACH UWZGLĘDNIA 
WSPÓŁDZIAŁANIE Z KLUCZOWYMI GRUPAMI 
INTERESARIUSZY.

Zasada współdziałania z kluczowymi interesariuszami dotyczy 

także naszej polityki w zakresie zdrowia i żywienia. Nie koncentru-

jemy naszych działań jedynie na konsumentach. Z informacją o na-

szych produktach chcemy docierać także do środowisk naukowych, 

lekarzy, dziennikarzy i pracowników Danone’a. Działając wspólnie 

możemy nie tylko wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, mamy 

też szansę zachęcić większą liczbę Polaków do tego, by dbali 

o zdrowie, stosowali zbilansowaną dietę i prowadzili aktywny tryb 

życia. Tym samym możemy lepiej wywiązywać się z zadań, które 

przed sektorem spożywczym stawia wiele międzynarodowych or-

ganizacji i instytucji, w tym Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, 

prowadząca szeroko zakrojone działania zmierzające do zapew-

nienia zdrowia, aktywności fizycznej i zrównoważonej diety konsu-

mentom na całym świecie. 

Zalecenia WHO dla sektora spożywczego dotyczą receptur pro-

duktów, prowadzenia odpowiedzialnego marketingu, dostarczania 

konsumentom zrozumiałej informacji na temat produktów oraz 

promowania zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. 

WARSZTATY DLA DZIENNIKARZY
W DANONE BARDZO DUŻĄ WAGĘ PRZYKŁADAMY DO DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ 
Z DZIENNIKARZAMI. TO ONI MOGĄ RAZEM Z NAMI BUDOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNĄ 
NA TEMAT ZDROWIA, ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.
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MATERIAŁY 
INFORMACYJNO-
-EDUKACYJNE
PRZYGOTOWUJEMY MATERIAŁY DLA LEKARZY, 
BY MOGLI DZIELIĆ SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ 
Z PACJENTAMI.

Magazyn „Żywność dla Zdrowia” nie jest jedyną inicjatywą Danone’a 

skierowaną do środowiska lekarzy. Ulotki, broszury i inne materiały 

poświęcone wzmacnianiu odporności, regulowaniu pracy układu po-

karmowego i żywieniu dzieci, informują o zdrowym stylu życia oraz 

prawidłowej diecie. Dostarczają też cennych wskazówek na temat 

tego, jak dbać o zdrowie. W materiałach można znaleźć odpowiedzi 

na wiele pytań. 

•  Dlaczego codzienne wspieranie odporności 

jest tak ważne dla zdrowia? 

•  Jak skutecznie dbać o pracę układu tra-

wiennego? 

•  Jakie produkty warto jeść, by każdego dnia 

spożywać odpowiednią ilość wapnia? 

•  Co można zrobić, aby zredukować podwyż-

szony poziom cholesterolu?

Ponieważ wychodzimy z założenia, że upowszechnianie wiedzy z za-

kresu żywności i żywienia wymaga współdziałania z wieloma środo-

wiskami, przekazaliśmy lekarzom pediatrom 280 000 opracowanych 

przez Instytut Matki i Dziecka siatek centylowych, służących do mo-

nitorowania rozwoju dziecka. Siatki były przeznaczone zarówno do 

stosowania w gabinecie lekarskim, jak i do samodzielnego używania 

w domu przez rodziców. Dzięki nim mogli oni 

ocenić wagę i wzrost dziecka. Od 2008 roku wy-

posażamy też przychodnie pediatryczne w kąciki 

dla dzieci. Specjalnie dla najmłodszych pacjen-

tów, w poczekalniach znalazły się stolik i koloro-

we krzesełka, a postać Danonka nie tylko bawiła 

dzieci, ale też prezentowała 12 zasad prawidło-

wego żywienia opracowanych przez Instytut

Matki i Dziecka. Przychodnie są zadowolone, że 

dzieci mają swój barwny kącik, gdzie mogą się po-

bawić lub porysować, czekając na wizytę u lekarza. 

Nawet na stronach internetowych poszczególnych 

placówek nasz kącik służył jako przykład tego, że 

przychodnia jest przyjazna dzieciom. 

Kontakty ze światem nauki dają nam pewność, że wszystkie in-

formacje żywieniowe i zdrowotne, które przekazujemy konsu-

mentom, lekarzom, dziennikarzom i pracownikom, są rzetelne, 

wiarygodne i poparte naukowymi dowodami. W listopadzie 2006 

roku zorganizowaliśmy „II Konwencję Probiotyczną”, w której 

wzięło udział 135 przedstawicieli różnych dziedzin nauki zwią-

zanych z probiotykami, między innymi mikrobiolodzy, immuno-

lodzy, lekarze i specjaliści ds. żywienia. Probiotykom był też 

częściowo poświęcony XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa

Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej w 2008 roku, któremu 

firma Danone udzieliła wsparcia. W roku 2009, jako producent 

Danacolu, wzięliśmy udział w dwóch wydarzeniach poświęco-

nych chorobom sercowo-naczyniowym. Uczestniczyliśmy 

w Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kar-

diologicznego i konferencji „Zakopiańskie Dni Kardiologiczne”. 

Dla 800 uczestników Dni Kardiologicznych przygotowaliśmy 

(w porozumieniu z Kliniką Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ekspertami In-

stytutu Żywności i Żywienia) broszurę „Cholesterol – cichy wróg. 

Diagnostyka oraz prewencja chorób sercowo-naczyniowych”. 

Znalazły się w niej publikacje czołowych polskich ekspertów, 

dotyczące m.in. roli steroli roślinnych w diecie czy zaleceń ży-

wieniowych w profilaktyce cholesterolowej. Nasza współpraca 

ze światem nauki służy także publikacjom naukowym i popu-

larnonaukowym – dla przykładu, w 2008 roku z naszym wspar-

ciem ukazała się książka „Successful aging through diet and 

healthful lifestyle” wydawnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego. Warto dodać, że Grupa DANONE w 2008 roku pod-

pisała 3-letni program współpracy ze Światową Organizacją 

Gastroenterologiczną, którego celem jest propagowanie wła-

ściwego sposobu odżywiania i dbania o zdrowie układu tra-

wiennego. Dodatkowo współpraca ma służyć również zbieraniu 

najnowszych doniesień naukowych, dotyczących wpływu odży-

wiania na zdrowie układu trawiennego oraz stworzeniu narzędzi 

edukacyjnych dla pracowników opieki zdrowotnej. W Polsce 

w ramach tego programu zorganizowaliśmy w październiku 

2008 roku, wspólnie z Polskim Towarzystwem Gastroenterolo-

gii, konferencję dla dziennikarzy zajmujących się tematyką 

zdrowotną („Optymalne zdrowie i żywienie”). Z kolei w 2009 roku 

poświęciliśmy uwagę tzw. zespołowi jelita draż-

liwego. Publikowaliśmy praktyczne informacje 

dotyczące tej dolegliwości, przeprowadziliśmy 

również badanie wśród lekarzy pokazujące 

wiedzę i postawy pacjentów związane z za-

burzeniami czynnościowymi układu tra-

wiennego. 

WSPÓŁPRACA ZE ŚWIATEM NAUKI
WSPÓŁPRACUJEMY Z EKSPERTAMI WIELU DZIEDZIN NAUKI.
WSPIERAMY BADANIA, KONFERENCJE I PUBLIKACJE NAUKOWE.

PROF. DR HAB. JADWIGA CHARZEWSKA
Instytut Żywności i Żywienia

Firma produkująca żywność jest zobowiązana do podnoszenia poziomu wiedzy konsumentów na tematy związane 

z żywieniem i zdrowiem. Edukacja działa bowiem na zasadzie kropli drążącej skałę – im więcej konsumenci będą 

wiedzieć na temat tego, jak dobrze i racjonalnie się odżywiać, tym ich dieta będzie korzystniejsza dla zdrowia. Dla-

tego tak ważne jest, by docierać do konsumentów wszystkimi możliwymi kanałami i mówić jednym głosem. Bar-

dzo istotna jest w tym względzie współpraca biznesu i nauki. Dobrym przykładem takiej współpracy jest badanie 

przeprowadzone przez ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka oraz z Instytutu Żywności i Żywienia we współpracy 

z firmą Danone, dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki bardzo do-

bremu dobraniu próby, na której przeprowadzono badanie oraz starannie opracowanej metodologii, osiągnięto rze-

telne dane, na podstawie których można wyciągać wnioski dla polskiej populacji dzieci w wieku przedszkolnym. 

Dzięki temu Danone nie tylko buduje na wynikach badania odpowiedzialną komunikację z konsumentami, ale może 

też na ich podstawie prowadzić skuteczne programy edukacyjne. 
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Pracownicy Działu Zapewnienia Jakości i Bezpieczeństwa 

Produktu, wyposażeni w latarki, mikroskopy, odczynniki i pro-

bówki, na co dzień robią wszystko, by wyroby Danone były 

smaczne, świeże, pachnące i bezpieczne. Sprawdzają, czy zo-

stały wyprodukowane ze zdrowych składników, czy są prawi-

dłowo przewożone, składowane i sprzedawane, a także czy 

smakują konsumentom. Prace Działu Jakości są skoncentro-

wane na trzech obszarach: procesie rozwoju produktu, moni-

torowania jakości produktu i potwierdzania wiarygodności 

zdrowotnej produktów. 

 Rozwój produktu. Na tym etapie często należy przeprowadzić 

audyt i zatwierdzić nowego dostawcę. Obszar ten obejmuje 

m.in. identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka. W branży prze-

twórstwa mlecznego istnieją cztery podstawowe grupy zagro-

żeń mogących mieć niekorzystny wpływ na jakość i bez-

pieczeństwo produktów. Pierwsza to zagrożenia mi-

krobiologiczne związane z obecnością w produkcie pleśni, 

drożdży lub niepożądanych bakterii. Druga grupa obejmuje 

zagrożenia wynikające z obecności zanieczyszczeń ciałami 

obcymi, a trzecia – substancjami chemicznymi. Czwarta, 

ostatnia grupa, to niebezpieczeństwo pojawienia się w pro-

duktach alergenów. Robimy wszystko, by naszych konsumen-

tów nie dotyczyło żadne z wymienionych zagrożeń. Każdy nowy 

składnik, który pojawia się w produktach Danone, każdy nowy 

dostawca czy proces produkcyjny, przechodzą proces oceny 

ryzyka, ustalenia metod ich redukcji, kontroli i nadzoru. 

 Monitorowanie jakości produktu. Naszym celem jest, aby 

konsument za każdym razem otrzymywał taki sam produkt, 

który musi być świeży i smakować tak samo. Dlatego moni-

torujemy produkcję na każdym jej etapie, a następnie spraw-

dzamy warunki transportu i składowania naszych wyrobów 

w magazynach oraz hurtowniach. Docieramy też do sklepów, 

gdzie kontrolujemy warunki higieniczne i temperaturę. Na 

opakowaniach naszych produktów można znaleźć m.in. in-

formację o tym, w jakiej temperaturze powinny być przecho-

wywane, aby zachowały wartości odżywcze i najwyższą ja-

kość do końca terminu przydatności do spożycia. 

 Potwierdzanie wiarygodności. Nasze oświadczenia zdrowot-

ne muszą być udokumentowane nie tyko testami klinicznymi, 

ale też badaniami potwierdzającymi zawartość konkretnego 

składnika wyrażoną w gramach, w mililitrach bądź też ilością 

bakterii. Badamy więc produkty w laboratoriach zakładowych 

pod względem mikrobiologicznym (żadna partia nie zostanie 

zwolniona do sprzedaży, jeśli wyniki nie będą zgodne z wyma-

ganiami). Monitorujemy też na bieżąco ilość bakterii w na-

szych produktach, np. Lactobaccillus casei w Actimelu czy Bi-

fidobacterim w Activii. 

Skuteczność naszych działań potwierdzają liczby – odsetek 

reklamacji jest bardzo niski. To zaledwie jedna reklamacja na 

ponad 3 000 000 opakowań! 

NASZE DZIAŁANIA
W ZAKRESIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
BY ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW, NIE WYSTARCZĄ NAWET NAJLEPSZE PROCEDURY,
NORMY I KONTROLA. POTRZEBNE JEST PODEJŚCIE SYSTEMOWE. 

DOBRA 
PRAKTYKA

365 DNI STARAŃ, CZYLI KLUCZ DO SUKCESU
Osiągnięcie najwyższej jakości produktów to dopiero pierwszy krok. Kolejny to utrzymanie jej i… doskonalenie. 

W walce o jakość i bezpieczeństwo produktów jesteśmy uparci, dlatego zdefiniowaliśmy zasady Programu 

Bezpieczeństwa Żywności, a nasze zakłady produkcyjne są audytowane zgodnie z międzynarodowymi stan-

dardami bezpieczeństwa żywności (Food Safety) przez American Institute of Banking International (AIB 

International). Audytorzy przyglądają się praktycznie wszystkiemu, co dzieje się w fabryce i może mieć wpływ 

na jakość naszych jogurtów i serków. Sprawdzają otoczenie fabryki, zabezpieczenia przed szkodnikami, prak-

tyki operacyjne personelu, stan higieny, stan maszyn i wiele innych czynników. Kontrolerzy działają w oparciu 

o wdrożone w naszej firmie tzw. skonsolidowane normy AIB, zawierające wszystkie normy i zasady, których 

powinniśmy przestrzegać, by nasze produkty były bezpieczne. Audyt jest zapowiadany z 24-godzinnym wy-

przedzeniem i trwa trzy dni. Połowę tego czasu audytor, wyposażony w lusterko i latarkę, spędza w fabryce za-

glądając do wszystkich, nawet najtrudniej dostępnych miejsc. Kolejne półtora dnia poświęca na sprawdzenie 

dokumentacji związanej z systemem HACCP, programem utrzymania czystości i szkoleniami dla pracowni-

ków. Ten sam audytor pojawia się w danej fabryce przez dwa, trzy lata. Dzięki temu łatwiej mu wskazać obszary 

wymagające poprawy i omawiać razem z nami możliwości rozwiązania pojawiających się problemów. Nasze 

starania dotyczące zapewniania jakości i bezpieczeństwa produktów procentują – w audytach otrzymujemy 

wysokie noty. W 2009 roku obie fabryki poprawiły swoje wyniki względem roku poprzedniego i osiągnęły naj-

wyższe poziomy excellence i superior. Bieruń otrzymał 895 punktów, a Warszawa 900 punktów na 1 000 możli-

wych. Audytorzy docenili m.in. nasz program utrzymania czystości, skuteczność wdrożonego programu bez-

pieczeństwa żywności, to, jak zapobiegamy zanieczyszczeniu żywności przez szkodniki, a także jak prze-

chowujemy surowce i postępujemy z nimi. Bardzo dobra ocena naszych fabryk przez audytorów jest po-

twierdzeniem zaangażowania całych zespołów w budowanie wysokiego standardu bezpieczeństwa. 

W Danone wiemy, że aby utrzymać standardy jakości i bezpieczeństwa na wysokim poziomie, trzeba o nie dbać 

365 dni w roku. I to nie tylko w fabrykach. Od kilku lat audyty AIB są również przeprowadzane w centrach dys-

trybucyjnych. Centra w Chorzowie w Błoniach osiągnęły bardzo dobry wynik – excellence, otrzymując odpo-

wiednio 865 i 855 punktów. Tym samym potwierdziły, że poziom higieny, nadzór nad HACCP i troska o bez-

pieczeństwo produktu są na najwyższym poziomie.
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KARTA JAKOŚCI 
DANONE’A
NASZE PRODUKTY STANOWIĄ ODPOWIEDŹ 
NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. 
NIE ZAPOMINAMY PRZY TYM O ICH JAKOŚCI. 
CHCEMY, BY BYŁA JAK NAJWYŻSZA. 
ZAWSZE I WSZĘDZIE. 

We wszystkich fabrykach Danone’a na świecie obowiązuje 

Karta Jakości Danone’a, wyznaczająca najwyższe standardy 

dotyczące bezpieczeństwa i jakości naszych produktów. By je 

spełnić, już w 1998 roku wdrożyliśmy w naszej firmie system 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analiza Za-

grożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). System ten umożli-

wia identyfikowanie i nadzorowanie tych punktów procesu 

produkcyjnego, które – jeśli byłyby pozbawione kontroli – mo-

głyby stworzyć nieakceptowane w firmie ryzyko dla jakości 

i bezpieczeństwa naszych produktów. Dzięki systemowi 

HACCP możemy skutecznie zapobiegać zagrożeniom wyni-

kającym z możliwości dostania się do naszych produktów 

pleśni, drożdży, bakterii, substancji chemicznych (od środ-

ków dezynfekujących po dioksyny), a także ciał obcych. Wdro-

żyliśmy też w naszej firmie Zintegrowany System Za-

rządzania, w skład którego weszły m.in. międzynarodowe 

normy jakościowe ISO 22000:2005 , ISO/TS 22002-1, a także 

system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. Jako 

firma odpowiedzialna, Danone wykracza jednak poza ogólnie 

przyjęte normy dotyczące bezpieczeństwa oraz jakości pro-

duktów i tworzy własne. Stworzony w naszej firmie specjalny 

program dotyczący jakości, bezpieczeństwa produktu 

i ochrony środowiska – Danone Quality, Safety & Environ-

ment (DQSE) – obejmuje wszystkich naszych dostawców 

mleka. Zapewnia nadzór nad jakością przez cały czas po-

wstawania produktu: od gospodarstwa, z którego pochodzi 

mleko aż po fabrykę. Dzięki temu zarówno firma, jak i ho-

dowcy mają pewność, że konsumentom dostarczane są pro-

dukty z mleka najwyższej jakości, którego pochodzenie i wa-

runki wytwarzania są w pełni znane oraz zgodne z prze-

pisami.

ZOFIA ORATOWSKA
Dyrektor Działu Zapewnienia Jakości i Bezpieczeństwa Produktu, Danone

W Danone odpowiadam za stałą, wysoką jakość naszych produktów wytwarzanych zgodnie 

z polityką Grupy DANONE, z zasadami Karty Jakości Danone i z uwzględnieniem lokalnych 

przepisów prawnych. Początki były trudne. Podejście do jakości zmieniało się i rozwijało 

razem z firmą. Za przykład niech posłuży zmiana nazwy działu. Początkowo była to Kon-

trola Jakości, potem Zarządzanie Jakością, a dziś – Dział Zapewnienia Jakości i Bezpie-

czeństwa Produktu. Ta nazwa oddaje kompleksowe podejście Danone’a do jakości i kładzie 

nacisk na bezpieczeństwo. Masowa produkcja i postępująca globalizacja sprawiają bo-

wiem, że coraz bardziej musimy być skoncentrowani na bezpieczeństwie żywnościowym 

naszych wyrobów. W tym celu wprowadzamy kolejne systemy – narzędzia, które umożliwia-

ją nam realizację naszych zadań, gwarantując zapewnienie jakości w całym procesie pro-

dukcji – „od pola do stołu”. Tworzymy też zmotywowany, zaangażowany i odpowiedzialny 

zespół. To właśnie od ludzi i ich świadomości dotyczącej tworzenia jakości na każdym sta-

nowisku zależy bezpośrednio jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. 

„ODKRYWANIE JAKOŚCI NIEZNANEJ”

DOBRA 
PRAKTYKA

Pod takim hasłem odbył się w 2009 roku Dzień Jakości, w czasie któ-

rego wszyscy chętni pracownicy mogli poznać rolę jakości i bezpie-

czeństwa produktu na każdym etapie działalności firmy. Na początku 

„zwiedzania” każdy otrzymał mapkę i kartę potwierdzającą zdobycie 

wiedzy na każdym kolejnym stanowisku. Uczestnicy, którzy wykazali 

się wiedzą ze wszystkich stanowisk, dostali dyplom znajomości zasad 

bezpieczeństwa żywnościowego. Mogli też wziąć udział w losowaniu 

nagród. Zaskoczeniem dla odwiedzających była ogromna liczba na-

szych dostawców i ich rozmieszczenie na mapie Polski i świata, a su-

rowce to przecież dopiero pierwszy krok w procesie produkcji. 

Kolejnym etapem jest proces technologiczny, inny dla każdego rodzaju 

produktu. Za przykład posłużył proces produkcji Actimela oraz Activii. 

Za pomocą przedmiotów codziennego użytku, takich jak sitka, szyb-

kowar oraz gąsior, wyjaśnialiśmy zawiłości procesu produkcji i rolę ja-

kości. Każdy mógł obejrzeć laseczki L.Casei i przekonać się, jak wiele 

analiz mikrobiologicznych trzeba przeprowadzić, by potwierdzić naj-

wyższą gwarantowaną jakość produktu. Kolejne stanowisko zostało 

poświęcone pakowaniu naszych wyrobów. Dużym powodzeniem cie-

szyła się tzw. sala tortur, gdzie można było zobaczyć, jak testujemy 

i kontrolujemy opakowania. W dalszej części wycieczki była mowa 

m.in. o konieczności zachowania łańcucha chłodniczego od momentu 

wyprodukowania wyrobu do chwili, gdy trafi on do konsumenta. 
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NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
WOBEC DOSTAWCÓW
BEZ DOBRYCH RELACJI Z DOSTAWCAMI, OPARTYCH NA WZAJEMNYM SZACUNKU I ZAUFANIU, 
NIE MOGLIBYŚMY DOSTARCZAĆ KONSUMENTOM PRODUKTÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

Produkcja bezpiecznych wyrobów mleczarskich najwyższej ja-

kości zależy nie tylko od zasad i procedur wprowadzonych 

w naszych zakładach, ale również od tego, czy przestrzegają 

ich nasi dostawcy. Chcąc dostarczać konsumentom zdrowe 

i pożywne produkty, musimy ciągle dbać o wysokie standardy 

produkcji surowców i wyrobów opakowaniowych. Każdy z do-

stawców, z którym, współpracujemy, jest zobowiązany speł-

niać określone przez Danone’a wymogi dotyczące jakości, 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz przestrzegać pod-

stawowych zasad ustalonych przez Międzynarodową Organi-

zację Pracy. By pomóc dostawcom w spełnianiu naszych ocze-

kiwań, kierujemy do nich wiele programów wspierających ich 

rozwój. Dostawcy mleka mogą liczyć na fachowe porady zoo-

techników i rzetelną ocenę surowca dokonywaną w niezależ-

nym laboratorium. Niejednokrotnie udzielamy im pomocy fi-

nansowej na modernizację i rozwój gospodarstw. Dzięki temu, 

że od naszych dostawców nie tylko wymagamy, ale też staramy 

się im pomagać, budujemy z nimi trwałe i długoterminowe re-

lacje oparte na lojalności. Widząc w nas solidnego i odpowie-

dzialnego partnera, dostawcy często wykraczają poza stan-

dardowe ramy współpracy, dzieląc się z nami swoją wiedzą 

i doświadczeniem, co niejednokrotnie skutkuje nowymi i cie-

kawymi pomysłami. Przykład? Jeden z naszych dostawców 

miał bardzo wielki wkład w optymalizację procesu produkcji 

i dostarczania butelek do fabryki w Bieruniu oraz we wdraża-

niu projektu redukcji wagi butelki Actimela. Dzięki temu mo-

żemy teraz lepiej chronić środowisko naturalne. 

RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ
Z punktu widzenia odpowiedzialnej firmy ważny jest fakt, jak 

funkcjonują jej partnerzy biznesowi w całym łańcuchu warto-

ści, w tym dostawcy. Zdając sobie sprawę z tego, że na poziom 

odpowiedzialności firmy Danone wpływa także i to, z kim 

współpracujemy, prowadzimy u naszych dostawców nie tylko 

audyty jakościowe, ale sprawdzamy także, czy przestrzegają 

oni ustalonych zasad społecznych i środowiskowych. Od stycz-

nia 2006 roku realizowany jest w Polsce, podobnie jak w innych 

jednostkach Danone na świecie, program Respect. Jego fun-

damentem jest zbiór Podstawowych Zasad Społecznych uchwa-

lonych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Regulują one 

kwestie związane z pracą dzieci, dyskryminacją w miejscu pra-

cy, wolnością stowarzyszeń, bezpieczeństwem w miejscu za-

trudnienia czy maksymalną liczbą godzin pracy. Podczas wizyt 

u dostawców pracownicy Danone przeprowadzają audyt zwra-

cając uwagę na kwestie socjalne i sprawdzają, na ile zasady 

ustalone przez Międzynarodową Organizację Pracy są prze-

strzegane u naszych dostawców – od pojedynczych farm aż po 

wielkie koncerny mleczarskie. By sprawdzić, czy nie dochodzi 

do łamania praw pracowniczych, zbieramy informacje, spraw-

dzamy warunki pracy, stan higieny i notujemy wypowiedzi pra-

cowników. O naszej współpracy z dostawcami na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego piszemy w rozdziale „Środowisko”.

DOBRA 
PRAKTYKA

ARTUR JANKOWSKI
Dyrektor Działu Zakupów, Danone

W Danone stawiamy na budowę długotrwałych relacji z dostawcami. Celem jest wspólne tworzenie wartości dla konsu-

mentów i wzajemny rozwój. Nasza współpraca oparta jest na jasnych, klarownych i zrozumiałych dla obu stron zasadach. 

Zostały one spisane w Kodeksie Etycznym Danone oraz dokumentach regulujących kwestie socjalne i środowiskowe. Ko-

deks Etyczny pokazuje wszystkim pracownikom naszej firmy, jak zachowywać się wobec naszych interesariuszy, w tym do-

stawców. Zasady socjalne są gwarancją tego, że nasi dostawcy nie łamią praw pracowniczych, praw człowieka, norm spo-

łecznych i nie dopuszczają się w tym zakresie żadnych wykroczeń. Z kolei zasady środowiskowe pomagają nam prowadzić 

działalność z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i efektywnie ograniczać negatywny wpływ naszego funkcjono-

wania na przyrodę. Zasady te dotyczą wszystkich dostawców: mleka, surowców, opakowań oraz dóbr i usług. Odpowie-

dzialność Danone za tworzenie długotrwałych relacji z dostawcami i za ich rozwój przejawia się każdego dnia, w co-

dziennej pracy Działu Zakupów, dlatego pełna nazwa naszego zespołu w języku angielskim brzmi „Sourcing and Supplier 

Development”. Razem z dostawcami planujemy przyszłość, wymieniamy się informacjami, wspólnie realizujemy projekty 

oparte na zasobach wiedzy Danone’a i dostawców. Przeprowadzamy u naszych partnerów audyty, aby zapewnić naszym 

konsumentom najwyższą jakość produktów oraz by mieć pewność, że wszystkie opisane powyżej zasady są przestrzega-

ne. Jednocześnie wskazujemy dostawcom obszary wymagające poprawy i zapewniamy im wsparcie w dostosowaniu się 

do naszych wymagań. Ważne jest też dla nas, aby dostawcy dzielili się z nami swoją wiedzą i pomysłami na rozwój naszych 

produktów, współtworzyli je. To tworzy sytuację win-win – wszyscy możemy się rozwijać z pożytkiem dla naszych firm i dla 

konsumentów. 
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JAK ANGAŻUJEMY 
DOSTAWCÓW
TROSKA O NAJWYŻSZĄ JAKOSĆ PRODUKTÓW 
DANONE ZACZYNA SIĘ U NASZYCH 
DOSTAWCÓW.

Współpracujemy z nimi na ściśle określonych, przejrzystych 

i partnerskich zasadach, stale dążąc do poprawy standardów 

jakości. Doskonale wiemy, że bez zaangażowania dostawców 

w ten proces, nasz sukces nie byłby możliwy. Na naszą współ-

pracę z dostawcami w dziedzinie jakości składają się następu-

jące elementy: 

•  Regularne audyty planowane, przeprowadzane zgodnie 

z planem audytów u każdego dostawcy; 

•  Audyty problemowe, przeprowadzane wtedy, gdy u danego 

dostawcy zaobserwujemy problemy jakościowe lub tech-

niczne. Kontrola zespołu audytorskiego jest wówczas ukie-

runkowana tematycznie, w zależności od zakresu za-

istniałych problemów i dotyczy tylko części punktów, które 

zwyczajowo są weryfikowane podczas audytu planowanego; 

•  Bilans jakości, sporządzany dla wszystkich dostawców prio-

rytetowych, czyli podstawowych dostawców surowców i opa-

kowań, których wyroby mają znaczący wpływ na jakość i bez-

pieczeństwo produktów Danone. Bilans jest sporządzany raz 

na kwartał przez Dział Zapewnienia Jakości i Bezpieczeń-

stwa Produktu, a następnie przekazywany do Działu Zaku-

pów; 

•  Spotkania jakościowe, których częstotliwość jest ustalana 

w zależności od typu dostawcy i wagi problemów, nie rza-

dziej jednak niż raz do roku;

•  Bieżąca współpraca techniczna, czyli wizyty techniczne do-

stawcy w fabryce Danone’a w przypadku zastrzeżeń ja-

kościowych, reklamacji lub modyfikacji technicznych do-

starczanego surowca albo opakowania. 

Dla dostawców, którzy nie spełnią naszych wymagań jakościo-

wych, nie ma taryfy ulgowej. W przypadku kryzysu wywołanego 

złą jakością surowca albo opakowania, współpraca z danym 

dostawcą jest natychmiast zawieszana. W określonym czasie 

dostawca zobowiązany jest do usunięcia przyczyn wystąpienia 

kryzysu, a potem musi przejść jeszcze raz całą procedurę za-

twierdzającą. Powtórne dostawy odbywają się pod szczegól-

nym nadzorem jakościowym.

W POSZUKIWANIU 
INNOWACJI
W Danone wciąż poszukujemy rozwiązań, dzięki którym nasze 

produkty mogłyby być jeszcze atrakcyjniejsze dla konsumen-

tów. Zastanawiają się nad tym nie tylko pracownicy z działów 

Marketingu, Badań i Rozwoju oraz Zapewnienia Jakości i Bez-

pieczeństwa Produktu, ale także nasi dostawcy. Co dwa, trzy 

lata spotykamy się z nimi podczas Dnia Innowacji – specjalnego 

wydarzenia obfitującego w prezentacje i wystawy. Jest on orga-

nizowany przez Danone po to, by umożliwić naszym dostawcom 

opakowań i surowców prezentację nowych rozwiązań i nowa-

torskich pomysłów dotyczących naszych produktów. Dzień 

Innowacji umożliwia szybką i bezpośrednią wymianę pomysłów, 

wiedzy i kreatywnych rozwiązań między dostawcami a zaintere-

sowanymi działami Danone. W ten sposób przyczynia się do 

rozwoju naszych marek, budowy trwałych relacji między Danone 

a dostawcami firmy i w efekcie – do zwiększenia poziomu 

sprzedaży dzięki wdrożonym innowacjom. Nie poprzestajemy 

jednak na tym. Każdego roku spotykamy się też z dostawcami 

w mniejszym gronie, w siedzibie naszej firmy. Nasi goście mogą 

również wtedy przedstawić pracownikom działów Badań i Roz-

woju, Zakupów i Marketingu oraz inżynierom ds. rozwoju opa-

kowań swoje pomysły dotyczące doskonalenia poszczególnych 

produktów Danone.   

DOBRA 
PRAKTYKA

KODEKS ETYCZNY 
ZAKUPÓW
Obowiązująca w całej grupie strategia zakupowa wyznacza dla Działu 

Zakupów działania w pięciu obszarach: jakość i bezpieczeństwo, in-

nowacje, szybkie działanie, zabezpieczenie oraz zarządzanie koszta-

mi i kapitałem pracującym. W każdym z nich pracownicy Działu 

Zakupów są zobowiązani do przestrzegania jasno określonych norm 

etycznych, spisanych w Kodeksie Etycznym Danone. Obowiązują one 

także każdego pracownika Danone’a, zaangażowanego w działania 

związane z zaopatrzeniem. Nadrzędnymi zasadami są dyscyplina, 

przejrzystość, przestrzeganie przepisów ustawowych oraz wykonaw-

czych. Kodeks zobowiązuje pracowników do uczciwego, odpowie-

dzialnego i profesjonalnego zachowania zapewniającego m.in. za-

dowolenie klientów, uczciwe relacje z dostawcami i klientami oraz 

brak dyskryminacji w relacjach z osobami trzecimi. To oznacza 

np. przejrzyste zasady zapraszania do przetargów oraz zagwaranto-

wanie uczciwego traktowania wszystkich dostawców, np.: przekazy-

wanie tych samych informacji i instrukcji, zapewnienie równego trak-

towania w procesie wyboru i wybór według jasnych i obiektywnych 

kryteriów. Kodeks jasno określa, co należy zrobić w sytuacji konfliktu 

interesów, czyli gdy na decyzję lub ocenę pracownika mogą mieć 

wpływ pośrednie lub bezpośrednie związki z dostawcą. Porusza też 

kwestie związane z nieuczciwymi praktykami handlowymi czy działa-

niami o charakterze korupcyjnym.

DOBRA 
PRAKTYKA

BRONISŁAW TABISZ
Właściciel Spółki Agro-TAK, Zagrodno 

Wielkim plusem współpracy z Danone jest fakt, że jest to firma przewidywalna. To pozwala 

właścicielowi gospodarstwa rolnego zaplanować jego rozwój i konsekwentnie ten plan re-

alizować. 40% naszych przychodów to sprzedaż do Danone. Wsparcie firmy najbardziej od-

czuliśmy w początkowym, a więc bardzo trudnym okresie funkcjonowania naszego go-

spodarstwa. Teraz nasze kontakty można określić jako partnerskie, właściwie koleżeńskie. 

Dla mnie oznacza to, że kolega koledze może zwrócić uwagę, jeśli coś jest nie tak, nawet 

jeśli ta uwaga jest przykra. 
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PRZEMEK POKORSKI
Dyrektor Sprzedaży, Danone

Współpraca Danone’a z klientami opiera się na czterech fundamentalnych wartościach: szacunku, uczciwości, przejrzy-

stości i bliskości. Pracownicy Działu Sprzedaży dążą do tego, by wcielać te wartości w życie w codziennej pracy. Szacunek 

to dla nas przede wszystkim uznanie prawa każdego z naszych partnerów handlowych do prowadzenia swojego biznesu 

i  znalezienia dla siebie miejsca na rynku. Dlatego z równą powagą traktujemy wszystkich naszych klientów: duże sieci de-

taliczne, małe sklepy, hurtownie. W przypadku dużych sieci staramy się zrozumieć ich strategię oraz model biznesowy, by 

dopasować nasze działania do ich potrzeb rynkowych i rowijać się w oparciu o wspólne elementy naszych strategii. Mniej-

szym klientom pomagamy w rozwijaniu ich biznesu, głównie poprzez wspieranie ich naszą wiedzą, by budować kategorię 

nabiału. Dzięki temu mogą lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów. Uczciwość to przede wszystkim działanie w 100% 

zgodne z istniejącym prawem, ale też zasadami moralnymi i uczciwej konkurencji. Uczciwość to także bycie fair wobec 

partnerów, a to oznacza dla nas otwarte mówienie, co mogą osiągnąć dzięki współpracy z nami. Nie chcemy tworzyć nie-

realnych oczekiwań, które w przyszłości mogłyby stać się źródłem frustracji i rozczarowania. Przejrzystość to określenie 

jasnych i zrozumiałych zasad regulujących wszystkie obszary współpracy z klientami, jak np. sposób udzielania wsparcia 

przez Danone. Wreszcie bliskość to dążenie do bezpośredniej współpracy z każdym klientem – jak to tylko możliwe. W przy-

padku dużych sieci staramy się blisko współpracować z odpowiednimi funkcjami, by szybciej zrozumieć i rozwiązać pro-

blemy. Nasza działalność w różnych obszarach CSR zdecydowanie pomaga w budowaniu dobrych relacji z klientami. Jest 

ona integralną częścią strategii Danone’a i bardzo często jest brana pod uwagę przy całościowej ocenie naszej firmy przez 

klientów. Każdorazowo, kiedy nasi klienci zgłoszą gotowość i chęć, jesteśmy bardzo otwarci, by rozwijać współpracę z nimi, 

także w obszarach zaangażowania społecznego i ochrony środowiska. To dodatkowo pozwala nam zacieśniać relacje i bu-

dować wzajemne zaufanie.

WSPIERAMY 
ROZWÓJ DZIECI
W Danone przykładamy bardzo dużą wagę do promowania ak-

tywności fizycznej wśród naszych konsumentów. Ten cel przy-

świecał nam także, kiedy w 2009 roku rozpoczęliśmy akcję 

„Wspierajmy rozwój naszych dzieci”. Wspólnie z pozostałymi 

spółkami Grupy DANONE w Polsce (Żywiec Zdrój i Nutricia), 

a także z jedną z sieci detalicznych,  postanowiliśmy wykorzy-

stać popularność rozgrywek Danone Nations Cup, by pomóc 

uczniom szkół podstawowych w realizacji ich sportowych ma-

rzeń. W czasie trwania rozgrywek, przez sześć tygodni, 1% ze 

sprzedaży produktów wybranych marek – Actimel, Żywiec Zdrój 

i BoboVita – przeznaczaliśmy na zakup sprzętu sportowego dla 

lokalnych szkół. Robiąc zakupy, konsumenci mogli wesprzeć 

rozwój fizyczny dzieci w najbliższej okolicy. W akcji wzięło udział 

79 hipermarketów naszego partnera. Wsparliśmy 73 szkoły 

podstawowe zlokalizowane w ich pobliżu, przekazując im w su-

mie 86 217 złotych na realizację sportowych marzeń uczniów. 

Ze względu na społeczny sukces akcji, wspólnie z naszym klien-

tem, zdecydowaliśmy się na jej kontynuację w kolejnych latach 

i na stałe wpisaliśmy ją w kalendarz wydarzeń w obu firmach.

DOBRA 
PRAKTYKA

ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ
ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE TO PODSTAWA DZIAŁANIA W DZIALE SPRZEDAŻY.

Handlowcy Danone’a to często jedyni przedstawiciele firmy, 

z którymi bezpośrednio stykają się nasi klienci, więc to wła-

śnie od nich zależy, jak będziemy odbierani przez naszych 

partnerów. Chcemy, by nasi klienci byli pewni, że Danone to 

firma i marka godna zaufania, oferująca dobre produkty 

w atrakcyjnych cenach i z odpowiednim wsparciem sprzedaży. 

Dlatego przykładamy dużą wagę do tego, by pracownicy Dzia-

łu Sprzedaży uważnie słuchali klientów i starali się im poma-

gać. By wracali do firmy z wiedzą, czego oczekuje od nas ry-

nek. Tylko wówczas będziemy mogli owocnie i efektywnie od-

powiadać na oczekiwania naszych partnerów w biznesie, do-

stosowując do nich filozofię naszego działania, a także obo-

wiązujące w Danone struktury, procedury i procesy. 

Niejednokrotnie sięgamy po innowacyjne rozwiązania, za-

równo dotyczące produktów, jak i metod współpracy z klien-

tami. Chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą, np. poprzez 

szkolenia produktowe, wsparcie nowatorskich metod eks-

pozycji produktów, czy pomoc w zarządzaniu kategorią. Wie-

my, że nie możemy działać inaczej, jeśli 

dla naszych klientów chcemy być wia-

rygodnym dostawcą. 
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DANONKI – AKCJA INNA NIŻ WSZYSTKIE
Realizacja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oznacza dla nas poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań łączących biznes ze sprawami 

społecznymi i przynoszących korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Oto przykład jednej z wielu akcji: w Bielsku od 15 do 20 

czerwca 2009 roku przy zakupie Danonków konsument otrzymywał zaproszenie do przychodni, gdzie mógł zbadać, czy jego dziecko ma 

prawidłową postawę. Wybraliśmy przychodnie leżące w pobliżu sklepów, w których konsumenci zrobili zakupy. W każdej nawiązaliśmy kon-

takt z lekarzem pediatrą i przekonaliśmy go do naszej akcji. Badania odbyły się w dwóch turach – 22 i 23 czerwca. W sumie przebadanych 

zostało czterdzieścioro dzieci. Korzyść z akcji dla firmy to zwiększenie sprzedaży Danonków w czasie jej trwania, a przebadanie dzieci to 

dla nich i dla ich rodziców rzecz bezcenna.   

DOBRA 
PRAKTYKA

PROJEKT
IKONIZACJA
Asortyment świeżych produktów mlecznych oferowanych 

przez Danone’a i inne firmy  na rynku jest bardzo szeroki. 

Konsumenci mogą wybierać spośród wielu jogurtów,  serków, 

deserów i innych produktów o różnorodnych smakach. Pojawia 

się też wciąż nowy asortyment, zmienia się wielkość opako-

wań, a do tego organizowane są liczne promocje. Nic więc 

dziwnego, że w takim bogactwie oferty niektórzy konsumenci 

czują się zagubieni. Dlatego chcemy pomóc im w wyborze po-

przez wizualne usystematyzowanie produktów w sklepach. 

Temu właśnie służy projekt Ikonizacja, realizowany przez 

Dział Zarządzania Kategoriami wspólnie z poszczególnymi 

sieciami handlowymi. Dzięki wizualnemu podziałowi produk-

tów na odpowiednie segmenty, zaznaczone np. odmiennymi 

kolorami czy ikonami, konsumenci mogą łatwiej dokonywać 

wyboru produktów. Przede wszystkim pozwala im to zobaczyć, 

jak szeroką i różnorodną kategorią są świeże produkty mlecz-

ne. Kolorowa wizualizacja „ociepla” też zimne sklepowe alejki 

ciągnące się między chłodziarkami. Korzystają na tym nie tyl-

ko kupujący, ale też nasi partnerzy, bo konsumenci robią bar-

dziej zróżnicowane i większe zakupy.

DOBRA 
PRAKTYKA

NOWA JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTÓW
W DANONE STALE SZUKAMY SPOSOBÓW NA PODNOSZENIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW. 

W 2007 roku zaczęliśmy sukcesywnie zmieniać system obsługi 

klientów z „vansellingu” na „preselling”. „Vanselling” to system 

sprzedaży bezpośredniej zakładający, że kierowca-sprzedawca jest 

jednocześnie przedstawicielem handlowym i dostawcą. Z kolei „pre-

selling” wprowadza rozdział funkcji sprzedażowych i dostaw. Dzięki 

temu, że sprzedaż należy do obowiązków przedstawiciela handlo-

wego, a dostawą następnego dnia zajmuje się kierowca-dostawca,  

„preselling” pozwala być bliżej klientów, z atrakcyjniejszą ofertą do-

pasowaną do ich potrzeb. Pilotażowo „preselling” wprowadziliśmy 

w sierpniu 2007 roku w Kielcach i od tego czasu obejmujemy tym 

systemem kolejne lokalizacje. By poprawić jakość obsługi tzw. 

klientów nowoczesnych, czyli dużych sieci detalicznych, w 2008 roku 

powołaliśmy w Danone dwa Zespoły Klienckie. Ich celem jest lepsze 

zrozumienie poszczególnych klientów, współpraca wielofunkcyjna, 

a także skoncentrowanie się na projektach związanych z rozwojem 

i zarządzaniem kategorią w sieciach handlowych oraz lepsze po-

znanie potrzeb kupujących. Ponadto, w październiku 2008 roku, 

w Dziale Sprzedaży dynamicznie rozwinęła się też struktura, którą 

tworzy zespół specjalistów zajmujących się procesami zarządzania 

kategorią. Zespół nazywa się CatMan, a nazwa ta pochodzi od an-

gielskich słów oznaczających zarządzanie kategorią, czyli Category 

Management.  Do jego zadań należy rozwój całej kategorii świeżych 

produktów mlecznych, a więc kwestie związane z doborem asorty-

mentu, ustawieniem produktów na półce i promocją. Na czym to po-

lega? Pracownicy zespołu najpierw zbierają dane sprzedażowe z da-

nej sieci, a następnie na ich podstawie przeprowadzają szczegółową 

analizę i przygotowują rekomendacje. Analizowane są ogólne dane 

dotyczące całej kategorii świeżych produktów mlecznych i dane do-

tyczące poszczególnych segmentów, jak jogurty naturalne, owoco-

we, itd. Jest to bardzo czasochłonny proces, pomaga nam jednak 

w zdobyciu dużej wiedzy o kliencie i jego potrzebach. Dzięki temu 

możemy łatwiej sprostać wymaganiom naszych klientów, budować 

wzajemne zaufanie i efektywniej pomagać im w prowadzonym biz-

nesie. Przykładem takiej pomocy jest między innymi projekt Ikoniza-

cja.  

LEPSZA JAKOŚĆ 
DZIĘKI LOGISTYCE
BY ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ NASZEJ PRACY NA 
RZECZ KLIENTÓW, WPROWADZILIŚMY W DANONE 
SPECJALNĄ STRUKTURĘ NAZYWANĄ SLOT.

Skrót SLOT pochodzi od słów Sales Logistics Operations Team 

i oznacza zespół zajmujący się logistyką operacyjną sprzedaży. 

Do jego najważniejszych zadań należy organizacja dostaw to-

waru do klientów na tzw. platformach, czyli w punktach, w któ-

rych przeładowywany jest towar. Pomysł powołania nowej 

struktury zrodził się w 2008 roku i był skutkiem rozgraniczenia 

w naszej firmie funkcji sprzedażowych i dostawczych poprzez  

wprowadzenie systemu „presellingowego”. Jednego dnia 

klientów odwiedza przedstawiciel handlowy Danone’a, który 

zbiera od nich zamówienia, ale też dba o efektywną współ-

pracę i aktywną sprzedaż, czy wprowadza na półkę nowe pro-

dukty. Następnego dnia zamówienie jest realizowane przez 

naszego dostawcę. SLOT został powołany, by usprawnić do-

stawy na terenach objętych projektami „presellingowymi”. 

Obecnie naszym największym wyzwaniem jest optymalizacja 

całego procesu dostaw do klientów, m.in. poprzez ogranicze-

nie czasu porannego załadunku towaru na samochody do-

stawcze. Chcemy też zminimalizować dzienne i tygodniowe 

przebiegi kilometrowe tras, a co za tym idzie zaoszczędzić 

czas i chronić środowisko naturalne. 

RYNEK 81
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STRATEGIA I CELE NA PRZYSZŁOŚĆ
CHCEMY, BY KONSUMENCI ZNALI NASZE PRODUKTY, UFALI IM I POLECALI, JAKO WSPIERAJĄCE ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE. 

Zależy nam na tym, aby nasze produkty miały odpowiednie 

profile żywieniowe i wspierały prawidłowe odżywianie. By zre-

alizować ten cel, sformułowaliśmy nową strategię w zakresie 

zdrowia i żywienia. Nazwaliśmy ją Wiarygodne Zdrowie (Cre-

dible Health). Chcemy dzięki niej dzielić się z naszymi konsu-

mentami wiedzą i danymi naukowymi, ale także zaufaniem, 

jakie mamy do naszych marek. Zauważyliśmy bowiem, że co-

raz więcej firm usiłuje nadawać znaczenie zdrowotne swoim 

produktom, i to nawet tym, które wcześniej nigdy nie miały 

„zdrowotnego wizerunku”. W efekcie konsumenci stają się za-

gubieni w ilości i podobieństwie zalet zdrowotnych produktów, 

niejednokrotnie wcale nie mając pewności co do rzetelności 

zapewnień producentów. Dlatego nowa strategia, której naj-

ważniejszym celem jest sprawienie, by nasze marki stały się 

ikonami wartości zdrowotnych, opiera się na dwóch filarach: 

wzmacnianiu wiarygodności produktów i propagowaniu ży-

wienia funkcjonalnego. 

Wzmacnianie wiarygodności produktów. Chcemy, aby nasi 

konsumenci, liderzy opinii, pacjenci znali nasze produkty, ufa-

li im i rekomendowali je innym. W tym celu zamierzamy m.in. 

wypracować nowe sposoby wykorzystywania naszej wiedzy 

naukowej w komunikacji do najważniejszych grup naszych in-

teresariuszy. Planujemy również tworzyć sieć Ambasadorów 

Marki, a zaczęliśmy od wewnątrz, czyli od wszystkich ludzi 

Danone’a. W następnej kolejności chcemy zaangażować w ten 

proces inne grupy inetersariuszy: klientów i aktywnych kon-

sumentów, dostawców, naukowców, dziennikarzy, a także zna-

ne i lubiane osoby, z których zdaniem liczą się Polacy. 

CEL: Chcemy, by konsumenci, pacjenci i liderzy opinii znali 

nasze marki funkcjonalne, wierzyli w ich działanie i poleca-

li je innym. 

Żywienie funkcjonalne. Przyjęta strategia zakłada wzmoc-

nienie pozycji naszych marek poprzez poprawę wszystkich 

elementów ich tożsamości, a zatem tych cech, które pozytyw-

nie wyróżniają je na tle konkurencji. Zakłada to m.in. opraco-

wanie profili żywieniowych określających pożądane wartości 

odżywcze dla wszystkich produktów Danone już na etapie ich 

tworzenia. Istotnym elementem jest też informowanie konsu-

mentów o cechach i działaniu naszych produktów funkcjonal-

nych.

CEL: Chcemy, aby produkty Danone miały dobre profile ży-

wieniowe, czyli dostarczały konsumentom istotne składniki 

odżywcze w odpowiednich proporcjach. Chcemy też, by nasi 

konsumenci, dzięki rzetelnym informacjom, bardziej świa-

domie korzystali z prozdrowotnych wartości produktów 

funkcjonalnych – zarówno dziś obecnych na rynku (Actimel, 

Activia, Danacol, Danonki), jak i wprowadzanych na rynek 

w przyszłości.
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PODZIĘKOWANIA
Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, powstała dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Nie tylko pracowników i współpracowników Danone’a, ale też osób spoza firmy. 
Dziękuję wszystkim, którzy udzielili nam wypowiedzi, podzielili się z nami wiedzą i doświadczeniem, służyli radą i dobrym słowem, a także 
wskazywali mocne oraz słabe strony raportu, pomagając w nadawaniu mu coraz pełniejszego kształtu. W szczególności pragnę podziękować 
(w kolejności alfabetycznej): Markowi Borowskiemu, prof. dr hab. Jadwidze Charzewskiej, dr Annie Cybulskiej, Andrzejowi Gantnerowi, Pawłowi 
Łukasiakowi, Michałowi Mikołajczykowi, Marcinowi Piwowarczykowi, dr Bolesławowi Rokowi, Bronisławowi Tabiszowi i Małgorzacie Żak.  
Słowa podziękowania kieruję do pracowników Danone’a, którzy byli liderami  poszczególnych obszarów raportu CSR (w kolejności alfabetycznej):
Joanny Czarnej-Siemieniec, Karoliny Długosz, Agnieszki Koc-Ankiersztajn, Zofii Oratowskiej, Anny Papińskiej, Krystyny Skorut, Ewy Zacharewicz i Katarzyny Zadrożnej. 
Dziękuję Wam za cenne informacje, zrozumienie i cierpliwość w czasie przygotowywania publikacji, kiedy 
niejednokrotnie byliście odrywani od codziennych obowiązków i proszeni o pomoc oraz konsultacje.
Ponadto specjalne podziękowania kieruję do Pauliny Radomskiej i Karoliny Długosz, które czuwały nad opracowaniem całości 
raportu. Dziękuję za wsparcie prac nad publikacją także wielu innym pracownikom Danone’a (w kolejności alfabetycznej):
Ilonie Bernat, Katarzynie Bogusz, Marcie Cichowlas, Magdzie Dybskiej-Tabor, Dariuszowi Jaciukowi, Arturowi Jankowskiemu, Danucie Kaczmarczyk, 

Andrzejowi Kaczorowskiemu, Konradowi Korczakowi, Annie Kostrzanowskiej, Mariuszowi Kośle, Halinie Kowalskiej, Marcie Krajewskiej, Adamowi 

Krupowiczowi, Magdalenie Kubiak, Adamowi Kwaśniewiczowi, Wojciechowi Litewiakowi, Marcinowi Morozowi, Leszkowi Piślewskiemu, Przemkowi 

Pokorskiemu, Sergiuszowi Szackiemu, Romanowi Ścieszce, Frankowi Uszko i Jackowi Wiśniewskiemu.

Podziękowania składam też: zespołowi odpowiedzialnemu za merytoryczne opracowanie i redakcję treści raportu (w kolejności alfabetycznej): Julii Antczak, Małgorzacie 
Greszcie, Oldze Kłosińskiej, Katarzynie Rózickiej, zespołowi, który stworzył szatę graficzną publikacji (w kolejności alfabetycznej): Aurelii Szokal-Egierd, Wojciechowi 
Jakubowskiemu, Markowi Szczepańskiemu, Magdalenie Szul i Cezaremu Ziemińskiemu, a także fotografowi Krzysztofowi Kuczykowi oraz tłumaczce Aleksandrze 
Sobczak.
Bez Was nie byłoby tej publikacji. 

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju, Danone

Zasłyszane przy pracy:

P: co oznacza kurczak? 
K:  nie wiem, fajny jest 
P:  nie pytałem jaki jest kurczak, tylko co oznacza 
K:    czy kurczak w Podziękowaniach musi coś oznaczać, 

nie wystarczy, że jest fajny? 
P:  oto jest pytanie: czy kurczak musi coś oznaczać...

P –  Przemek, Dyrektor odpowiedzialny z ramienia
Zarządu za Raport CSR 

K – Karolina, Menedżer projektu
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INDEKS TREŚCI GRI*
Kategoria Wskaźnik Stopień raportowania Numer strony
Strategia i analiza 1.1 Całkowicie 1, 6

1.2 Całkowicie 8-9
Profil organizacyjny 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Całkowicie 3-4, 62

2.5 Nie dotyczy
Parametry raportu 3.1, 3.2, 3.3, Całkowicie 6, wew. strona okładki przód

3.4 Całkowicie wew. strona okładki tył
3.5 Całkowicie 12, wew. strona okładki przód
3.6, 3.7 Całkowicie 1, wew. strona okładki przód
3.8 Nie dotyczy
3.9, 3.10, 3.11 Całkowicie wew. strona okładki przód
3.12 Całkowicie wew. strona okładki tył
3.13 Brak

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie 4.4 Częściowo 10,12
4.8 Całkowicie 7,11
4.5, 4.7, 4.9, 4.10 Częściowo 6
4.14, 4.15, 4.16 Całkowicie 10, 12
4.17 Całkowicie 12
4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.11, 4.12, 4.13 Brak

Wskaźniki ekonomiczne EC1 Częściowo 3
EC8 Całkowicie 8-9, 18-23
EC 9 Całkowicie 8-9
EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7 Brak

Wskaźniki środowiskowe EN3, EN4, EN5 Całkowicie 37
EN6, EN7 Całkowicie 32-33
EN8, EN10 Całkowicie 38
EN22, EN24 Całkowicie 41
EN26 Całkowicie 32-33
EN27 Całkowicie 39
EN29 Częściowo 32, 34, 43
EN1, EN2, EN9, EN11, EN12, EN13, EN14, EN15, EN16, EN17, 
EN18, EN19, EN20, EN21, EN23, EN25, EN28,EN30

Brak

Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy LA1 Całkowicie 3
LA2, LA4 Całkowicie 47
LA7 Całkowicie 58
LA8 Częściowo 58
LA10 Całkowicie 53
LA11 Całkowicie 53-54
LA12 Całkowicie 52
LA13 Częściowo 47
LA3, LA5, LA6, LA9, LA14 Brak

Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka HR2 Częściowo 78
HR7 Częściowo 46
HR1, HR3, HR4, HR5, HR6, HR8, HR9 Brak

Wskaźniki wpływu na społeczeństwo SO1 Częściowo 8-9
SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8 Brak

Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt PR1 Całkowicie 76-77 
PR3 Częściowo 68
PR5 Częściowo 69-70
PR6 Częściowo 71
PR2, PR4, PR7, PR8, PR9 Brak

* tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji wg wytycznych do raportowania Global Reporting Initiative (GRI), więcej informacji na stronie globalreporting.org 
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EKOLOGICZNY
ŚLAD RAPORTU 
Przygotowując niniejszy raport po raz kolejny postanowiliśmy 

zmierzyć dokładny wpływ naszego projektu na środowisko, czyli 

wyliczyć tzw. „ekologiczny ślad”. W tym celu przeliczyliśmy zu-

żyte podczas przygotowywania i tworzenia raportu materiały, 

wykorzystaną energię oraz inne zasoby naturalne na biogaz, 

a następnie na emisję dwutlenku węgla (CO
2
). Pomogli nam 

w tym specjaliści Fundacji „Nasza Ziemia” biorąc pod lupę każ-

de nasze działanie. Wynikiem analizy będą konkretne działania 

równoważące naszą emisję dwutlenku węgla, mające na celu 

zadośćuczynienie środowisku. O szczegółach przedsięwzięcia 

będzie można przeczytać na naszej stronie internetowej. Dzięki 

takiemu postępowaniu nasz projekt będzie mógł być uznany za 

„zeroemisyjny”, a co za tym idzie przyjazny dla klimatu Ziemi.

Dodatkowe informacje związane
z działaniem firmy w obszarze CSR
Dział Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju
Danone Sp. z o.o.
ul. Redutowa 9/23
01-103 Warszawa
tel. (22) 86 08 200
E-mail: relacje.zewnetrzne@danone.com

W przypadku dodatkowych pytań
związanych z raportem prosimy o kontakt z
Karoliną Długosz, e-mail: karolina.dlugosz@danone.com

Menedżer projektu
Paulina Radomska,
Menedżer ds. Społecznej Odpowiedzialności, Danone
Karolina Długosz,
Specjalista ds. Społecznej Odpowiedzialności, Danone

Dyrektor odpowiedzialny z ramienia Zarządu
Przemek Pohrybieniuk,
Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych
i Zrównoważonego Rozwoju, Danone

Doradztwo merytoryczne
CSR Consulting

Projekt graficzny i skład
Brand Support Sp. z o.o

Zdjęcia
Krzysztof Kuczyk, Cukry

Druk
Drukarnia Dimograf Sp. z o.o.

Warszawa, 2010

Certyfikaty FSC są dobrowolnym oznakowaniem, o które mogą ubiegać się 

sprzedawcy drewna i jego produktów. Certyfikat FSC potwierdza, że drewno 

użyte do produkcji papieru pochodzi z dobrze zarządzanych lasów i innych źró-

deł kontrolowanych.

W trosce o ochronę środowiska naturalnego nasz raport został 

wydrukowany na wysokiej jakości bezdrzewnym, niepowleka-

nym białym papierze offsetowym (Speed – E). Jest on produko-

wany z celulozy bielonej bez użycia chloru gazowego (ECF) 

zgodnie z normami ISO 9002 oraz ISO 14001. Okładka raportu 

powstała na białym, niepowlekanym papierze graficznym

(Amber Grafic) z certyfikatem FSC. 
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