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„Przegląd CSR”,  
czyli przegląd działań  
Danone’a z zakresu 
społecznej odpowie-
dzialności, jest pier-
wszą naszą publikacją 
tego typu, rodzajem 
sprawozdania z tego, 
jak Danone w Polsce 
realizuje ideę odpowie-
dzialności za środo-
wisko, pracowników 
i otoczenie społeczne. 
Publikacja ta obejmuje 
okres od 2003 do 
końca pierwszej  
połowy 2006 roku.

Grupa DANONE od 1998 roku wydaje 
roczne raporty społeczne oparte na 
wskaźnikach Global Reporting Ini-
tiative (sprawdź w „Słowniczku po-
jęć”, str. 66), obejmujące również 
działalność wszystkich firm-sióstr 
Danone’a na świecie, w tym Danone 
sp. z o.o. (raporty te są dostępne 
na stronie www.danone.com). 
Dlatego polska redakcja zrezygno-
wała z tej formy raportu na rzecz 
przeglądu właśnie obejmującego klu-
czowe – naszym zdaniem – obszary 
funkcjonowania Danone’a w Polsce. 
Kluczowe, czyli te, w których działa-
nia naszej firmy muszą być szczegól-
nie odpowiedzialne. Należą do nich: 
ludzie, zdrowie, żywienie i jakość, 
ochrona środowiska, społeczności 
lokalne oraz działania Danone’a jako 
swoistego obywatela Polski.

Publikację tę traktujemy jako jedną 
z form dialogu z naszymi interesa-
riuszami. To założenie przyświe-
cało nam podczas jej opracowywania. 
Do powstania przeglądu przyczyniło 
się wielu pracowników Danone’a oraz 
naszych partnerów zewnętrznych, 
konsultując jego zawartość meryto-
ryczną. Pozwoliło to spojrzeć bardziej 

kompleksowo na poszczególne  
zagadnienia związane ze społeczną  
odpowiedzialnością i przedstawić 
opisywane programy w sposób jak 
najpełniejszy. Zamieszczone tu wy-
powiedzi osób merytorycznie związa-
nych z poszczególnymi działami  
pozwalają ukazać różne punkty  
widzenia na ten sam temat. 

W opracowaniu przeglądu 
korzystaliśmy między innymi 
z podejścia opracowanego w Wielkiej 
Brytanii wyrażonego w modelu 
London Benchmarking Group 
(sprawdź w „Słowniczku pojęć”, 
str. 66). W poszczególnych działach 
pokazaliśmy, jak rozumiemy swoją 
odpowiedzialność na każdym 
etapie działania przedsiębiorstwa, 
jak jest ona wpisana w sposób 
funkcjonowania firmy, a jakie 
inicjatywy podejmujemy dodatkowo.  

Szczególną uwagę Czytelnika pragnę-
liśmy zwrócić na sposób, w jaki  
postrzegamy społeczną odpowiedzial-
ność w Danone i jak praktycznie  
realizujemy te założenia w naszych 
codziennych działaniach biznesowych.
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Szanowny Czytelniku!

Branża świeżych produktów mlecznych, w której działamy, nakłada na nas szczególne zobowiązania.  
Musimy dbać o jakość produktów, o źródła surowców, o przyrodę. Ale nie tylko. Musimy dbać także o to, by nasi  
pracownicy w sposób kompetentny i w pełni profesjonalny wypełniali swoje zadania, oferując zdrowe, świetne  
jakościowo produkty, a jednocześnie zachowali otwartość i wrażliwość na otoczenie. By mieli chęć i umiejętność  
mądrej pomocy, gotowość do wysłuchania naszych klientów i konsumentów i dostosowywania oferty do ich potrzeb.

Naszą odpowiedzialność postrzegamy więc przede wszystkim jako sposób zarządzania.  
Odpowiedzialne zarządzanie to odpowiednie podejmowanie decyzji, a także dialog, rozmowa i otwartość.  

To podejście mocno tkwi w kulturze naszej organizacji w każdym miejscu na świecie, w tym także tu, w Polsce.  
Wszędzie kierujemy się misją Danone’a, aby dbać o zdrowie jak największej liczby ludzi poprzez dostarczenie  
najwyższej jakości produktów. Dlatego strategia Danone’a w Polsce opiera się na trzech filarach. Chcemy, aby  
nasza firma i nasze produkty były łatwo dostępne. Po pierwsze, żeby były pod ręką, stąd troska o skuteczną  
dystrybucję. Po drugie, aby były dostępne poprzez odpowiednią cenę, która pozwoli każdemu cieszyć się najwyższą  
jakością gwarantowaną przez Danone. Po trzecie chcemy, aby nasze zdrowe i smaczne produkty przyczyniały się  
w przyjemny i skuteczny sposób do poprawy jakości życia ludzi w Polsce. Na tych filarach budujemy też naszą  
odpowiedzialność. Z nich wynikają nasze działania, decyzje i priorytety zarówno w sferze biznesowej, jak i społecznej 
czy ludzkiej. Mam nadzieję, że lektura „Przeglądu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności Danone’a w Polsce” 
pokaże Czytelnikom, jak realizujemy te założenia w praktyce. Mam też nadzieję, że zobaczycie, jak wyjątkową firmą  
w naszej branży jest Danone i jak mocno wpisaliśmy się w polski krajobraz nie tylko biznesowy, ale i społeczny. 

(dokończenie listu na str. 64)

Trzy filary Danone’a

Ramin Khabirpour, dyrektor generalny Danone Sp. z o.o.
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CSR: dziennik 
podróży

Pod względem otwartości na ideę zrównoważonego rozwoju jesteśmy 
firmą wyjątkową. Tradycja myślenia o sukcesie biznesowym równole- 
gle do odpowiedzialności za wpływ na otoczenie jest w Grupie DANONE 
bardzo długa. A odpowiedzialność ta rozumiana jest w Danone bardzo 
szeroko. Jako świadomość tego, jak działania firmy oddziałują na ludzi, 
na powietrze, wodę, glebę, a nawet na zwierzęta. Jako świadomość wpływu  
na biznes w Polsce, na branżę mleczarską, na jakość produktów i na wiele 
standardów, przy których ustanawianiu Danone niejednokrotnie okazy-
wał się pionierem. Wreszcie jako poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, 
które z korzyścią dla wielu stron łączą biznes ze sprawami społecznymi. 
Dlatego postanowiliśmy opublikować – nie raport, ale przegląd, który poka-
zuje nie tylko nasze osiągnięcia, ale i wyzwania, które stoją przed Danone 
we wszystkich obszarach działalności firmy. Zespół pracujący ze mną 
od kilku miesięcy nad tą książeczką proponuje Czytelnikowi zapoznanie 
się zarówno ze strategicznym podejściem firmy do najważniejszych kwe-
stii związanych ze specyfiką naszej działalności, jak i z konkretnymi danymi 
i stosowanymi rozwiązaniami. Wszystko to staraliśmy się pokazać poprzez 
pryzmat odpowiedzialności na kolejnych etapach życia produktu – od za-
kupu surowców po recyrkulację odpadów. Bo społeczna odpowiedzialność 
to sposób prowadzenia działalności i zarządzania firmą, strategia, a nie 
jednorazowe projekty wymyślane i realizowane przez menedżera ds. CSR. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie projekt, który można wdrożyć, 
zakończyć i iść dalej – CSR to pewna droga i dlatego zachęcam do zapo-
znania się z naszym przeglądem jako swoistym dziennikiem z podróży. 
Podróży, która wciąż trwa.
Agata M. Stafiej-Bartosik, kierownik ds. społecznej odpowiedzialności 
w Danone

Katalog wartości
Oprócz wizji i misji naszej firmy  

w realizacji strategii kierujemy 
się także wartościami, które 

definiują nasz stosunek do konsu-
mentów, klientów, dostawców i pra-
cowników. Które, krótko mówiąc, 
określają nasze podejście do pracy, 
do otoczenia, do kontaktów między-
ludzkich.

Wartości Danone’a  
to humanizm, 
otwartość, bliskość 
i entuzjazm. 

Pierwsze litery angielskiej wersji tych 
słów układają się w wyraz HOPE – 
nadzieja. To nie przypadek. 
Patrzymy zawsze w przyszłość i sta-
ramy się działać tak, aby była coraz 
lepsza. Na czym polega „posiadanie 
wartości” przez firmę? Według nas 
chodzi o ich wymiar praktyczny,  

o to, by nasi pracownicy kierowali się  
nimi w swoich codziennych działa-
niach. Dlatego w naszej firmie trwa 
właśnie proces, który nazywamy 
„oszlifowaniem diamentu”. To szereg 
warsztatów dla pracowników wszyst-
kich stopni, które pozwolą nam naj-
pierw określić, co oznaczają dla nas 
te wartości, a następnie przełożyć je 
na codzienne, praktyczne zachowania.

Jak rozumiemy wartości?
–  Humanizm oznacza, że naszym 

działaniom przyświeca troska 
o człowieka, niezależnie od tego, 
czy jest on naszym konsumentem, 
pracownikiem czy współobywate-
lem. Humanizm manifestuje się 
poprzez takie postawy, jak Dziele-
nie się i Odpowiedzialność. 

–  Otwartość to nasza wiara, że róż-
norodność jest źródłem bogactwa, 
a zmiana – nieustającą szansą. Ot-
wartość to Ciekawość, Zaradność 
i Dialog. 

–  Bliskość sprzyja zrozumieniu. 
A zrozumienie jest samo w sobie 
formą przystosowania się. Bliskość 
to Dostępność, Wiarygodność 
i Empatia.

–  Entuzjazm to przekonanie,  
że w poszukiwaniu rozwiązań  
nie ma żadnych granic – są 
jedynie przeszkody do pokonania. 
Entuzjazm to Odwaga, Pasja  
i Apetyt na wyzwania. 

Te wartości cenimy i propagujemy 
wśród naszych pracowników.  
To one determinują charakter 
naszej odpowiedzialności. Nie tylko 
wypełniamy swoje obowiązki, ale 
zawsze staramy się zrobić więcej, 
lepiej i szybciej. Stale się rozwijamy,  
jednak zawsze dbając o otoczenie.

O Kodeksie Etycznym Grupy DANONE możesz 

przeczytać w internecie: www.danone.pl/csr
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1972   Antonie Riboud ogłasza 
podwójne zobowiązanie 
Danone’a: sukces w biznesie  
ma iść w parze ze społeczną 
odpowiedzialnością

1991  powstaje Instytut Danone’a,  
który dziś działa w 1�  
krajach i zatrudnia ponad  
200 ekspertów. Jego  
zadaniem jest m.in. 
wspieranie badań i edukacja  
prozdrowotna, zarówno  
konsumentów, jak  
i profesjonalistów (czytaj str. 28)

1996  publikacja „Charter  
for Environment and  
Business Conduct Principles”,  
swoistej biblii postępowania  
w sprawach biznesowych  
i środowiskowych

1998  publikacja pierwszego 
raportu poświęconego 
społecznej odpowie- 
działalności firmy Danone 
(CSR)

2001  Danone ogłasza program 
„Danone Way”  
(czytaj str. 17)

2003  Danone zostaje członkiem 
 – założycielem Inicjatywy  
na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ (UN Global 
Compact)

200�  ogłoszenie „Food, Nutrition 
and Health Charter”, 
zbioru zasad, którymi 
kieruje się firma w sprawach 
żywienia i zdrowia

1992  Danone wchodzi do Polski, 
kupując fabrykę  
na warszawskiej Woli

199�  Powstaje Instytut Danone’a  
w Polsce (czytaj str. 28)

2002  Danone podpisuje umowę 
dotyczacą recyrkulacji odpadów  
z Rekopolem, jedną z organizacji 
odzysku (czytaj str. 40)

2003  Danone zostaje członkiem 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Wiceprezesem Zarządu FOB jest  
Przemysław Pohrybieniuk, członek  
zarządu Danone’a 
– w firmie powstaje pierwsze 
w przedsiębiorstwach działających  
w Polsce stanowisko menedżera ds. CSR 
– Danone przystępuje do UN Global 
Compact w Polsce 
– rusza program „Podziel się  
Posiłkiem”, jedna z największych  
akcji społecznych inicjowanych  
przez prywatny kapitał w Polsce  
(czytaj str. 46)

2004  Danone inicjuje program 
„Internet pod strzechy” 
(czytaj str. 60)

200�  otwarcie nowej oczyszczalni 
ścieków w fabryce w Bieruniu,  
element programu inwestycji  
proekologicznych Danone’a 

          w Polsce (czytaj str. 38)

2001  Uruchomienie programu  
„Danone Way” w Polsce  
(czytaj str. 17)

Historia CSR w Danone
Na świecie W Polsce

Co polscy konsumenci rozumieją pod pojęciem 

odpowiedzialność społeczna biznesu? 

Jak wygląda perspektywa rozwoju tego tematu 

w Polsce w ocenie wykładowcy etyki biznesu 

dra Macieja Kozakiewcza? 

Czytaj w internecie: www.danone.pl/csr
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PRODUKCJA I PAKOWANIE

· Chcemy, aby  czas  pracowników 
w naszej firmie był także czasem 
rozwoju i nauki – czytaj: „Rozwój 
dla wszystkich”, str. 14, „Oceniamy 
sprawiedliwie”, str. 13
Traktując jakość i bezpieczeństwo 
żywności jako fundamentalne  
obowiązki, przyjęliśmy  
9 zobowiązań Danone’a – czytaj: 
„Karta Żywności, Żywienia i Zdrowia 
Grupy DANONE”, str. 23

TRANSPORT

· Transport ma niestety ogromny 
wpływ na środowisko naturalne, 
dlatego także w tej kwestii kieruje-
my się zobowiązaniami spisanymi 
w „Karcie środowiskowej” – czytaj 
str. 37
· Wdrażamy  też zasady zawarte  
w „Przewodniku po transporcie 
przyjaznym środowisku”. Więcej 
na stronie www.danone.com

Spo∏łeczna odpowiedzialność Danone’a w Polsce

ZAKUP SUROWCÓW

· Dzięki naszemu projektowi „In-
ternet pod strzechy” 9�% naszych 
dostawców ma dziś dostęp do 
Internetu – czytaj: „Emilka pod 
strzechy”, str. 60
· Nasza największa odpowiedzial-
ność to jakość surowców.  
Aby o nią dbać, sięgamy nie tylko 
po ogólnie obowiązujące normy,  
ale i tworzymy własne, od dostawcy   
po fabrykę – czytaj: „Cel: najwyższa 
jakość!”, str. 30
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KONSUMPCJA

· Konsumenci są podstawą bizne-
sowego powodzenia naszej firmy,  
dlatego wsłuchujemy się z uwagą  
w ich opinie i właśnie dlatego uczy-
niliśmy z naszej Infolinii swoistą 
wizytówkę firmy – czytaj: „Zapra-
szamy do rozmowy”, str. 10
· Produkt  musi odpowiadać na 
potrzeby konsumentów. Nie tylko 
smakowe, ale także zdrowotne.
Jak o to dbamy – czytaj: „Produkty 
według potrzeb i możliwości”, str. 2�
· Dla nas, jako dla firmy produkują-
cej żywność ogromnym wyzwaniem 
jest problem niedożywienia dzieci 
w Polsce, stąd program „Podziel się 
Posiłkiem” – czytaj: „Nasza strate-
gia – pomagać mądrze”, str. 44

KONIEC CYKLU

· Odpowiedzialność producenta 
nie kończy się na wyprodukowaniu 
najwyższej jakości towaru. Wpro-
wadza go bowiem na rynek  
w opakowaniu, które może stać  
się niekorzystnym dla  środowiska 
odpadem. Jak sobie z tym radzimy 
w naszej firmie – czytaj: „Opakowa-
nia wracają do domu”, str 40
· Nasze produkty docierają do naj-
dalszych zakątków Polski. A ich 
celem jest polepszanie jakości życia 
dzięki zdrowemu żywieniu. Dlatego 
w myśl naszej strategii walki  
z niedożywieniem dla społeczności  
lokalnych stworzyliśmy Program 
grantowy Danone’a „Masz pomysł? 
Podziel się posiłkiem!”, czytaj str. 48

Spo∏łeczna odpowiedzialność Danone’a w Polsce

SPRZEDAŻ

· Nasz sukces nie byłby możliwy  
bez współpracy z naszymi bezpo-
średnimi klientami – czytaj:  
„Po pierwsze satysfakcja”, str. 9
· Na jakość produktów wpływa także 
sposób ich przechowywania w skle-
pach czy u konsumentów, dlatego 
Danone promuje wiedzę o właści-
wej temperaturze przechowywania 
produktów mlecznych – czytaj: 
„Lubię zimno”, str. 33
· Nasz kontakt ze społecznościami 
lokalnymi odbywa się także poprzez 
sklepy naszych klientów.  
O konkursie na najbardziej efektow-
ne pokazanie idei programu „Podziel 
się Posiłkiem” na terenie sklepów 
– czytaj: „Fajerwerki!”, str. 49
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We współczesnym biznesie, nieza-
leżnie od skali i branży, istnieją dwa 
podstawowe sposoby prowadzenia 
działalności. Pierwszy model ukie-
runkowany jest na akcjonariuszy, 
i nie bez racji kojarzy się z dziewiętna-
stowiecznym, drapieżnym kapitalizmem. 
W strukturze nastawionej na nich 
podstawową wartość stanowi szybki 
i możliwie duży zysk, czyli zwrot 
inwestycji dla właścicieli poszcze-
gólnych pakietów akcji. 
Od lat 60. XX wieku upowszechnia 
się jednak alternatywa dla takiego 
podejścia: ukierunkowanie na in-
teresariuszy, czyli wszystkie grupy 
zainteresowanych działalnością 
firmy i osobiście ponoszących ryzyko 
jej funkcjonowania. Jest to rzesza 
ludzi obejmująca między innymi 
pracowników, dostawców, klientów, 
konsumentów i społeczności lokalne, 
ale też organizacje pozarządowe, 
media, władze, a nawet organizacje 
edukacyjne i młodzieżowe. Taki 
właśnie model przyjęliśmy w Danone. 

Prowadzenie działalności gospodar-
czej z nastawieniem na interesariu-
szy to oczywiście o wiele trudniejsza 
droga, a zarazem olbrzymia odpowie-

dzialność. Ma jednak bardzo wiele  
zalet. Dzięki konsekwentnemu  
budowaniu dobrych relacji nie 
tylko z akcjonariuszami, ale także 
ze wszystkimi ludźmi związanymi 
z Danone, możemy stale się rozwijać 
i na bieżąco sprawdzać efekty  
naszych działań. Od właściciela  
pakietu akcji dowiemy się, czy zysk 
przez nas wypracowany go zadowala, 
jednak nie odpowie on nam na py-
tanie o jakość naszych produktów 
czy o wpływ sytuacji mieszkańców 
Bierunia na wydajność pracy  
w naszej fabryce, nie zasugeruje  
konkretnych rozwiązań innowacyj-
nych ani nie ułatwi nam budowania 
trwałych relacji z zespołem złożonym 
z najlepszych fachowców. A takie 
właśnie odpowiedzi uzyskujemy  
codziennie od naszych interesariuszy.

Dzięki budowaniu dwustronnej 
komunikacji z nimi łatwiej jest  
podejmować konkretne decyzje 
biznesowe, zarządzać ryzykiem 
i opracowywać długofalowe plany 
rozwoju firmy. By wspierać takie 
kontakty, staramy się jak najlepiej 
dobierać sposoby komunikacji 
i interakcji do poszczególnych grup 

interesariuszy, aby angażować ich 
w działalność Danone’a i jak naj-
więcej się od nich dowiedzieć.
W praktyce, zgodnie z programem 
„Danone Way”, niemal każdy krok 
naszej firmy uwzględnia dwustronną 
komunikację z ludźmi, dzięki którym 
i dla których osiągamy nasze suk-
cesy. Dzięki szczegółowym badaniom 
satysfakcji pracowników i klientów 
lepiej poznajemy ich potrzeby  
i oczekiwania, ale też podsuwają one  
gotowe rozwiązania wielu problemów 
we wzajemnych kontaktach. 
Objęcie naszymi zasadami 
i strategiami dostawców mleka 
pozwala nam nie tylko poprawić jego 
jakość, ale i wpływać na poziom życia 
rolników, pośrednio zaś na sytuację 
gospodarki, i to w skali całego kraju.
Otwartość na dialog z klientami,  
konsumentami i społecznościami 
lokalnymi daje nam możliwość 
budowania dobrej reputacji marki, 
ale też rozwiązywania wielu pro-
blemów zanim jeszcze się one po-
jawią. Nie wierzycie w kapitalizm 
z ludzką twarzą? Zapraszamy do 
Danone’a!

Nasi interesariusze 

pracownicy
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Drogi Czytelniku!

Jeśli masz przemyślenia czy 

uwagi związane z przedstawia-

nymi tu zagadnieniami, napisz 

e-mail na adres: 

csr@danone.pl  

Danone to ludzie
Po pierwsze, satysfakcja
Mądry jak nasz rolnik
Zapraszamy do rozmowy
Ludzie Danone’a
Satysfakcja i praca
Oceniamy sprawiedliwie
Dobra praktyka: Ogród Talentów
Rozwój dla wszystkich
Chcemy dobrze informować
Wolontariat pracowniczy
Droga do Danone Way
Priorytet: bezpieczeństwo
Dobra praktka: Prywatne porody
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PRODUKCJA I PAKOWANIE

· Wdrażamy program „Evolution” 
ukierunkowany  na rozwój  pra-
cowników na stanowiskach nie- 
menedżerskich – czytaj: „Rozwój 
dla wszystkich”, str. 14 
· Chcemy rozwijać umiejętności 
naszych menedżerów – czytaj: 
„Oceniamy sprawiedliwie”, str. 13 
· O wszystkich istotnych dla firmy 
kwestiach informujemy naszych 
pracowników – czytaj: str. 15 
· Staramy się także ich słuchać,  
bo to oni najlepiej widzą, co wyma-
ga poprawy – czytaj: „Droga  
do Danone Way”, str. 17 
· Dbamy o właściwą równowagę 
między pracą a domem – czytaj: 
str. 20

ZAKUP SUROWCÓW

· Regularnie spotykamy się z na-
szymi dostawcami na różnego 
rodzaju szkoleniach i przygotowu-
jemy dla nich programy służące 
podnoszeniu efektywności gospo-
darowania i jakości dostarczanego 
mleka – czytaj: „Mądry jak nasz 
rolnik”, str. 9
· Dzięki naszemu projektowi „In-
ternet pod strzechy” 95% naszych 
dostawców ma dziś dostęp do 
Internetu – czytaj: „Emilka pod 
strzechy”, str. 60
· Rozwój relacji z dostawcami to 
dla nas głównie programy wspie-
rające rozwój ich gospodarstw  
– czytaj: „Wszystko dla dostawców”, 
str. 59

TRANSPORT

· Taka firma jak Danone musi  
korzystać z pracy wielu kierow-
ców. Aby zadbać o ich bezpie-
czeństwo, oprócz niezbędnych 
formalności, dystrybuujemy  
„Poradnik kierowcy”, który 
przypomina o najważniejszych 
zachowaniach, dokumentach 
i sprzętach, które gwarantują 
bezpieczeństwo podczas poru-
szania się samochodem  
w czasie wykonywanej pracy.

Ludzie
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KONSUMPCJA

· Konsumenci są podstawą bizne-
sowego powodzenia naszej firmy, 
wobec nich mamy ogromną odpo-
wiedzialność, dlatego wsłuchujemy 
się z uwagą w ich opinie i właśnie 
dlatego uczyniliśmy z naszej Infoli-
nii swoistą wizytówkę firmy – czytaj: 
„Zapraszamy do rozmowy”, str.10 
· Bardzo cenimy sobie to, że konsu-
menci chcą dzielić się z nami  
swoimi uwagami, opiniami 
i pomysłami dotyczącymi naszych 
produktów – czytaj: „Słuchamy 
z uwagą”,  str. 10

SPRZEDAŻ

· Nasz sukces nie byłby możli-
wy bez współpracy z naszymi 
bezpośrednimi klientami – hur-
townikami i właścicielami oraz 
kierownikami dużych i małych 
sklepów. To dzięki nim nasze 
produkty trafiają „pod strzechy”. 
Dlatego staramy się utrzymać jak 
najlepsze stosunki z kontrahenta-
mi, a jednocześnie dowiedzieć się 
jak najwięcej o nich samych  
i o tym, jak postrzegają współpra-
cę z nami - czytaj: „Po pierwsze 
satysfakcja”, str. 9

KONIEC CYKLU



Danone to ludzie
Każda firma to ludzie. Ludzie, 

którzy są konsumentami na-
szych produktów, ludzie,  

którzy reprezentują naszych klien-
tów, dostawców, nasi partnerzy bi-
znesowi i oczywiście pracownicy. Wo-
bec wszystkich i każdego z nich mamy 
pewne zobowiązania, ale sami także 
czerpiemy z dobrych relacji z nimi.
To właśnie wobec ludzi biznes po-
nosi główną odpowiedzialność. I jeśli 
mowa o społecznej odpowiedzialno-
ści firm to dlatego właśnie, że każde 
przedsiębiorstwo działa w społe-
czeństwie – zatrudnia jego członków, 
prowadzi z nimi interesy, oferuje im 
swoje produkty.

Konsumenci są 
podstawą biznesowego 
powodzenia naszej firmy, 
dlatego wsłuchujemy 
się z uwagą w ich głos  
– chcemy wiedzieć, 
czego oczekują, jakimi 
uwagami czy wątpliwoś-
ciami chcą się z nami 
podzielić, jakie chcą 
uzyskać wyjaśnienia.

To właśnie dlatego uczyniliśmy  
z naszej Infolinii swoistą wizytówkę 
firmy – to miejsce pierwszego 
kontaktu konsumentów z Danone,  
tu odpowiadamy na ich pytania 
(czytaj: „Zapraszamy do rozmowy”, 
str. 10). 
Cieszy nas, że cenią tę otwartość, 
dzięki której my uzyskujemy wiele 
istotnych sugestii pozwalających 
nam się rozwijać. Doskonale wiemy 
także, że nasz sukces nie byłby moż-
liwy bez partnerskiej współpracy 
z naszymi klientami. To dzięki hur-
townikom i właścicielom sklepów na-
sze produkty trafiają do konsumen-
tów. Od nich zależy, czy każdy, kto 
ma ochotę na Danone, będzie miał 
do niego dostęp. Dlatego staramy 
się utrzymać jak najlepsze stosunki 

z naszymi kontrahentami, a jedno-
cześnie stale sprawdzać, jak postrze-
gają współpracę z nami – po to, by 
mogła być dla obu stron jeszcze bar-
dziej satysfakcjonująca (czytaj: „Po 
pierwsze, satysfakcja”, str. 9).

Nasza odpowiedzialność dotyczy 
także jakości surowców, z których 
korzystamy. Dlatego regularnie 
spotykamy się z naszymi dostawcami 
na różnego rodzaju szkoleniach 
i przygotowujemy dla nich programy 
służące podnoszeniu efektywności 
gospodarowania i jakości dostarcza-
nego mleka (czytaj: „Mądry jak 
nasz rolnik”, str. 9 i „Wszystko dla 
dostawców” w dziale „Firma jako 
obywatel”, str. 59). 

I wreszcie nasi pracownicy. Ludzie, 
którzy dzień w dzień tworzą sukces 
firmy. Wspieramy ich w rozwoju 
i w dążeniu do samodoskonalenia 
(czytaj: „Ludzie Danone’a”, str. 11), 
rozwijamy ich inicjatywę i zawodowe 
kompetencje, otwierając najlepszym 
drogę do awansu w Polsce i w innych 
firmach Grupy DANONE na świecie. 
To właśnie dlatego, że cenimy opinię 
naszych ludzi, wdrożyliśmy program 
„Danone Way”. Danone Way to 
metoda, za pomocą której chcemy 
komunikować się i współpracować 
z innymi, ale także narzędzie wspo-
magające politykę odpowiedzialnego 
zarządzania. Zaprasza ono pracow-
ników Danone’a do ocenienia naszej 
działalności w odniesieniu do około 
stu praktyk biznesowych służących 
m.in. ułożeniu dobrych relacji z pra-
cownikami, społecznościami lokal-
nymi, klientami, konsumentami, do-
stawcami oraz udziałowcami. Ten 
wielopłaszczyznowy program pozwala 
każdej z firm Grupy DANONE, w któ-
rej jest wprowadzany, zidentyfikować 
obszary wymagające poprawy, ustalić 
działania, jakie musimy jeszcze pod-
jąć, aby było lepiej, oraz zdefiniować 
dla nich określony priorytet (czytaj: 
„Droga do Danone Way”, str. 17).

W biznesie bezsprzecznie liczą 
się wyniki. Jednakże w dzisiejszej 
globalnej gospodarce zmienił 
się sposób oceniania wartości 

przedsiębiorstwa – wyniki to nie 
tylko dochodowość, ale również 
zrównoważony rozwój, etyka 
i społeczna odpowiedzialność. 
Rozwój biznesu przy jednoczesnym 
wspieraniu rozwoju społecznego jest 
wyzwaniem, ale jeśli ma się powieść, 
to jedynie dzięki ludziom.

W Danone wierzymy,  
że rynkowy sukces 
firmy i dbałość o ludzi 
oraz środowisko 
naturalne są ze sobą 
ściśle powiązane. 

�LUDZIE
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Jakość produktów 
zależy nie tylko od 
naszych zasad i ich 
realizacji wewnątrz 
Danone’a, ale przede 
wszystkim od tego,  
czy przestrzegają ich 
nasi dostawcy. 

Dlatego nasza troska o zdrowe 
i pożywne produkty obejmuje również 
krowy i ich hodowców. Od trzech lat 
regularnie spotykamy się z naszymi 
dostawcami na corocznych szkoleniach.  
Uczestniczą w nich wszyscy nasi 
poddostawcy, obecnie około 360 osób. 

Łączy nas wspólny cel – najwyż-
sza jakość mleka i pełne zadowo-
lenie ze współpracy. Ale nie tylko – 
zależy nam także na ciągłym roz-
woju naszych dostawców. Jest to 
o tyle ważne, że choć Danone w Pol-
sce przetwarza coraz więcej mleka, 
a Polska jest piątym „mlecznym 

imperium” Europy, jego produk-
cja maleje. Dlatego w ostatnich la-
tach skupialiśmy się przede wszyst-
kim na zwiększaniu produkcji i efek-
tywności gospodarowania. Każ-
demu z producentów mleka, z którym 
współpracujemy, ułatwiliśmy do-
stęp do Internetu i naszej wewnętrz-
nej sieci intranetowej (program „In-
ternet pod strzechy”), dzięki czemu 
dziś ponad 95% naszych dostawców 
ma dostęp do sieci (czytaj: „Emilka 
pod strzechy” w dziale „Firma jako 
obywatel” na str. 60) i otrzymało 
od nas m.in. bezpłatny program in-
formatyczny do optymalizacji kosz-
tów produkcji. Corocznie przygoto-
wujemy dla nich także materiały do-
tyczące jakości mleka i produk-
cji, np.: „Świadome żywienie zwie-
rząt – zdrowe mleko, bezpieczne 
produkty i ochrona środowiska” 
czy „Przewodnik Danone – prak-
tyki dla producentów mleka”. Dzięki 
szkoleniom wejście Polski do Unii 
Europejskiej nie było dla naszych do-
stawców żadnym zaskoczeniem. 

Podczas cyklu kursów organizowa-
nych przy współpracy Ministerstwa 

Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego 
i Związku Prywatnych Przetwórców 
Mleka rolnicy mogli się dowiedzieć 
nie tylko, jakie wymagania stawia 
im ustawodawstwo unijne, ale także 
poznać tajniki systemu kwotowa-
nia i porównać opłacalność produk-
cji w różnych krajach UE. Przygoto-
waliśmy dla nich także  szereg mate-
riałów opracowanych pod nadzorem 
Związku Prywatnych Przetwórców 
Mleka, np.: „Praktyczne zastosowa-
nie wymagań UE i Polski w sektorze 
mleczarstwa” czy „Produkcja mleka 
– praktyczne zastosowanie wymagań 
UE i Polski dla gospodarstw”.

Choć brzmi to jak paradoks, nasze 
fabryki są wiecznie „głodne”, wciąż 
potrzebują kolejnych dostaw najwyż-
szej jakości mleka. Dlatego też poza 
szkoleniami kierujemy do producen-
tów wiele innych programów pomo-
cowych, by bez problemu mogli spro-
stać naszym oczekiwaniom (czy-
taj w dziale „Firma jako obywatel”: 
„Wszystko dla dostawców”, str. 59)

Mądry jak nasz rolnik

Doskonale wiemy, że nasz sukces 
nie byłby możliwy bez współpracy 
z naszymi bezpośrednimi klien-
tami – hurtownikami i właścicielami 
oraz kierownikami dużych i małych 
sklepów. To dzięki nim nasze pro-
dukty trafiają „pod strzechy”. 
Dlatego staramy się utrzymać 
jak najlepsze stosunki z kontrahen-
tami, a jednocześnie dowiedzieć się 
jak najwięcej o nich samych i o tym, 
jak postrzegają współpracę z nami. 
Właśnie dlatego w 2004 r. przepro-
wadziliśmy kompleksowe badania sa-
tysfakcji klienta. Paradoksalnie, pod-
stawowym wskaźnikiem było badanie 
poziomu niezadowolenia ze współ-
pracy z nami. Dzięki temu kryterium 
dowiedzieliśmy się, co działa dobrze, 
a co wymaga
poprawy.  

W badaniu wzięła udział reprezen-
tatywna grupa 261 przedsiębior-
ców, czyli ok. 10% stałych klientów 
Danone’a. Firma audytorska Kinoulty 
Trade zbadała także naszą konkuren-
cję, byśmy wiedzieli, co wymaga naj-
pilniejszych zmian. Dzięki audytowi 
wiemy, że wyprzedzamy trzech naj-
większych konkurentów w takich ob-
szarach, jak „Produkty”, „Współ-
praca” i „Promocje”, ale musimy wię-
cej pracy poświęcić urozmaiceniu 
portfela produktów i dostawom w try-
bie awaryjnym. 

W 2005 r. powołaliśmy Klub Partnera 
Danone’a i zorganizowaliśmy pierw-
szy Kongres Partnerów, na który  
zjechali przedstawiciele 70 naszych 
największych hurtowych klientów. 
Pokazaliśmy im, jak rozumiemy  

partnerską współpracę, że nie spro-
wadzamy jej do prostej relacji „kupić-
sprzedać”. Dla nas to dzielenie się 
wiedzą i umiejętnościami ogólnobi-
znesowymi. Stąd podczas Kongresu 
przeprowadziliśmy szkolenia z za-
kresu zarządzania finansami, ana-
lizy finansowej i segmentacji rynku. 
Mamy nadzieję, że dzięki takim dzia-
łaniom dalsza współpraca będzie 
układała się jeszcze lepiej niż do-
tychczas. 

Po pierwsze, satysfakcja
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Chcesz wiedzieć, co jesz? I słusz-
nie! Dialog, rzetelna informacja oraz 
szybkie reagowanie na sygnały kon-
sumentów to podstawa, na której opiera 
się nie tylko siła marki, ale też zaufa-
nie do Danone’a jako do firmy przy-
jaznej i otwartej na kontakty z nimi. 
Nasi konsumenci chcą wiedzieć 
o nas jak najwięcej, a my chcemy...  
by oni wiedzieli. Dlatego już od wielu 
lat kładziemy nacisk na komunikację 
za pomocą wszelkich dostępnych 
środków i narzędzi. 

Najważniejszym z nich jest Infolinia  
0 801 33 11 33. Powstała w 1999 roku 
jako jeden z pierwszych tego typu 
serwisów konsumenckich w Polsce.  
Gdy na opakowaniach z logo Danone’a 
po raz pierwszy pojawił się numer  
Infolinii, nikt nie spodziewał się, że za-
interesowanie będzie tak ogromne. 
Przez pierwsze kilka miesięcy działal-
ności notowaliśmy codziennie nawet 
do 15 tysięcy kontaktów! 
Na Infolinię trafia najwięcej suge-
stii oraz najwięcej pytań dotyczących 
składu, właściwości czy cen naszych 
produktów. Najczęściej słyszymy  
pytania o nowe promocje i produkty, 
choć oczywiście naszych konsumentów 

interesują też inne sprawy.  
Dzięki własnej wiedzy i ogromnej 
bazie danych o Danone konsultanci 
Infolinii już podczas pierwszego 
telefonu udzielają odpowiedzi na 
większość pytań, które dostają, a jest 
ich ponad 10 tysięcy rocznie. 

W bezpośrednim kontakcie z kon-
sumentami pomaga nam także In-
ternet. W 2005 roku wprowadziliśmy 
możliwość przesyłania nam pytań 
pocztą elektroniczną. Żadne pytanie, 
czy to telefoniczne,e-mailowe czy li-
stowne nie pozostaje bez odpowie-
dzi. Jedną z rzeczy wartych podkre-
ślenia jest bardzo szybki czas reakcji 
na zgłaszane pytania czy uwagi. 
Chcemy, aby nasi konsumenci byli 
zadowoleni z kontaktów z nami. Dla-
tego regularnie badamy i monitoru-
jemy jakość obsługi, pytając konsu-
mentów o zdanie poprzez ankiety. 
Możemy pochwalić się tym, że 95% 
osób dzwoniących na Infolinię uznało 
ją za cenne źródło informacji i bardzo 
wysoko oceniło pracę naszych kon-
sultantów. Wiele informacji o naszych 
produktach i promocjach można zna-
leźć także na naszych stronach inter-
netowych www.danone.pl

Komunikacja nie może być jedno-
stronna. Tak jak nie da się zbudować 
trwałej więzi z kimś, kto nie umie 
słuchać, tak nie można przywiązać 
się do firmy głuchej na głosy kon-
sumentów. Dlatego przykładamy 
ogromną wagę do uwag i reklama-
cji, jakie są do nas zgłaszane. Reagu-
jemy szybko i cieszymy się, że mamy 
możliwość wyjaśnienia wątpliwo-
ści. Każdy sygnał jest drobiazgowo 
analizowany przez nasz Dział Jako-
ści. Często też sprawdzamy warunki 
transportu i dystrybucji, tam gdzie 
mogły one mieć wpływ na jakość pro-
duktu. Zgłaszający zawsze otrzymuje 
od nas informację zwrotną. Trak-
tujemy napływające do nas sygnały 
jak prezenty od konsumentów. Dzięki 
nim stajemy się lepsi, bo umiemy 
i chcemy uczyć się na własnych błę-
dach. Nasi konsumenci zawsze mogą 
do nas zadzwonić ze swoimi pyta-
niami, wątpliwościami, uwagami. 
Jesteśmy otwarci na każdy kon-
takt, a na Infolinii wszyscy dzwoniący 
znajdą pomoc i uzyskają odpowiedzi 
na swoje pytania. 

Zapraszamy do rozmowy

Słuchamy  
z uwagą

Jesteśmy otwarci na dialog z konsumentami. Bardzo cenimy sobie to, 
że chcą dzielić się z nami swoimi uwagami, opiniami i pomysłami dotyczą-
cymi naszych produktów. Konsument może zapytać nas o wszystko, co jest 
związane z naszymi produktami, promocjami i działalnością samej firmy. 
Na większość pytań odpowiadają konsultantki naszej Infolinii. Jeśli rzecz 
dotyczy bardzo skomplikowanych zagadnień, wówczas nasz rozmówca 
jest kierowany do jednego z ekspertów. Żadne pytanie nie pozostaje bez 
odpowiedzi. Bardzo zależy nam też na tym, żeby odpowiedź była udzielana 
już podczas pierwszego kontaktu z Infolinią, i tak się dzieje w 95% przypad-
ków. To samo dotyczy kontaktów e-mailowych. Zawsze z uwagą słuchamy 
sugestii i opinii naszych konsumentów. Kiedyś zasugerowali nam, żeby 
Danonki były produkowane w czteropakach, w których wszystkie kubeczki 
miałyby ten sam smak, a nie dwa różne, jak to miało miejsce. Rzecz w tym, 
że wiele dzieci lubiło jeden smak, a drugi mniej. Na skutek tych uwag 
zmieniliśmy nasz asortyment i obecnie standardowe czteropaki Danonków 
są produkowane w pojedynczych smakach. Inny przykład – wprowadzili-
śmy do naszej oferty serię limitowaną Danio kokos i szarlotka. Miała ona 
być na rynku przez określony czas. Konsumentom jednak te smaki bardzo 
się spodobały, otrzymaliśmy wiele pozytywnych sygnałów i próśb telefo-
nicznych, e-mailowych i listownych o niewycofywanie ich z rynku. I produkt 
trafił do stałej oferty Danone’a.
Anna Milewska, kierownik ds. obsługi konsumenta Danone’a
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Chcemy budować Danone’a jako 
firmę odpowiedzialną, dlatego da-
jemy pracownikom przestrzeń 
do tworzenia i wdrażania innowacyj-
nych rozwiązań. Chcemy, by praco-
wali z nami ludzie kompetentni, 
ciekawi, tolerancyjni, elastyczni,  
mający zdolność przekonywania  
i inspirowania innych.  
Takie osoby znajdują u nas dobre 
miejsce do pracy i... potrafią to 
docenić – według ich opinii właśnie  
zaangażowanie, swoboda działania  
i uznanie to wartości, które w Danone  
liczą się bardziej niż w innych dużych, 
międzynarodowych korporacjach 
działających w Polsce (czytaj:  
„Satysfakcja i praca”, str. 12). 
Zaangażowanie i rozwój pracowników 
jest jednym z kluczowych elementów 
sukcesu firmy i podstawą jej zrówno-
ważonego, długofalowego rozwoju. 
Dlatego stale poszukujemy rozwiązań 
służących podnoszeniu kompetencji 
wszystkich pracowników. Od 2004 r.  
wdrażamy program „Evolution” ukie-
runkowany na rozwój i wspieranie 
 edukacji pracowników na  

stanowiskach niemenedżerskich 
(czytaj: „Evolution dla wszystkich”, 
str. 14). 
Naszym menedżerom zaś staramy 
się pomagać w rozwijaniu kluczo-
wych kompetencji i umiejętności, 
by mogli osiągać jeszcze lepsze wy-
niki (czytaj: „Ogród Talentów”, str. 13). 
Na podstawie corocznej oceny budu-
jemy ich plany rozwoju na kolejny rok 
obejmujące szkolenia oraz inne dzia-
łania rozwojowe (czytaj: „Oceniamy 
sprawiedliwie”, str. 13). Zgodnie z ha-
słem „Każdy menedżer jest HR-ow-
cem” wspieramy także zmiany stano-
wisk w obrębie działu czy firmy, wie-
rząc, że stworzenie pracownikom 
możliwości pełnienia rozmaitych ról 
daje niepowtarzalną szansę rozwoju 
zawodowego i osobistego. 
Ponieważ traktujemy się poważnie, 
o wszystkich istotnych dla firmy kwe-
stiach informujemy naszych pracow-
ników. Służy temu  system komuni-
kacji wewnętrznej (czytaj: „Chcemy 
dobrze informować”, str. 15). Sta-
ramy się także słuchać naszych pra-
cowników, bo to oni częstokroć mają 

najlepsze pomysły i najtrzeźwiejszą 
ocenę tego, co w firmie idzie dobrze, 
a co wymaga poprawy. Chcemy, by 
nasza firma była nie tylko wzorową 
organizacją biznesową, ale także aby 
obowiązywały w niej otwartość, hu-
manizm, bliskość i entuzjazm  
(czytaj: „Droga do Danone Way”,  
str. 17). Dbamy o bezpieczeństwo i hi-
gienę pracy (czytaj: „Priorytet: bez-
pieczeństwo”, str. 19) oraz o higienę 
psychiczną naszych pracowników, 
która zależy od właściwej równowagi 
między pracą a domem (czytaj: „Po-
między pracą a domem”, str. 20).
Naszą filozofię w podejściu do ludzi 
najlepiej oddają trzy hasła przewod-
nie: rozwój – komunikacja – odpowie-
dzialność. Właśnie według tych ha-
seł podzieliliśmy tę część przeglądu, 
by pokazać, jak filozofia firmy prze-
kłada się na praktyczne działania 
w stosunku do kluczowego zasobu 
firmy – jej pracowników. 

Ludzie Danone’a

W Danone chcemy stale rozwijać jeden z naszych podstawowych pomysłów 
na prowadzenie firmy – dawać dużą swobodę działania, jednocześnie wyma-
gając wysokiego poziomu zaangażowania. Jest kilka głównych obszarów, 
w których strategia zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w sposób szcze-
gólny współgra z zasadami odpowiedzialnego biznesu – pierwszym z nich 
jest rozwój pracowników. Chcemy zarówno jak najlepiej ich oceniać, jak i dbać 
o rozwój osobisty. Chcemy również położyć większy nacisk na rozwijanie 
umiejętności pracowników na stanowiskach innych niż menedżerskie (pro-
dukcyjnych, administracyjnych itp.), wykorzystując doświadczenia z obecnego 
systemu oceny oraz nowego projektu Grupy DANONE nazwanego „Evolu-
tion”. Drugim ważnym obszarem odpowiedzialności są kwestie przywództwa 
i zarządzania ludźmi, dostarczania pracownikom niezbędnej wiedzy i wzorów 
zachowań, aby mogli stać się prawdziwymi liderami. A jakość przywództwa 
zależy w bardzo dużym stopniu od umiejętności sprawiedliwej oceny i od 
dobrze zaplanowanego, indywidualnego cyklu rozwoju. Trzecim filarem 
strategii zarządzania zasobami ludzkimi jest zapewnianie skutecznego 
wykonawstwa. Tu ważne są takie inicjatywy, jak dzielenie się najlepszymi 
praktykami pomiędzy menedżerami. Chodzi o to, żeby nie tracić czasu 
na próby ponownego wynalezienia koła. Dla mojego działu ważna jest także 
kwestia równych szans w miejscu pracy. Z Managers’ Survey – badania opi-
nii pracowników i menedżerów [czytaj: „Satysfakcja i praca”, str. 12] wynika, 
że 83% kierowników w Danone czuje, że zasada ta jest przestrzegana, jeśli 
chodzi o płeć. Aż 88% menedżerów ma też poczucie, że firma wspiera  
ich w ich rozwoju niezależnie od płci, pochodzenia czy innych zmiennych.
Atilla Hilbert, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Odpowiedzialność 
wobec  

pracowników
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90   menedżerowie kobiety

114   menedżerowie mężczyźni

204 razem

Jak cię widzą, tak…  
Opinie pracowników to dla Danone’a 
niezwykle ważne informacje wpływa-
jące na cały szereg wewnątrzfirmo-
wych (i nie tylko) procedur i działań. 
Dlatego stale i regularnie pytamy, 
słuchamy i wyciągamy wnioski.

By wiedzieć więcej,  
w 2005 r. w Danone  
w Polsce przeprowa- 
dziliśmy zakrojone  
na szeroką skalę 
badanie opinii  
pracowników. 

Przygotował je niezależny ośrodek 
badawczy ISR. Było ono wyjątkowe, 
gdyż po raz pierwszy objęto nim 
wszystkich pracowników firmy (me-
nedżerowie byli ankietowani już po 
raz czwarty). I wszyscy mieli okazję 
do wyrażenia swoich opinii na temat 
firmy, panującej w niej atmosfery, 
ogólnego zadowolenia i satysfakcji 
z pracy, a także oceny takich obsza-
rów, jak przywództwo, kultura i war-
tości, rozwój czy bezpośrednie zarzą-
dzanie. Co warte podkreślenia, średni 
zwrot ankiet wyniósł ponad 70%! Mamy 
być z czego dumni – wiele badanych 

obszarów zostało ocenionych przez 
naszych pracowników znacznie wyżej 
niż w innych dużych firmach (w od-
niesieniu do tzw. normy krajowej, do-
starczonej nam przez organizatora 
badania, która powstała na podsta-
wie analizy opinii 20 000 pracowni-
ków z kilku znanych korporacji, mię-
dzy innymi takich, jak Michelin, No-
kia, Novartis, Philips czy Unilever). 
Pozytywne oceny naszych pracow-
ników przekraczają tę średnią m.in. 
w takich aspektach, jak wizerunek 
firmy, swoboda działania, zaangażo-
wanie, codzienne zarządzanie i satys-
fakcja z pracy. Ale są też i wyzwania  
– to chociażby kwestia dalszego 
podnoszenia efektywności 
organizacyjnej czy sprawy związane 
z BHP.

W porównaniu z badaniem z roku 
2003 (wtedy objęto nim samych me-
nedżerów) pozytywne zmiany odnoto-
wano przede wszystkim w takich  
obszarach, jak ocena pracownicza, 
wizerunek firmy czy znajomość ce-
lów. Ogólna analiza takiego porówna-
nia wypada bardzo dobrze  
– zdecydowana większość różnych 
obszarów działania firmy została 
oceniona wyżej. Widać, że nad nimi 
pracowaliśmy. Ale nie można na tym 
poprzestać – określiliśmy plan dzia-
łań dla tych obszarów, które nie zo-
stały ocenione najlepiej. Obecnie 

wdrażamy je w życie, abyśmy w na-
stępnym badaniu osiągnęli jeszcze 
wyższy poziom satysfakcji naszych 
pracowników z pracy w firmie.

Cieszymy się, że nasi ludzie 
widzą i akceptują zmiany, jakich 
nieustannie dokonujemy. Cieszymy 
się, że satysfakcja z pracy (69% 
zadowolonych pracowników, wzrost 
o 6% w stosunku do poprzedniego 
badania) i duma z wizerunku naszej 
firmy (77%, wzrost o 8%) to jedne 
z najwyżej ocenianych wartości. 
I to jest dopiero wyzwanie!

Satysfakcja i praca

76% 

87% 

62% 

74% 

2003

2005

POLECIŁ(A)BYM FIRMĘ DANONE 
JAKO DOBRE MIEJSCE PRACY: 

FIRMA TWORZY KLIMAT DLA 
INICJATYWY PRACOWNIKÓW  
I SWOBODY DZIAŁANIA:

rozwój

umowa 
o pracę

samo-
zatrudnienie
czasowa 
umowa o pracę

razem

1 300

2
250

1 552

ZATRUDNIENIE W FIRMIE:

ZATRUDNIENIE W FIRMIE:
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 Nasi pracownicy
Fabryki  
1.  Warszawa
2.  Bieruń
 

Regiony
Biura Handlowe 
w głównych miastach 
Polski oraz w 
Bieruniu (gdzie 
mieści się druga 
fabryka Danone’a)

1.  Warszawa
2.  Bieruń
3.  Poznań
4.  Wrocław
5.  Gdańsk
6.  Kraków

Platformy
Mniejsze biura 
handlowo-dystry-
bucyjne w kilku 
miejscowościach 
danego Regionu

1.  Warszawa
2.  Warszawa
3.  Bieruń
4.  Poznań
5.  Szczecin
6.  Zielona Góra
7.  Wrocław
8.  Opole
9.  Legnica

10.  Łódz
11.  Gdańsk
12.  Olsztyn
13.  Toruń
14.  Łomża
15.  Kraków 
16.  Rzeszów
17.  Kielce
18.  Lublin 

Rampy
Miejsce załadunku 
i rozładunku towa-
ru utworzone w kilku 
małych miejscowoś-
ciach największych 
Regionów (Gdańsk, 
Wrocław)

1.  Kalisz
2.  Piotrków 
Trybunalski
3.  Bydgoszcz
4.  Włocławek 

porównaj z mapą na stronie 49, mapy nakładają się



LUDZIE13

Kadra menedżerska 
musi stale rozwijać 
swoje umiejętności.

Globalizacja i szybkość wymiany  
myśli w dzisiejszym świecie powo-
dują, że nowe technologie i rozwią-
zania biznesowe pojawiają się nie-
mal codziennie. Wiedza wyniesiona 
ze studiów często ma krótszy ter-
min przydatności niż jogurty. I właś-
nie dlatego wprowadziliśmy cykl roz-
woju pracowników wyższych szczebli, 
którego podstawą jest projektowa-
nie Indywidualnych Planów Rozwoju 
wszystkich menedżerów i powta-
rzana każdego roku ich aktualizacja. 
Podstawowym celem tych  
planów jest określenie kompetencji 
każdego menedżera w świetle jego 
zadań, a następnie udzielenie takiego 
wsparcia, aby mógł osiągnąć  
wyznaczone cele. W ten sposób 
dbamy nie tylko o własną przyszłość 
jako organizacji, ale i o dalszą karierę 
swoich pracowników. 

Po realizacji Rocznego Planu nastę-
puje ocena jego wykonania w formie 

indywidualnej rozmowy między pra-
cownikiem a jego bezpośrednim prze-
łożonym. Ten moment to kluczowy 
element procesu oceny. Głównym 
efektem takich rozmów jest ocena wy-
konania zadań, kompetencji mene-
dżerskich i funkcjonalnych, ale także 
planowanie celów na przyszły rok 
i uzgodnienie Indywidualnego Planu 
Rozwoju, w zależności od wcześniej-
szych osiągnięć.

Integralną częścią procesu ewalu-
acji kadry zarządzającej jest ocena 
wielopoziomowa. Jej podstawą są in-
formacje zebrane od podwładnych, 
współpracowników i kolegów ocenia-
nego menedżera. Służą one do dal-
szych prac nad oceną pracownika 
podczas tzw. spotkań kalibracyjnych 
pozwalających między innymi na wy-
ważenie ocen wynikających z różnic 
między działami. 

Dzięki jasno opisanym procedurom 
nasi menedżerowie nie tylko 
doskonale wiedzą, jakie cele mają 
osiągnąć i jak oceniana jest ich 
bieżąca praca, ale i znają kierunki 
swojej przyszłej kariery. To najlepsza 
forma motywacji dla ambitnych.

Oceniamy sprawiedliwie

Danone to produkty mleczne, tysiące 
pracowników na całym świecie, fa-
bryki, ale... ogród? A jednak! Stwo-
rzyliśmy go z myślą o promowaniu 
samokształcenia wśród menedżerów 
firmy. Łączy w sobie zalety szkoły, bi-
blioteki, czytelni, klubu dyskusyjnego, 
ale i parku, stanowiąc tym samym 
uzupełnienie polityki rozwoju pra-
cowników Danone’a. Tu każdy, nieza-
leżnie od stanowiska, może odpocząć, 
przejrzeć fachową książkę, zorgani-
zować spotkanie czy w inny sposób 
popracować nad rozwijaniem swoich 
zdolności. Na miejscu można wypo-
życzyć jedną z kilkuset publikacji  

dotyczących zarządzania, rozwoju 
kreatywności, kompetencji mene-
dżerskich czy funkcjonalnych, wy-
mienionych w „Podręczniku rozwoju 
kompetencji”. 

W Ogrodzie można też znaleźć pre-
zentacje multimedialne, filmy i naj-
ważniejsze czasopisma branżowe 
i ekonomiczne, w tym angielskoję-
zyczne „Harvard Business Review” 
i „The Economist”. Katalog jest stale 
rozszerzany o nowe pozycje zgła-
szane przez samych pracowników, 
zgodnie z ich potrzebami i zaintere-
sowaniami. 

Właśnie możliwość samodzielnej 
pracy i indywidualne podejście 
do każdego pracownika czyni  
z Ogrodu Talentów miejsce wyjąt- 
kowe. Bez niego koncepcja Indywi-
dualnych Planów Rozwoju byłaby 
trudniejsza do zrealizowania.

Ogród Talentów

dobra  
praktyka

GODZINY SZKOLENIOWE  
PRZYPADAJĄCE NA PRACOWNIKA:

pracownicy         17           15            20

menedżerowie   21           47            66            

2003 2004 2005

WYDATKI NA SZKOLENIA:

1 229 262        1 476 585        1 918 000          

2003 2004 2005

W niniejszej publikacji używając zwrotu „menedżer” mamy na myśli kadrę kierowniczą i wyższą. Osoby spoza kadry menedżerskiej 
(niemenedżerowie) to ci pracownicy, którzy zajmują stanowiska podległe stanowiskom kierowniczym.
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Rozwój dla wszystkich

Od „czasownika” 
do pracownika

Rozwój pracowników niemenedże-
rów. Każdy pracownik ma prawo 
do rozwoju swych kompetencji zawo-
dowych bez względu na zajmowane 
w firmie stanowisko, a rolą firmy 
jest wspieranie jego edukacji. To in-
nowacyjne podejście do zarządza-
nia, bowiem większość firm skupia 
się na podnoszeniu kwalifikacji swo-
ich menedżerów i okazjonalnych dzia-
łaniach skierowanych do pozosta-
łych pracowników. A przecież – zgod-
nie z danymi z naszych globalnych ra-
portów CSR – menedżerowie to rap-
tem 11% zatrudnionych w globalnej 
gospodarce! 

Stąd program „Evolution” skierowany 
do wszystkich zatrudnionych, wdra-
żany w Grupie DANONE  
(w tym także w Polsce) od 2004 r., 
którego celem jest systemowy rozwój 
pracowników w taki sposób, by mogli 
łatwo adaptować się do stale zmie-
niającego się środowiska pracy z ko-
rzyścią dla siebie i firmy. „Evolution” 
opiera się na czterech filarach. Każdy 
pracownik;

  rozwija swe kompetencje  
zawodowe;

  ma prawo przynajmniej do   
23 godzin szkoleń w roku  
(program „Momentum”);

  ma jasno określoną  
ścieżkę rozwoju;

   ma prawo do rocznej  
rozmowy rozwojowej.

Wierzymy, że stworzenie spójnego  
i jasnego systemu zarządzania  
kompetencjami przyczyni się 
do zwiększenia wydajności pracy 
we wszystkich działach, a jednocześnie 
pozytywnie wpłynie na lepszy dobór 
szkoleń dla poszczególnych pracow-
ników. System klasyfikacji wszyst-
kich stanowisk niepowiązanych bez-
pośrednio z zarządzaniem zwiększy 
też przejrzystość polityki HR oraz po-
zwoli zbudować przejrzysty i jasny  
system wynagrodzeń. 

Innym celem zgodnym ze strategią 
„Evolution” jest zdefiniowanie umie-
jętności zawodowych potrzebnych do 
efektywnego wykonywania obowiąz-
ków. Na ich podstawie możliwe bę-
dzie budowanie Indywidualnych Pla-
nów Rozwoju naszych pracowni-
ków. Istotnym elementem programu 
jest także wprowadzenie jednolitego 
i prostego systemu oceny rocznej 
wszystkich osób zatrudnionych w firmie.
Częścią programu „Evolution” jest 
„Momentum”, czyli cykl szkoleń 
dla naszych pracowników  

obejmujący m.in. rozwój umiejętności 
komunikacyjnych, zarządzania ludź-
mi oraz szkolenia wewnętrznych tre-
nerów. Kadry własnych instruktorów, 
którzy wiedzę zdobytą na szkoleniach 
będą przekazywali dalej, to swoi-
sta wartość dodana całego projektu. 
Kwestię szkoleń traktujemy więc jako 
zadanie grupowe służące nie tylko 
zwiększeniu wydajności całej spółki, 
ale i poprawie komunikacji między 
pracownikami. 

69%  

2003

STAWIANE PRZEZ FIRMĘ  
INDYWIDUALNE CELE I ZADANIA  
MOTYWUJĄ MNIE DO PRACY:

2005

80%

Firma działająca w takiej branży jak Danone musi mierzyć się z wyzwaniem, 
jakim jest sezonowość produkcji oraz częste zmiany planów produkcyj-
nych w krótkim okresie czasu. Oznacza to między innymi, że w niektórych 
okresach potrzebujemy więcej pracowników, w innych zaś mniej. Taka 
sytuacja zmusza nas do zatrudniania pracowników czasowych. Czasowa 
praca, oprócz wynagrodzenia, jest źródłem zdobywania nowych umiejętno-
ści i daje możliwość wyjścia z bezrobocia. Jednak szczególnie ważny jest 
fakt, że współpracę z pracownikami czasowymi traktujemy jako wstęp do 
rekrutacji. W 2005 roku niemal 40 osób zdobyło u nas w ten sposób stałe 
zatrudnienie, przede wszystkim w fabryce w Bieruniu. Problemem jest 
duża rotacja pracowników czasowych oraz pozyskanie ich w odpowiednim 
momencie. Wprowadzamy szereg rozwiązań, które pozwalają nam pora-
dzić sobie z tą kwestią w sposób jak najbardziej korzystny dla pracujących 
z nami ludzi i dla samego biznesu.

Marek Świerkowski, kierownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Danone
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Chcemy dobrze informować
Wszystko, o czym piszemy w tym  
raporcie, byłoby jedynie zbiorem  
pustych frazesów, gdyby nie wie-
dzieli o tym nasi pracownicy. To oni 
wszak są odpowiedzialni za realiza-
cję planów firmy. I nie tylko muszą 
znać swoje obowiązki, ale i zamierze-
nia oraz plany innych działów czy za-
rządu. Chcemy, by czuli się częścią 
Danone’a. Temu właśnie służy roz-
budowany system komunikacji we-
wnętrznej, którego skuteczność ba-
damy za pomocą corocznych audytów 
komunikacji wewnętrznej.  
Podczas audytu badamy między  
innymi poziom poinformowania pra-
cowników na poszczególne tematy, 
ich otwartość na dzielenie się  wie-
dzą, poziom ich identyfikacji z firmą, 
a także skuteczność regularnych 
spotkań informacyjnych w obrębie 
poszczególnych działów. 

System komunikacji wewnętrznej 
opiera się na kilku filarach:

  Najbliżej pracowników jest firmowa 
gazetka „Życie Danone’a” ukazu-
jąca się trzy razy do roku.  
Od 1996 roku w sposób ciekawy 
i przystępny opisujemy w niej wy-
darzenia dotyczące firmy, przybli-
żamy projekty realizowane przez 

różne działy, przedstawiamy nowe 
produkty i osiągnięcia naszych ko-
legów. Z nakładem około 1400 eg-
zemplarzy „Życie Danone’a” jest 
czytane przez 85% pracowników 
Danone’a. 

  Podobny charakter ma miesięcz-
nik informacyjny „DanoneXpress”, 
wydawany w wersji elektronicznej, 
jak i w postaci papierowej gazetki 
ściennej. Z badań wynika, że biu-
letyn dociera przynajmniej do 60% 
pracowników.

  Ważnym elementem komunikacji 
między pracownikami są też wza-
jemnie uzupełniające się tablice  
informacyjne i poczta elektro-
niczna. Specjalna skrzynka pocz-
towa przekazuje na bieżąco ogło-
szenia i ważne informacje o wy-
nikach firmy i poszczególnych jej 
działów, a także wieści z Grupy  
DANONE. Informacje te docierają 
bezpośrednio do prawie 700 osób 
posiadających dostęp do kompu-
tera, a za pomocą tablic informa-
cyjnych – do wszystkich pozosta-
łych. Gabloty z takimi informa-
cjami znajdują się na każdym pię-
trze głównej siedziby, a także 
we wszystkich oddziałach firmy 
w całym kraju.

  Dodatkową, choć nie mniej ważną, 
formą komunikacji między pra-
cownikami są organizowane przez 
zakłady w Warszawie i Bieruniu 
wszelkiego rodzaju pikniki i bale 
firmowe, m.in. tradycyjne bale  
karnawałowe. To wtedy nasi pra-
cownicy z różnych działów mają 
okazję się spotkać i porozmawiać 
na tematy związane z firmą.  
Podobną rolę – poza czysto mery-
toryczną – spełniają coroczne  
spotkania kierowników. 

JAK ZMIENIŁA SIĘ OGÓLNA JAKOŚĆ 
KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ  
W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU?

57.2% nie zmieniła się

33.9% poprawiła się

8.9% pogorszyła się

Komunikacja  
od zawsze

Komunikacja jest elementem naszej kultury organizacyjnej, która opiera 
się na 4 wartościach. Humanizm, otwartość, bliskość i entuzjazm poka-
zują nasze podejście zarówno w kontaktach na zewnątrz organizacji, jak 
i w działaniach wewnętrznych. Wszystkie są ważne, ale chyba najistotniej-
szą z nich jest bliskość, która doskonale odzwierciedla, jak bardzo zależy 
nam na utrzymaniu dobrych relacji i przyjaznej atmosfery w pracy. Komu-
nikacja wewnętrzna była dla nas ważna praktycznie od zawsze. Działamy 
na polskim rynku od 15 lat i niemal od samego początku staraliśmy się 
informować pracowników o wszystkich istotnych sprawach. Najlepszym 
tego dowodem jest nasza gazetka firmowa „Życie Danone’a”, która wycho-
dzi już 10 lat i cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest to o tyle warte 
podkreślenia, że swoista moda na komunikację wewnętrzną pojawiła się 
w wielu firmach stosunkowo niedawno, 2-3 lata temu. Jednak komuni-
kacja to nie tylko przekaz informacji, to także słuchanie tego, co mają do 
powiedzenia nasi pracownicy. Stąd pojawiały się w naszej historii różne 
programy angażujące pracowników i korzystające z ich opinii czy pomy-
słów. Przeprowadzamy także ankiety, aby dowiedzieć się, czego oczekują 
osoby pracujące w różnych działach i na różnych stanowiskach. Wszystko 
po to, by komunikacja stawała się naszą rozmową o sprawach firmy.
Bogumiła Radwańska, kierownik ds. PR i komunikacji w Danone
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Firma otwarta  
na dialog

Od lat jako firma angażujemy się 
w Polsce w działalność na rzecz 
dzieci. Blisko jedna trzecia z nich 
jest niedożywiona, co stanowi o ich 
mniejszych szansach na pomyślną 
przyszłość. By wesprzeć walkę z tym 
problemem, w 2003 roku powołaliśmy 
do życia program „Podziel się 
Posiłkiem”. W ramach programu 
udało się dotąd zapewnić około  
2 milionów ciepłych posiłków dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci  

(czytaj: „Podziel się Posiłkiem”,  
str. 46). Pomoc dzieciom to jednak 
nie tylko cel całej firmy, ale też wy-
zwanie dla wszystkich pracowników 
Danone’a. Chcemy, by przyłączali się 
do działań prowadzonych przez całą 
firmę, wnosili do niej swój entuzjazm 
wynikający z przekonania, że robimy 
coś ważnego.  
W 2005 roku 97 pracowników wzięło 
udział w zbiórkach żywności w skle-
pach i w transporcie zebranych pro-

duktów do Banków Żywności. Dzięki 
kolejnym 520 pracownikom Danone’a 
z Warszawy, Bierunia i sześciu biur 
regionalnych udało się zebrać około 
1000 kilogramów żywności. Swoje 
programy wolontariatu wprowadziły 
także niektóre działy naszej firmy. 

Wiosną 2006 program wolontariatu 
został rozszerzony o możliwość  
wzięcia udziału także i w innych  
akcjach firmowanych przez Danone. 

Wolontariat pracowniczy

Jest kilka powodów, dla których warto angażować się w wolontariat pra-
cowniczy. Przede wszystkim bardzo istotne jest, aby menedżerowie sami 
umieli pokazać w praktyce, w działaniu, co to znaczy „humanizm”, co to 
znaczy „bliskość”, „entuzjazm”, czy „otwartość”. Okazją ku temu jest 
właśnie zbiórka żywności, a uczestnictwo w niej przejawem praktycznej 
realizacji wartości firmy. Poza tym zbiórka żywności oparta jest na pracy 
wolontarystycznej, w której przydaje się każda para rąk, a poczucie, że bie-
rze się udział w czymś ważnym i pożytecznym to wspaniała motywacja.  
Dla mnie udział w tym wydarzeniu miał też pewien wymiar poznawczy oto-
czenia, w którym przychodzi nam działać. Cenne było spotkanie z osobami 
z Banków Żywności, które na co dzień zajmują się walką z niedożywieniem 
w Polsce, czy z konsumentami w sklepach, gdzie w koszulce Danone’a 
uczestniczyłem w zbiórce. Ostatni walor wolontariatu to kwestia rodziny. 
Pogodzenie życia zawodowego i prywatnego polega nie tylko na wychodze-
niu z pracy po 8 godzinach. Chcę, by moi bliscy wiedzieli, co dla otoczenia 
robi firma, w której spędzam tak dużo czasu, i byśmy wspólnie mogli 
uczestniczyć w jej działaniach.

Tomasz Banasiak, dyrektor finansowy SSU Danone

Pokażmy nasze  
wartości w działaniu

Czekolada dla wolontariusza – o wrażeniach z udziału w programie wolontariatu Anny Kostrzanowskiej, asystentki działu zakupów serwisowo – techniczny
ch
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W Danone nie ma lepszych i gorszych związków zawodowych, wszystkie 
mają takie same prawa i obowiązki. W fabryce w Bieruniu działają dwa: 
NSZZ „Solidarność” Bieruń oraz Związek Pracowników Zmianowych, 
natomiast w Warszawie: NSZZ „Solidarność” W-wa oraz NSZZ Pracowni-
ków Danone’a w Warszawie. Po cóż związki zawodowe w takiej firmie,  
jak Danone? To oczywiste — jesteśmy po to, aby bronić praw pracowniczych. 
Chcemy także uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian 
w organizacji, jak i wszystkiego, co dotyczy pracowników. Chcemy także 
pośredniczyć w przekazywaniu informacji między zarządem a załogą, oraz 
załogą i zarządem. I to się udaje, bo firma jest otwarta na dialog ze związ-
kami. Systematycznie – mniej więcej co 6 tygodni – odbywają się spotkania 
związków z przedstawicielami zarządu. Dyskutujemy o wszystkich najważ-
niejszych tematach i zagadnieniach, w tym takich, które trafiają do nas 
od pracowników. Zwykle udaje się wypracować kompromis. Nasze relacje 
można nazwać partnerskimi, praktycznie większość kwestii czy zmian jest 
konsultowana z przedstawicielami związków zawodowych.

Robert Miernicki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  
Pracowników Danone’a w Warszawie
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Droga do Danone Way
Jak każda firma na świecie, Danone 
dąży do wzrostu zysków, zwiększenia 
sprzedaży i osiągnięcia jak najlepszej 
pozycji na rynku. Jednak dla tak du-
żej organizacji osiągnięcie sukcesu 
za wszelką cenę, bez oglądania się 
na społeczne skutki jej działań, by-
łoby i nieetyczne, i krótkowzroczne. 
Stąd potrzeba ciągłego uświadamia-
nia pracownikom znaczenia odpowie-
dzialności społecznej w biznesie.

Danone Way to właśnie 
strategia odpowie-
dzialnego zarządzania, 
zbiór zasad i konkret-
nych sposobów, według 
których działamy 
na co dzień. Chcemy, 
by nasza firma przed-
stawiała sobą nie tylko 
wzorową organizację 
biznesową, ale także 
otwartość, humanizm, 
bliskość i entuzjazm. 

Chcemy odkryć i nazwać nasze 
najmocniejsze strony, tak by jak 
najlepiej służyły one naszym relacjom 
z pracownikami, klientami i konsu-
mentami, dostawcami, środowiskiem 
naturalnym, społecznościami 
lokalnymi oraz udziałowcami.

Jednak ciągłe mówienie o zasadach 
samo z siebie nie prowadzi do pozy-
tywnych zmian. Dlatego integralną 
częścią programu „Danone Way” 
jest założenie, że jako organizacja 
nie jesteśmy doskonali – i mamy od-
wagę to zmieniać. Chcemy nie tylko 
kształtować postawy pracowników, 
ale też na bieżąco sprawdzać działa-
nie naszych zasad w praktyce. 

Danone Way to także zestaw  
narzędzi, dzięki którym możemy  
ocenić faktyczny stan wdrożenia

praktyk odpowiedzialnego zarządza-
nia oraz zastanowić się, co jeszcze  
wymaga usprawnienia – i jak to 
osiągnąć. Przeprowadzenie tej oceny 
jest możliwe dzięki zaangażowaniu 
reprezentatywnej grupy pracowników 
Danone’a wszystkich szczebli,  
z których utworzyliśmy osiemnaście  
grup roboczych. W ten sposób prze-
prowadziliśmy ocenę działalno-
ści firmy i stanu wdrożenia zasad 
i praktyk opisanych w naszej strate-
gii. Grupy te, obejmujące w sumie 
około 18 proc. wszystkich zatrudnio-
nych w Danone w Polsce, miały także 
za zadanie przygotowanie konkret-
nych rozwiązań, dzięki którym firma 
może stać się lepsza. Każda miała 
własnego lidera, którego zadaniem 
było animowanie i moderowanie dys-
kusji, a także wyjaśnianie zasad pro-
gramu i jego celów.

Dzięki temu Danone Way to nie czcza 
gadanina czy zbiór frazesów. 
W 2004 roku wypracowano  
39 konkretnych zadań, z których do 
połowy 2006 roku udało się wdrożyć 
90%. Wśród nich znajdują się zna-
czące osiągnięcia w każdej z sześciu  
głównych dziedzin, którymi zajmują 
się zespoły robocze.

   W grupie „Pracownicy” udało się 
na przykład zorganizować panele 
HR dla całej kadry menedżerskiej, 
wprowadzić pierwsze zasady pro-
gramu „Równowaga praca-dom”, 
a także wypracować strategię ko-
munikacji wewnętrznej. 

  W grupie „Klienci i konsumenci” 
zajęto się m.in. badaniami satys-
fakcji klientów, a także zaktuali-
zowano zasady polityki kredytowej 
dla naszych klientów. 

  Grupy odpowiedzialne za dział  
„Dostawcy” zajęły się przede 
wszystkim zasadami rządzącymi 
zakupami serwisowymi.

  Sektor „Środowisko” – rozwojem 
polityki ekologicznej i komunikacją 
na temat uzyskania przez Danone 
certyfikatu ISO 14001.

  Równie ważne były propozycje 
zgłoszone przez „Społeczności  
lokalne” (rozwój programu praktyk 
i program „Podziel się Posiłkiem”) 
oraz „Udziałowcy” (m.in. szkole-
nia pod hasłem „Finanse dla nie-
finansistów”). 

Sam fakt, że w warsztatach i grupach 
roboczych ma prawo wypowiedzieć 
się tak wielka i zróżnicowana grupa 
pracowników pozytywnie wpływa 
na jakość pracy firmy i jej funkcjo-
nowanie. Dzięki nim przedstawi-
ciele wszystkich szczebli organizacyj-
nych mogą nie tylko dowiedzieć się 
więcej o pracy swoich kolegów z in-
nych działów, ale też realnie wpły-
nąć na ocenę działalności Danone’a 
– i przyszłość firmy. Kluczowy jest 
tu fakt, że w zespołach każdy ma 
prawo głosu – i każdy może wziąć 
na siebie cząstkę odpowiedzialności 
za naszą firmę.

189 pracowników 
zaangażowanych w prace 
nad programem (ok. 18%)

18 grup warsztatowych

39 zadań/akcji do wdrożenia

Czekolada dla wolontariusza – o wrażeniach z udziału w programie wolontariatu Anny Kostrzanowskiej, asystentki działu zakupów serwisowo – techniczny
ch
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Prowadząc pierwszą edycję tego programu 3 lata temu rozpoczęliśmy 
wśród naszych pracowników budowanie świadomości, czym jest odpowie-
dzialne zarządzanie. W naszym przypadku oznaczało to wytłumaczenie, 
czym tak naprawdę jest Danone Way. Nie tyle nawet jako program, 
co pewna idea lub postawa, która leży u podstaw działalności naszej 
firmy – zorientowania nie tylko na wynik finansowy, ale także na sposób, 
w jaki jest on osiągany. Czytając zestaw wszystkich praktyk, które składają 
się na Danone Way, możemy sobie uświadomić, ile różnych działań, które 
w naszych warunkach wydają się czymś oczywistym, świadczy o odpowie-
dzialności społecznej firmy. Dzięki prostemu sposobowi oceny realizacji 
tych praktyk przekonaliśmy się, jak dużo z nich po prostu funkcjonuje. Z tego 
wyrasta przekonanie i satysfakcja, że odpowiedzialność społeczna w naszej 
firmie to nie tylko słowa, ale i działania. Odzwierciedlenie działań firmy 
dobrze widać w obszarach trudno mierzalnych, takich jak na przykład prak-
tyki związane z pracownikami, gdzie tak naprawdę każdy z nas może mieć 
swoją opinię. Dlatego tam, aby być w 100% pewnym, że dokonana przez nas 
ocena odpowiada w pełni rzeczywistości, postanowiliśmy zasięgnąć opinii 
jak największej grupy pracujących. Zamiast pytać każdego pracownika 
o opinię, postanowiliśmy taką opinię uzyskać od przedstawicieli wszystkich 
działów reprezentujących wszystkie poziomy organizacyjne przedsiębior-
stwa. Było to więc ogromne wyzwanie pod względem organizacyjnym, jak 
również pod kątem samej oceny, ponieważ wielu warsztatom, na których 
dokonywano oceny praktyk, towarzyszyły burzliwe dyskusje. Dzięki temu 
jednak wyniki były wiarygodne, a na tym nam najbardziej zależało.
Robert Żmijewski, kierownik ds. rozwoju organizacji i szkoleń Danone’a, 
lider programu „Danone Way”

Bardziej postawa 
niż program
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Pracownicy są najważ-
niejszym kapitałem 
firmy, są zbyt cenni,  
by pozwolić sobie na ich 
utratę – o tym zapewnia 
każda firma. 

Jednak w przypadku firm produk-
cyjnych, takich jak Danone, to stwier-
dzenie nabiera bardzo rzeczywi-
stego i bardzo poważnego wy-
miaru. Dlatego też ciągłe czu-
wanie nad poprawą warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy na-
leży do priorytetów Danone’a. 

Najważniejszym działaniem zmie-
rzającym do poprawy sytuacji BHP 
w Danone jest prewencja. Dlatego 
prowadzimy dokładne rejestry wszel-
kich zdarzeń powiązanych w jaki-
kolwiek sposób z bezpieczeństwem. 
Dzięki nieustannej analizie tych ra-
portów możemy na bieżąco reagować 

na pojawianie się zagrożeń – i usu-
wać je zanim komukolwiek zaszko-
dzą. Integralną częścią działań pre-
wencyjnych są odpowiednie proce-
dury zgłaszania zagrożeń. Dzięki 
prostemu anonimowemu formula-
rzowi i sieci skrzynek kontaktowych 
każdy pracownik może zgłosić sy-
tuację potencjalnie niebezpieczną. 

W pierwszej połowie 2006 roku, 
głównie dzięki takim właśnie działa-
niom prewencyjnym udało się zneu-
tralizować 55 punktów potencjal-
nie zapalnych. Za stałą poprawę 
świadomości w tych kwestiach od-
powiedzialni są wszyscy pracow-
nicy, ale także specjalnie wyzna-
czone do tego nieformalne zespoły 
koordynatorów BHP i grupa Bez-
pieczny Team. Ich zadaniem jest mię-
dzy innymi rozwijanie wiedzy o bez-
pieczeństwie i higienie pracy, ale 
także zwykłe dawanie przykładu. 

Oczywiście wdrożyliśmy szereg  
systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem pracy, wśród nich system 

zgodny z normą PN-N-18001:2004. 
Jednak właściwy poziom świado-
mości pozwala zminimalizować ry-
zyko wystąpienia sytuacji niebez-
piecznej w o wiele większym stopniu 
niż jakiekolwiek odgórne zarządzenia 
czy normy. O zasadach BHP  
i nowych rozwiązaniach w tym zakre-
sie przypominają na co dzień wszyst-
kie kanały komunikacyjne, od ga-
zetek ściennych po pocztę elektro-
niczną i firmowe wydawnictwa.

Żeby lepiej zabezpieczyć naszych lu-
dzi wprowadziliśmy też zestaw przej-
rzystych współczynników. Najbar-
dziej wymownym z takich kryte-
riów jest liczba wypadków na 1 mln 
godzin pracy. Dzięki temu wiemy, 
że w latach 2002-2005 bezpieczeń-
stwo w Danone zwiększyło się z po-
ziomu 22,5 do 12,9. Jednak nawet, 
gdy współczynnik ten spadnie do 
zera, praca nad poprawą warunków 
BHP w Danone się nie skończy.  
Pracownicy są dla nas zbyt cenni. 

Priorytet: bezpieczeństwo

W ostatnich trzech latach intensywnie pracowaliśmy nad poprawą  
bezpieczeństwa pracy, z jednej strony budując świadomość pracowników, 
z drugiej wdrażając system zarządzania BHP oparty na odpowiednich 
normach. Ich wprowadzenie pozwoliło na usystematyzowanie odpowied-
nich procedur i dokładne opisanie każdej pracy potencjalnie niebezpiecznej. 
Braliśmy tu pod uwagę nie tylko zdrowie i życie naszych własnych pracow-
ników, ale też dobro naszych podwykonawców, gości, firm zewnętrznych 
i otoczenia fabryki. Połączenie odpowiednich procedur z budowaną świa-
domością  pracowników znacznie zwiększyło bezpieczeństwo pracy. 
W fabryce powstała specjalna grupa wspierająca działania specjalisty  
do spraw BHP. Członkowie grupy na co dzień przekazują pozytywny przy-
kład innym pracownikom, a także pomagają w przestrzeganiu przepisów 
i zasad bezpiecznej pracy. Dla zwiększenia nadzoru powołaliśmy rów-
nież stanowisko koordynatora BHP. Do jego zadań należy stała obecność  
w hali produkcyjnej, prowadzenie szkoleń stanowiskowych, zbieranie 
informacji o zagrożeniach i nadzór nad wdrażaniem planów poprawy bez-
pieczeństwa. Dzięki tym działaniom pracownicy zrozumieli i zobaczyli na 
własne oczy, jak ważnym elementem ich codziennego życia są zagadnienia 
BHP. Dobre efekty naszych działań i dobre praktyki wprowadzone na tere-
nie fabryki udało się też przenieść do innych działów naszej organizacji: 
system koordynatorów BHP został niedawno wdrożony również w dziale 
sprzedaży. Bardzo dbamy o jakość produktów, ale – jak mawia dyrektor 
naszej fabryki w Warszawie – „Żaden kubek jogurtu nie jest wart czyjegoś 
zranienia, kalectwa lub śmierci”. To przemawia do wszystkich.
Wojciech Litewiak, specjalista ds. ochrony i BHP Danone’a

Nie warto 
ryzykować 

odpowiedzialność



LUDZIE

20

Większość naszych produktów służy 
zdrowiu mam i ich pociech. Byłoby 
więc dziwne, gdybyśmy nie wspierali 
również tych matek, które pracują  
razem z nami. Wiemy, jak wygląda 
sytuacja na rynku pracy, jak duży 
stres przeżywają kobiety, które za-
kładają rodzinę i zastanawiają się,  
jak pogodzić pracę z decyzją o ma-
cierzyństwie. Większość z nich pyta, 
jak szefostwo odbierze ich pracę 
podczas ciąży, czy będą mogły wrócić 
na swoje stanowisko po urlopie ma-
cierzyńskim itd. My daliśmy kobietom 
zatrudnionym w Danone jasny prze-
kaz. Dla nas jest ważna zarówno ich 
praca zawodowa, jak również szczęś-

cie rodzinne. Wiemy, jak trudna jest 
sytuacja w służbie zdrowia, a my 
chcielibyśmy, żeby pracujące u nas 
panie podczas tego ważnego dla nich 
okresu, jakim jest ciąża i poród,  
czuły się w pełni bezpieczne zarówno 
pod względem zawodowym, jak rów-
nież pod względem opieki medycznej. 
Dlatego zdecydowaliśmy, że od 
1 stycznia 2006 r. będziemy pokrywać 
koszty prywatnego porodu w szpi-
talu współpracującym z firmą Medi-
cover. Mogą z tego korzystać wszyst-
kie kobiety zatrudnione w firmie, bez 
względu na ich stanowisko i pozycję. 
W ramach usługi przyszła mama ma 
prawo do indywidualnego opiekuna 

i osobiście wybranej położnej,  
a także do porodu w pojedynczej sali. 
Myślimy prorodzinnie: zarówno pod-
czas porodu, jak i po nim, mamy 
z dzieckiem mogą przebywać  
w towarzystwie bliskiej osoby. 
Tak przy okazji – imiona nowonaro-
dzonych przyszłych konsumentów 
naszych Danonków można znaleźć  
na ostatniej stronie firmowego  
czasopisma „Życie Danone’a”.

Prywatne porody

Korporacyjna kultura organizacyjna 
często nie sprzyja myśleniu o jako-
ści życia prywatnego. Grupa Danone, 
propagując wśród pracowników takie 
wartości, jak humanizm, otwartość, 
bliskość i entuzjazm, i oczekując 
od nich utożsamiania się z tymi war-
tościami – nie może nie dbać o two-
rzenie coraz lepszych warunków  
i atmosfery pracy. 
Dlatego w naszej firmie powstała 
inicjatywa Równowaga praca-dom. 

W jej ramach zdefiniowano  
trzy główne obszary: 

   umiejętności menedżerskie; 
  udogodnienia dla pracowników; 
   zasady wewnętrzne firmy. 

Umiejętności menedżerskie 
Pod tym hasłem mamy na myśli  
ciągłe podnoszenie indywidualnej 
efektywności menedżera, zespołu 
oraz całej firmy. Nabywanie 
i rozwijanie umiejętności, technik 
czy narzędzi do zarządzania pozwala 
sprawniej wykonać to, co do nas 
należy, a tym samym znaleźć więcej 
cennego czasu na inne wymiary 
życia. Pracownicy Danone’a wspólnie 
ze swoimi przełożonymi omawiają 
i określają, jakie umiejętności powinni 
rozwinąć, co jest następnie  

zapisywane w ich Indywidualnych 
Planach Rozwoju (IDP). Mogą też 
na bieżąco zgłaszać swoje potrzeby 
w Dziale Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi lub indywidualnie szukać 
materiałów edukacyjnych.  
W tym ostatnim postanowiliśmy 
im pomóc, tworząc Ogród Talentów 
(czytaj: „Ogród Talentów”, str. 13), 
miejsce, gdzie każdy może znaleźć 
sporo użytecznych materiałów i pub-
likacji pozwalających na rozszerzenie 
swojej wiedzy. 

Udogodnienia dla pracowników
To drugi obszar, który dotyka  
zagadnienia równowagi między  
życiem w pracy a domem. Dotych-
czas wprowadziliśmy możliwość ko-
rzystania z prywatnej opieki medycz-
nej, uruchomiliśmy w firmie sto-
łówkę, kiosk, pocztę, pralnię, a na-
wet myjnię samochodową. Nasi pra-
cownicy mają w nich specjalne zniżki 
na produkty i usługi.

Zasady wewnętrzne firmy
Jeśli chodzi o ten obszar, dotychczas 
wprowadziliśmy tu trzy zasady: 

  godziny spotkań (powyżej 4 pra-
cowników planowane są wyłącz-
nie między godziną 10.00 i 17.00, 
a w piątki do 14.00 włącznie);

  możliwość pracy w niepełnym  
wymiarze godzin;

  możliwość pracy w domu  
(jeśli pozwala na to specyfika  
stanowiska pracy – raz w tygodniu).

Kilka kolejnych pomysłów w ramach 
inicjatywy Równowaga praca-dom, 
nad którymi obecnie się zastana-
wiamy, to m.in.: 

  możliwość wcześniejszego kończe-
nia pracy w piątki; 

   bezpłatna przerwa w ciągu dnia  
na załatwienie spraw osobistych;

  możliwość automatycznego  
uzyskania urlopu bezpłatnego  
na okres potrzebny pracownikowi. 

Od wielu lat na największych gieł-
dach na świecie, obliczając wartość 
firm, finansiści patrzą także na takie 
„miękkie” wskaźniki, jak np. wiedza, 
jaką dysponuje organizacja.  
A wiedza to przede wszystkim ludzie. 
W pracy spędzamy większą część  
naszego życia. Dlatego ważne jest, 
aby jakość tego czasu satysfakcjono-
wała zarówno firmę, przynosząc jej 
zysk i sukces biznesowy, jak i pra-
cowników, dając im zarówno środki 
do życia, ale także poczucie rozwoju, 
kontaktu z ludźmi i komfortu pracy.  

Pomiędzy pracą a domem

dobra  
praktyka
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Drogi Czytelniku!

Jeśli masz przemyślenia czy 

uwagi związane z przedstawia-

nymi tu zagadnieniami, 

napisz e-mail na adres: 

csr@danone.pl  
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PRODUKCJA I PAKOWANIE

· Na etapie produkcji naszym zobo-
wiązaniem jest tworzenie zdrowych 
produktów jak najlepszej jakości. 
W „Karcie Żywności, Żywienia 
i Zdrowia” przyjęliśmy 9 zobowia-
zań Danone’a – czytaj: str. 23
· Odpowiednie planowanie celów 
i przebiegu poszczególnych pro-
cesów  sprawia, że nasi klienci 
i konsumenci otrzymają produkty 
wysokiej jakości, wyprodukowa-
ne w warunkach przyjaznych dla 
środowiska, z uwzględnieniem 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników. Dlatego w 2004 roku 
wdrożyliśmy Zintegrowany System 
Zarządzania – czytaj: „Jakość 
w systemie”, str. 32

ZAKUP SUROWCÓW

· Nasza największa odpowiedzial-
ność to jakość surowców. Aby o nią 
dbać, sięgamy nie tylko po ogólnie 
obowiązujące normy, ale i tworzy-
my własne – czytaj: „Cel: najwyż-
sza jakość!, str. 30
· Odpowiedzialnością tak dużej 
firmy jak Danone jest lansowanie 
pewnych standardów odpowie-
dzialności także w kontaktach 
z dostawcami. Dlatego wprowadzi-
liśmy w życie program „Respect” 
– czytaj: „Respect”: niech świat 
stanie się trochę lepszy”, str. 34 

TRANSPORT

· Aby nasze produkty docierały 
do sklepów w dobrym stanie,  
muszą być przewożone  
w odpowiedniej temperaturze. 
Produkty Danone’a podróżują za-
wsze w samochodach-chłodniach 
w temperaturze  
od 2 – 6 stopni Celsjusza – czytaj: 
„Lubię zimno”, str. 33

Zdrowie, żywienie i jakość  
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KONSUMPCJA

· Danone traktuje priorytetowo 
kwestię dostarczania konsumentom 
jasnej i przejrzystej informacji,  
nie tylko przez stosowanie etykiet 
wyjaśniających wartość odżywczą 
wszystkich produktów, ale także po-
przez rozwój odpowiednich procedur 
i środków kontaktu z konsumentami 
– czytaj: „Konsument dobrze poinfor-
mowany”, str. 25 oraz „Zapraszamy  
do rozmowy”, str. 10
· Produkt musi odpowiadać
na potrzeby konsumentów. Od lat 
prowadzimy badania dotyczące co-
dziennej diety Polaków. Dodatkowo 
wzbogacamy tę wiedzę współpra-
cując z instytucjami naukowymi 
i medycznymi – czytaj: str. 25

SPRZEDAŻ

· Na jakość produktów wpływa 
także sposób ich przechowywania 
w sklepach czy u konsumentów. 
Dlatego Danone aktywnie promuje 
wiedzę o właściwej temperaturze 
przechowywania produktów mlecz-
nych – czytaj: „Lubię zimno”, str. 33

KONIEC CYKLU

· Żywienie to nie jedyny sposób 
na zdrowie. Ważna jest także kon-
dycja fizyczna i aktywny tryb życia. 
Dlatego wspieramy wiele działań 
promujących sport. Na przykład  
Piłkarski Puchar Dzieci  
– czytaj: str. 54

Zdrowie, żywienie i jakość  
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W 1919 roku Isaac Carasso,  
zainspirowany badaniami  
Instytutu Pasteura, rozpoczął  

produkcję jogurtów. Początkowo 
sprzedawano je w aptekach  
Barcelony jako lekarstwo na prob-
lemy trawienne u dzieci. W 1964 r. 
Grupa DANONE wprowadziła pierw-
szy na świecie serek fromage z za-
wartością tłuszczu 0%... Współ-
czesny człowiek chce, by to, co je, 
było nie tylko smaczne, ale także 
zdrowe i miało odpowiednią wartość 
odżywczą. Właśnie te kwestie kształ-
tują oczekiwania i wymagania konsu-
mentów, narzucając kierunek  
rozwoju dla branży żywieniowej, 
w tym także dla Danone’a w Polsce. 

Od tego, co człowiek je, zależy jego 
zdrowie i dobre samopoczucie.  
Wierzymy, że branża spożywcza  
ma do odegrania szczególną rolę – 
może realnie wpływać na zdrowie  
całego społeczeństwa poprzez wpro-
wadzanie na rynek coraz lepszych 
produktów i promocję odpowied-
nich nawyków żywieniowych. Dla-
tego właśnie nieustannie pracujemy 
nad udoskonalaniem jakości naszych 
produktów, inwestujemy w badania 
i rozwój, wprowadzamy innowacyjne 
produkty funkcjonalne i wzbogacane, 
a także organizujemy kampanie infor-
macyjne i edukacyjne, których głów-
nym zadaniem jest promocja aktyw-
nego stylu życia i zrównoważonej diety.

Musimy jednak pamiętać, że mierzymy 
się z ogromnym wyzwaniem, bowiem:

  dostęp do żywności nie jest taki sam 
na całym świecie: Ziemia jest w sta-
nie nakarmić wszystkich, ale jed-
nocześnie w krajach rozwijających 
się co piąta osoba cierpi z powodu 
głodu, zaś w Polsce co trzecie  
dziecko jest niedożywione;

  pojawiły się nowe obawy dotyczące 
żywności: boimy się pestycydów 
w warzywach, hormonów w mięsie, 
soli i cukru, cholesterolu, tłusz-
czów nasyconych itd., a nasza wie-
dza na temat tych składników jest 
nieprecyzyjna, wyrywkowa, co jedy-
nie potęguje obawy;

  w wielu krajach, również w Polsce, 
często je się zbyt dużo lub nie to, 
co jeść się powinno;

  współczesność nie sprzyja dobrej 
kondycji: siedzący tryb życia zwią-
zany m.in. z coraz większą iloś-
cią czasu spędzanego przy kom-
puterze i przed telewizorem, częsty 
brak jakiejkolwiek aktywności fizycz-
nej, nie wspominając już o regular-
nym uprawianiu sportu, oraz chęt-
nie spożywane w ciągu dnia liczne 
przekąski powodują, że w zatrwa-
żającym tempie rośnie procent lu-
dzi z problemem nadwagi.

Z drugiej jednak strony powszech-
ność tych problemów powoduje, 
że wzrasta świadomość konsumen-
tów w kwestiach związanych z pra-
widłowym odżywianiem. To stąd bie-
rze się coraz większe zaintereso-
wanie szczegółowymi informacjami 
o produktach spożywczych i chęć 
dbania o swoje zdrowie poprzez 
zrównoważoną, zdrową dietę  
(czytaj: „Produkty według potrzeb 
i możliwości”, str. 25). 

Danone dostosowuje 
swoje działania  
do potrzeb lokalnych, 
wynikających z różnych 
nawyków żywieniowych 
i trybu życia ludzi  
w różnych krajach. 

Dotyczy to zarówno rodzaju  
produkowanych wyrobów, jak i pro-
wadzonych działań naukowych i edu-
kacyjnych z zakresu zdrowia i żywie-
nia. W Polsce produkujemy na przy-
kład nieznany w wielu innych krajach 
popularny kefir z krówką, do którego 
przyzwyczaiło się kilka generacji  
Polaków. W ramach działań na-
ukowo–edukacyjnych, podobnie 
jak w wielu innych krajach, w 1992 
r. powołaliśmy w Polsce Instytut 
Danone’a – fundację promocji zdro-
wego żywienia. Poprzez Instytut re-

alizujemy naszą misję wspierania 
działalności naukowej i edukacyjnej 
dotyczącej zdrowia i żywienia  
(czytaj: „Danone i nauka”, str. 28). 
Wydajemy nie tylko publikacje na-
ukowe oraz edukacyjne na ten temat, 
ale przede wszystkim dbamy o właś-
ciwe informowanie konsumentów 
o właściwościach wyrobów sprzeda-
wanych pod naszymi markami  
(czytaj: „Konsument dobrze poinfor-
mowany”, str. 25). 

Ogromne znaczenie ma dla nas także 
innowacyjność wynikająca z postę-
pów nauki i technologii. Wszystkie 
te elementy są niezbędne, abyśmy 
mogli zagwarantować, że wytwa-
rzane produkty mają faktycznie ta-
kie działanie, jakie obiecujemy, a do-
tyczące ich oświadczenia zdrowotne 
są potwierdzone naukowo (czytaj: 
„Mówimy tylko prawdę”, str. 27).

Wytwarzając produkty prozdrowotne, 
nie wolno zapominać też o aspekcie 
„przyjemnościowym”, czyli o ich wa-
lorach smakowych. Nawet najwyższe 
wartości odżywcze i walory prozdro-
wotne nie wystarczą, produkty muszą 
być także smaczne, by były lubiane, 
kupowane i chętnie spożywane przez 
konsumentów.

Dbałość o prawidłowe odżywianie  
i zdrowie jest jedną z podstawowych 
wartości Danone’a od samych po-
czątków firmy. Całą naszą filozo-
fię dotyczącą tych kwestii spisali-
śmy w zbiorze 9 zasad zawartych 
w „Karcie Żywności, Żywienia i Zdro-
wia” (czytaj str. 23). Wszystko zgod-
nie z naszą misją: „Za pomocą co-
raz smaczniejszych i coraz zdrow-
szych produktów pomagamy ludziom 
na całym świecie rozwijać się i żyć le-
piej, a także bardziej cieszyć się ży-
ciem – każdego dnia”.

Zdrowo, smacznie, Danone...

O wyzwaniach stojących przed branżą 

spożywczą i edukacji konsumenta czytaj 

w wypowiedzi Andrzeja Gantnera,  

dyrektora generalnego Stowarzyszenia  

„Polska Federacja Producentów Żywności”  

w Internecie: www.danone.pl/csr
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W Danone uważamy, że jedzenie 
ma wielkie znaczenie dla zdrowia 
i dobrego samopoczucia. 
To przekonanie od zawsze stanowi 
podstawę rozwoju naszych marek. 
Z każdym rokiem utwierdzamy się 
w przekonaniu, że to podejście jest 
słuszne i dlatego jesteśmy tak zaan-

gażowani w nieustające doskonale-
nie jakości naszych produktów, pro-
mowanie dobrych nawyków żywienio-
wych i zdrowego stylu życia. W „Kar-
cie Żywności, Żywienia i Zdrowia”, 
podpisanej przez prezesa Grupy DA-
NONE, Francka Riboud, podkreśli-
liśmy, że nasze dążenie do popra-

wy zdrowia konsumentów jest jedną 
z cech wyróżniających naszą firmę. 
Traktując jakość i bezpieczeństwo 
żywności jako fundamentalne 
obowiązki naszej branży, przyjęliśmy 

9 zobowiązań Danone’a:

Karta Żywności, Żywienia  
i Zdrowia Grupy DANONE

1.  Różnorodny asortyment 
Danone zobowiązuje się używać swych 
kompetencji w żywieniu, technologii i na-
uce, a także zrozumienia potrzeb konsu-
menckich do rozwoju i poprawy różnorod-
ności swych produktów, jak najlepiej do-
stosowując je do potrzeb konsumentów 
(czytaj: „Produkty według potrzeb i możli-
wości”, str. 25);
2.  Dialog ze światem nauki
Danone stara się, by stałe i regularne 
kontakty ze środowiskami naukowymi, 
a także trzymanie ręki na pulsie dziedzin 
związanych z żywieniem, zdrowiem  
i żywnością pozwoliło pozostać jej w czo-
łówce rozwoju (czytaj: „Danone i nauka”, 
str. 28).
3.  Wspieranie badań naukowych
Danone zobowiązuje się wspierać i pro-
mować badania nad żywieniem i zdro-
wiem człowieka (czytaj: „Danone i nauka”, 
str. 28 oraz „Współpracujemy z eksper-
tami”, str. 29). 

4. Szerzenie wiedzy
Danone chce dzielić się zdobytą 
przez siebie wiedzą z naukowcami, 
specjalistami do spraw zdrowia 
i społeczeństwem.
5.  Współpraca z instytucjami publicznymi
Danone utrzymuje bliski kontakt 
z organizacjami i instytucjami 
zajmującymi się zdrowiem i żywieniem, 
a także ze stowarzyszeniami 
konsumenckimi. Dzięki temu nie tylko 
udaje nam się lepiej tłumaczyć to, co 
robimy, ale też szybciej reagujemy na 
potrzeby i zapytania ze strony klientów 
oraz konsumentów. 
6. Informowanie konsumentów
Danone traktuje priorytetowo kwestię 
dostarczania konsumentom jasnej  
i przejrzystej informacji, nie tylko przez 
stosowanie etykiet wyjaśniających 
wartość odżywczą wszystkich produktów,  
ale także poprzez rozwój odpowiednich 
procedur i środków kontaktu z konsu-

mentami (czytaj: „Konsument dobrze po-
informowany”, str. 25 oraz „Zapraszamy 
do rozmowy”, str. 10).
7. Prawdziwość danych
Danone zobowiązuje się do podawania 
wyłącznie prawdziwych i sprawdzalnych 
informacji o wpływie produktów na zdro-
wie (czytaj: „Mówimy tylko prawdę”, str. 
27).
8. Odpowiedzialna reklama
Danone dba o odpowiedzialne podejście 
do reklamy związanej ze zdrowiem i pro-
mocją zdrowego stylu życia (czytaj: „Kon-
sument dobrze poinformowany”, str. 25).
9. Aktywność fizyczna
Danone zachęca tak pracowników, jak 
i konsumentów do regularnych ćwiczeń fi-
zycznych (czytaj: „Marzenia małych piłka-
rzy”, str. 54).

Żywność  
dla zdrowia

Zajmując się zagadnieniami dotyczącymi zdrowia i żywienia w Polsce, 
staramy się wspierać opracowywanie produktów, których skład będzie 
odpowiadał potrzebom żywieniowym polskich konsumentów, oraz budować 
odpowiedzialną i rzetelną komunikację dotyczącą wartości prozdrowot-
nych naszych wyrobów. Dlatego współpracujemy z naukowcami z różnych 
ośrodków naukowych, wspieramy badania naukowe z zakresu żywienia, 
a także opracowujemy tzw. program medyczny, czyli kompleksowy pro-
gram informowania środowiska medycznego o właściwościach naszych 
produktów. Staramy się promować zapomnianą często myśl Hipokratesa 
„Niech żywność będzie twoim lekiem...”, co w dobie nagminnego stosowa-
nia przez konsumentów leków i suplementów diety jest przypominaniem 
o roli żywienia w profilaktyce. Dlatego mamy satysfakcję, gdy efekty naszej 
pracy przekładają się na życie. Jak? Danonki pomagają w uzupełnianiu nie-
doborów wapnia i wit. D w dietach dzieci, a probiotyki znalazły swoje stałe 
miejsce w profilaktyce. Coraz częściej nasze produkty probiotyczne, Acti-
mel i Activia, są polecane konsumentom przez lekarzy specjalistów, którzy 
dowiedzieli się o ich właściwościach dzięki programowi medycznemu.

Ewa Zacharewicz, kierownik ds. komunikacji prozdrowotnej Danone’a
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Od kilku lat jednym 
z naszych celów 
strategicznych jest 
dostępność cenowa 
naszych produktów. 

Wierzymy, że przez dostarczanie tań-
szych, acz pełnowartościowych pro-
duktów na rynki krajów rozwijających 
się możemy pozytywnie wpływać na 
sposób żywienia w tych krajach. Ta-
kie podejście pozwala nam pomagać 
zarówno przy tzw. niedożywieniu ja-
kościowym (niedoborach wybranych 
składników w diecie), jak i przy nie-
dożywieniu ilościowym, obejmują-
cym również niedobór energii pocho-
dzącej z pożywienia. Tej filozofii jest 
podporządkowany projekt „DREAM” 
(Marzenie), realizowany także w Pol-
sce. Ponieważ strategia Danone’a 
obejmuje m.in. walkę z niedożywie-
niem dzieci w Polsce, misją projektu 
„DREAM” jest również próba rozwią-
zania tego problemu w sposób dla 

nas właściwy – poprzez dobrej jako-
ści, dostępny cenowo produkt zawie-
rający mleko, który związany byłby 
z polską tradycją i jednocześnie od-
powiadałby na współczesne potrzeby 
żywieniowe polskich dzieci. Szcze-
gólną cechą tego typu projektów jest 
dbałość o redukcję kosztów. 
Dlatego ważna jest współpraca wielu  
partnerów z różnych środowisk 
– biznesowych, pozarządowych 
i naukowych. My również 
pracujemy zarówno z firmami, 
jak i z instytucjami naukowymi, aby 
zapewnić naszym konsumentom 
najlepszy możliwy produkt po 
najlepszej możliwej cenie. „DREAM” 
ma też znaczenie społeczne, 
przyczyniając się do poprawy wiedzy 
konsumentów na temat zasad 
prawidłowego żywienia oraz wpływu 
sposobu żywienia  na zdrowie i jakość 
życia. Pierwsze owoce projektu 
„DREAM” już są.

„DREAM” - najlepszy produkt  
po najlepszej cenie

Pomysł na DREAM narodził się podczas Konwentu Mlecznego Danone, 
który odbył się w kwietniu 2004. Podczas jednego ze spotkań Bernard 
Hours – dyrektor branży świeżych produktów mlecznych w Grupie DANONE 
– wezwał wszystkich obecnych, by „marzyli, działali i mieli śmiałość”. 
Rozwinął swoją myśl, tłumacząc, że chciałby, byśmy wszyscy nauczyli się 
wykraczać poza przyjęte modele biznesowe i znajdować wciąż nowe spo-
soby zaspokajania potrzeb naszych konsumentów – a wszystko to z myślą 
zarówno o zwiększeniu sprzedaży, jak i skuteczniejszej realizacji misji 
społecznej Danone’a. Podczas tej samej konferencji Franck Riboud, pre-
zes Grupy DANONE wyznał, że jednym z jego największych marzeń jest 
to, by Grupa DANONE stała się głównym dostawcą produktów żywnościo-
wych dla ludzi gorzej sytuowanych finansowo w skali całego świata. Nad 
taką koncepcją zaczął pracować już wcześniej Ramin Khabirpour, dyrek-
tor generalny Danone’a w Polsce. Jako że wszystkich nas fascynowała 
idea „produktów osiągalnych cenowo”, postanowiliśmy nazwać nasz pro-
jekt „DREAM” – „Marzenie”. Zespół projektowy – „Dream Team” pracuje 
obecnie nad kilkoma pomysłami. Wszyscy wierzymy, że służąc milionom 
potrzebujących można spełnić nie tylko swój ludzki obowiązek, ale też... 
robić dobry interes. Projekt „DREAM” i wspierający go interdyscyplinarny 
zespół fachowców to nasz sposób na takie właśnie działanie. 
Eric O`Toole, dyrektor marketingu Danone’a

„DREAM” dla każdego
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W branży spożywczej nie ma pro-
duktu, który smakowałby jednakowo 
wszystkim konsumentom. Gusta ku-
linarne kształtowane są w znacz-
nej mierze przez tradycyjną kuch-
nię regionalną, która związana była 
z warunkami klimatycznymi i kul-
turą danego kraju. Dlatego do-
stosowanie produktów do wyma-
gań lokalnych konsumentów jest 
dla Danone’a naturalną koniecznoś-
cią. Dotyczy to jednak nie tylko sma-
ków, ale przede wszystkim wartości od-
żywczych.

Od lat prowadzimy badania dotyczące  
codziennej diety całych społeczności. 
Stąd pochodzi nasza wiedza o potrze-
bach żywieniowych ludzi w różnych 
krajach. Dodatkowo wzbogacamy tę 
wiedzę współpracując z lokalnymi in-
stytucjami naukowymi tak, aby dosto-

sowując swoje produkty do lokalnych 
potrzeb żywieniowych, robić to jak 
najrzetelniej. Ma to ogromne znacze-
nie zwłaszcza w przypadku produk-
tów wzbogacanych w niektóre skład-
niki odżywcze. Wiadomo na przykład, 
że niedobory witamin i mikroelemen-
tów u dzieci w okresie wzrostu i doj-
rzewania różnią się znacząco pomię-
dzy krajami. 

Już w 12 państwach świata recep-
turę Danonków dostosowano tak, 
by lepiej zaspokajała potrzeby dzieci. 
We Francji istotny był np. niedobór 
witaminy D, więc zwiększono jej za-
wartość w serkach. 

W Polsce także dodano większą ilość 
wapnia niezbędnego do budowy ko-
ści. Z kolei w Meksyku lokalną od-
mianę Danonków wzbogacono o cynk 

i witaminy A, C i D. Również wprowa-
dzanie na rynek produktów funkcjo-
nalnych (czyli o udowodnionym dzia-
łaniu prozdrowotnym, np. probioty-
ków) zawsze poprzedzone jest ana-
lizą potrzeb żywieniowych i zdro-
wotnych konsumentów w danym 
kraju po to, aby produkty te rzeczy-
wiście mogły pozytywnie wpływać na 
zdrowie i jakość życia. Podobnie jak 
w przypadku wielu innych dziedzin 
naszej działalności, także i tu dzia-
łamy wielotorowo. Dostosowanie na-
szych produktów do lokalnych po-
trzeb i szybkie wprowadzanie ko-
rzystnych dla naszych konsumentów 
innowacji pozwala nam stale zwięk-
szać sprzedaż, a jednocześnie odno-
sić sukcesy w poprawie stanu zdro-
wia całych społeczeństw.

Produkty według potrzeb  
i możliwości

Czy jest coś, co wyróżnia nasz sposób 
komunikacji z konsumentami? 
Tak – w wielkim skrócie nasza 
komunikacja jest: 
– dostosowana do grup odbiorców; 
– rzetelna;
– interaktywna, a nawet... osobista.
 
Wykorzystujemy w niej niemal 
wszystkie możliwe środki: telewizję, 
prasę, Internet, promocje konsumen-
ckie, działania public relations, po-
cztę, Infolinię i wiele, wiele innych. 
Taka różnorodność dróg dotarcia 
do konsumenta sprawia, że rzeczy-
wiście mamy możliwość informowa-
nia konsumentów o właściwościach 
naszych produktów w różnorodny  
i przystępny sposób. 

Pamiętamy zawsze, 
że zasady odpowiedzial-
nego biznesu dotyczą 

także sposobu podej-
ścia do reklamy i infor-
macji skierowanych 
do konsumentów. 
Zarówno w przypadku reklam  
i informacji na temat konkret-
nych produktów, jak i przy promo-
cji zdrowego stylu życia, kierujemy 
się trzema podstawowymi zasadami 
wspólnymi dla wszystkich firm  
Danone’a na świecie:

  mówimy prawdę o korzyściach  
płynących ze zdrowego żywienia;

  nie zachęcamy do spożywania 
zbyt dużych ilości jedzenia;

  promujemy zdrowy styl życia.

W sposób priorytetowy traktujemy 
także dostarczanie konsumentom  
jasnej i przejrzystej informacji, 

nie tylko na etykietach wyjaśniają-
cych wartość odżywczą wszystkich 
produktów (czytaj: „Mówimy tylko 
prawdę”, str. 27), ale także poprzez 
rozwój odpowiednich procedur 
i interaktywnych metod kontaktu 
z konsumentami. Ten dialog ma  
wiele form, począwszy od Infolinii 
(czytaj: „Zapraszamy do rozmowy”, 
str. 10), przez wydawnictwa i strony 
internetowe dające możliwość kon-
taktu  z lekarzem czy dietetykiem 
(czytaj: „Zajrzyj do Internetu”,  
str. 26), na spotkaniach z konsumen-
tami skończywszy. Jesteśmy na nich 
otwarci – to jedna z najważniejszych 
zasad, jakimi się kierujemy.  
Powodzenie naszej firmy zależy 
właśnie od nich.

Konsument dobrze poinformowany 
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Bardzo ważnym elementem naszej 
działalności jest polityka prozdro-
wotna. Jednym z jej elementów jest 
edukacja społeczeństwa w zakre-
sie zdrowego żywienia i promowanie 
właściwych nawyków żywieniowych. 
Doskonałym przykładem naszego 
angażowania się w projekty związane 
z propagowaniem profilaktyki chorób 
zależnych od diety jest nasza działal-
ność internetowa. Każdy z najważ-
niejszych produktów funkcjonalnych 
posiada własną stronę w sieci, na 
której każdy może znaleźć informacje 
o jego składzie i działaniu.  

Strony te poruszają też kwestie  
zdrowia i prawidłowego żywienia.  
Dla marki Activia powstał serwis  
internetowy www.activia.pl,  
poświęcony m.in. problematyce  
zaparć i wzdęć, a także problemom 
związanym z pasażem jelitowym.  
Na stronie znajdują się też porady 
gastroenterologa i specjalistki  
do spraw żywienia. 

Zupełnie inny profil ma strona  
Actimela www.actimel.pl  
Wyjaśniamy tam oczywiście w przy-
stępny sposób mechanizmy jego 
działania, nie ograniczamy się jednak 
tylko do informacji ściśle zdrowot-
nych. Ponieważ po Actimel sięgają 
osoby w różnym wieku, na stronie 
znajduje się też część odzwierciedla-
jąca konsumenckie (a nie jedynie na-
ukowe) podejście do tego produktu.
Także Danonki mają własną stronę 
internetową www.danonki.pl 
Jest ona adresowana głównie do  

rodziców (m.in. porady dotyczące 
prawidłowego rozwoju i zasad żywie-
nia dzieci w wieku „danonkowym”), 
ale zawiera też elementy przygoto-
wane specjalnie dla maluchów. Zna-
leźć tam można gry i zabawy opra-
cowane tak, aby zachęciły do wspól-
nych działań rodziców i dzieci.  
Poprzez stronę można także zgłosić 
do renowacji plac zabaw – w ramach 
społecznego programu Danonków 
„Mocne kości, moc radości” do 
czerwca 2007 r. odnowimy 10 pla-
ców zabaw w całej Polsce. Do zdro-
wia bowiem podchodzimy całościowo 
– dla mocnych kości ważna jest nie 
tylko prawidłowa dieta, ale także bez-
pieczna aktywność fizyczna. 

Zajrzyj do Internetu

dobra  
praktyka

Unia ujednolici 
oświadczenia  

żywieniowe

Parlament Europejski i Rada UE praktycznie zakończyły prace nad pro-
jektem rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności, które zostanie opublikowane pod koniec 2006 
roku. Rozporządzenie, poza zapewnieniem wolnego przepływu towarów 
– ujednoliceniem przepisów na poziomie UE, ma w obszarze oświadczeń 
zagwarantować bezpieczeństwo konsumentów i zapobiec wprowadzaniu 
ich w błąd. Wszystkie stosowane oświadczenia żywieniowe i zdrowotne będą 
musiały posiadać uzasadnienie naukowe, a wiele oświadczeń zdrowotnych, 
tzn. sugerujących specyficzne pozytywne działanie zdrowotne lub fizjolo-
giczne, zostanie poddanych procedurom zatwierdzania lub zgłaszania. 
Rozporządzenie wprowadzi także kryterium profili żywieniowych – pewnych 
wartości progowych, powyżej których, poza szczególnymi przypadkami, 
nie będzie można stosować oświadczeń. Dotychczasowe krajowe przepisy 
dawały pewne możliwości kontroli prawdziwości stwierdzeń stosowanych 
w oznakowaniu, prezentacji i reklamie w oparciu o przepisy w sprawie ety-
kietowania oraz o przepisy w sprawie nieuczciwej konkurencji, zakazujące 
wprowadzania w błąd konsumentów. Odpowiedzialni producenci żywności 
stosowali się do nich ze szczególną dbałością. Obszar oświadczeń wymagał 
jednak stworzenia specyficznych wymagań na poziomie wspólnotowym. 
Obecnie, mimo finalizowania prac nad wspomnianym rozporządzeniem, 
pozostaje jeszcze wiele otwartych kwestii, które wymagają dalszych wysił-
ków ze strony zainteresowanych stron. Chodzi o wprowadzenie przepisów, 
które ostatecznie zapewnią maksymalną ochronę praw konsumentów, 
a nie spowodują wprowadzenia niepotrzebnych barier administracyjnych 
bądź dyskryminacji niektórych grup produktowych.
Jacek Czarnecki, dyrektor ds. projektów merytorycznych Stowarzyszenia 
„Polska Federacja Producentów Żywności”
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Jest to szczególnie ważne w przy-
padku produktów, które w swojej ko-
munikacji podkreślają specyficzne 
walory prozdrowotne. Chodzi tu np. 
o Actimel, który pomaga naturalnie 
wzmacniać odporność organizmu. 
W swoim czasie wzbudził on pewne 
kontrowersje w prasie, w której pod-
dawano w wątpliwość istnienie do-
wodów naukowych na poparcie jego 
działania. 

Te wątpliwości, podnoszone w trosce 
o rzetelność informacji przekazywa-
nej konsumentowi, dowodzą, że na-
sze działania informacyjne dotyczące 
badań naukowych dokumentujących 
właściwości naszych produktów są 
w dalszym ciągu niewystarczające. 
A mamy się czym pochwalić! 
Bogata dokumentacja naukowa doty-
cząca naszych produktów probiotycz-
nych (oraz szczepów bakterii probio-
tycznych w nich zawartych), złożona 
z badań opublikowanych w pismach 
naukowych (a więc weryfikowalnych) 
to coś, co zdecydowanie wyróżnia 
nas spośród producentów produktów 
spożywczych deklarujących właści-
wości probiotyczne.

W sytuacji, gdy wiele firm w Polsce 
wykorzystuje nieudokumentowane 
informacje o dobroczynnym wpły-
wie ich produktów na zdrowie, warto 
wspomnieć, że Danone już od lat 80. 
XX w. prowadzi kompleksowe badania 
naukowe dotyczące probiotyków i ich 
zastosowania w żywieniu człowieka. 
Dokumentują one właściwości pro-

duktów probiotycznych Danone’a  
– Actimela i Activii. Oba szczepy  
bakterii probiotycznych: DN-114 001 
(DefensisTM) zawarty w Actimelu, 
oraz DN - 173 010 (ActiregularisTM) 
znajdujący się w Activii, mają status 
probiotyku. Oznacza to, według defi-
nicji podanej przez Światową Organi-
zację Zdrowia (WHO),  
że są to żywe mikroorganizmy które, 
podane w odpowiednich ilościach, 
wywierają korzystny wpływ na zdro-
wie. O wiarygodności dossier nauko-
wego obu produktów świadczy fakt 
publikowania wyników badań w pre-
stiżowych i uznanych czasopismach 
naukowych. Badania nad szczepem 
bakterii probiotycznych Lactobacil-
lus casei DN-114 001 (DefensisTM) 
zawartym w mleku fermentowanym 
Actimel oraz nad samym produk-
tem Actimel trwają już ponad 18 lat. 
Obejmowały one dotychczas zarówno 
modele eksperymentalne (opisu-
jące wpływ bakterii na parametry im-
munologiczne), jak również badania 
kliniczne odnoszące się do różnych 
aspektów korzystnego działania Acti-
mela na organizm człowieka. 

Dossier naukowe Actimela zostało 
pozytywnie ocenione przez Insty-
tut Żywności i Żywienia, który bardzo 
starannie przestudiował dokumen-
tację produktu, niejednokrotnie pro-
sząc nawet o uzupełnienia, aby na-
ukowcy mogli bez żadnych wątpliwo-
ści wydać rzetelną opinię. Była ona 
dla nas bardzo ważna, ponieważ Acti-
mel był jednym z pierwszych produk-
tów probiotycznych na rynku polskim. 
Uzyskanie opinii niezależnej instytucji 
naukowej było i jest jedyną dostępną 
w Polsce możliwością weryfikacji 
właściwości produktu spożywczego, 
bowiem dotychczas nie istniały żadne 
regulacje prawne, wymagające od 
producentów udokumentowania de-
klaracji prozdrowotnych odnoszących 
się do tych produktów. 

Również właściwości naszego  
drugiego produktu probiotycznego  
– Activii – zostały potwierdzone  
licznymi badaniami naukowymi, które 
wykazały jego korzystny wpływ  
na czas pasażu jelitowego. Dlatego 

nie boimy się stwierdzenia, że dziś 
Actimel i Activia są jedynymi na pol-
skim rynku spożywczymi produktami 
probiotycznymi, których działanie zo-
stało potwierdzone wieloma bada-
niami naukowymi.
Zależy nam, aby konsumenci 
wiedzieli, że nasze deklaracje 
to nie tylko obietnice, ale potwier-
dzone naukowo fakty. 
Dlatego nie tylko jesteśmy gotowi,  
ale czekamy z nadzieją na wprowa-
dzenie przez Unię Europejską rozpo-
rządzenia w sprawie oświadczeń ży-
wieniowych i zdrowotnych dotyczą-
cych żywności.

Mówimy tylko prawdę
Jakiekolwiek podawane 
przez nas informacje  
na temat pozytywnego 
wpływu naszych pro-
duktów na zdrowie są 
nie tylko zgodne 
z prawdą, rzetelne,  
ale i możliwe do spraw-
dzenia i potwierdzone 
badaniami naukowymi. 
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Ośrodkiem myśli naukowej Grupy 
DANONE jest międzynarodowy 
ośrodek badawczo–rozwojowy 
Danone Research Centre Carasso 
w Levallois pod Paryżem. 

Pracuje tu ponad 1000 osób różnych 
narodowości, w tym 600 naukowców 
i inżynierów/ technologów. Prace 
prowadzone w tym ośrodku służą 
rozwojowi produktów, innowacjom 
i doskonaleniu jakości wszystkich 
produktów Grupy DANONE. 
Prowadzone są tu prace naukowo-
badawcze oraz opracowywane 
receptury produktów, które mają 
za zadanie służyć zdrowiu i dobremu 
samopoczuciu konsumentów 
na całym świecie, gwarantując 
jednocześnie przyjemność płynącą 
ze smacznego jedzenia. Danone 
współpracuje również z niezależnymi 
instytucjami naukowymi w wielu 
krajach. Współpraca ta dotyczy 
zarówno prac badawczych, 
jak i programów edukacyjnych. 
Najlepszym przykładem realiza-
cji misji krzewienia wiedzy o zdro-
wiu i żywieniu, a także promowania 

zdrowego trybu życia, jest Instytut 
Danone’a – fundacja promocji zdro-
wego żywienia. Pierwszy oddział In-
stytutu powstał w 1991 r.  we Francji. 

W 1995 r. założyliśmy polski Insty-tut 
Danone’a. Oddziały Instytutu działają 
w piętnastu krajach i służą wspiera-
niu badań nad żywieniem, szkoleniu 
specjalistów z różnych dziedzin i ada-
ptowaniu wyników specjalistycznych 
badań do działań edukacyjnych skie-
rowanych do konsumentów. 

Obecnie we wszystkich filiach 
Instytutu działa ponad 200 ekspertów 
z różnych dziedzin. Decyzje dotyczące 
działalności Instytutu podejmowane 
są przez niezależną Radę Naukową 
złożoną z autorytetów naukowych 
danego kraju.

W Polsce Instytut Danone’a wydał do 
tej pory 10 publikacji z zakresu ży-
wienia, m.in. „Potrawy z soczewicy” 
I. i H. Piróg oraz „Prawda o tłusz-
czach” prof. J. Gawęckiego. Wspie-
rał także liczne inicjatywy edukacyjne 
(np. Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy 

o Żywieniu organizowaną przez Aka-
demię Rolniczą w Poznaniu) oraz na-
ukowe (np. zorganizowany w 2003 
roku konkurs na prace naukowe, któ-
rego efektem było przydzielenie fun-
duszy na trzy prace badawcze z za-
kresu probiotyków oraz jeden żywie-
niowy program edukacyjny skiero-
wany do dzieci).

Danone i nauka

600 naukowców i inżynierów

630 projektów badawczych

58 sympozjów i warsztatów

10 milionów euro na badania      
               naukowe (dotacje)

blisko    100  książek

NAUKA I DANONE NA ŚWIECIE 
W LICZBACH

Czy można przygotować 
projekt naukowy,  
na którego realizacji 
skorzystają – i to 
bezpośrednio – nasi 
konsumenci? 

Oczywiście! Tak właśnie było z pro-
gramem „Dieta dla mocnych kości”, 
opracowanym i przeprowadzonym 
przy współpracy z Instytutem Matki 
i Dziecka oraz Instytutem Żywności 
i Żywienia. Jego celem była ocena ja-
kości żywienia dzieci w Polsce pod 

względem zawartości wapnia i wi-
taminy D w ich diecie, jak i szerze-
nie wiedzy na temat znaczenia tych 
składników. 

Program, realizowany od kwietnia  
do czerwca 2005, składał się z dwóch 
elementów. Pierwszym była ogól-
nopolska ankieta żywieniowa, skie-
rowana do rodziców dzieci w wie-
ku przedszkolnym (3-6 lat). Na spe-
cjalnych formularzach zapisywali 
oni liczbę porcji wybranych produk-
tów spożytych przez dziecko w ciągu 
trzech dni. Dodatkowo ankietowani 
rodzice odpowiadali na pytania doty-
czące jego nawyków żywieniowych. 
Wypełnione ankiety przesyłali do nas 

pocztą. W ten sposób udało się 
zebrać i przeanalizować – ze wspar-
ciem programu komputerowego  
- diety ok. siedmiu tysięcy dzieci.  
Na podstawie ankiet przygotowane zo-
stały także – indywidualnie dla każdego 
dziecka – informacje o ilości spożywa-
nego przez nie wapnia i witaminy D. 
Drugi element programu miał cha-
rakter edukacyjny. Rodzicom, którzy 
przysłali ankiety żywieniowe, wysłali-
śmy informacje zwrotne dotyczące ich 
dzieci: opracowane przez naukowców 
dane o ich diecie oraz właściwe zale-
cenia żywieniowe. Do przesyłek dołą-
czaliśmy także materiały edukacyjne 
na temat roli wapnia i wit. D oraz ich 
źródeł w codziennych posiłkach. 

Ankiety żywieniowe  
„Dieta dla mocnych kości”
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Danone współpracuje w Polsce  
z wieloma ośrodkami naukowymi, 
wspierając zarówno wydawanie  
publikacji naukowych i popularno–
naukowych, jak również same 
badania z zakresu żywienia. 

Wspieranie badań  
naukowych ma dla nas 
wielkie znaczenie,  
ponieważ możemy  
w ten sposób przyczynić 
się do pogłębienia 
wiedzy o sposobie 
żywienia i stanie 
odżywienia społeczeństwa, 
którego zdrowiu mają 
służyć nasze produkty. 

Zebranie rzetelnych danych na 
ten temat pozwala nie tylko na 
dostosowanie produktów do 
potrzeb konsumentów, ale także 
umożliwia budowanie programów 
profilaktycznych i edukacyjnych, co 
może mieć fundamentalne znaczenie 
dla zdrowia społeczeństwa.

Kierując się tymi 
przesłankami 
sfinansowaliśmy 
ogólnopolskie badania 
żywieniowe dzieci 
czteroletnich, 
przeprowadzone  
w 2005 roku przez  
Instytut Matki i Dziecka  
oraz Instytut Żywności  
i Żywienia. 

Badania te ze względu na swój 
zasięg, reprezentatywność oraz 
referencyjną metodę badawczą  
(analiza diety siedmiodniowej) 
są znakomitym źródłem informacji 
na temat sposobu żywienia 
dzieci w wieku przedszkolnym. 
Ma to tym większe znaczenie, że 
właściwe żywienie oraz wpojenie 
dzieciom w wieku przedszkolnym 
odpowiednich nawyków żywieniowych 
może jeszcze znacząco wpłynąć 
na ich zdrowie w przyszłości.

Współpraca z wybitnymi naukow-
cami, służąca publikacjom nauko-
wym i popularnonaukowym, ma dwo-
jaki charakter. Po pierwsze, wspie-
ramy finansowo wydanie publika-
cji przygotowanych wcześniej przez 
samych autorów (przykładem może 
być nasz współudział przy wydaniu 
książki „Mikroorganizmy w żywności 
i żywieniu” pod redakcją 
prof. J. Gawęckiego i prof. Z. Libu-
dzisz. Została ona wydana w ramach 
serii „Biblioteczka wiedzy o żywie-
niu i żywności”, utworzonej przy oka-
zji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Żywieniu). Po drugie zaś, sami ini-
cjujemy ich powstanie, jeśli nasze 
badania i znajomość rynku wskazują 
na potrzebę szerzenia wiedzy z jakie-
goś zakresu. 

Z naszej inicjatywy powstał np. po-
radnik dla kobiet w ciąży „Niezwy-
kłe 9 miesięcy”, opracowany przez 
specjalistów z Instytutu Matki i Dzie-
cka. Obejmuje on wszystkie ważne 
dla przyszłej mamy zagadnienia: 
zdrowie, żywienie, styl życia i aspekty 
psychologiczne. Z naszej inicjatywy, 
przy współpracy z autorytetami na-
ukowymi z wielu dziedzin, m.in. ży-
wienia, medycyny i fizjoterapii, po-
wstało też wydawnictwo skierowane 
do środowisk medycznych  
– „Żywność dla Zdrowia”.  
Zawartość merytoryczna tego biu-
letynu może być źródłem informacji 
przydatnych w codziennej pracy m.in. 
lekarzy rodzinnych i pediatrów.  
 
 

Współpraca ze światem 
nauki w Polsce  
– z czołowymi 
ekspertami z wielu 
dziedzin jest dla nas 
zaszczytem, 
a jednocześnie 
gwarancją, że wszystkie 
informacje żywieniowe  
i zdrowotne, które 
przekazujemy zarówno 
środowisku medycznemu, 
jak i konsumentom,  
są w pełni rzetelne 
i wiarygodne.

Współpracujemy z ekspertami
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Często mówi się, że rzeczy wspaniałe 
są też niepowtarzalne. Tymczasem 
w naszej branży jest dokładnie  
odwrotnie: nasi konsumenci ocze-
kują, że jakość produktów Danone’a 
będzie doskonała i zawsze na tym 
samym, najwyższym poziomie. 

Każdy kubeczek ma 
smakować tak samo, 
dostarczać tych samych 
wartości odżywczych 
i być bezpieczny 
dla zdrowia. 

Dlatego w Danone często 
powtarzamy, że dbając o to, by 
nasze produkty były bezpieczne, 
bacznie przyglądamy się każdemu 
kubeczkowi, każdej buteleczce 
z osobna.

To właśnie dlatego stworzyliśmy 
Kartę Jakości Danone’a, która obo-
wiązuje we wszystkich fabrykach na 
świecie. Opisuje ona programy za-
pewnienia jakości i bezpieczeństwa 
naszych wyrobów podczas produk-
cji (zasady kontroli surowców, pro-
cesu produkcyjnego, opakowań itp.), 
transportu i przechowywania u klien-
tów i konsumentów, aby zachowały 
najwyższą jakość do końca terminu 
przydatności do spożycia. To właśnie 
dlatego mamy własnych dostawców 
mleka (które spełnia w 100% normy 
jakościowe UE, a dostawcy podlegają 
nieustannej weryfikacji na podstawie 
wewnętrznego programu Danone’a 
nazwanego „Jakość, Bezpieczeństwo 
i Środowisko dla Mleka i Składników 
Mlecznych”), dlatego też współpracu-
jemy wyłącznie z wybranymi dostaw-
cami surowców i opakowań.

Już w 1998 r. wdrożyliśmy system 
HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point – Analiza Zagrożeń i Kryty- 
cznych Punktów Kontroli), pozwala-
jący na zidentyfikowanie i nadzorowa-
nie takich punktów procesu produk-
cyjnego, które – jeśli byłyby  

pozbawione kontroli – mogłyby stwo-
rzyć nieakceptowane dla firmy ry-
zyko. HACCP wykrywa zagrożenia 
w obszarze skażeń mikrobiologicz-
nych, chemicznych i fizycznych (tzw. 
ciała obce). Ale to tylko element pro-
cesów zakrojonych na szerszą skalę 
– Programu Bezpieczeństwa Pro-
duktu (czytaj: „Program Bezpieczeń-
stwa Produktu”, str. 32) oraz DQS 
(„Danone Quality Safety – Jakość 
i Bezpieczeństwo”, czytaj str. 31).  
Posiadamy również Zintegrowany 
System Zarządzania działający 
w oparciu o normy ISO, a w tym roku 
przygotowujemy się do kolejnej cer-
tyfikacji ISO 22 000 z Bezpieczeństwa 
Żywnościowego.

Same normy i procedury jednak 
nie wystarczą. O wadze tych proble-
mów informujemy także naszych pra-
cowników, klientów i konsumentów 
(czytaj: „Lubię zimno”, str. 33). 
Regularne audyty w fabrykach  
(łącznie z kontrolą jakości powietrza 
w halach produkcyjnych), u dostaw-
ców i klientów, oraz inwestycje  
w badania naukowe przynoszą rezultaty. 

Jakość potwierdza 
przede wszystkim bar-
dzo niski odsetek rekla-
macji – jedna na 4 mln 
wyprodukowanych 
opakowań!

Dlaczego tak się staramy?  
Bo w branży przetwórstwa mlecz-
nego istnieją cztery podstawowe 
grupy zagrożeń i trzeba być poczwór-
nie zabezpieczonym przed popełnie-
niem błędu. Pierwszą stanowią za-
grożenia mikrobiologiczne, a więc 
niebezpieczeństwo obecności ple-
śni, drożdży lub niepożądanych bak-
terii w produkcie. Do drugiej należy 
zanieczyszczenie ciałami obcymi, do 
trzeciej zaś wszelkiego rodzaju sub-
stancje chemiczne, od środków de-
zynfekujących po dioksyny. Ostatnią 
grupę stanowią alergeny. Dlatego ro-
bimy wszystko, aby nasi konsumenci, 

sięgając po produkty Danone’a, ni-
gdy nie zetknęli się z żadnym z ta-
kich przypadków. W tym celu identy-
fikujemy możliwe zagrożenia i przy-
czyny ich powstawania, oceniamy po-
ziom ryzyka, monitorujemy procesy 
i wdrażamy działania zapobiegawcze 
na każdym etapie powstawania pro-
duktu. 

Udoskonalanie naszych 
wyrobów także odbywa 
się w oparciu o najlep-
sze praktyki Danone’a, 
przy współpracy  
z naukowcami i eksper-
tami z wielu dziedzin.

Cel: najwyższa jakość!
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Wyzwania  
dla najlepszych

Naszym celem jest pełna satysfakcja konsumentów z naszych produktów. 
Dlatego zwracamy szczególną uwagę, aby każdy pojedynczy kubek czy bute-
leczka, która trafia do konsumenta, spełniła jego oczekiwania pod względem 
wartości organoleptycznych, odżywczych i bezpieczeństwa żywnościowego. 
Nie da się tego osiągnąć opierając się wyłącznie na systemach kon-
troli, nawet najnowocześniejszych. Potrzebne jest podejście systemowe: 
począwszy od rozwoju produktu, pozyskiwania nowych dostawców czy roz-
budowy linii produkcyjnych. Przy wszystkich etapach tworzenia i ewolucji 
produktu są obecni ludzie z jakości i to oni dbają, aby już wówczas zostały 
zdefiniowane wymagania jakościowe i wdrożone systemy gwarantujące 
ich osiągnięcie. Następnie audytują i sprawdzają, czy systemy te działają 
w praktyce i czy założone parametry zostają osiągane. Jeżeli stwierdzą taką 
potrzebę, to modernizują je i dokonują ulepszeń. Nasze podejście do dbało-
ści o jakość i bezpieczeństwo produktu obrazuje wynik audytu Food Safety, 
przeprowadzonego przez niezależnych audytorów z firmy AIB. W 2005 roku 
obie nasze fabryki znalazły się na czele rankingu, uzyskując dwa najlep-
sze wyniki na świecie wśród wszystkich zakładów mleczarskich Grupy 
DANONE. Tak dobry rezultat był możliwy dzięki zaangażowaniu wszystkich 
naszych pracowników. Traktujemy go także jako wyzwanie na przyszłość: 
tak dobre wyniki trudno osiągnąć, ale to dopiero początek drogi – chcemy 
przecież je utrzymać. Dlatego bacznie wsłuchujemy się w głos naszego 
konsumenta, analizujemy wszelkie uwagi i staramy się sprostać stawia-
nym wymaganiom.
Zofia Oratowska, dyrektor ds. zapewnienia jakości i bezpieczeństwa  
produktu w Danone

Jakość jest jednym z najważniejszych 
słów w naszym słowniku. Aby o nią 
dbać, sięgamy nie tylko po ogólnie 
obowiązujące normy, ale i tworzymy 
własne. Takim rozwiązaniem jest 
specjalny program DQSE – Danone 
Quality, Safety &Enviroment – Program 
dotyczący jakości i bezpieczeństwa 
mleka firmy Danone z uwzględnieniem 
aspektów środowiskowych. Obejmuje 
on nadzór nad jakością przez cały 
proces powstawania produktu: od 
gospodarstwa, z którego pochodzi 
mleko, po fabrykę, poprzez:
–  stworzenie organizacji służącej  

jakości i bezpieczeństwu;
–  kontrolę warunków produkcji mleka 

w gospodarstwach;
–  wdrażanie procedur zapewnienia 

jakości mleka i składników mlecznych;
–  wykonywanie badań analitycznych 

zgodnie z założonym planem.
W ramach DQS prowadzimy 
regularne i wnikliwe badania każdej 

hodowli (przestrzeganie praktyk 
zgodnych z europejskimi normami), 
każdej cysterny wożącej mleko  
do zakładu, każdego zbiornika,  
który służy do jego przechowywania. 
To zapewnia nam odpowiednią jakość 
surowca. Ważna jest także jego iden-
tyfikowalność – współpracujący z nami 
producenci muszą przechowywać in-
formacje pozwalające na pełną iden-
tyfikację dostarczanych surowców, co 
służy zagwarantowaniu bezpieczeń-
stwa i umożliwia reagowanie w przy-
padku zagrożeń.

Aby zbierane dane były naprawdę 
użyteczne, wdrożyliśmy system kom-
puterowy wspierający zarządzanie 
wynikami badań dostawców oraz wy-
nikami audytów (corocznie spraw-
dzane jest m.in. pochodzenie zwie-
rząt, ich stan zdrowotny, stosowane 
żywienie, racjonalność podawania le-
ków, higiena udoju, przechowywanie 

mleka itp.), co pozwala śledzić roz-
wój hodowli, ustalać priorytety i ce-
le umożliwiające odpowiednie ukie-
runkowanie naszych dostawców. Po-
nieważ DQS opiera się na zasadzie 
obopólnej umowy, jego egzekwowa-
nie musi opierać się na budowie wza-
jemnego zaufania. To zaś oznacza 
wspólne rozwiązywanie problemów, 
szczególnie wtedy, gdy może to mieć 
wpływ na jakość mleka. 

Dzięki wzajemnej współpracy  
i programowi DQS zarówno firma,  
jak i hodowcy mogą udowodnić co-
dzienną troskę o zagwarantowanie 
konsumentom produktów ze zdro-
wego mleka, którego pochodze-
nie i warunki wytwarzania są w pełni 
znane oraz zgodne z przepisami, co 
ostatecznie stanowi o zaufaniu  
odbiorcy.

Danone – jakość, bezpieczeństwo  
i ochrona środowiska
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Odpowiednie planowanie celów 
i przebiegu poszczególnych procesów 
(nie tylko produkcyjnych) zapewnia 
naszym klientom i konsumentom 
produkty wysokiej jakości, 
wyprodukowane w warunkach 
przyjaznych dla środowiska, 
z uwzględnieniem ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników. 

Dlatego w 2004 roku wdrożyliśmy 
Zintegrowany System Zarządzania. 
W jego skład weszły między innymi 
międzynarodowe normy jakościowe 
ISO 9001:2000 (system zarządzania 
jakością) i ISO 14001:1996 (system 
zarządzania środowiskowego),  
a także polska norma PN-N-
18001:2004 (system zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną 
pracy). Dzięki konsekwentnemu 
stosowaniu zawartych w nich 
zasad, mamy się czym pochwalić, 
jeśli chodzi o nowoczesne 
podejście do zarządzania jakością, 
ochrony środowiska naturalnego 
i bezpieczeństwa pracy. 

Dodatkowym wsparciem przy 
codziennym stosowaniu zasad 
jakości jest baza danych zawierająca 
wszystkie właściwe procedury 
i wymagania dotyczące jakości 
(Księga Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania). Produkując zgodnie 
z przyjętymi zasadami, jesteśmy 
pewni, że nasze produkty są zdrowe, 
bezpieczne dla konsumentów  

i środowiska, a przy ich produkcji  
nie powstają żadne zagrożenia  
dla pracowników. 

Wartością dodaną 
Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania 
jest zwiększenie 
konkurencyjności firmy 
oraz zmiana 
postrzegania 
Danone’a przez 
interesariuszy.

Jakość w systemie

Nasz upór w walce o bezpieczne 
produkty i ich niezmiennie wysoką 
jakość przynosi efekty. Od wielu 
już lat nasze zakłady produkcyjne 
co roku są audytowane zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
bezpieczeństwa żywności  
(Food Safety) przez American 
Institute of Banking International 
(AIB International).
 

Celem audytu jest 
sprawdzenie wszystkich 
naszych działań prowa-
dzących do zagwaranto-
wania bezpieczeństwa 
produktów. 

Ocena dotyczy w zasadzie wszyst-
kiego, co dzieje się w fabryce i wokół 
niej, a co może mieć wpływ na osta-
teczną jakość jogurtów czy serków. 
Zewnętrzni specjaliści sprawdzają 

m.in. otoczenie zakładu, zabezpie-
czenie przed szkodnikami, praktyki 
operacyjne personelu, stan maszyn, 
jakość nadzoru nad procesami i go-
towym wyrobem, stan higieny i ade-
kwatność programów bezpieczeń-
stwa do możliwych zagrożeń.
W 2005 roku, podczas corocznego 
audytu naszych fabryk, oba zakłady 
Danone’a w Polsce – i ten na 
warszawskiej Woli, i ten w Bieruniu  
– uzyskały najwyższy wynik na skali 
ocen. Tym samym znalazły się 
na pierwszym miejscu wśród wszyst-
kich fabryk Danone’a na świecie 
pod względem stosowania norm za-
rządzania jakością ustalonych przez 
AIB. Nic nie dzieje się jednak samo.  
Aby osiągnąć tak znakomite wyniki,  
w Danone wdrożyliśmy skonsolido-
wane normy AIB, a na ich podstawie 
zdefiniowaliśmy zasady Programu 
Food Safety (Bezpieczeństwo Pro-
duktu), powołaliśmy zespół AIB  
(nadzorującą program interdyscypli-
narną grupę składającą się z przed-
stawicieli wszystkich działów fabryki), 

prowadzimy inspekcje Food Safety 
(samokontrola wszystkich obszarów 
fabryki pod kątem nadzoru nad zi-
dentyfikowanymi zagrożeniami oraz 
przestrzegania zasad Dobrych Prak-
tyk Higienicznych i Produkcyjnych 
i zobowiązań w ramach Programu 
Food Safety). 

Inspekcje Food Safety kontrolują 
każdy obszar fabryki raz w miesiącu, 
raz do roku przeprowadzany jest 
audyt zewnętrzny AIB, a raz na dwa 
lata prowadzimy audyty zewnętrzne 
dokonywane przez specjalistów 
z Grupy DANONE.

Food Safety Indicator, czyli  
Wskaźnik Bezpieczeństwa Żywności

dobra  
praktyka
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Produkty mleczne należą do grupy 
wyrobów szybko psujących się. 
Wzrost ich temperatury o zaledwie 
kilka stopni może prowadzić do wad 
konsystencji, wytrącania się serwatki, 
puchnięcia kubeczków z jogurtami,  
a nawet rozwoju pleśni. 

Przez cały okres 
produkcji temperatura 
jogurtów czy serków 
mieści się w optymalnym 
przedziale 2 do 6 stopni 
Celsjusza. 

Dotyczy to zarówno surowców, pro-
cesu produkcyjnego, magazynowa-
nia gotowych produktów, ale także 
transportu do klienta. Jednak na ja-
kość produktów wpływa także sposób 
ich przechowywania w sklepach czy 
u konsumentów. Choć ich ewentu-

alne wady wynikają często z niewłaś-
ciwego przechowywania w sklepie 
czy domowej lodówce, w ostatecznym 
rozrachunku cierpi na tym konsu-
ment i wizerunek producenta. 

Dlatego Danone aktywnie promuje 
wiedzę o właściwej temperaturze 
przechowywania produktów mlecz-
nych. Edukujemy naszych pracow-
ników, konsumentów i pracowni-
ków handlu m.in. poprzez zakoń-
czoną już akcję „Lubię zimno”, któ-
rej celem było zwrócenie uwagi na to, 
jak istotna jest to kwestia dla końco-
wej jakości produktu. Kampania me-
dialna, którą przy tej okazji zorgani-
zowaliśmy, dotarła do setek tysięcy 
osób stykających się z naszymi jogur-
tami czy serkami, od kierowców cię-
żarówek, przez pracowników skle-
pów spożywczych, aż po najmłod-
sze dzieci (dla nich przygotowaliśmy 
m.in. grę planszową promującą właś-
ciwe sposoby przechowywania żyw-
ności; dziś uczymy dalej młodych

konsumentów za pomocą nowych 
narzędzi – na stronie www.danone.pl 
od niedawna działa „Mleczna droga”, 
animowana strona dla najmłodszych 
z mnóstwem informacji o zasadach 
przechowywania mleka i przetworów, 
i o tym, jak wędruje mleko od krowy 
do jogurtu w lodówce). Dzięki akcji 
„Lubię zimno” i późniejszym działa-
niom obecnie w blisko 90 proc. pol-
skich sklepów temperatura przecho-
wywania jogurtów mieści się  
w granicach bezpiecznej normy.  
Podobne wyniki dało badanie 
temperatury produktów 
przewożonych w chłodniach. 

Olbrzymia większość Polaków choć 
w części przyjęła więc wysokie 
standardy, jakie na co dzień stawiają 
przed sobą pracownicy Danone’a.

Lubię zimno

Wygodnie byłoby powiedzieć,  
że jogurty Danone’a są bezkonkuren-
cyjne. Na szczęście tak nie jest.  
Na szczęście, bo tak jak uczymy się 
od naszych pracowników, klientów 
i konsumentów, tak bardzo wiele 
zawdzięczamy także i naszym 
rynkowym konkurentom. Chcemy 
być coraz lepsi, a miarą naszych 
osiągnięć zawsze jest konkurencja.  
Dzięki niej mamy doskonały punkt 
odniesienia dla jakości naszych 

wyrobów oraz skuteczności naszych 
działań. I dlatego powstał projekt  
Be Better. To bezustanny „turniej” 
między nami a innymi producentami 
z branży przetwórstwa mlecznego. 

Ludzie Danone’a kupujący produkty 
konkurencji? A owszem. Co miesiąc 
nasi pracownicy kupują w sklepach 
po 100 sztuk każdego z naszych  
produktów i – dla porównania  
– 100 sztuk porównywalnych 
jogurtów wyprodukowanych przez 
wybranych konkurentów rynkowych.  
Choć na co dzień nasze laboratoria 
mają pod ręką całe tony Activii, Acti-
meli czy serków Danio, chcemy oce-
niać produkty tak, jak robią to nasi 
konsumenci – i w takich samych wa-
runkach. Następnie nasze laborato-
ria robią coś jeszcze dziwniejszego: 

czekają, aż jogurtom upłynie termin 
przydatności do spożycia. Dopiero 
wtedy wszystkie kupione jogurty po-
równujemy pod względem parame-
trów jakościowych. 

Najważniejszym kryterium jest 
jednak zwykła ocena organoleptyczna  
– czyli kryteria smaku, konsysten-
cji i zapachu. Wyniki naszych comie-
sięcznych badań są omawiane  
w gronie menedżerów i specjalistów 
odpowiedzialnych za poszczególne 
zagadnienia. 
 
Jeśli na tle konkurencji wypadliśmy 
świetnie – chcemy, by nasi ludzie  
o tym wiedzieli. Jeśli są punkty  
do poprawy – tym ważniejsze jest,  
by pracownicy Danone’a wiedzieli, 
nad czym musimy popracować. 

Be Better – być lepszym

dobra  
praktyka

dobra  
praktyka
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Firmy Grupy DANONE każdego roku 
skupują ok. jednego procenta świato-
wej produkcji mleka. W liczbach bez-
względnych oznacza to około czte-
rech miliardów litrów surowca po-
chodzącego od tysięcy dostawców 
i producentów na całej Ziemi. Je-
śli dodamy do tej grupy dostawców 
naszych pozostałych surowców, da 
to ogromną liczbę. By zapewnić od-
powiednią jakość naszych surow-
ców, ale też by wpływać na społe-
czeństwa krajów, w których działamy, 
w 2003 wprowadziliśmy w życie pro-
gram  „Respect”. Jego fundamen-
tem jest zbiór Podstawowych Za-
sad Społecznych (FSP) uchwalonych 
przez Międzynarodową Organizację 
Pracy. Ustalają one kwestie związane 
z pracą dzieci, zakazem pracy przy-
musowej, dyskryminacją w miejscu 
pracy, wolnością stowarzyszeń, 

prawem do negocjacji zbiorowych 
z pracodawcą, bezpieczeństwem 
w miejscu zatrudnienia, a także okre-
ślają maksymalną liczbę godzin 
pracy i sugerują odpowiednie wyna-
grodzenie. 

W Danone przyjęliśmy te zasady jako 
swoisty program minimum, wokół 
którego budujemy nasze strategie 
społeczne. Za pomocą wielotorowego 
programu „Respect” chcemy także 
skłonić naszych kontrahentów, by po-
szli w nasze ślady. Dzięki seriom au-
dytów prowadzonych przez firmy ze-
wnętrzne lub pracowników Danone’a 
sprawdzamy, na ile zasady FSP są 
obecne w  działaniach naszych kon-
trahentów, od pojedynczych farm, 
aż po wielkie koncerny mleczar-
skie. Zbieramy informacje, spraw-
dzamy warunki pracy i stan higieny, 

notujemy wypowiedzi pracowników. 
Wszystko po to, by razem z zarządami 
badanych spółek przyjąć wspólny 
plan działania mający na celu wdro-
żenie zasad FSP i zaadaptowanie ich 
do lokalnych warunków i wymagań. 
Po co ten wysiłek? Wyniki pierwszej, 
testowej serii badań przeprowadzonej 
wśród naszych dostawców na świe-
cie w latach 2003-2004 były zatrwa-
żające. Większość firm nie spełniała 
norm BHP, 54% z nich zmuszało pra-
cowników do nadgodzin, a 45% nie 
spełniało wymagań dotyczących wy-
nagrodzenia. Jeśli uda nam się to 
zmienić, nie tylko poprawi się jakość 
mleka, jakie skupujemy, ale też świat, 
na którym żyjemy, stanie się odro-
binę lepszy. 

„Respect”: niech świat stanie się 
trochę lepszy

W Polsce program „Respect” prowadzimy od stycznia 2006 roku. Łamanie 
praw pracownika nie jest w naszym kraju tak częste jak w wielu innych 
częściach świata, ale z pewnością duża firma, taka jak Danone, może 
wiele zmienić, wymagając wysokich standardów od współpracujących 
z nami przedsiębiorstw. Dlatego zwracamy uwagę na to, czy nasi dostawcy 
przestrzegają zasad określonych w regulaminie programu „Respect”. 
Podczas naszych wizyt w ich siedzibach nasi pracownicy przeprowadzają 
audyt, zwracając uwagę na kwestie socjalne, określone jako priorytetowe 
w tym programie. Nie zdarzyło się jednak, aby gdziekolwiek była potrzebna 
nasza ingerencja. Naszych dostawców dzielimy na trzy kategorie. Partne-
rzy biznesowi to ci, z którymi współpracujemy na duża skalę, również 
w innych krajach. To firmy, z którymi realizujemy wspólne projekty, z któ-
rymi wspólnie uczestniczymy w szkoleniach. Kolejna kategoria to te duże 
i ważne przedsiębiorstwa, które jednak jeszcze nie są naszymi partnerami, 
ale mogą nimi stać się w przyszłości. Tu także ważne jest podnoszenie 
kwalifikacji, wprowadzanie coraz lepszych, nowocześniejszych koncep-
cji biznesowych. Danone stara się pełnić tu rolę lidera, niejednokrotnie 
wskazując na rozwiązania, które podnoszą nowoczesność firmy i jakość 
dostarczanej nam usługi czy surowca. Dzieje się tak, bo współpraca pomię-
dzy Danone a innymi firmami musi być oparta na zaufaniu, a ufać możemy 
wtedy, gdy mamy absolutną pewność najlepszej jakości. Dlatego wolimy 
inwestować w naszych dostawców niż jedynie wymagać. Wreszcie ostatnia, 
choć najliczniejsza grupa to drobniejsi podwykonawcy. Tych firm jest oczy-
wiście najwięcej. To najbardziej różnorodna grupa i z nią wiążemy najwięcej 
nadziei, choć jest jasne, że tu mamy do czynienia z największą rotacją. Tutaj 
relacje nie są tak bliskie, ale ważne jest na przykład solidne dotrzymywanie 
terminów płatności.
Katarzyna Hutna, dyrektor zakupów Danone’a

Przede wszystkim 
„Respect”
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Drogi Czytelniku!

Jeśli masz przemyślenia czy 

uwagi związane z przedstawia-

nymi tu zagadnieniami, 

napisz e-mail na adres: 

csr@danone.pl  
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Ochrona środowiska

PRODUKCJA I PAKOWANIE

· Nawet najbardziej ekologiczna 
produkcja odciska piętno na bliż-
szym i dalszym otoczeniu. Dlatego 
podejmujemy działania, które ten 
wpływ będą ograniczać do niezbęd-
nego minimum – czytaj: „Działamy 
tak, by mniej szkodzć”, str. 38 
· Dzięki wdrożonym przez nas pro-
cedurom 92% wytwarzanych przez 
nas odpadów jest poddawanych 
recyclingowi, a jedynie 8% trafia 
na wysypiska! Pamiętamy, że sza-
cunek dla środowiska naturalnego 
przejawia się nie tylko poprzez 
ograniczanie wpływu samych zakła-
dów, ale także poprzez codzienne 
zachowania pracowników  
– czytaj: str. 39

ZAKUP SUROWCÓW

· Nasza szczególna odpowiedzial-
ność to jakość i  bezpieczeństwo 
mleka z uwzględnieniem aspektów 
środowiskowych. Już na samym  
początku łańcucha produkcyjnego 
wdrażamy rozwiązania, które  
pozwalają nam dbać o jakość 
surowców i ochronę środowiska 
– czytaj: str. 31 
· Ponieważ korzystamy z zasobów 
środowiska naturalnego, staramy 
się dbać o zrównoważony rozwój 
pracujących z nami gospodarstw 
wiejskich. Wprowadziliśmy projekt, 
który ma na celu rozwój gospo-
darstw pod kątem aspektów 
środowiskowych, ekonomicznych 
i bezpieczeństwa pracy. 

TRANSPORT

· Danone kieruje się zobowią-
zaniami spisanymi w „Karcie 
środowiskowej”, w której zawarte 
są również wytyczne dotyczące 
minimalizacji negatywnego wpływu 
na środowisko podczas transportu 
i magazynowania. Tekst „Karty” 
na str. 37 
· W Grupie DANONE wdraża 
się od kilku lat zasady zawarte 
w „Przewodniku po transporcie 
przyjaznym środowisku”, obejmu-
jącym m.in.: wykorzystanie alterna-
tywnych środków transportu, 
optymalizację załadunku czy wybór 
samochodów o zmniejszonej emisji 
gazów do atmosfery.
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SPRZEDAŻ KONSUMPCJA KONIEC CYKLU

recyrkulacja

odpady

utylizacja

reklama

KONSUMPCJA

· W naszych programach 
podejmujemy  działania informujące  
konsumentów o kwestiach 
związanych z ochroną środowiska. 
Na opakowaniach naszych 
najpopularniejszych produktów 
umieszczamy znak Zielony Punkt. 
Miesięcznie odzyskujemy ok. 35 ton 
opakowań plastikowych oraz 
ok. 23 tony makulatury.

SPRZEDAŻ

· Od 2002 roku obowiązuje nas 
przewodnik zasad ekologicznych 
obejmujący m.in.: zmniejszanie 
wpływu łańcucha logistycznego 
na środowisko.

KONIEC CYKLU

· Odpowiedzialność producenta 
nie kończy się na wyprodukowa-
niu najwyższej jakości towaru. 
Wprowadza go bowiem na rynek 
w opakowaniu, które stanie się 
zagrażającym środowisku odpadem. 
Jak sobie z tym radzimy w naszej 
firmie – czytaj: „Opakowania wraca-
ją do domu”, str 40



Szanujemy środowisko
Szacunek dla 
środowiska naturalnego 
wpisany jest w filozofię 
naszej działalności. 
Jeśli produkujemy 
zdrowe produkty,  
nie możemy 
postępować inaczej.

Ochrona środowiska jest ważnym 
elementem na każdym etapie na-
szej działalności, a nasze postępo-
wanie podporządkowaliśmy normie 
ISO 14001:2004 opisującej system  
zarządzania środowiskowego. Wpływ 
działalności przemysłowej na środo-
wisko naturalne jest ogromny. Zuży-
wamy surowce, wodę i energię, wy-
twarzamy odpady i ścieki, nasze fa-
bryki hałasują i emitują różnego ro-
dzaju zanieczyszczenia. Tego nie da 
się uniknąć, można jednak ten nieko-
rzystny wpływ ograniczać, chociażby 
podejmując działania w celu ograni-
czenia hałasu, emisji pyłów i ochrony 
wód, prowadząc efektywną gospo-
darkę odpadami czy ograniczając zu-
życie wody i energii (czytaj: „Działamy 
tak, by mniej szkodzić”, str. 38). 

Dzięki wdrożonym przez 
nas procedurom 92% 
wytwarzanych odpadów 
jest poddawanych 
recyclingowi, a jedynie 
8% trafia na wysypiska! 

Potwierdzeniem naszych działań pro-
ekologicznych jest „Zintegrowane po-
zwolenie na prowadzenie instalacji”, 
którego uzyskanie było konieczne 
zgodnie z przepisami ustawy „Prawo 
ochrony środowiska”. Pozwolenie 
„Zintegrowane” określa, że stoso-
wane technologie, jak i sposoby  
wykonania i eksploatacji instalacji  
zapewniają dotrzymanie standardów  

emisji szkodliwych substancji do at-
mosfery i standardów jakości śro-
dowiska określonych w ustawie. Za-
pewniają jednocześnie wysoki po-
ziom ochrony środowiska.
Istotny wpływ na proekologiczne 
działania Grupy DANONE ma tzw. 
Protokół z Kioto, międzynarodowe 
porozumienie dotyczące redukcji za-
nieczyszczeń atmosfery, które weszło 
w życie 16 lutego 2005 roku.
Jego głównym celem jest ogranicze-
nie do roku 2012 emisji tzw. gazów 
cieplarnianych (zwłaszcza CO2  
– dwutlenku węgla) o 5,2 % w sto-
sunku do stanu z 1990 roku. 

Naszym celem, ustalonym jeszcze 
w 2001 r., jest redukcja zużycia 
energii o 20% i wody o 30% w ciągu 
10 lat, a tym samym istotne 
zmniejszenie poziomu emisji 
zanieczyszczeń. 
Pamiętamy przy tym, że szacunek 
dla środowiska naturalnego 
przejawia się nie tylko poprzez 
działania związane z ograniczaniem 
uciążliwości samych zakładów, 
ale także poprzez codzienne 
zachowania pracowników. Istotną 
kwestią jest tu na przykład 
oszczędzanie energii elektrycznej, 
wody czy segregowanie odpadów 
w miejscu pracy.  
W ten sposób chronimy środowisko 
i robimy oszczędności (czytaj: „Pra-
cownicy w służbie ekologii”, str. 39).

Zdajemy sobie sprawę, że nawet 
przygotowanie tego przeglądu miało 
wpływ na środowisko naturalne  
(czytaj: „Nasz wpływ na środowisko”, 
str. 65 w dziale „Zakończenie”). I jako 
odpowiedzialna firma staraliśmy się 
go zminimalizować, dlatego nasz 
przegląd drukowany jest na papierze 
recyrkulowanym i niechlorowanym, 
a to, co jednak wyrządziliśmy złego, 
będziemy starali się „odkupić” dzia-
łaniami na rzecz przyrody.  
Nad realizacją tych działań czuwać 
będzie Fundacja Nasza Ziemia.

ŚRODOWISKO
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Karta środowiskowa Danone 
Danone to firma, która dba 
o zdrowie. Dlatego ważne jest dla 
nas  świeże powietrze, czysta woda 
i dużo zieleni. Promujemy nie tylko 
zdrowe odżywianie, ale także zdrowy 
styl życia, a więc również aktywność 
fizyczną. A nie ma lepszej gimnastyki, 
niż ta, którą robimy na dworze!
Dlatego Grupa DANONE wszędzie 
tam, gdzie działa, kieruje się  

zobowiązaniami spisanymi w „Karcie 
środowiskowej”, aby działać w posza-
nowaniu środowiska naturalnego.  
Jej najistotniejsze z punktu widze-
nia tej publikacji fragmenty mówią 
o zasadach poszanowania środowi-
ska, odpowiedzialności pracowników 
i systemie oceny wpływu naszej dzia-
łalności na środowisko.

GLOBALNE POSZANOWANIE 
ŚRODOWISKA

Ochrona i poprawa środowiska 
naturalnego są jednym z gwarantów  
istnienia firmy i konkurencyjności jej 
marek. Zarządzanie w duchu dba-
łości o środowisko musi uwzględ-
niać wszystkie czynniki mające na nie 
wpływ, od momentu powstania kon-
cepcji nowego produktu, aż do losów 
jego opakowania. Każde działanie 
przedsiębiorstwa dotyczące środowi-
ska musi zatem dotyczyć wszystkich 
zainteresowanych działów firmy:

  dział badań i rozwoju:  
badamy i bierzemy pod uwagę 
wpływ na środowisko naturalne 
już na etapie koncepcji produktów 
i ich procesów produkcyjnych.

  dział zakupów:  
wymagamy od dostawców, aby 
przestrzegali naszych norm doty-
czących środowiska naturalnego, 
zarówno jeśli chodzi o wybór su-
rowców, jak i używanych źródeł 
energii, opakowań, maszyn, narzę-
dzi lub usług.

  dział marketingu i sprzedaży:  
zobowiązujemy się szeroko 
rozpowszechniać naszą wolę 
poszanowania środowiska, 
biorąc m.in. udział w akcjach 
ograniczenia liczby opakowań i ich 
recyclingu. 

  produkcja: 
w każdej fabryce opracowujemy 
plany działań na rzecz środowiska, 
dotyczące ograniczenia zużycia 
wody i energii, zagospodarowania 
odpadów i odpadków, ogranicze-
nia hałasu i emisji szkodliwych za-
pachów oraz wtopienia obiektów 
przemysłowych w krajobraz.

  transport i magazynowanie:  
staramy się minimalizować 
szkodliwy wpływ transportu oraz 
sposobu magazynowania naszych 
produktów.

  siedziby administracyjne:  
w działania na rzecz poszanowania 
środowiska wprowadzamy wszyst-
kich pracowników, nie tylko tych 
z działów produkcyjnych czy ba-
dawczych, ale i z administracji. 
Przykładem jest chociażby zbiórka 
makulatury w obiektach biurowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
PRACOWNIKÓW

Poszanowanie środowiska dotyczy 
każdego pracownika, niezależnie od 
stanowiska i rodzaju pracy wykony-
wanej w przedsiębiorstwie. Uwzględ-
niamy ten element w naszej polityce 
kadrowej (zarządzanie karierami, 
szkolenia i rozwój), zachęcamy też 
pracowników do proponowania dzia-
łań racjonalizatorskich związanych 
z ochroną środowiska.

ROCZNY BILANS  
ŚRODOWISKOWY

W Danone mamy kierownika  
odpowiedzialnego za wprowadzenie 
i przestrzeganie planu działań zwią-
zanych z ochroną środowiska. Jego 
zadaniem jest m.in. ujawnianie sytu-
acji, w których istnieje ryzyko naru-
szenia bezpieczeństwa osób i środo-
wiska. Roczne bilanse środowiskowe 
pozwalają określić cele rozwoju dla 
każdej gałęzi działalności Grupy 
i każdego zainteresowanego działu, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej kie-
runkami działań. 
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Działamy tak, by mniej szkodzić
Nie da się prowadzić 
działalności 
gospodarczej bez 
wpływu na środowisko 
naturalne. Nawet 
najbardziej ekologiczna 
produkcja odciska 
piętno na bliższym 
i dalszym otoczeniu. 

Dlatego każda odpowiedzialna 
firma, a taką stara się być Danone, 
musi podejmować działania, które 
ten wpływ będą ograniczać do 
niezbędnego minimum. Tak właśnie 
postępujemy, by jak najlepiej chronić 
środowisko naturalne.

Nasze fabryki pracują zgodnie  
z normą ISO 14001:2004. Oznacza to, 
że korzystamy z technologii bezpiecz-
nych dla środowiska, monitorujemy 
i redukujemy zużycie wody i ener-
gii, segregujemy odpady i rozwijamy 
recycling (czytaj: „Opakowania wra-
cają do domu”, str. 40). Naszą poli-
tykę w zakresie oszczędności energii 
i wody określa dokument Grupy  
DANONE „Zielone fabryki”.  

Zgodnie z założeniami do roku 2010 
zużycie energii powinno spaść o 20% 
w odniesieniu do roku 2000. Jak? 
Przede wszystkim dzięki stopnio-
wemu przestawianiu firmowej ener-
getyki na ekologiczne paliwa (np. 
gaz), optymalizacji energetycznej 
procesu produkcji i takim projekto-
waniu nowych fabryk, by były mak-
symalnie energooszczędne. Jeszcze 
większe wyzwania – redukcję  
zużycia o 30% w ciągu 10 lat – Grupa 
stawia sobie w kwestii zużycia wody 
– oszczędności może przynieść za-
równo doskonalenie technologii, jak 
i starania każdego pracownika  
(czytaj: „Pracownicy w służbie ekolo-
gii”, str. 39). Z kolei dbanie o poziom 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery 
narzuca wszystkim dużym firmom 
„Protokół z Kioto” (czytaj: „Szanu-
jemy środowisko”, str. 36). 

Ponieważ limitami objęte są jedynie 
instalacje do spalania paliw o nomi-
nalnej mocy cieplnej ponad 20 MW, 
dopuszczalna roczna emisja zanie-
czyszczeń na poziomie 33 tys. t CO2 
została określona jedynie dla fabryki 
w Bieruniu. To oczywiście poziom 
maksimum. Ochrona środowiska 
to nie tylko właściwe normy i proce-
dury, ale i niezbędne inwestycje.
Aby nasza działalność była maksy-
malnie przyjazna dla środowiska, 

rozbudowaliśmy oczyszczalnię ście-
ków w Bieruniu, uruchamiając dwa 
zbiorniki nowego systemu napowie-
trzania oraz nowego systemu obiegu 
ścieków. Przygotowujemy się do roz-
budowy stacji uzdatniania, która  
pozwoli na zapewnienie wysokiego 
poziomu czystości mikrobiologicz-
nej wody stosowanej w fabryce oraz 
znacznie ograniczyć ilość wody otrzy-
mywanej z Miejskich Wodociągów.

Prowadzimy również działania 
zmierzające do ograniczenia hałasu.  
Staramy się dobierać takie 
urządzenia, których praca jest mniej 
hałaśliwa (np. odpowiednie sprężarki 
powietrza czy pompy głębinowe, 
cichsze wózki załadunkowe), a także 
stosować dodatkowe zabezpieczenia 
służące ograniczeniu hałasu  
(automatyczne drzwi do magazynów, 
zabudowa ramp załadunkowych  
w magazynach wyrobów gotowych  
i magazynach surowców w Bieruniu).
 

Wszystkie nasze działania 
podporządkowujemy jed-
nej zasadzie – z zyskiem 
dla firmy i korzyścią 
dla otoczenia.

ZMIANY W ZUŻYCIU WODY 

2003      2004       2005

  

  

6          5,26         4,74

  

9,1          8            9,11

ILOŚĆ ODPADÓW 

2003           2004         2005

  

  

  28                20               24

  

  80                 60               48

ZMIANY W ZUŻYCIU ENERGII 

2003          2004         2005

  

 

305            277            289

1047          1163            665

Warszawa

Bieruń

kWh/t produktum3/t produktu kg/t produktu
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Pracownicy w służbie ekologii
Szacunek dla środowiska przeja-
wia się nie tylko poprzez kwestie pro-
dukcji, ale także poprzez codzienne 
zachowania pracowników. Bez ich 
współdziałania nawet najlepszy sy-
stem wspierający ochronę środowiska 
nie będzie działał.

To pracownicy są 
pierwszym ogniwem 
w łańcuchu segregacji 
odpadów, np. na liniach 
pakujących. 

Na początku linii stoją pojemniki  
na kartony i folie, przy samej linii  
– różnokolorowe kosze na tworzywa 
sztuczne (np. uszkodzone kubeczki), 
folię, odpady mieszane (uszczelki 
i gumy, uszkodzone wieczka) oraz 
kartoniki. 

Także w biurze wprowadziliśmy nie-
dawno specjalne pojemniki na ma-
kulaturę i plastik – dzięki temu rów-
nież pracownicy administracyjni mogą 
przyczynić się w ten skromny, ale 
ważny sposób do dbałości o środowi-
sko naturalne w Polsce. Już w pierw-
szym miesiącu akcji (kwiecień 2005 r.) 
udało nam się zebrać 29 kg plastiku 

i 287 kg makulatury. Chcemy także,  
by obyczaj segregowania odpadów 
nasi pracownicy zaszczepili w swoich 
domach, dlatego przy pojemnikach 
wywiesiliśmy plakaty edukacyjno 
-informacyjne firmy Rekopol Organi-
zacja Odzysku SA, której jako firma 
jesteśmy akcjonariuszem i klientem 
w zakresie recyclingu opakowań  
(czytaj: „Opakowania wracają do 
domu”, str. 40).

Wszyscy pracujemy 
także nad ogranicze-
niem zużycia wody 
i energii elektrycznej  
- w ten sposób nie tylko 
chronimy środowisko, 
ale i robimy 
oszczędności. 

Wprowadziliśmy tablice informacyjne, 
na których pokazujemy miesięczne 
zużycie mediów. W ten sposób poka-
zujemy, że są sprawy, które zależą od 
właściwego postępowania każdego 
pracownika, nawet tak małe, jak na 
przykład gaszenie światła po  
opuszczeniu toalety... 

Rozwój firmy zawsze musi uwzględniać poszanowanie zasobów natural-
nych, dlatego ochrona środowiska jest nieodzownym elementem działania 
Danone’a. Co jest dla nas najważniejsze? Uwzględnianie wszystkich czyn-
ników mających wpływ na ochronę środowiska podczas kolejnych etapów 
tworzenia produktu, czyli od chwili powstania jego koncepcji poprzez wybór 
dostawców surowców i opakowań, marketing, produkcję, transport i maga-
zynowanie, aż do losu jego opakowania. Kontrola całego procesu pozwala 
firmie dbać o środowisko naturalne. Pracujemy zgodnie z normą ISO 
14001 określającą system zarządzania środowiskowego, czyli wykorzystu-
jemy technologie bezpieczne dla środowiska, monitorujemy i redukujemy 
zużycie wody i energii, prowadzimy segregację odpadów oraz wspieramy 
recycling.

Agnieszka Koc-Ankiersztajn, kierownik ds. ochrony środowiska w Danone

Czuwamy  
nad środowiskiem

O świadomości ekologicznej konsumentów 

w Polsce czytaj w wypowiedzi Sławomira 

Brzózka, dyrektora Fundacji Nasza Ziemia 

w internecie: www.danone.pl/csr
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Opakowania wracają „do domu”
Odpowiedzialność producenta 
nie kończy się na wyprodukowaniu  
najwyższej jakości towaru. Wprowadza 
go bowiem na rynek w opakowaniu, 
które stanie się zagrażającym środo-
wisku odpadem. To ogromny problem 
z punktu widzenia ochrony środowi-
ska. Tylko w 2006 r. na polski rynek 
trafi ok. 3,4 mln ton różnego rodzaju 
opakowań. Gdyby je sprasować, spa-
kować w bele i umieścić na samo-
chodach o ładowności 20 ton, na ich 
ustawienie potrzeba by trasy o dłu-
gości 3400 km! 

Dzięki normie ISO 14001:2004 wiemy, 
że w fabrykach Danone’a „produku-
jemy” 14 rodzajów odpadów – każdy 
z nich ma swoją kartę ewidencji i in-
strukcję, jak z nim postępować. Pro-
dukty nieprzydatne do spożycia (nie 
spełniające norm jakościowych) nisz-
czymy mechanicznie, przetwarza-
jąc na tzw. białą masę sprzedawaną 
hodowcom trzody chlewnej. Odpady 
z tworzyw sztucznych zbieramy od 
razu przy maszynach i przekazujemy 
odbiorcom zewnętrznym do recyc-
lingu (powstaje z nich np. granulat 
wykorzystywany przy produkcji ele-
mentów z PCV). Papier i tektura ze-
brana w fabryce i w biurach trafia 
do punktów skupu, podobnie złom, 
zaś odpady niebezpieczne (np. czyś-
ciwo, zużyte smary i oleje, odczyn-
niki chemiczne, wypalone świetlówki, 
opakowania po szkodliwych substan-

cjach) wędrują do firm, które mają 
zezwolenie na ich bezpieczną utyli-
zację. Elementy drewniane – zużyte 
palety, skrzynki, szpule po kablach 
są gromadzone na wyznaczonym 
składowisku drewna, a następnie 
przekazywane pracownikom lub in-
nym odbiorcom na cele opałowe. 

Ostatecznie tylko 8% wytwarzanych 
przez nas odpadów trafia na wysypi-
ska śmieci, a 92% poddawane jest re-
cyclingowi. Jesteśmy dumni z tego 
rezultatu. W styczniu 2002 roku we-
szła w życie ustawa zobowiązu-
jąca każdego producenta do recyc-
lingu i odzysku opakowań po produk-
tach wprowadzonych na rynek. Je-
śli nie będzie tego robił, musi pła-
cić tzw. opłatę produktową. Zgodnie 
z prawem w roku 2005 poziom re-
cyclingu, który musieliśmy zreali-
zować, to np. 42% w opakowaniach 
z papieru i tektury, 18 % w opakowa-
niach z tworzyw sztucznych. Wartości 
te będą co roku wzrastać, by dostoso-
wać się do poziomów obowiązujących 
w Unii Europejskiej. Danone realizuje 
obowiązek odzyskiwania surowców 
z opakowań poprzez Organizację Od-
zysku Rekopol SA, której jest klien-
tem oraz udziałowcem.  
W skład akcjonariatu Rekopolu, 
oprócz Danone’a, wchodzi  
15 znanych firm, m.in. Coca-Cola, 
Pepsi Cola, Nestle, Tetra Pak,  
Nałęczowianka, Unilever, Henkel, 

Procter & Gamble i inni.  
Jak działa system? Co miesiąc 
płacimy Rekopolowi opłatę 
recyclingową, odpowiadającą 
ilości i rodzajowi opakowań 
wprowadzonych przez nas na rynek, 
a Rekopol ma obowiązek w naszym 
imieniu zająć się recyclingiem 
stosownej ilości zebranych z rynku 
opakowań. 
W ten sposób nie musimy płacić 
opłaty produktowej, która jest kilka-
krotnie wyższa niż opłata recyclin-
gowa. Mamy również pewność, że 
płacone przez nas pieniądze wspie-
rają rozbudowę systemu zbiórki se-
lektywnej odpadów opakowaniowych 
w kraju oraz są wykorzystywane na 
finansowanie akcji edukacyjnych pro-
wadzonych przez Organizację Od-
zysku Rekopol, takich jak Sprząta-
nie Świata, Czysto i Zielono, konkur-
sów plastycznych, szkoleń dla gmin 
oraz szkół.

Ponadto Organizacja Odzysku Reko-
pol SA ma wyłączne prawo do udzie-
lania sublicencji na korzystanie ze 
znaku towarowego „Zielony Punkt” 
na terenie Polski. „Zielony Punkt”, 
jako znak znany konsumentom nie-
mal na całym świecie, jest umiesz-
czany co roku na prawie 460 mld  
produktów.  
Nasza firma umieściła go na opako-
waniu Actimela.

Ułatwianie recyclingu i obróbki 
surowców wtórnych wykorzysty-
wanych przez firmę dzięki  
ich właściwej segregacji,  
a także uproszczeniu oddziela-
nia poszczególnych materiałów 
wykorzystywanych do produkcji 
opakowań, a podlegających  
różnym sposobom odzysku 

Informowanie konsu-
mentów o kwestiach 
związanych z ochroną 
środowiska

Zmniejszanie wpływu łańcucha  
logistycznego na środowisko przez  
dobór lepszych rozwiązań transporto-
wych, optymalizację przewozów i  
podniesienie efektywności paletyzacji, 
czyli pakowania produktów do transportu

Udoskonalanie procesu pako-
wania przez optymalizację 
i zmniejszanie zużycia energii

Zmniejszanie liczby zużytych 
opakowań przez dobór ich 
kształtu, wielkości i ilości 
produktów, które mieszczą  
się w środku

Zmniejszanie wagi  
lub rozmiaru opakowań,  
bez szkody dla ich funkcjonalności

Rozwijanie systemu  
produkcji opakowań tak,  
by zmniejszyć zużycie  
energii i materiałów,  
a także ograniczyć ilość 
produkowanych odpadów  
i zanieczyszczeń
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produkty 
nieprzydatne 
do spożycia 
(nie spełniają 
normy jakoś-
ciowej)

tworzywa 
sztuczne

papier
tektura

drewno złom skratki
osady 

ściekowe      

biała masa  
- sprzedawana 
hodowcom 
trzody chlewnej

niszczenie 
mechaniczne

odbiorcy 
zewnętrzni

granulat (uży-
wany do produk-
cji plastikowych 
okien, obcasów, 
kołpaków itp.)

skup 
maklulatury

oddawane 
jest pracow-
nikom lub 
innym od-
biorcom na 
cele opałowe

odbiorcy 
złomu

oddawane są 
rolnikom w celu 
ich rolniczego 
zagospodarowania

specjalistyczna 
firma wywozowa

CHRONIMY ŚRODOWISKO NATURALNE, ...PROWADZĄC EFEKTYWNĄ GOSPODARKĘ ODPADAMI

UTYLIZACJA

WYKORZYSTANIE 
SUROWCÓW

ODPADY

huta (przeto-
pienie złomu 
na surówkę; 
produkcja 
prętów zbroje-
niowych itp.)

ODPADY NIEBEZPIECZNE 
przekazujemy tylko takim 
odbiorcom, którzy posiadają 
stosowne zezwolenia na ich 
utylizację

ZUŻYTE:

świetlówki
     czyściwo i  oleje
          akumulatory
          i baterie
               tusze 
               i rozpuszczalniki
                    odczynniki
                          opakowania 
                          po nich
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4.  Społeczności 
    lokalne

Jesteśmy blisko ludzi
Nasza strategia: pomagać mądrze
Program „Podziel się Posiłkiem”
Dobra praktyka: Program grantowy 
„Masz pomysł? Podziel się posiłkiem”
Fajerwerki!
Dobra praktyka: Zarządzanie prośbami 
„Odpowiadamy każdemu”
Jesteśmy dobrym sąsiadem
Wola pomocy 
Dobra praktyka: Marzenia małych piłkarzy
Dobro czyń cały rok!
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Drogi Czytelniku!

Jeśli masz przemyślenia czy 

uwagi związane z przedstawia-

nymi tu zagadnieniami, napisz 

e-mail na adres: 

csr@danone.pl



mleko

zboża

cukier

woda

PET

owoce

SUROWCE PRODUKCJA I OPAKOWANIA TRANSPORT

transport

opakowania

biuro laboratorium

fabryka

PRODUKCJA I PAKOWANIE

· Fabryki nie znajdują się na bez-
ludnych wyspach. Obok fabryk 
żyją ludzie, mają swoje problemy, 
potrzeby, pomysły. Danone musi 
w swoich działaniach uwzględniać 
wpływ na bezpośrednie otoczenie 
fabryk. O tym, jak to robimy – czytaj: 
„Jesteśmy dobrym sąsiadem”,  
str. 52
· Wśród otaczających nas społecz-
ności najwrażliwszą i najbardziej 
potrzebującą opieki grupą są dzie-
ci. To na ich rzecz nasi pracownicy 
angażują się w działania wolon-
tarystyczne – czytaj: „Wolontariat 
pracowniczy”, str. 49

ZAKUP SUROWCÓW

· Nasze surowce pochodzą od ludzi, 
którzy żyją w społecznościach 
lokalnych. Jest dla nas ważne, 
aby współpraca z Danone była 
dobrze widziana przez ich sąsiadów 
i doceniania przez nich. 

TRANSPORT

· Ponieważ korzystamy intensywnie 
z dróg, szczególnie w Bieruniu, gdzie 
nasz zakład jest bardzo duży ważna 
jest dla nas współpraca z gminą 
w sprawie renowacji dróg wokół za-
kładu (np. wpłynęliśmy na uwzględ-
nienie tego tematu w strategii 
rozwoju powiatu bieruńsko-lędziń-
skiego) Samochody dostawcze 
podjeżdżające do fabryki to hałas 
dla naszych sąsiadów. Dlatego stwo-
rzyliśmy osobny parking dla TIR-ów, 
z dala od budynków mieszkalnych. 
Temu rozwiązaniu towarzyszy 
system komunikacji pagerami (który 
pozwala skrócić do minimum czas 
przebywania samochodów od strony, 
gdzie mieszkają nasi sąsiedzi).

Społeczności lokalne
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sklep konsument

SPRZEDAŻ KONSUMPCJA KONIEC CYKLU

recyrkulacja

odpady

utylizacja

reklama

KONSUMPCJA

· Nasi konsumenci także żyją 
w społecznościach, w których  
jest wiele problemów. Duża firma 
taka jak Danone może pomagać 
w ich rozwiązywaniu. Dla nas,  
jako dla firmy produkujacej 
żywność ogromnym wyzwaniem 
jest problem niedożywienia dzieci 
w Polsce, stąd program „Podziel 
się Posiłkiem” i cała strategia za-
angażowania społecznego mająca 
jeden cel – wyeliminować niedoży-
wienie dzieci w Polsce - czytaj: 
 „Nasza strategia – pomagać  
mądrze”, str. 44

SPRZEDAŻ

· Nasz kontakt ze społecznościa-
mi lokalnymi odbywa się także 
poprzez sklepy naszych klientów. 
Konkurs na najbardziej efektowne 
pokazanie idei programu  
„Podziel się Posiłkiem” na terenie 
sklepów jest jednym ze sposobów 
na zaangażowanie w „Podziel się 
Posiłkiem” naszych pracowników 
działających w terenie i przedsta-
wicieli naszych klientów – czytaj: 
„Fajerwerki!”, str. 49

ODZYSKIWANIE SUROWCÓW 

· Nasze produkty docierają 
do najdalszych zakątków Polski. 
A ich celem jest polepszanie jako-
ści życia dzięki zdrowemu żywieniu. 
Dlatego w myśl naszej strategii 
walki z niedożywieniem dla spo-
łeczności lokalnych stworzyliśmy 
Program grantowy Danone’a „Masz 
pomysł? Podziel się posiłkiem!” 
– czytaj: str. 48.



Jesteśmy blisko ludzi

Nasza strategia: pomagać mądrze

Podstawą odpowiedzialnego  
biznesu jest dialog z otocze-
niem i właśnie na tej idei opar-

liśmy nasze podejście do społeczno-
ści lokalnych. Wiemy, z jakimi prob-
lemami borykają się dzisiaj ludzie 
w Polsce. Oczywiście nie na wszyst-
kie możemy coś poradzić, ale są ta-
kie, które szczególnie nas dotyczą. 
Takim zjawiskiem jest niedożywienie 
dzieci. Jako firma  z branży spożyw-
czej mamy narzędzia i możliwości, by 
właśnie w tej sprawie silnie zazna-
czyć nasze zaangażowanie (czytaj po-
niżej: „Pomagać mądrze”).

Dla Danone’a istotną 
wartością jest bliskość 
i tę bliskość właśnie 
pragniemy wyrażać 
w naszych działaniach. 

Nasze fabryki, biura, sieć dystrybucji 
czy magazynów to przede wszystkim 
ludzie, którzy kontaktują się z innymi 
ludźmi – tymi, którzy mieszkają  
po drugiej stronie ulicy, którzy robią 

zakupy w sklepie na rogu. Dlatego 
społeczności lokalne mają dla nas 
podwójne znaczenie. 

Najbliższe jest nam oczywiście 
otoczenie naszych fabryk. Mieszka 
tam wielu naszych pracowników.  
Za te miejsca czujemy się szczególnie 
odpowiedzialni, włączając się w roz-
wiązywanie problemów społecznych 
(czytaj: „Jesteśmy dobrym sąsiadem”, 
str. 52) oraz prowadząc działania słu-
żące ochronie środowiska. Szcze-
gólnie bliska jest nam warszawska 
dzielnica Wola i miasto Bieruń, gdzie 
mamy nasze fabryki. Nie chcemy jed-
nak ograniczać się jedynie do najbliż-
szej okolicy.  
Jako firma działająca w całej Polsce 
widzimy także inne lokalne środowi-
ska, które mają swoje problemy. Mo-
żemy i chcemy pomagać w ich roz-
wiązywaniu. Zależy nam, by walczyć 
z nimi skutecznie. Dlatego nie kontak-
tujemy się z naszym otoczeniem je-
dynie przez media i reklamę, ale sta-
ramy się aktywnie przyczyniać do 
tego, by także dzięki nam poprawiała 
się jakość życia ludzi (czytaj np.  
Program grantowy „Masz pomysł? Po-
dziel się posiłkiem!”, str. 46). 

Jakie problemy społe-
czne interesują nas 
szczególnie? Przede 
wszystkim niedoży-
wienie, wykluczenie 
społeczne i ubóstwo. 

Spotykamy się z nimi na każdym 
kroku. I angażujemy się w walkę 
z tymi problemami, bo – jako firma  
– nie chcemy być obojętni.

Otwieranie się  
na społeczności lokalne  
to jedna z głównych 
wartości wyznawanych 
przez Danone. 

Stąd w naszej strategii szereg dzia-
łań, które realizujemy nawet w naj-
dalszych zakątkach Polski. Więk-
szość z nich jest podporządkowana 
głównej idei – walce z niedożywie-
niem dzieci. Jako producent żywno-
ści, a jednocześnie marka, która ko-
jarzy się ze zdrowiem i pełnią życia, 

czujemy, że właśnie tu musimy się 
zaangażować najbardziej. Co więcej, 
nasze działania nie mogą być stan-
dardowe, podobnie jak narzędzia, ja-
kimi się posługujemy, by osiągnąć 
cel – zmniejszenie problemu niedo-
żywienia dzieci w Polsce. 

W swojej strategii wykorzystujemy 
marketing zaangażowany społecz-
nie (CRM – cause related marketing 
– sprawdź w „Słowniczku” na str. 66), 
przyznajemy małe dotacje, przeka-
zujemy żywność oraz dary rzeczowe, 
zachęcamy też do tych działań na-
szych pracowników (program wolon-
tariatu). 

Połączenie tych narzędzi pozwala 
mobilizować i angażować innych, 
a nasza pomoc staje się efektyw-
niejsza i ma większy zasięg – poma-
gamy większej liczbie dzieci,  
a to najważniejsze. Staramy się 
wdrażać nowoczesne podejście 
do wspierania otoczenia, nazywane 
inwestycjami społecznymi (sprawdź 
w „Słowniczku” na str. 66). 
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W ramach naszej 
strategii realizujemy 
w Polsce kilka różnych 
programów, m.in.:

Program Walki z Niedożywieniem 
Dzieci w Polsce „Podziel się 
Posiłkiem”
Sercem strategii naszych działań  
na rzecz społeczności lokalnych jest 
program Podziel się Posiłkiem.  
Przez dwa pierwsze lata działania 
programu (2003/2004 i 2004/2005) 
przyczyniliśmy się do wydania 
1 163 655 posiłków dla ponad 4 tys. 
dzieci w szkołach, przedszkolach 
i innych instytucjach (czytaj: „Pro-
gram Podziel się Posiłkiem”, str. 46), 
a w roku 2005/2006 przekroczymy 
liczbę 2 000 000 wydanych posiłków! 

Program grantowy Danone’a „Masz 
pomysł? Podziel się posiłkiem!”
To istotne narzędzie wspierające 
realizację naszej strategii, które 
uruchomiliśmy wraz z całym 
programem w 2003 r. System ma za 
zadanie wspierać lokalne pomysły, 
które zapewniają potrzebującym 
dzieciom dożywianie, ale i pomagają 
im się rozwijać, żyć pełniej i zdrowiej. 

Wybieramy je tak, aby inicjatywy  
te integrowały społeczność lokalną 
wokół wspólnych działań na rzecz 
ograniczenia niedożywienia dzieci.  
Od początku programu wsparcie 
otrzymały 42 projekty 
(czytaj: „Mapa grantów”, str. 49).

System zarządzania prośbami 
„Odpowiadamy każdemu”
Do naszej firmy trafia coraz więcej 
próśb o różnego rodzaju wsparcie  
– niemal 1000 rocznie. Cieszymy się 
z tego zaufania, ale nie każdemu  
możemy pomóc. Dlatego stworzyli-
śmy system zarządzania prośbami 
„Odpowiadamy każdemu”, dzięki któ-
remu żaden list nie zostanie bez od-
powiedzi, nawet jeśli będziemy mu-
sieli odmówić (czytaj: „Zarządzanie 
prośbami”, str. 51).

WSPIERANE  PRZEZ DANONE   
W POLSCE OBSZARY W 2005 ROKU

71% niedożywienie 
dzieci i pomoc 
dzieciom

21% wspierane 
badań naukowych

8% inne

Firma to też  
obywatel

Żadne przedsiębiorstwo nie jest samotną wyspą istniejącą w oderwaniu 
od otoczenia. Jest częścią organizmu społecznego, w którego funkcjo-
nowanie powinno się angażować. I coraz częściej tak właśnie postępuje. 
Jednak związane z tym działania firmy tylko wtedy są skuteczne, jeśli 
– tak jak i wszystkie jej pozostałe operacje – zostały szczegółowo przemy-
ślane zarówno na etapie wyboru obszaru i stopnia zaangażowania w dany 
problem, jak i realizacji, czyli doboru odpowiednich narzędzi pozwalających 
najefektywniej realizować zakładane cele strategii. W naszym przypadku 
wybór strategicznie ważnego dla firmy tematu nie był przypadkowy. Decyzję 
o zaangażowaniu się w walkę z problemem niedożywienia dzieci poprze-
dziliśmy badaniem naszych konsumentów i konsultacjami z organizacjami 
pozarządowymi oraz administracją. Pytaliśmy ich m.in., jak taka firma 
jak Danone może najlepiej przyczynić się do poprawy jakości życia ludzi 
i w jakim najskuteczniej uczyni to obszarze. Wybór właściwego tematu 
to jednak dopiero początek drogi. Kluczowym elementem jest przemyślana 
długofalowa strategia, realizowana przez nas konsekwentnie od 2003 roku, 
kiedy rozpoczęliśmy nasz program „Podziel się Posiłkiem”. Co roku docho-
dzą do niego nowe elementy: granty, wolontariat pracowniczy, co roku 
zwiększa się także liczba posiłków, które dzięki programowi możemy 
ufundować. To zaś oznacza, że wybraliśmy słusznie. Zdajemy sobie oczy-
wiście sprawę, że nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać tak ważnego 
problemu, jakim jest niedożywienie dzieci. Ale jesteśmy pewni, że stale 
rozwijając nasz program, zwiększając swoje zaangażowanie i włączając 
do tych działań innych, możemy coraz lepiej pomagać dzieciom. Obywa-
telska postawa Danone’a nie jest zbiorem pobożnych życzeń i postulatów 
– to nasze praktyczne podejście ubrane w programy i okraszone wyjątkową 
niekiedy działalnością naszych pracowników, włączających się do akcji pro-
wadzonych przez firmę absolutnie spontanicznie. Ja przy takich okazjach 
przypominam sobie słowa Alberta Einsteina: „Nie wszystko, co może być 
policzone, liczy się, i nie wszystko, co się liczy, może być policzone.” 
Przemysław Pohrybieniuk, dyrektor działu relacji zewnętrznych w Danone
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zakup produktów Danone’a

Caritas

zbiórka żywności

stołówka szkolna

organizacje 
pozarządowe

Rada Programu 
grantowego

bank żywności

WSZYSTKO 
ZACZYNA SIĘ 
OD NASZYCH 
KONSUMENTÓW!

Fundacja Polsat

Program „Podziel się Posiłkiem”
Każdy, kto w latach 2003-2005 kupił 
produkty Danone’a z logo programu 
„Podziel się Posiłkiem”, został jego 
darczyńcą, bowiem część zysków 
z ich sprzedaży przeznaczyliśmy  
na walkę z niedożywieniem dzieci 
w Polsce. W sumie przez trzy lata 
działania programu przekazaliśmy 
na ten cel 2 610 000 zł. Można było 
wesprzeć program także w inny 
sposób – biorąc udział w Zbiórce 
Żywności „Podziel się Posiłkiem”. 
W edycji 2005/2006 środki z pro-
gramu „Podziel się Posiłkiem” do-
tarły do najbardziej potrzebujących 
dzieci na dwa sposoby:  

1. Poprzez Fundację Polsat
Fundacja Polsat przekazała część 
środków w ramach programu „Po-
dziel się Posiłkiem” dla Caritas Pol-
ska, który wydawał ciepłe posiłki 

w parafiach i prowadzonych przez 
siebie świetlicach środowiskowych 
oraz w zaprzyjaźnionych szkołach. 
Pieniądze trafiły także do Federa-
cji Polskich Banków Żywności, która 
wraz z 29 Bankami Żywności w ca-
łej Polsce zorganizowała Zbiórkę 
Żywności „Podziel się Posiłkiem”. 
W 2004 i w 2005 r. zebraliśmy ponad 
403 862 kg żywności, która trafiła  
do dzieci za pośrednictwem  
708 instytucji i organizacji, które 
pomagają najbardziej potrzebującym. 

2. Poprzez Program grantowy  
Danone’a „Masz pomysł?  
Podziel się Posiłkiem!” 
Część środków z programu  
„Podziel się Posiłkiem” przeznaczy-
liśmy na ufundowanie 32 grantów 
w wysokości 5000 zł każdy (czytaj: 
„Program grantowy”, str. 63). 

42 granty w dwóch edycjach po   
            5000 zł  

633 wolontariuszy Danone’a 
biorących udział w zbiórce żywności  
i wydarzeniach programu

1274 organizacje i instytucje 
walczące z niedożywieniem, które do-
stały wsparcie rzeczowe lub finansowe

403 862 kg zebranej            
                                 żywności

19 000 wolontariuszy 
biorących udział w zbiórce żywności  
i wydarzeniach programu „Podziel 
się Posiłkiem”

21 sieci handlowych brało udział
 w programie „Podziel się Posiłkiem”  
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Od początku działania Fundacji Polsat dotykaliśmy problemu głodu i niedo-
żywienia, choć priorytetowo w naszej działalności traktowaliśmy ratowanie 
zdrowia i życia chorych dzieci. Jednak doświadczenie i wiedza Danone’a 
na ten temat pomogła nam zrozumieć, że głód to także choroba i że rozpoczy-
nając program „Podziel się Posiłkiem” działamy zgodnie z naszym statutem, 
bo niejednokrotnie cierpienie dziecka głodnego jest dużo większe niż dziecka 
chorego. Danone wziął na siebie logistykę programu. Fundacja w ramach 
swoich możliwości gromadziła środki i z pomocą Telewizji POLSAT budo-
wała i przekazywała wiedzę na temat problemu głodu dzieci w Polsce. Dzięki 
programowi „Podziel się Posiłkiem” udało się uświadomić wagę problemu, 
zaangażować w jego rozwiązywanie rzeszę ludzi i instytucji oraz – co może 
najważniejsze – nakarmić  olbrzymią grupę głodnych i niedożywionych dzieci. 
Biznes to nie działalność charytatywna. Inne cele, inne założenia, inni benefi-
cjenci, inne kryteria, inny świat. Jeżeli jednak w tym świecie zysku lub strat, 
marży, reklamy, promocji, bilansów znajdzie się miejsce dla wspierania dzia-
łalności charytatywnej, to dobra współpraca jest możliwa. Potrzebna jest 
jednak właściwa motywacja, wynikająca z wewnętrznej potrzeby, a nie tylko 
z myślenia o wizerunku firmy. Dlatego najważniejsi dla mnie we współ-
pracy z biznesem są ludzie, którzy najpierw chcą, a potem zastanawiają się, 
jak to przełożyć na korzyści dla własnej organizacji.
Małgorzata Żak, prezes zarządu Fundacji Polsat

Głód to też 
choroba

Danone to jedna z pierwszych firm w Polsce, która odpowiedziała na apel 
powstających ponad 10 lat temu Banków Żywności. Od samego początku 
współpracy przyświecały nam wspólne cele: zapobieganie marnowaniu 
żywności oraz pomoc niedożywionym, w szczególności dzieciom. W pierwszych 
latach współpracy było to wsparcie pełnowartościową żywnością, bowiem 
firma świadomie i odpowiedzialnie prowadzi politykę gospodarowania 
nadwyżkami. Trzy lata temu rozpoczęliśmy projekty edukacyjne i akcje 
społeczne. Udział Banków Żywności w programie Danone’a „Podziel się 
Posiłkiem” to nie tylko zebrana żywność – przyczyniliśmy się też do pod-
niesienia świadomości społecznej dotyczącej problemu niedożywienia 
wśród dzieci. Dzięki inspiracji Danone’a Banki Żywności rozpoczęły też 
nowy program dożywiania dzieci w szkołach pod nazwą „Napełniamy Tale-
rzyk”. Obie instytucje mają świadomość, że problem może być rozwiązany 
tylko przy zaangażowaniu wielu partnerów: lokalnych samorządów, firm, 
zwykłych ludzi. Razem staramy się uświadomić skalę tego zjawiska i zna-
leźć rozwiązania. Niezwykle ważne jest też wzajemne zrozumienie, bo każda 
z tych instytucji ma inną specyfikę. Praca organizacji pozarządowej w dużej 
mierze opiera się na wolontariacie. To ludzie, którzy działają dla sprawy, 
a nie dla korzyści. Organizacja na pewno może uczyć się od biznesu profe-
sjonalizmu, przejrzystych reguł, wykorzystania w najlepszy sposób wiedzy 
i doświadczenia. W biznesie z kolei czasami potrzeba większego zrozumienia, 
że nie wszystko można kupić lub przełożyć na biznesowe korzyści dla firmy. 
Marek Borowski, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności

Wspólny cel 
i wzajemne 

zrozumienie

liczba posiłków

żywność (kg)

liczba miejsc zbiórki

liczba organizacji, do 
których dotarła żywność

2003/2004

364 726

2004/2005

 798 929

 134 999,3

 700

 566

2005/2006

268 862

1 057 736

824

708

„PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM” 
W LICZBACH:
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Program grantowy  
„Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”

Program grantowy Danone’a to zastrzyk pozytywnej energii. Jest począt-
kiem dobra, które rodzi następne dobro i następne tak, że dobro pączkuje, 
rozmnaża się, nieomal wymyka spod naszej kontroli. To dobrze, bo przecież 
jest go tak mało w dzisiejszym świecie... Najpierw myśleliśmy, że wydarzy się 
tylko to, co zaproponowaliśmy w projekcie i do czego zobowiązuje nas umowa 
grantowa. Ale ten projekt oraz fakt, że możemy go realizować, inspiruje, 
motywuje i dodaje odwagi. Dlatego rodzą się wciąż nowe pomysły: A może 
napisać o projekcie? Ale gdzie? No, we własnej gazecie... I mamy gazetę. 
Może o nim zaśpiewać..? I mamy piosenkę. A może dzieci przedszkolne uczyć 
gastronomii? I pieczemy bułeczki, lepimy kluski, robimy sałatki z przedszko-
lakami. To jest niesamowite. Program dał nam odwagę i pewność siebie. Dał 
wiarę, że jeśli się czegoś bardzo chce i służy to dobrej sprawie, to musi się 
udać. Program zbliżył nas do siebie – w organizacji, w naszej szkole, we wsi. 
Sprawił, że jesteśmy dojrzalszą społecznością, wrażliwą na potrzeby innych, 
szczególnie dzieci. I tak jak Danone nam pomaga, my staramy się pomagać 
innym, patrzeć sercem, podać dalej i dzielić się. Chcemy, by ta pomoc trwała 
jak najdłużej i dotarła do wielu.
Dominika Peck, koordynator projektu w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Lipiny, 
Dębowce, Borki, grantobiorcy Programu grantowego  
„Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem”

Grant to zastrzyk 
dobrej energii

Chcemy nie tylko przekazywać pienią-
dze na dożywanie dzieci, ale i wspie-
rać najbardziej wartościowe inicjatywy 
lokalne, przyczyniające się do zmniej-
szania tego problemu. Dlatego powo-
łaliśmy Program grantowy „Masz po-
mysł? Podziel się Posiłkiem”. 

Granty przyznawane  
są przez Kapitułę  
Programu projektom, 
dzięki którym dzieci 
i młodzież nie tylko nie 
są głodne, ale także 
integrują się z rówieśni-
kami, realizują swoje 
pomysły i marzenia, 
które pomagają im żyć 
pełniej i zdrowiej.

Dotychczas dotacje w wysokości  
5000 zł otrzymały 42 projekty  
(w roku szkolnym 2004/2005 nasi 
grantobiorcy zrealizowali 10 projek-
tów w czterech województwach: ma-
łopolskim, mazowieckim, śląskim, 
warmińsko-mazurskim, w roku 
szkolnym 2005/2006 wsparcie  
otrzymali inicjatorzy 32 projektów  
z całej Polski). 

Szczegółowe informacje można  
znaleźć na stronie 
www.podzielsieposilkiem.pl

Oczywiście sprawdzamy, jak wyko-
rzystywane są przekazane przez nas 
pieniądze. Każdy grantobiorca po za-
kończeniu projektu przygotowuje ra-
port merytoryczny i finansowy z jego 
realizacji. W ten sposób nie tylko po-
znajemy specyfikę działań oraz pro-
blemów i wyzwań, z jakimi zmagają 
się grantobiorcy, ale weryfikujemy 
sposoby wydatkowania dotacji.  
Dzięki temu wiemy dokładnie, 

ile posiłków trafiło do dzieci i co po-
żytecznego wydarzyło się dzięki na-
szemu wsparciu. Wiosną 2006 r. pi-
lotażowo do udziału w tym proce-
sie zaprosiliśmy grupę pracowni-
ków. Wolontariusze angażowali się 
w monitoring wybranych projektów 
realizowanych w ramach Programu 
Grantowego „Masz Pomysł? 
 Podziel się posiłkiem”. 

dobra  
praktyka

O wybranych przykładach projektów z 

programu grantowego możesz przeczytać 

w Internecie: www.danone.pl/csr



Grantobiorcy w roku 
szkolnym 2004/2005
	 1.	 Raciborski	Fundusz	Lokalny	
	2.	 Stowarzyszenie	Wspierania				 					
	 	 Inicjatyw	Oświatowych	przy	Szkole		 										
	 	 Podstawowej	w	Białej	Piskiej
	3.	 Świetlica	Środowiskowa				 	 					
	 	 działająca	przy	Stowarzyszeniu				 	
	 	 Rodzin	Katolickich	Archidiecezji					 	
	 	 Katowickiej	–	koło	przy	parafii	
	 	 św.	Jerzego	(Goczałkowice-Zdrój)
	4.	 Stowarzyszenie	Klub	Abstynenta						
	 	 „Solny	Gwarek”	(Wieliczka)
	5.	 Towarzystwo	Psychoprofilaktyczne														
	 	 Oddział	w	Bielsku-Białej	
	 6.	 Stowarzyszenie	na	rzecz	Rozwoju				 						
	 	 Wsi	Wipsowo
	7.	 Stowarzyszenie	Pomocy	Dziecku	
	 	 i	Rodzinie	„Barka”	(Biskupiec)
	8.	 Świetlica	„Plus”	(Trzebinia)
	9.	 Zarząd	Oddziału	Powiatowego	
	 	 Towarzystwa	Przyjaciół	Dzieci				 	
	 	 (Gorlice)
10.	Stowarzyszenie	„Otwarte	Drzwi”		 	
	 	 (Warszawa)

Grantobiorcy w roku 
szkolnym 2005/2006
		1.	Raciborski	Fundusz	Lokalny	
		2.	Stowarzyszenie	Wspierania								 					
						Inicjatyw	Oświatowych	przy	Szkole											
						Podstawowej	w	Białej	Piskiej	
		3.	Świetlica	Środowiskowa				 						 					
						działajaca	przy	Stowarzyszeniu			 				
						Rodzin	Katolickich	Archidiecezji					 	
						Katowickiej	-	Koło	przy	parafii			 	
						Św.	Jerzego	(Goczałkowice	–	Zdrój)
		4.	Stowarzyszenie	Klub	Abstynenta				
					“Solny	Gwarek”	(Wieliczka)
		5.	Fundacja	Pomocy	Rodzinie	w				 	
						Wychowaniu	„Dom	dla	Dziecka”		 	
						(Kraków)
		6.	Stowarzyszenie	Pomocy	Bliźniemu														
						im.	Brata	Krystyna	
						(Gorzów	Wielkopolski)
		7.	Stowarzyszenie	GTW	(Gliwice)
		8.	Szkolny	Klub	Wolontariatu	przy						 						
						Zespole	Szkół	Nr	1	w	Zambrowie		 	
						oraz	organizacja	partnerska
						–	Caritas	Diecezji	Łomżyńskiej
		9.	Stowarzyszenie	Rozwoju	Wsi	
						Lipiny,	Dębowce,	Borki
10.	Stowarzyszenie	Na	Rzecz	
						Rozwoju	Gminy	Aleksandrów				 		
						Kujawski
11.	Fundacja	Integracji	Społecznej		 	
					„Prom”	(Wrocław)
12.	Podkarpacki	Związek	Byłych		 	
						Pracowników	PGR	(Rzeszów)
13,	Wielkopolskie	Towarzystwo	
						Promocji	Zdrowia	(Piła)
14.	Stowarzyszenie	Opieki	Społecznej													
						Bank	Otwartych	Serc	(Gdańsk)

Mapa grantów
15.	Międzynarodowe	Stowarzyszenie	 	
					Pomocy		„Słyszę	Serce”	(Łódź)
16.	Ośrodek	Christoforos	przy	Parafii		 								
						Błogosławionej	Karoliny	(Tychy)
17.	Gimnazjum	nr	2	w	Kętrzynie
18.	Polskie	Towarzystwo	
						Zapobiegania	Narkomanii	
							I	O/Słupsk
19.	Gimnazjum	w	Małdytach
20.	Stowarzyszenie	„Dziesiątka”	
						w	Dębicy
21.	Towarzystwo	Charytatywne	
						im.	Ojca	Pio	koło	Nr	1	
						(Czechowice-Dziedzice)
22.	Specjalny	Ośrodek	Szkolno-
						Wychowawczy	(Działoszyn)
23.	Szkoła	Podstawowa	w	Wiśniewie
24.	Zespół	Szkół	Nr	1	w	Pelplinie
25.	Fundacja	„Wieś	w	XXI	Wiek”			 	
						(Pakosze)
26.	Kaliski	Dom	Opieki	Caritas
27.	Zespół	Caritas	Parafii	
					p.w.	Wniebowzięcia	NMP	
						w	Pelplinie	Parafialne	Centrum		 	
						Dzieci	i	Młodzieży	
28.	Kraśnickie	Stowarzyszenie			 							
						Przyjaciół	Dzieci	Specjalnej	Troski
29.	Polski	Komitet	Pomocy				 	 										
						Społecznej	Zarząd	Okręgowy				
						w	Częstochowie	–	Świetlica		 	
						Środowiskowa	„Radosny	Dom”
30.	Towarzystwo	Przyjaciół	Dzieci		 										
							Zarząd	Miejsko-Powiatowy	
							w	Pułtusku
31.	Środowiskowe	Ognisko	Wycho-	
						wawcze	Towarzystwa	Przyjaciół		 		
						Dzieci	Warszawa-Ursus
32.	Stowarzyszenie	na	Rzecz	Dzieci		 	
						i	Młodzieży	Wiejskiej	Przywrócić		 											
						…Nadzieję	(Głogów)

Aby	wybierać	jak	najlepsze	projekty,	
zgłoszenia	nadsyłane	przez	szkoły,	
przedszkola,	lokalne	stowarzysze-
nia	i	organizacje	ocenia	Kapituła,	
współtworzona	przez	znane		
i	doświadczone	w	niesieniu	pomocy	
osoby.	Zaprosiliśmy	do	niej	w	latach	
2004/2005	i	2005/2006:

Marię Holzer	z	Polskiej	Fundacji	
Dzieci	i	Młodzieży,	
Jolantę Krysowatą	z	Polskiego		
Radia	i	telewizji	Polsat,	
Janinę Ochojską z	Polskiej	Akcji	
Humanitarnej,
Dorotę Wiśniewską	–	wieloletnią	
koordynatorkę	programu	„Pajacyk”,
Małgorzatę Żak z	Fundacji	Polsat,	

Marka Borowskiego	z	Federacji	
Polskich	Banków	Żywności,	
ks. Adama Derenia	z	Caritas,	
Jacka Grudzińskiego	z	Danone’a,	
Andrzeja Jonasa	z	„Warsaw	Voice”,	
Ramina Khabirpoura	z	Danone’a,	
Przemka Pohrybieniuka	z	Danone’a
ks. Zdzisława Świniarskiego	
z	Caritas.	

Kapitu∏ła programu grantowego 
„Masz pomysł? Podziel się posiłkiem”

porównaj	z	mapą	na	stronie	13,	mapy	nakładają	się.
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Fajerwerki!
Pomysłów	było	mnóstwo,	bo	aż	
78	–	od	oklejania	autobusów,	
malowania	sklepu,	wyścigu	
i	wspólnych	zdjęć	z	maskotką	
serka	Danio	„Mały	Głód”,	spotkania	
z	Mariuszem	Pudzianowskim,	
jednym	z	najsilniejszych	ludzi	na	
świecie,	aż	po	koncepcję	budowy	
dziecinnego	miasteczka	Indian	
i	kowbojów,	organizacji	rodzinnego	
pikniku	z	programem	artystycznym	
pod	hipermarketem	czy	akcji	„Wielkie	
grillowanie	z	Podziel	się	Posiłkiem”...

O	co	chodziło?		
O	wyjście	programu	
do	ludzi,	zachęcenie	
zarówno	konsumentów,	
jak	i	naszych	pracowni-
ków	czy	szefów	sklepów	
do	większego	zaanga-
żowania	się	w	„Podziel		
się	Posiłkiem”.	

Dlatego	rozpisaliśmy	konkurs		
na	„fajerwerki”,	czyli	najbardziej	efek-
towne	pokazanie	idei	programu	na	
terenie	sklepu.	W	ten	sposób	do	akcji	
zaangażowaliśmy	naszych	pracow-
ników	działających	w	terenie.	Wybra-
nych	zostało	13	pomysłów.		
Ich	realizacją	od	początku	do	końca	
zajmowali	się	pracownicy	naszej	
firmy	–	od	nas	otrzymali	jedynie	
wsparcie	finansowe	na	zorganizowa-
nie	jakiegoś	wydarzenia.	Efekty	prze-
szły	nasze	oczekiwania.	

Jedną	z	tych	spektakularnych	akcji	
zorganizowała	Katarzyna	Sadkowska,	
ADR	w	regionie	Bieruń.	Jej	zespół	
okleił	katowickiego	Carrefoura	ma-
teriałami	z	talerzykiem	–	symbolem	
programu	„Podziel	się	Posiłkiem”,	
przy	wejściu	do	sklepu	posadził	wiel-
kiego,	dmuchanego	„Małego	Głoda”,	
maskotkę	serka	Danio,	a	na	środku	
hali	zorganizował	12-metrowe	boisko	
do	gry	w	piłkarzyki.	Tłumy	przyciągał	
także	zespół	taneczny	i	unoszący	się	
nad	hipermarketem	sterowiec.	Pla-
katami	„Podziel	się	Posiłkiem”	został	

oklejony	tego	dnia	również	kursujący	
między	dwiema	katowickimi	halami	
Carrefour	autobus.

Przygotowywałam	kilka	akcji,	które	miło	wspominam,	ale	tylko	z	jedną	wiązało	się	mnó-

stwo	wyjątkowych	emocji,	których	nie	chcę	zapomnieć.	

Do	Bierunia	przyjechały	materiały	reklamowe.	Ekspozycja	musiała	być	widoczna	już	z	da-

leka.	 Dyrektor	 sklepu	 zgodził	 się	 nawet	 przesunąć	 regały	 z	działu	 AGD!	 Wewnątrz	 hali	

ekipa	techniczna	z	flagami	akcji	„Podziel	się	Posiłkiem”	rozkłada	dwunastometrowe	boi-

sko	do	piłki	nożnej.	Co	na	to	dyrektor?	Wszystko	dla	dzieci...	

Przyjechał	 jedyny	 w	Polsce	 sterowiec.	 Cała	 dyrekcja	 Carrefoura	 pomaga	 przy	 montażu	

materiałów	 reklamowych	 na	 jego	 jedenastometrowej	 powierzchni.	 Przez	 cztery	 dni	

wszyscy	pracownicy	hali	Carrefour	w	Katowicach,	moi	przyjaciele,	wolontariusze,	koledzy	

z	Danone’a,	wszyscy	pracowali	dla	dzieci.	Nie	patrząc	na	zegarki,	nie	myśląc	o	tym,	 że	

czas	na	przerwę,	tworzyliśmy	wspólnie	dzieło,	które	miało	im	pomóc.	

Mieliśmy	jeden	wspólny	cel:	zebrać	jak	najwięcej	produktów	żywnościowych.	Każdy	z	nas	miał	

również	swój	cel,	który	nosił	w	sercu...	Zdradzę	wam,	że	wszystkie	zostały	zrealizowane.		

Dlaczego?	Umieliśmy	się	zjednoczyć	i	wspólnie	pracować,	nie	myśląc	o	własnych	potrze-

bach.I	znowu	szybsze	bicie	serca.	Ogłoszenie	wyników	konkursu	na	„fajerwerki”.	Telefon	

szefa.	Wygraliśmy!!!	To	było	najpiękniejsze	podziękowanie	za	trud	włożony	w	akcję.	Teraz	

możemy	wspólnie	zrobić	wszystko.	Wszystko	dla	dzieci.

Katarzyna Sadkowska, koordynator	ds.	rozwoju	sprzedaży	Danone	sp.	z	o.o.	w	Bieruniu,	

jedna	z	laureatek	konkursu	„Fajerwerki!”

Teraz	możemy	wszystko!

Wrażeniami z udziału w programie wolon-

tariatu dzieli się Jacek Wiśniewski, kierownik 

ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Danone, 

który był organizatorem programu w Bieruniu 

– czytaj w Internecie:  www.danone.pl/csr

67%		ludzi	w	Polsce	zna	program	
„Podziel	się	Posiłkiem”
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Co dzieje się z prośbą o wsparcie, 
która dociera do naszej firmy?

e-maillist telefon

Baza	
zarządzania	
prośbami

W	zależności	od	nadanej	
kategorii	możliwe	są	dwa	
tryby	rozpatrywania	prośby

Prośba	jest	
związana	z	celami	
strategicznymi		
firmy

Prośba	nie	jest	
związana	z	celami	
strategicznymi		
firmy

Koordynator	
przekazuje	prośbę	
do	dalszych	
konsultacji	
w	firmie

Koordynator	przygotowuje	
list	z	podziękowaniem	
za	kontakt	i	odmowną	
odpowiedzią	na	skierowaną	
prośbę*

Koordynator	przygotowuje	
list	z	pozytywną	odpowiedzią	
na	skierowaną	prośbę	oraz	
z	informacją,	w	jaki	sposób	
firma	wesprze	nadawcę	prośby

Prośba	dociera	do	Danone’a		
i	jest	kierowana	do	koordynatora	
systemu	obsługi	próśb

Koordynator	po	przeczytaniu	
prośby	wprowadza	jej	temat		
oraz	dane	nadawcy	do	specjalnej	
bazy,	dzięki	czemu	wszystkie	prośby	
zostają	w	systemie

W	bazie	administrator	
nadaje	prośbie	
odpowiednią		kategorię

Koordynator	przeprowadza	
wewnętrzne	konsultacje	
w	firmie	z	osobami,	które	mogą	
podjąć	decyzję	o	rozpatrzeniu	
prośby	ze	względu	na	ktoryś	
ze	strategicznych	celów	firmy

Koordynator	przygotowuje	
list	z	podziękowaniem	
za	kontakt	i	odmowną	
odpowiedzią	na	skierowaną	
prośbę*

*		Prośba	zostaje	w	bazie	
i	w	miarę	pojawiających	
się	możliwości	firma	
może	do	niej	wrócić
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Rocznie do naszej firmy dociera  
niemal 1000 próśb o wsparcie  
od szkół, fundacji, stowarzyszeń, in-
nych instytucji, a także osób prywat-
nych. To wyraz oczekiwania i wia-
ry, że problem nie zostanie potrak-
towany rutynowo i nie pozostanie 
bez odpowiedzi. Nie da się pomóc 
wszystkim, a nie chcemy nikogo  
urazić odmową, zależy nam też,  
by nawet mówiąc „nie”, okazać  
szacunek dla czyichś pożytecznych 
społecznie działań. 

Stworzyliśmy system, 
który pomaga nam 
w wyszukiwaniu wśród 
docierających próśb 
takich, których 
wsparcie jest spójne 
z polityką firmy, 
związanych z walką 
z niedożywieniem  
czy pomocą dla 
społeczności lokalnych. 

Rozpatrując je, staramy się także nie 
pominąć ciekawych i kreatywnych ini-
cjatyw, w które warto się zaangażo-
wać, takich jak np. IV edycja Woje-
wódzkiego Konkursu Plastycznego 
pt. „Piękna nasza ziemia cała – wody, 
łąki, lasy, pola”, zorganizowanego 
przez Zespół Szkół Specjalnych  
nr 7 w Katowicach.  
Brały w nim udział dzieci niepełno-
sprawne. Konkurs miał na celu ich 
integrację z dziećmi zdrowymi, pobu-
dzenie ducha rywalizacji i wzmocnie-
nie wiary we własne siły. W sumie ok. 
150 dzieci podczas konkursu często-
wało się przekazanymi przez nas Da-
nonkami. Inną cenną inicjatywą był 
festyn świetlic wolskich, który odbył 
się także dzięki naszemu wsparciu  
23 czerwca 2006 r. 

Uczestniczyło w nim 8 świetlic 
środowiskowych z warszawskiej 
dzielnicy Wola – ponad 300 dzieci 
przez cały dzień mogło atrakcyjnie 
spędzić czas. Wszystkie dzieci 
uczestniczące w  festynie częstowały 
się naszymi Danonkami.

Przyjęliśmy zasadę, 
że nie pozostawiamy 
żadnej prośby bez 
odpowiedzi i wszystkie 
rozpatrujemy z uwagą 
i starannością. 

W przypadku tych o szczególnym 
znaczeniu dla strategicznych celów 
firmy, przeprowadzamy konsultacje 
z pracownikami odpowiedzialnymi 
za dany obszar i wspólnie ustalamy 
odpowiedź. A jeżeli nie możemy 
udzielić wsparcia, staramy się pomóc 
inaczej, np. przekazując informację 
o programie czy organizacji, które 
mogą coś poradzić. Co ważne, 
wszystkie prośby, które do nas 
trafiają, pozostają w bazie i w każdej 
chwili można do nich wrócić. 

Rozpatrując prośby, zwracamy 
uwagę na:

1.  związek z tematami 
strategicznymi dla firmy: 
niedożywienie dzieci, zdrowy styl 
życia i żywienie, matki i dzieci, 
ochrona środowiska;  
2.  związek z terenami ważnymi dla 
firmy: oprócz okolic naszych fabryk  
to województwa: śląskie, 
mazowieckie i warmińsko-
mazurskie; 
3.  związek prośby ze wsparciem  
lub zaangażowaniem w program 
„Podziel się Posiłkiem”.

Ważna dla nas jest 
także innowacyjność, 
oryginalność i krea-
tywność pomysłu, 
o którego wsparcie ktoś 
się do nas zwraca. 

Do większości firm napływa bardzo 
wiele próśb. Ich właściwe rozpatry-
wanie jest dużym wysiłkiem, także 
organizacyjnym. Jesteśmy pewni, 
że traktowanie próśb w taki sposób, 
jaki przyjęliśmy w Danone, jest wyra-
zem społecznej odpowiedzialności.

Zarządzanie prośbami  
„Odpowiadamy każdemu”

dobra  
praktyka
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Fabryka 
 dla otoczenia

Na czym polega dobre sąsiedztwo w Bieruniu? Obok fabryki znajduje się duży 
wodny zbiornik, traktowany jako rekreacyjny. To nakłada na nas specjalne 
obowiązki – staramy się aktywnie dbać o miejsce, gdzie latem wypoczywają 
ludzie. Czynimy to chociażby przez szczególną troskę o działania związane 
z ochroną środowiska – przykładem jest nowa oczyszczalnia ścieków. 
Ale angażujemy się także w inne działania związane z tym miejscem,  
np. wspieranie pikniku wędkarskiego. W bliskim sąsiedztwie stoją też 
domy mieszkalne, stąd dbałość o komfort codziennego życia ich mieszkań-
ców – to dla nich podjęliśmy dodatkowe działania związane z obniżeniem 
pozio-mu hałasu emitowanego przez fabrykę. Fabryka Danone’a w Bie-
runiu swoimi działaniami wpisuje się w społeczną odpowiedzialność 
firmy. W miarę swoich możliwości, sponsorujemy i pomagamy potrze-
bującym, szczególnie tam, gdzie w grę wchodzi problem niedożywienia 
dzieci. Współpracujemy z instytucjami charytatywnymi z całego Śląska, 
szkołami, przedszkolami, Caritas z Tychów i Lędzin, z Bankami Żyw-
ności, zakładami pracy, najczęściej wspierając organizowane przez nie 
imprezy naszymi produktami. Byliśmy obecni podczas takich wydarzeń jak 
np. Dni Bierunia, które odbywają się co roku we wrześniu, Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lędzinach, zbiórka żywności „Podziel 
się Posiłkiem”, w której brali udział pracownicy Danone’a i wolontariusze 
w hipermarkecie „TESCO” w Tychach. Nie opuściliśmy także festynów 
osiedlowych organizowanych przez rady osiedli z Tychów, Bierunia i okolic. 
A ponieważ nie samym chlebem człowiek żyje, to jeśli „Cała Polska czyta 
dzieciom”, to my także: czytamy w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa 
Morcinka w Tychach.
Ireneusz Zawisza, dyrektor fabryki Danone sp. z o.o. w Bieruniu 

Jesteśmy dobrym sąsiadem
W marcu 2006 Danone w Polsce 
rozpoczął program „Dobre 
Sąsiedztwo”. Choć od wielu 
lat pomagamy organizacjom 
i instytucjom znajdującym się 
w otoczeniu firmy zarówno na 
warszawskiej Woli, jak i w Bieruniu,  
to charakter owej pomocy zazwyczaj 
był odpowiedzią na bieżące, 
napływające do firmy prośby, a nie 
wynikał z dokonanej analizy potrzeb 
lokalnych społeczności. 

Postanowiliśmy 
sporządzić staranną 
diagnozę sytuacji 
i potrzeb naszego 
otoczenia. 

Najpierw sporządziliśmy listę 
organizacji społecznych, urzędów, 
a także osób na Woli i w Bieruniu, 

które mogą być najcenniejszym 
źródłem informacji. Obecnie 
przeprowadzamy szereg spotkań 
i konsultacji z działaczami organizacji 
pozarządowych oraz instytucji 
administracji państwowej. Efektem 
będzie strategia współpracy ze 
społecznościami lokalnymi, na 
podstawie której podejmiemy 
decyzję, gdzie i jak nasze 
zaangażowanie może najlepiej 
wesprzeć najbliższe otoczenie. 

Cennym aspektem programu  
Dobre Sąsiedztwo jest jednak już 
samo to, że dzięki niemu my  
poznajemy najbliższe otoczenie 
firmy, a mieszkańcy Woli i Bierunia 
mogą więcej dowiedzieć się  
o Danone.Taki cel przyświeca 
np. Danone w Bieruniu, gdzie 
przedstawiciele fabryki biorą udział  
w spotkaniach konsultacyjnych po-
święconych Planowi Strategicz-
nemu Powiatu Bieruńsko-Lędziń-
skiego na prawach członka rady po-

wiatu. W spotkaniach tych biorą rów-
nież udział przedstawiciele woje-
wództwa śląskiego, a ich celem jest 
doprecyzowanie zapisów Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013.

Fabryka uczestniczy również w ćwi-
czeniach obejmujących sprawdze-
nie poziomu bezpieczeństwa nie tylko 
własnego, ale również miasta 
 i regionu. Bieruńska i warszawska  
fabryka Danone’a współpracują  
także z władzami miast i powiatów 
w zakresie ochrony środowiska.  
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Wola to specyficzna dzielnica 
Warszawy. Miało tu miejsce wiele 
ważnych wydarzeń w historii Polski 
(wolne elekcje czy obrona reduty 
Ordona,  a także wiele bohaterskich 
walk w czasie Powstania 
Warszawskiego).
 

Wola to także dzielnica 
warszawskiej klasy 
pracującej – ubogiej, 
ale uczciwej 
i posiadającej swój 
honor i godność.  
Tę specyfikę miejsca 
staramy się uszanować 
i pozytywnie wpisać się 
w wolski krajobraz.

Większość naszych pracowników 
produkcji w Warszawie to mieszkańcy 
tej właśnie dzielnicy. Według Ośrodka 
Pomocy Społecznej na Woli, praca 
w Danone to dla nich często bardzo 
ważny element stabilizacji finanso-
wej i życiowej. Od wielu lat Danone 
wspiera także okoliczne organizacje 

i instytucje społeczne – czy to finan-
sowo, czy też przekazując produkty. 
Nasi pracownicy również starają się 
pomóc, przekazując wolskim organi-
zacjom działającym na rzecz potrze-
bujących dary rzeczowe:  
żywność, ubrania i sprzęt biurowy.

Uruchomiony w 2006 roku w Danone 
program „Dobre Sąsiedztwo” 
pomaga nam rozpoznać, w jaki 
sposób najlepiej moglibyśmy jako 
firma przyczynić się do poprawy 
życia mieszkańców Woli. 

Sporządziliśmy mapę ważnych insty-
tucji samorządowych, stowarzyszeń, 
fundacji i świetlic, z którymi obecnie 
rozmawiamy, pytając o ich najwięk-
sze problemy. Dzięki tym rozmowom 
i spotkaniom, poznajemy dużo lepiej 
potrzeby naszego otoczenia. Efek-
tem tych działań będzie zaangażo-
wanie Danone’a w wybrane inicja-
tywy, które będą najpilniejsze i naj-
bardziej korzystne dla naszych wol-
skich sąsiadów.

Wola pomocy

Program 
lokalny: 
WARSZAWA WOLA

Sześć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku dzieci z Woli przychodzą 
do prowadzonej przez nas świetlicy, odrabiają lekcje, jedzą posiłki, mają 
zajęcia sportowe i  z angielskiego, a także reedukację, zajęcia terapeutyczne, 
komputerowe i wiele innych. Staramy się również angażować rodziców 
w pracę świetlicy. Nasza współpraca z Danone rozpoczęła się od spotkania 
przedstawicieli firmy z pracownikami naszej świetlicy, na którym mogliśmy 
przybliżyć potrzeby środowiska, w którym działamy. Takie firmy jak Danone 
mogą nam pomagać przede wszystkim wspierając naszą codzienną działal-
ność, na przykład poprzez dożywianie dzieci, przekazywanie nieużywanego 
sprzętu biurowego, mebli czy książek. Mogą także angażować się w imprezy 
przygotowywane przez nas dla środowiska wolskiego. Niedawno organizo-
waliśmy festyn świetlic wolskich, na które Danone przekazał swoje produkty. 
Dzieci bardzo cieszyły się – jak same to ujęły w liście z podziękowaniami 
– z Danonków od Sąsiada.

Andrzej Rybus-Tołłoczko, prezes Stowarzyszenia Młodego Społeczeństwa 
Obywatelskiego, prowadzi m. in. świetlicę na warszawskiej Woli 

Codzienna 
praca
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Marzenia małych piłkarzy

Dobro czyń cały rok!

Na całym świecie miliony dzieci 
kopią piłkę na ulicach ubogich 
dzielnic, na podwórkach bogatych 
rezydencji i na zwykłych boiskach 
szkolnych. Wiele z nich marzy, 
by kiedyś w przyszłości choć raz 
zagrać na prawdziwym stadionie. 
Dla niektórych to niestety prawie 
nierealne. Prawie... W Danone 
postanowiliśmy spełnić te marzenia.

Już od 1998 organizujemy 
Piłkarski Puchar Dzieci 
Danone’a dla zawodni-
ków i zawodniczek  
w wieku 11 i 12 lat.

W turnieju biorą udział 32 państwa. 
W każdym z nich rozgrywane są kil-
kuetapowe eliminacje, a zwycięskie 
drużyny reprezentują swoje kraje 
w rozgrywkach finałowych, organi-
zowanych na stadionach znanych 
drużyn. Patronat nad całą akcją ob-
jęła FIFA, a nad polską reprezentacją 
– prezes PZPN. Honorowy patronat 

nad imprezą sprawuje Zinedine Zi-
dane, jeden z najsławniejszych piłka-
rzy naszych czasów. Od początku ist-
nienia Piłkarskiego Pucharu Dzieci 
Danone’a wzięło w nim udział już 
ponad 10 milionów zawodników ze 
wszystkich kontynentów! 

W 2005 r. w polskiej edycji zawodów 
najlepsza okazała się drużyna mło-
dych piłkarzy z Rybnika, i to oni re-
prezentowali Polskę na finałach 
światowych rozgrywanych na stadio-
nie mistrza Francji Olympique Lyon-
nais. W 2006 roku w eliminacjach do 
krajowego Pucharu Dzieci Danone’a 
startowały 72 drużyny z całej Polski. 
Zwycięzcy, drużyna z Zielonej Góry, 
w nagrodę pojadą do Lyonu, gdzie 
na słynnym stadionie Gérland w Lyo-
nie zmierzą się z najlepszymi dziecię-
cymi drużynami z 32 państw świata. 
A wszystko to we wspaniałej oprawie, 
której nie powstydziłby się „dorosły” 
Mundial. 

Puchar to przede wszystkim szansa 
na spełnienie marzeń dzieci, jednak 
ma także wymiar finansowy: całość 
dochodu ze sprzedaży biletów 

(w zeszłym roku podczas finału 
we Francji przez trybuny przewi-
nęło się około 27 tys. widzów) trafia 
na konto Europejskiego Stowarzysze-
nia do Walki z Leukodystrofią,  
nieuleczalną chorobą dotykającą 
głównie dzieci. 

dobra  
praktyka

Mądra i przemyślana 
pomoc potrzebującym 
to ważny aspekt 
funkcjonowania firmy. 

Oczywiście nie robimy tego, by się 
chwalić, ale miło nam, że chwalą nas 
inni. Za rok 2005 firma Danone Pol-
ska została uhonorowana prestiżową 
nagrodą w konkursie „Dobroczyńca 
Roku”, organizowanym przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce, 
w kategorii „Strategiczne programy 
społecznego zaangażowania firmy”. 
Kapituła konkursu 

doceniła nasz wkład w walkę 
z problemami społecznymi w Polsce 
i to, że dzięki naszej pomocy 
do połowy 2006 r. wydano już ponad 
2 miliony posiłków dla polskich dzieci 
z najbiedniejszych rodzin. 

Doceniona została także nasza współ-
praca z organizacjami pozarządo-
wymi. W 2005 r. Danone Polska zo-
stał laureatem nagrody im. Johna 
van Hengela, założyciela pierwszego 
banku żywności na świecie. 

Federacja Polskich Banków Żywności 
przyznała nam także nagrodę specjalną 
im. Jacka Kuronia, pomysłodawcy 
pierwszej takiej instytucji w Polsce. 

To wielkie wyróżnienie zarówno 
dla całej firmy, jak i dla wszystkich 
pracowników, którzy przyczynili się 
do naszego sukcesu. 

Zgodnie z hasłem zwią-
zanym z konkursem 
„Dobroczyńca Roku”, 
robimy nie tylko dobre 
jogurty, ale staramy się 
czynić dobro!
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Drogi Czytelniku!

Jeśli masz przemyślenia czy 

uwagi związane z przedstawia-

nymi tu zagadnieniami, 

napisz e-mail na adres: 

csr@danone.pl 



Nawet�najmniejsza��
odpowiedzialność�jest�wielka
Działalność gospodarcza jest jed-
nym z podstawowych motorów roz-
woju współczesnego świata. Biznes 
zużywa ogromne zasoby, zatrud-
nia wiele ludzi i zajmuje spory wyci-
nek rzeczywistości, w której żyjemy. 
Gdyby potraktować biznes jak czło-
wieka, byłby największym z olbrzy-
mów. Dlatego też spoczywa na nim 
ogromna odpowiedzialność, bo nawet 
najdrobniejszy jego ruch ma olbrzy-
mie znaczenie dla całego świata. To 
kwestia skali, nawet mała odpowie-
dzialność biznesu jest... duża. A na-
wet mała nieodpowiedzialność po-
wodować może poważne skutki. Po-
dobnie jak każdy obywatel ma swoje 
prawa i obowiązki względem państwa 
oraz współobywateli, tak i firmy, jako 
obywatele korporacyjni, posiadają 
wiele zobowiązań. 

Kim więc jest obywatel Danone’a? 
Czy gdybyśmy spotkali go na ulicy 
czy imieninach koleżanki, mogliby-
śmy się z nim zaprzyjaźnić? Co sobą 
reprezentuje? Danone jest typem 
wiecznego studenta, całe życie się 
uczy. Czerpie wiedzę nie tylko z wła-
snych doświadczeń, ale i od swoich 
krewnych rozsianych po całym  

świecie – od firm Grupy DANONE. 
Pan Danone jest też wzorowym oby-
watelem. Choć jest typem światowca, 
zdaje sobie sprawę, że mieszka i pra-
cuje w Polsce. To w tym kraju pro-
dukujemy i sprzedajemy nasze jo-
gurty, tu uczciwie płacimy podatki, tu 
mieszka większość naszych pracow-
ników i to na tę społeczność mamy 
największy wpływ. 
Dlatego w niniejszym wydawnictwie 
opisujemy konkretne przykłady tego, 
co dla nas oznacza odpowiedzialne 
zarządzanie. Jednocześnie zależy 
nam, by pokazać, że działalność go-
spodarcza, tak na skalę lokalną, jak 
i globalną, może być prowadzona 
w taki sposób, by nie tylko wypraco-
wywać odpowiedni zysk, ale jedno-
cześnie pozytywnie wpływać na spo-
łeczność lokalną. 

Najbardziej oczywistym wpływem 
Danone’a na społeczeństwo i jego sy-
tuację są takie czynniki, jak transfer 
nowoczesnych technologii, inwestycje 
w infrastrukturę na poziomie lokal-
nym, promocja zdrowego trybu życia 
i szerzenie odpowiedzialnych prak-
tyk biznesowych. Danone także two-
rzy i utrzymuje nowe miejsca pracy, 

płaci swoim pracownikom i dba o ich 
rozwój zawodowy. Przez sam efekt 
skali wpływ Danone’a na losy kraju 
jest ogromny: w tej chwili zatrud-
niamy 1300  ludzi. Kolejne dziesiątki 
uczą się u nas na stażach i przy oka-
zji rozmaitych inicjatyw skierowa-
nych do uczniów i studentów, takich 
chociażby jak gra biznesowa Trust 
by Danone (czytaj: „Trust by Danone”, 
str. 63). Jako firma wspieramy sze-
rzenie dobrych praktyk w biznesie, 
intensywnie pomagamy naszym do-
stawcom w rozwoju ich gospodarstw 
(czytaj: „Wszystko dla dostawców”, 
str. 59), jesteśmy bardzo aktywnym 
uczestnikiem wielu organizacji poza-
rządowych i biznesowych (czytaj:  
„Jesteśmy aktywni”, str. 62). 
W ten sposób powstaje olbrzymia sieć 
ludzi i instytucji związanych z na-
szą firmą i jej ideałami. Zapraszamy 
do grona przyjaciół pana Danone’a, 
pełnoprawnego obywatela naszego 
kraju.

Od początku działalności w Polsce firma Danone stawiała na rozwój 
biznesu w pełnej harmonii z rozwojem naszego kraju. W miarę wzro-
stu siły nabywczej konsumentów dostosowywaliśmy nasze produkty 
do oczekiwań Polaków. Wzięliśmy na siebie również odpowiedzialność 
za kreowanie tych oczekiwań, a co za tym idzie – kreowanie właściwych 
nawyków żywieniowych. Oczywiście, w miarę modyfikacji naszych produk-
tów firma decydowała się na inwestowanie w najnowocześniejsze linie 
i procesy produkcyjne, systemy jakości oraz dystrybucji. Na przestrzeni 
ostatnich kilku lat wydaliśmy na ten cel ponad 200 milionów złotych. Stwo-
rzyło to możliwość opłacalnej współpracy dla wielu solidnych polskich 
podwykonawców, a dla naszych pracowników – możliwość zdobycia wiedzy 
i doświadczenia. Standardy, jakie osiągnęli nasi pracownicy, przyczyniły 
się do uznania jakości naszych produktów w Europie i znaczącego rozwoju 
eksportu. Obecnie niemal 40% produkcji fabryk Danone’a w Polsce tra-
fia za granicę. Oznacza to nie tylko dodatkowe miejsca pracy w miastach, 
w których są zlokalizowane nasze zakłady, oraz większe obroty z na-
szymi dostawcami, ale i wyższe wpływy z podatków trafiające do budżetu  
państwa. Przewidujemy, że w 2006 r. będzie to kwota ok. 15 mln zł.
Darek Głodek, dyrektor finansowy w Danone

W harmonii  
z rozwojem kraju
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Potrzebna nowość Tak jak wiele innych zjawisk również społeczna odpowiedzialność 
biznesu przywędrowała do Polski zza granicy. I nic dziwnego – pojęcie 
to nie miało sensu w ramach gospodarki komunistycznej, jest bowiem 
elementem funkcjonowania dojrzałego rynku. Tak jak w ciągu ostat-
nich lat rozpowszechniły się w Polsce standardy ładu korporacyjnego, 
dobrego zarządzania firmami, przejrzystego i sprawnego funkcjonowa-
nia instytucji rynkowych – podobnie następuje wzrost świadomości, że 
na dużych firmach ciąży obowiązek współpracy z rządem, samorządami 
i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju społecznego kraju. 
Innymi słowy, że w długookresowym interesie każdej poważnej firmy 
leży to, aby jej rozwój miał charakter pod każdym względem zrównowa-
żony, a pomyślne efekty tego rozwoju odczuwali nie tylko właściciele, ale 
wszyscy interesariusze. W rozwoju ruchu społecznej odpowiedzialności 
biznesu szczególną rolę odgrywały w Polsce firmy zagraniczne. To one 
jako pierwsze zaczęły wprowadzać takie zasady w swojej działalności, 
one też zajęły się popularyzacją i nagłaśnianiem tej idei. Coś, co od wielu 
lat było obecne w krajach o dojrzałych gospodarkach rynkowych, w budu-
jącej dopiero zręby współczesnej gospodarki rynkowej Polsce odbierano 
jako nowość. Nowość ta jednak szczęśliwie się przyjęła i obecnie sta-
nowi coraz bardziej widoczny fragment funkcjonowania przedsiębiorstw.  
Tak jak w wielu innych dziedzinach również tu firmy zagraniczne były 
pierwsze – ale w ślad za nimi idą firmy krajowe.
Prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers

Kiedy Danone pojawił się w Polsce, dla naszych producentów było to zde-
rzenie z konkurencją unijną czy wręcz światową – i to jeszcze przed naszym 
wejściem do Unii Europejskiej. Jako lider tego rynku firma ukształtowała 
trendy w branży. Przede wszystkim już na początku lat 90. przyczyniła się 
w znaczącym stopniu do podniesienia jakości w Polsce produkowanego 
mleka, narzucając dostawcom rygorystyczne normy higieniczne. Inni produ-
cenci musieli podążyć tym śladem. To jednak nie jedyne sfery oddziaływania 
Danone. Firma stała się dla krajowych producentów wzorem efektywności 
ekonomicznej. Aby nadążyć za konkurentem, musieli przyjrzeć się kwestii 
kontroli kosztów, czy wręcz przeprowadzić restrukturyzację. Danone także 
zainspirował ich, a nawet zmusił do większej innowacyjności, wprowadza-
nia nowych produktów, technologii, systemów jakości, szerokiego rozwoju 
asortymentu. Wiele również zmienił w obszarze marketingu i promocji 
w branży. W „Agrotrendach”  domeną naszych publikacji są informacje 
ekonomiczne, w tym raporty i analizy, a także sektorowe rankingi bran-
żowe oparte na stricte ekonomicznej metodologii. Takim rankingiem jest 
Ranking Zakładów Mleczarskich będący swoistą fotografią ekonomiczną 
tego, co się w branży dzieje. Metodologia badania pozwala uzyskać zarówno 
obraz całego rynku, jak i poszczególnych firm, a jednocześnie porównywać 
duże przedsiębiorstwa z małymi, ponieważ badamy przede wszystkim 
efektywność. Dlatego ranking cieszy się nie tylko dużym zainteresowaniem 
branży, ale i otoczenia, np. instytucji finansowych, organizacji i firm dorad-
czych. Firma Danone, odkąd wzięła po raz pierwszy udział w rankingu, była 
nieprzerwanie jego liderem przez trzy kolejne lata (2002 – 2004) i stała się 
swego rodzaju punktem odniesienia dla pozostałych firm mleczarskich w 
Polsce. 
Małgorzata Białasiewicz, redaktor naczelna dwutygodnika „Agrotrendy”

Siła oddziaływania

PODATKI ZAPŁACONE 
W LATACH 2003 -2005: podatek dochodowy

inne podatki i opłaty

razem

26 426 227,86           15 628 656,70             23 381 345,36

3 355 892,34              3 121 807,98              3 295 326,33

29 782 120,20           18 750 464,68             26 676 671,69

2003   2004     2005
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Wszystko zaczęło się na spotkaniu w ówczesnym Centralnym Związku 
Spółdzielni Mleczarskich w roku 1990. Wtedy pojawił się w Polsce przed-
stawiciel koncernu Danone’a, aby znaleźć zakład, z którym mógłby 
nawiązać współpracę. Tak się złożyło, że wziąłem udział w tym spotkaniu. 
Ponieważ to o czym mówił, wydawało mi się bardzo interesujące i przy-
szłościowe, zaprosiłem go do złożenia wizyty w zakładzie na Woli. I tak 
zaczęły się rozmowy nad możliwymi formami wspólnego biznesu. Po wielu 
perturbacjach, szczególnie ze strony polskiej, uzgodniliśmy formę spółki 
joint venture jako najbardziej odpowiedniej na początek. Już na pierwszych 
spotkaniach moją uwagę zwrócił wysoki poziom merytoryczny ludzi pro-
wadzących rozmowy oraz ich kultura osobista. Było to szczególnie ważne, 
ponieważ nie wszyscy członkowie dyrekcji Zakładu Wola byli zaintereso-
wani współpracą z Danone. Jednak już pierwsze dwa lata pokazały sukces 
przedsięwzięcia i skłoniły udziałowców, w tym także pracowników posia-
dających 25% udziałów, do podjęcia rozmów o sprzedaży Zakładu Wola 
firmie Danone. Wszyscy zdążyliśmy się przekonać, że to partner poważny, 
myślący zarówno o ludziach, jak i o biznesie. Podczas rozmów dotyczących 
przejęcia nasz partner zagwarantował pracę wszystkim zatrudnionym, 
a tym, którzy chcieli odejść, wielomiesięczne odprawy. Nikt, kto miał 
zamiar uczciwie pracować i rozwijać się, nie został zwolniony. Wiele osób 
jest związanych z firmą do dziś. Podczas przejęcia Danone pokazał swój 
humanizm w stosunku do ludzi, robiąc to w sposób bardzo taktowny i z po-
szanowaniem interesów i godności pracowników. W operacji brali udział 
specjaliści z firm zewnętrznych, kreując czasami struktury tymczasowe, 
jeżeli była taka potrzeba, aby ludzie z różnych szczebli i o różnych spe-
cjalnościach mogli odnaleźć się w nowej organizacji z korzyścią dla siebie 
i dla firmy. Z czasem struktury ewoluowały, aby stać się coraz bardziej 
efektywnymi, ale zawsze odbywało się to z poszanowaniem ludzi. Byłem 
tym pozytywnie zaskoczony, ponieważ firma zorientowana na zysk poka-
zała, jak ten zysk osiągać, szanując i działając na rzecz rozwoju swoich 
pracowników. Trzeba tutaj dodać, że ludzie okazali się bardzo pojętnymi 
uczniami i Polska stała się wiodącym krajem w regionie, a Warszawę 
i Bieruń zaczęły odwiedzać delegacje z innych zakładów Grupy DANONE. 
Z uczniów staliśmy się nauczycielami. Jestem z tego dumny. W ostatnich 
latach obserwuję pewną zmianę w Grupie DANONE – znacznie silniejsze 
ukierunkowanie na biznes niż na ludzi. Niesie to ze sobą ryzyko bardziej 
przedmiotowego traktowania pracowników. Ale – choć takie ryzyko istnieje 
– w dalszym ciągu uważam, że Danone jest firmą dla której wartości, takie 
jak humanizm, entuzjazm czy otwartość mają fizyczny wymiar, a nie są 
tylko pustymi hasłami.
Andrzej Kaczorowski, dyrektor fabryki Danone’a w Warszawie

Poważnie  
o ludziach  
i biznesie
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Czy dobrze jest być dostawcą firmy Danone? Sądzę, że najważniejszą 
sprawą jest prestiż, jaki z tego faktu wynika. Zawsze tylko najlepsi mogli 
dostarczać mleko do tej firmy i tylko tacy mieli szansę, aby tym dostawcą 
pozostać. Jeśli nie potrafili właściwie zadbać o dostarczany surowiec, 
musieli zrezygnować. Dzięki temu dzisiaj mamy do czynienia z wizerunkiem 
dostawcy Danone’a jako osoby o najwyższych kwalifikacjach, potrafiącej 
tak zatroszczyć się o swoje zwierzęta i produkt, aby spełniał on najbar-
dziej rygorystyczne standardy. Ważne było również, że za swoją ciężką 
pracę i wysiłek włożony w dostarczanie tak wysokiej jakości mleka mogli-
śmy liczyć na cenę dającą poczucie, że firma naprawdę nas docenia. 
Trochę nam przykro, że ostatnio nie jest w tej kwestii tak dobrze jak kie-
dyś, ale to już kwestia polityki cenowej, na którą jako dostawcy niestety 
nie mamy żadnego wpływu. Z drugiej jednak strony liczy się pewność 
zapłaty i jej terminowość. Jako że wielu z nas ma bardzo złe doświadcze-
nia z przeszłości, jest to bardzo ważne. To co wyróżnia Danone spośród 
dużych odbiorców mleka to ciągła opieka naszego doradcy. Niezależnie 
od trudności jakie napotkamy, zawsze możemy liczyć na jego pomoc. 
Ważne są dla nas także coroczne spotkania dostawców. To wtedy można 
porozmawiać o nurtujących nas problemach i rozszerzyć wiedzę podczas 
ciekawych wykładów. Firma pomaga nam także na inne sposoby – bardzo 
dobrą akcją było dofinansowanie zakupu jałówek. Dzięki niej wielu z nas 
wydatnie powiększyło swoje stada. Równie ważne jest wsparcie przy kup-
nie schładzalników do mleka czy pasz. Można powiedzieć, że dzisiejsza 
jakość naszej produkcji oraz jej poziom jest pośrednio zasługą Danone’a. 
Inaczej patrzymy na nasze gospodarstwa, w lepszy sposób potrafimy 
zadbać zarówno o nasze zwierzęta, jak i o surowiec. I gdyby Danone nagle 
zniknął, na pewno byłaby to ogromna szkoda, ale dzięki zdobytej wiedzy 
oraz osiągniętemu poziomowi produkcji dalibyśmy sobie radę na wolnym 
rynku bez trudu. Już dziś, jeśli ktoś odchodzi od Danone’a, jest przyjmo-
wany gdzie indziej z otwartymi ramionami.
Janusz Pokorski, dostawca mleka dla firmy Danone.

Prestiż dostawcy

Wszystko dla dostawców
Od początku działalności w Polsce  
angażujemy się w pomoc dla produ-
centów mleka. Nasi dostawcy mogą  
liczyć na fachowe porady zootechni-
ków, rzetelną ocenę surowca doko-
nywaną w niezależnym laboratorium, 
atrakcyjne oferty zakupu pasz dzięki 
kontraktom zawartym przez Danone’a 
z wybranymi firmami paszowymi, 
atrakcyjne ceny skupu, terminowe płat-
ności, a nawet pomoc finansową. Do-
skonale rozumiemy, że pomagając in-
nym w rozwoju, nie tylko zyskujemy 
ich lojalność wobec firmy, ale i poka-
zujemy, że zależy nam na sukcesach 
wszystkich, z którymi współpracujemy. 
Aby ten sukces był możliwy, udzielamy 
nieoprocentowanych zaliczek na mo-
dernizację i rozwój gospodarstw z moż-
liwością odroczenia terminów płat-
ności, proponujemy także finansowe 
wsparcie przy zakupie jałówek.  

Każdy z naszych dostawców, który za-
deklarował chęć zwiększenia produk-
cji, otrzymał od nas pomoc w postaci 
nieoprocentowanej zaliczki na kupno 
młodych krów (pokrywamy 50% war-
tości faktury z możliwością spłaty 
do 8 miesięcy). Dzięki temu progra-
mowi ich  liczba zwiększyła się o bli-
sko 1600, a do naszych fabryk do-
jedzie rocznie około 9,5 miliona li-
trów mleka więcej. Uruchomiliśmy 
także program dzierżawy schładzal-
ników do mleka, które sami kupili-
śmy i zainstalowaliśmy w gospodar-
stwach – nasi dostawcy płacą jedynie 
odpowiednik raty leasingowej, mając 
zapewniony serwis i opcję na wykup 
urządzenia. Ważnym elementem uno-
wocześniania gospodarstw był wspo-
magany przez nas finansowo (nie-
oprocentowana zaliczka spłacana ra-
talnie) program zakupu sprzętu  

komputerowego wraz z podłącze-
niem do Internetu (czytaj: „Emilka 
pod strzechy”, str. 60), dzięki czemu 
niemal 100% naszych dostaw-
ców jest dzisiaj zinformatyzowa-
nych! Z naszych badań, przeprowa-
dzonych w 2005 r., wynika, że był to 
strzał w dziesiątkę – dziś 88% z nich 
jest przekonanych, że konieczne jest 
wspieranie działalności za pomocą 
nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych, a udostępnianie systemu kom-
petentnych informacji, pomagających 
w podejmowaniu biznesowych decyzji, 
staje się coraz istotniejszym elemen-
tem zadowolenia ze współpracy. Do-
brze rozwinięte kanały wzajemnej ko-
munikacji budują reputację Danone’a. 
Dzięki niej nasi dostawcy mają poczu-
cie, że pracują z liderem oraz przede 
wszystkim, że sami należą do grona 
liderów.  



FIRMA

60

Danone mógłby wymagać od swoich dostawców jedynie wysokiej jakości. 
Dlaczego zatem postanowiliśmy wspierać naszych rolników w podnoszeniu 
ich kwalifikacji? Jakie korzyści dostrzegliśmy w takim rozwiązaniu? Podno-
szenie kwalifikacji naszych rolników jest dla nas jedną z dróg do zacieśniania 
długotrwałej współpracy, nastawionej na wiele lat. Dzięki niej znamy i lepiej 
rozumiemy problemy, z jakimi muszą się zmagać nasi dostawcy. Wiedząc, 
z czym mają największe trudności, możemy pomóc im je przezwyciężać 
w sposób korzystny dla działalności ich gospodarstwa. Przykładem mogą 
być szkolenia, które mają na celu zwiększenie umiejętności planowania 
i zarządzania gospodarstwem. Ich bezpośrednim efektem jest zwiększe-
nie produkcji mleka oraz utrzymanie pełnej kontroli nad jakością surowca 
od samego początku, czyli od momentu żywienia bydła.

Jerzy Sroga, dyrektor ds. zakupu mleka w Danone

Współpraca  
na lata

Emilka pod strzechy
Niewykształcony rolnik ledwie  
radzący sobie z gazetą? Jeśli jesz-
cze ktokolwiek rozpowszechnia tak 
krzywdzące i nieprawdziwe stereo-
typy, powinien odwiedzić jedno  
z gospodarstw dostawców Danone’a.
Rolnicy, od których kupujemy mleko, 
już od wielu lat spełniają najwyższe 
normy jakościowe, a niektóre czę-
ści ich gospodarstw bardziej przypo-
minają nowoczesne serwerownie niż 
obory czy udojnie. W 2004 roku uzna-
liśmy, że na drodze tej rewolucji ja-
kościowej pora na kolejny skok: 
Internet.

Zorientowaliśmy się,  
że zaledwie 48% 
naszych dostawców 
mleka posiada komputer, 
a mniej niż jedna 
czwarta dysponuje 
dostępem do Internetu.

Choć wśród większych kooperujących 
z nami firm dostępność do sieci 
była niemal powszechna, to 

wśród mniejszych, rodzinnych 
gospodarstw rzecz miała się 
znacznie gorzej. Dlatego wdrożyliśmy 
program „Internet pod strzechy” 
– postanowiliśmy pomóc naszym 
kontrahentom w kupnie komputerów. 

Dzięki preferencyjnym kredytom 
i wspólnym negocjacjom z firmami 
sprzedającymi sprzęt w krótkim 
czasie 140 gospodarstw wzbogaciło 
się o komputery i dostęp do  
Internetu. Dziś procent skompute-
ryzowanych gospodarstw naszych 
dostawców sięgnął 98, a dostęp 
do sieci ma 95 %. 

Jednak sam sprzęt nie wystarczy. 
Kolejnym krokiem było uruchomienie 
specjalnej, elektronicznej platformy 
komunikacji z dostawcami.  
W ten sposób powstała specjalna 
strona o wdzięcznej nazwie e-milk@, 
dedykowana specjalnie dla nich. 
Dzięki niej każdy dostawca ma do-
stęp do badań jakościowych mleka 
już następnego dnia po dostawie 
oraz do aktualnych rozliczeń dostaw 
i kwot mlecznych, a także najważ-
niejsze informacje o Dziale Zakupu 
Mleka. Nie mniej ważna jest część 
zatytułowana „co powinienem  

wiedzieć”. Każdy rolnik znajdzie  
w niej informacje prawne i rynkowe 
na temat branży mleczarskiej,  
a także pomoc w prawidłowym 
żywieniu bydła. 

Dzięki nam Internet 
trafił pod strzechy 
– choć w przypadku 
naszych dostawców 
strzecha to wyłącznie 
przenośnia. 

dobra  
praktyka
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49% tak

4,5% dostawcy spoza Polski

STRUKTURA DOSTAWCÓW UDZIAŁ W WYDATKACH NA ZAKUP 
SUROWCÓW I OPAKOWAŃ 
(wg analizy budżetu za rok 2006)

94% zakup na rynku polskim

6% import

Jest dobrze, będzie lepiej
Jak oceniają nas nasi dostawcy? Po-
stanowiliśmy zbadać ten problem, 
przygotowując się przy okazji do 
wprowadzenia programu lojalnoś-
ciowego, który będzie premiował na-
szych stałych współpracowników. Na 
początku 2005 r. przeprowadziliśmy 
badania ankietowe zarówno pośród 
naszych dostawców, jak i dostawców 
innych zakładów mleczarskich. Zale-
żało nam na zebraniu informacji, ja-
kie są wymagania rolników w sto-
sunku do firm, z którymi aktualnie 
współpracują, oraz jakie są ich naj-
ważniejsze potrzeby.
Jednym z kluczowych wskaźników 
okazała się terminowość zapłaty – 
jest ona ważna lub niezwykle ważna 
dla 97,7% naszych dostawców. 
I mamy się z czego cieszyć, bowiem 
zadowolonych ze współpracy 
z nami jest 93,9% respondentów, 

a to wynik znakomity także 
w porównaniu z ocenami rolników 
współpracujących z innymi firmami.

Bardzo ważna jest także pewność, 
szybkość i terminowość odbioru su-
rowca. Tu także wypadamy bardzo 
dobrze, gdyż możemy się pochwalić 
93% zadowolonych dostawców. Rów-
nie dobrze – zwłaszcza na tle konku-
rencji – wypadliśmy w pytaniu o szyb-
kość reagowania na zasygnalizowane 
firmie problemy – 90% badanych do-
stawców Danone’a wykazuje zadowo-
lenie z obecnych działań podejmowa-
nych przez nas w tej kwestii. Podob-
nie oceniane jest wsparcie technolo-
giczne udzielane współpracującym 
z nami rolnikom. Tylko 1,4% respon-
dentów Danone’a jest niezadowolo-
nych ze stosowanych systemów kon-
troli jakości mleka. Bezpieczeństwo, 

jakość, sposób obsługi, cena, lojal-
ność – to kluczowe elementy oferty 
kierowanej do hodowców. Lepsze za-
spokajanie ich potrzeb ułatwia osią-
gnięcie przez nich zadowolenia 
z wartości oferowanych przez firmę, 
budując jej pozytywny wizerunek. To 
dziś jest oręż w konkurencyjnej walce 
o dostawców. Wykorzystujemy go do-
brze, bowiem zadowolenie ze współ-
pracy z nami sięga 82,1%.  
Nie znaczy to, że nie może być więk-
sze. Dlatego myślimy o wprowadze-
niu programu lojalnościowego, który 
dodatkowo podniesie satysfakcję na-
szych dostawców, a nam zapewni 
niezbędne miliony litrów najwyższej 
jakości mleka.

REZULTATY JAKOŚCIOWE DANONE POLSKA

1995   1996   1997    1998    1999    2000    2001     2002     2003     2004       2005

78      106    128       149        170     167       172       174       157       186         208
całkowity zakup mleka (mln l) 

9%    23%    52%      68%    85%      93%      92%     95%      99%      100%     100% 
mleko Danone’a spełniające warunki UE (mln l)
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Jesteśmy aktywni 
Danone oddziaływuje 
na sytuację społeczno-
ści lokalnych i całego 
kraju przede wszystkim 
poprzez swoich  
pracowników. 

Jednak nasza pozycja w branży prze-
twórców i producentów mleka daje 
nam niepowtarzalną okazję do sze-
rzenia naszych ideałów i warto-
ści także poprzez udział w rozmai-
tych stowarzyszeniach i organiza-
cjach. Już pierwszy kontakt Danone’a 
z Polską nastąpił poprzez rozmowy 
w Związku Spółdzielni Mleczarskich. 
Od tego czasu Danone stał się waż-
nym członkiem bardzo wielu organi-
zacji, zarówno czysto branżowych, jak 
i o szerszym charakterze. 

Jako członek Polskiej Federacji 
Producentów Żywności mamy 
możliwość kształtowania warunków 
dalszego rozwoju jednej z najważniej- 
szych branż polskiej gospodarki. Po-
dobne możliwości daje nam człon-
kostwo w Międzynarodowej Federa-

cji Mleczarskiej (FDL) oraz w Związku 
Prywatnych Przetwórców Mleka,  
którego jesteśmy współzałożycielem. 

Jako jeden z najwięk-
szych członków Pol-
skiego Stowarzyszenia 
Producentów Produktów 
Markowych ProMarka 
staramy się wpływać 
na tworzenie odpowied-
nich uwarunkowań 
prawnych i społecznych 
dla poparcia rozwoju 
produktów markowych. 

Najwyraźniej znamy się na tym  
– w 2005 r. uhonorowano nas na-
grodą Superbrands dla jednej z naj-
silniejszych marek na polskim rynku. 
Najbliższe naszym zasadom prowa-
dzenia działalności gospodarczej jest 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
którego partnerem strategicznym je-

steśmy niemal od jego powstania.  
Za jego pośrednictwem możemy 
przedstawiać nasze pomysły także 
firmom z innych, pozornie niezwią-
zanych z nami branż. Od 2005 roku 
jesteśmy także członkiem Polskiej 
Rady Biznesu.

Jak wyglądałoby nasze życie, gdyby wszystkie firmy w Polsce działały nie-
odpowiedzialnie? Myślę, że wyobrażenie sobie takiej hipotetycznej sytuacji 
– i negatywnych konsekwencji tego scenariusza dla wszystkich uczest-
ników rynku – spowodowało, że Danone już od trzech lat aktywnie, jako 
partner strategiczny, wspiera Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kampanie 
na rzecz szeroko rozumianej odpowiedzialności w biznesie byłyby całkowi-
cie nieprzekonywujące, gdyby właśnie tak istotne na naszym rynku firmy 
jak Danone nie zdecydowały się na przedstawianie własnych doświadczeń 
w tym zakresie. I nie jest ważne, czy firma czyni tak wyłącznie z poczucia 
moralnej powinności wobec innych, czy też z dobrze pojętego interesu włas-
nego w dłuższej perspektywie. Poprzez takie działanie staje się nie tylko 
darczyńcą, ale też obdarowanym – korzysta z doskonalenia etycznego 
wymiaru rynku, na którym sama też funkcjonuje. Bo odpowiedzialny biznes 
to etyczne postępowanie wobec wszystkich partnerów – jak dowiodło 
choćby badanie opinii publicznej przeprowadzone na początku 2005 roku 
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na zlecenie firmy Danone. 

Bolesław Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Etyczny  
wymiar rynku
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Trust by Danone
Danone jest częścią 
świata, w którym działa.
Jogurty czy serki 
sprzedajemy  
za pieniądze, nasze 
wartości szerzymy  
za darmo. 

Jednym z przykładów misji propago-
wania odpowiedzialnego biznesu jest 
gra TRUST by Danone, której pierw-
sza edycja rozpoczęła się w Polsce 
w październiku 2005 r. To strategiczna 
gra biznesowa dla studentów pol-
skich uczelni, w której mogą wykazać 
się zdolnościami zarządzania przed-
siębiorstwem w oparciu o zasady za-
ufania, zrównoważonego rozwoju 
i społecznej odpowiedzialności. Za-
daniem uczestników jest opracowa-
nie strategii wirtualnej filii Danone’a 
działającej w zgodzie z zasadami do-
brych praktyk w biznesie. TRUST jest 
grą opartą na rzeczywistych  

doświadczeniach firmy, a jej auto-
rami są Frank Bournois, profesor za-
rządzania z Uniwersytetu Panthéon-
-Assas, oraz dyrektorzy Grupy DA-
NONE (zobacz też na stronach  
www.trustbydanone.com oraz  
www.danone.pl).
Polskimi partnerami pierwszej edycji 
gry były: Liga Odpowiedzialnego Bi-
znesu oraz cztery koła naukowe stu-
dentów z Politechniki Warszawskiej, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego, Szkoły Głównej  Handlowej 
i WyższejSzkoły Przedsiębiorczości 
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. 
Jednocześnie podobne gry odbywają 
się w trzynastu innych krajach, od 
Chin po Belgię i od Singapuru po  
Rosję. Finałem każdej edycji jest 
siedmiogodzinny „maraton zarzą-
dzania”, podczas którego zwycięzcy 
międzyuczelnianych eliminacji mogą 
zaprezentować własne rozwiąza-
nia i propozycje strategii zarządowi 
Danone’a. Autorzy najskuteczniejszej 
koncepcji stają w Paryżu w szranki 
z reprezentantami pozostałych  
krajów i spotykają się z szefami 

Grupy DANONE. Nagrodą główną dla 
członków najlepszego polskiego ze-
społu jest także oferta 3-miesięcz-
nego płatnego stażu w firmie. 

TRUST by Danone to jedno 
z prowadzonych przez nas działań, 
dzięki którym możemy dzielić 
się naszym doświadczeniem 
i jednocześnie pokazać firmę od 
środka. Wiele osób myśli o dużych 
korporacjach tylko przez pryzmat 
produktów i reklam, a tymczasem 
są to przede wszystkim ludzie 
i wypracowana przez nich kultura 
pracy i zarządzania. 

Udział w TRUST był dla mnie przede wszystkim fantastycznym doświad-
czeniem. Nie jest to zwykła gra, to niepowtarzalna okazja, by poznać bliżej 
specyfikę prowadzenia biznesu w międzynarodowej firmie. Jako członek 
zarządu wirtualnej filii Danone’a czuwałam nad tym, aby wszystkie decyzje, 
pomysły i strategie zawsze były zgodne z wartościami firmy i jej sposobem 
prowadzenia biznesu określonym w Danone Way. Tak więc byłam mene-
dżerem ds. społecznej odpowiedzialności. Warte podkreślenia jest to, 
że TRUST jest jedyną na rynku symulacją biznesową dla studentów, której 
integralnym elementem jest właśnie koncepcja CSR. Gra utwierdziła mnie 
w przekonaniu, że w przyszłości chciałabym pracować jako specjalista 
ds. CSR. TRUST dał mi możliwość poznania nowych narzędzi CSR i pokazał, 
jak Danone korzysta z nich w praktyce. Rozwiązywanie realnych proble-
mów biznesowych – na szczęście w bezpiecznej wirtualnej rzeczywistości 
– pomogło mi zrozumieć, jakie konsekwencje ma każda z podejmowanych 
decyzji, jak strategia firmy wpływa na jej wizerunek i poziom zaufania jej 
interesariuszy. Tę wiedzę z pewnością wykorzystam w przyszłości. TRUST 
okazał się cennym doświadczeniem, ale i niezapomnianą przygodą.  
Poznałam też wiele wspaniałych osób – nie tylko innych studentów, ale rów-
nież specjalistów z Danone’a. Chwile spędzone z przyjaciółmi z zespołu 
Yoguerreros oraz koordynatorką projektu i TRUST menedżerem z pewnoś-
cią na długo zachowam nie tylko w pamięci, ale również w sercu. 

Katarzyna Zadrożna, liderka zwycięskiego zespołu Yoguerreros, studentka 
WSPiZ im. L. Koźmińskiego

Trust by Danone 

dobra  
praktyka
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Zapraszam do dyskusji...
(dokończenie listu ze str. 3)

Drogi Czytelniku! 

Nie traktujemy tego przeglądu jako materiału promocyjnego – to raczej nasz sposób na dialog. Przed naszymi pracow-
nikami stoi niełatwe zadanie pogodzenia codziennych obowiązków i celów biznesowych z długofalową oceną wpływu 
Danone’a na otoczenie. Doskonale widzimy te dziedziny, w których wciąż wiele jeszcze można zrobić. Dlatego chcemy, 
aby ta publikacja rozpoczęła konstruktywną dyskusję, w której to, co zasługuje na uznanie, zostanie docenione, a nad 
tym co trzeba poprawić, zastanowimy się wraz z Tobą, drogi Czytelniku. Bo choć wiele naszych działań może już teraz 
być powodem do dumy, to bardziej dumni jesteśmy ze sposobu, w jaki myślimy o i w Danone.  
Z tego, że wciąż szukamy nowych pomysłów i rozwiązań, że chcemy się rozwijać, uczyć, a także słuchać. Na tym polega 
unikalność Danone’a. Dlatego zachęcam Cię, Czytelniku, do lektury, a jeśli w jej wyniku zechcesz podzielić się swoim 
komentarzem, zapraszam do kontaktu z nami przez naszą stronę www.danone.pl.

Mamy wiele zasobów – mamy wiedzę, mamy świetnych ludzi i możemy pozytywnie wpływać na nasze otoczenie.  
Już teraz udaje się to na wiele sposobów. Poszukujemy jednak wciąż możliwości wzrostu, aby codziennie lepiej 
odpowiadać na potrzeby naszych interesariuszy. To jest Danone Way – sposób i droga Danone.

Mając nadzieję na dalszą rozmowę, dziękuję za lekturę i łączę serdeczne pozdrowienia,

Ramin Khabirpour, dyrektor generalny Danone Sp. z o.o.
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Nasz wpływ na środowisko
Przygotowując niniejszy 
przegląd tych działań 
Danone’a w Polsce, 
które świadczą o odpo-
wiedzialności naszej 
firmy wobec otoczenia, 
oparliśmy się na popu-
larnej w innych krajach, 
w Polsce zaś nie stoso-
wanej dotychczas idei 
tzw. ecological footprint 
(ang. „ekologiczny ślad 
stopy”). 

Idea ta polega na świadomości 
wpływu, jaki nasze działanie wy-
wiera na środowisko. Jest to o tyle 
ważne, że obecnie ludzie zużywają 
zasoby naturalne w takim tempie, że 
niebawem może nie starczyć nam 
Ziemi. Aby funkcjonować w przyszło-
ści w podobny sposób potrzebna nam 
będzie nie jedna, ale 3,5 Ziemi (MEC, 
2005).

W Danone rozumiemy społeczną 
odpowiedzialność, nie tylko jako 
działania dobroczynne, ale przede 
wszystkim jako odpowiedzialne 
prowadzenie biznesu, zgodne 
z zasadami le double projet (patrz 
ramka „Historia CSR w Danone”,  
str. 5). Dlatego przygotowując publi-
kację, którą mają Państwo w rękach, 
cały zespół zaangażowany w jej opra-
cowanie – merytoryczne, tekstowe, 
redakcyjne, graficzne i promocyjne  
– starannie rozliczał się ze zużywa-
nych materiałów, energii oraz in-
nych zasobów naturalnych. Rozlicze-
nia te trafiły do Fundacji „Nasza Zie-
mia”, organizatora akcji „Sprzątanie 
Świata”. Specjaliści z Fundacji doko-
nali stosownych obliczeń, przekła-
dając papier, energię elektryczną, 
wodę i inne zasoby potrzebne do re-
alizacji projektu na biogaz, a następ-
nie na emisję dwutlenku węgla (CO2) 
spowodowaną naszymi działaniami. 

Okazało się, że aby mogli Państwo 
przeczytać niniejszą publikację ko-
nieczna była emisja 1 266 290,836g 
(1,3 Megagrama, czyli... tony) CO2! 
Przeliczyliśmy, iż przy założeniu 
że statystyczne drzewo w ciągu 90 lat 
swego życia  absorbuje do 6 ton CO2, 
potrzeba 20 dorosłych (czterdziesto-
letnich) drzew, aby zrekompensować 
tę ilość dwutlenku węgla w ciągu jed-
nego roku.

By zadośćuczynić za straty, jakie za-
daliśmy środowisku naturalnemu 
poprzez realizację tego projektu, 
po konsultacji z Fundacją Nasza Zie-
mia, prowadzącą różne programy 
ochrony środowiska, zdecydowaliśmy 
się na wykonanie zabiegu zaszcze-
pienia 20 wybranych przez Fundację 
kasztanowców białych.  
Popularny „kasztan” to w Polsce 
drzewo-symbol, które od 1998 roku 
atakuje niebezpieczny szkodnik na-
zywany szrotówkiem kasztanowco-
wiaczkiem. Tempo zniszczeń, ja-
kich dokonuje ten pasożyt jest tak 
ogromne, że jeśli nie postaramy się 
go zatrzymać, kasztanowce mogą być 
skazane na zagładę. Naszych dwa-
dzieścia kasztanowców pozwoli przy-
czynić się do zahamowania tej plagi 
i jednocześnie sprawi, że drzewa te 
dłużej i skuteczniej absorbować będą  
dwutlenek węgla.

Dla zespołu pracującego nad  
projektem, którego efekty mają  
Państwo w rękach, to niepowtarzalne 
doświadczenie odpowiedzialności za 
pozostawiany przez nas ślad na śro-
dowisku naturalnym było najlep-
szą metodą wyrażenia naszego za-
angażowania w filozofię zarządza-
nia Danone’a – z zyskiem dla firmy, 
ale i z korzyścią dla otoczenia.
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SŁOWNICZEK POJĘĆ ZWIĄZANYCH ZE SPOŁECZNĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIZNESU
Dow Jones Sustainability Group Index 
(DJSGI) oraz  Financial Times Stock 
Exchange for Good (FTSE4Good)
Indeksy giełdowe dla spółek społecz-
nie odpowiedzialnych. DJSGI obej-
muje ponad 10% firm charakteryzują-
cych się najwyższym poziomem wypeł-
niania kryteriów rozwoju zrównoważo-
nego spośród czołowych firm objętych 
wskaźnikami giełdowymi Dow Jones’a 
(giełda nowojorska). 
Indeks FTSE4Good oferuje szczegółowe 
wytyczne dla przedsiębiorstw 
objętych wskaźnikami FTSE (giełda 
londyńska), które prowadzą działalność 
zgodną ze standardami społecznej 
odpowiedzialności lub zamierzają 
rozszerzyć zakres już podjętych 
zobowiązań w tej sferze.

Eco-design for packaging
Specjalny sposób projektowania 
opakowań, tak by poprzez zmniejszanie 
ich wagi i zużycia surowców w procesie 
ich produkcji, redukować ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko 
naturalne, obniżając jednocześnie 
koszty ich produkcji.  

„Ekologiczny odcisk stopy” 
(ecological footprint)  
Negatywny wpływ działalności ludzkiej 
na środowisko naturalne. Na podstawie 
tej idei tworzone są narzędzia pozwala-
jące zmierzyć, jak dużo bierzemy z za-
sobów środowiska, a także w jaki spo-
sób możemy zminimalizować szkodliwy 
wpływ na środowisko. 

Global Compact (Global Compact), 
Globalne Przymierze
Inicjatywa Sekretarza Generalnego 
ONZ, Kofiego Annana, stanowiąca we-
zwanie skierowane do świata biznesu, 
by międzynarodowe korporacje stoso-
wały we wszystkich sferach  działal-
ności firm. GC obejmuje dziesięć fun-
damentalnych zasad z zakresu: praw 
człowieka, standardów pracy, środowi-
ska naturalnego i przeciwdziałania ko-
rupcji. Europejska inauguracja pro-
gramu odbyła się w Polsce, gdzie za-
inicjowano publiczną debatę staraniem 
Centrum Etyki Biznesu i przedstawi-
cielstwa UNDP w Polsce. Ogłoszono 
wówczas Apel do polskiego świata biz-
nesu www.cebi.pl

Global Reporting Initiative (GRI)
Inicjatywa (podjęta w 1997 r. przez  
CERES), której celem jest stworzenie 
i upowszechnienie międzynarodowych 
standardów sporządzania raportów 
społecznych dobrowolnie wdrażanych 
przez firmy. GRI współdziała z Organi-
zacją Narodów Zjednoczonych. (Uwaga: 
Raport CSR Grupy DANONE zawiera-
jący dane z Polski tworzony jest zgod-
nie z wytycznymi GRI).

Interesariusze (stakeholders)
Polski odpowiednik słowa ‘stakeholder’ 
(stake = stawka), tj. posiadacz „stawki” 
(energia, praca, wiedza, środki finan-
sowe, zaangażowanie emocjonalne, do-
świadczenie itd.) angażowanej w dzia-
łalność firmy.  
Są to osoby i grupy ważne dla funkcjo-
nowania firmy, które zaangażowane są 
w działalność firmy oraz te, na które 
firma wywiera wpływ. Najczęściej wy-
mieniani interesariusze to: akcjona-
riusze, pracownicy, menedżerowie, 
klienci, dostawcy i partnerzy biznesowi, 
środowisko naturalne i tzw. interesariu-
sze publiczni, czyli opinia publiczna, in-
stytucje państwowe, rząd (samorząd) 
i społeczności lokalne oraz przyszłe 
pokolenia. Niektóre grupy interesariu-
szy (środowisko naturalne, przyszłe po-
kolenia) reprezentowane są przez ich 
rzeczników (odpowiednie organizacje 
pozarządowe).

Inwestycje społeczne  
(corporate community investment)
Inwestycje społeczne uważa się za no-
woczesne podejście do aktywności spo-
łecznej firm. Oznaczają odejście przez 
firmę od jednorazowych dotacji i re-
aktywnego odpowiadania na prośby 
o wsparcie. Zamiast tego firma two-
rzy długoterminową strategię zaanga-
żowania społecznego, opartą na part-
nerstwie z wybranymi organizacjami 
na rzecz rozwiązywania określonych 
problemów społecznych, wybieranych 
i uznawanych przez firmę za istotne.

ISO 14001
Norma stosowana w zarządzaniu  
środowiskowym, podlegająca 
zewnętrznej certyfikacji przez 
upoważnionego audytora. Określa 
wymagania umożliwiające 
sformułowanie polityki i celów  
w zakresie tych elementów działalności 

firmy, jakie mogą oddziaływać  
na środowisko i które firma może 
w sposób ciągły kontrolować.

Kodeks etyczny (code of ethics, code of 
value, code of conduct)
Dokument określający zespół wartości 
i oparte na nich zasady postępowania 
interesariuszy firmy. Kodeks etyczny 
wyznacza standardy etyczne uznawane 
jako wyznaczniki kultury organizacyjnej 
firmy. Stworzenie kodeksu, w co 
powinni być zaangażowani wszyscy, 
których kodeks dotyczy, jest tylko 
początkiem kształtowania kultury 
firmy. Ważne są dalsze etapy związane 
z jego wdrożeniem w codzienne 
funkcjonowanie firmy, co wymaga 
systematycznych szkoleń, audytu 
etycznego oraz doradztwa w tym 
zakresie dla wszystkich interesariuszy.

Marketing zaangażowany społecznie 
(cause related marketing – CRM)
Kampanie CRM pozwalają genero-
wać nowe pomysły dotyczące współ-
pracy firm i organizacji społecznych po-
przez wykorzystanie siły marki i na-
rzędzi marketingu. Jest to działalność 
komercyjna prowadzona przez firmę, 
uwzględniająca cele marketingowe oraz 
potrzeby społeczne. Umożliwia wykre-
owanie produktu, usługi lub wizerunku 
firmy przynosząc jednocześnie korzyść 
wspieranej sprawie lub organizacji spo-
łecznej. (Uwaga: przykładem jest kam-
pania „Podziel się Posiłkiem”).

Model London Benchmarking Group
Model zaangażowania społecznego 
firm wypracowany w Wielkiej Bryta-
nii, który w przejrzysty sposób pomaga 
mierzyć wkład firmy i oceniać efektyw-
ność jej zaangażowania. Korzystanie 
z modelu ułatwia firmom ocenę efek-
tów zaangażowania społecznego w róż-
nych krajach i daje możliowść porów-
nania z innymi firmami w branży. 

Organizacje pozarządowe  
(non-govermental organisation NGO) 
Dobrowolna organizacja, działająca nie-
zależnie od struktur państwowych czy 
politycznych, której działanie nie jest 
nastawione na zysk. Organizacje poza-
rządowe działają na rzecz spraw spo-
łecznych i dobra publicznego, a w dużej 
mierze swoją pracę opierają na zaan-
gażowaniu wolontariuszy.
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Słowniczek pojęć związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w firmie Danone

Danone Way
Filozofia Grupy DANONE oparta na idei 
sukcesu biznesowego osiąganego rów-
nolegle do korzyści dla społeczeństwa, 
a także oparte na niej narzędzie wspo-
magające realizację polityki środowi-
skowej i społecznej Grupy DANONE. 
Działalność Danone jest oceniana przez 
pracowników w oparciu o analizę około 
stu praktyk biznesowych, wyrażających 
podejście firmy do odpowiedzialności 
społecznej wobec kluczowych grup in-
teresariuszy. Projekty w ramach  
Danone Way są organizowane i prowa-
dzone przez pracowników ze wszyst-
kich szczebli organizacyjnych firmy.

Instytut Danone’a
Inicjatywa, która służy wspieraniu i roz-
wojowi badań nad zdrowiem i żywie-
niem, a także szkoleniu specjalistów 
ds. żywności i żywienia. Od 1991 Insty-
tut Danone’a na całym świecie sfinan-
sował ok. 630 projektów badawczych 
i przyznał blisko 10 milionów euro 
w dotacjach na badania naukowe. 

Karta dla Środowiska Grupy DANONE 
(Charter fo Environment)
Dokument definiujący podejście  

Grupy DANONE do kwestii ochrony śro-
dowiska, traktowany jako obowiązująca 
strategia we wszystkich krajach, w któ-
rych działają firmy Danone’a. 
Według Karty zarządzanie w duchu 
dbałości o środowisko musi uwzględ-
niać wszystkie czynniki mające na nie 
wpływ, od momentu powstania koncep-
cji nowego produktu, aż po to, co final-
nie dzieje się z jego opakowaniem, stąd 
w dokumencie zawarte są wytyczne dla 
każdego z działów firmy. 

Karta Żywności, Żywienia i Zdrowia 
Grupy DANONE (Food, Nutrion and 
Health Charter)
Dokument definiujący podejście Grupy 
DANONE do jakości i bezpieczeństwa 
produkcji, jak również kwestii zdro-
wia konsumentów. Firma zdaje sobie 
sprawę z ogromnej odpowiedzialności 
producentów żywności i dlatego zde-
finiowała swoją politykę w tym zakre-
sie, obowiązującą we wszystkich kra-
jach, w których prowadzi działalność. 
Dziewięć zobowiązań zawartych w do-
kumencie określa kluczowe, zdaniem 
Grupy DANONE, obszary odpowiedzial-
ności dotyczące żywności, żywienia 
i zdrowia. 

Projekt DREAM
Projekt, który powstał w odpowiedzi 
na trudną sytuację społeczną w wielu 
krajach, w których działają firmy Grupy 
DANONE. Celem projektu jest rozwój 
asortymentu produktów, które byłyby 
dostępne cenowo dla grup społecznych 
o niskich dochodach, a jednocześnie 
zawierały cenne wartości odżywcze.

RESPECT
Program wdrażany w Danone, związany 
z budowaniem standardów społecznych 
we współpracy z dostawcami.  
Za pomocą „Respect” Danone może 
mieć pozytywny wpływ na odpowie-
dzialność społeczną swoich kontra-
hentów. 

Rolnictwo zrównoważone 
Projekt Grupy DANONE, realizowany 
również w Polsce, ma na celu poznanie 
hodowli mlecznych Danone’a na świe-
cie i ich rozwój pod kątem aspektów 
środowiskowych, ekonomicznych  
i bezpieczeństwa pracy. 

Raport społeczny  
(CSR report, social report)
Raport stanowiący sprawozdanie z rea-
lizacji strategii odpowiedzialności spo-
łecznej firmy obejmujący jej założenia, 
sposoby realizacji programów i ich wy-
niki. Dotychczasowe podejście do ra-
portowania przez pryzmat interesa-
riuszy coraz częściej uzupełniane jest 
przez kluczowe obszary i wyzwania, bę-
dące swego rodzaju przekrojem przez 
firmę i jej funkcjonowanie.  
Coraz powszechniejszym standardem 
do raportowania rezultatów są 
wskaźniki GRI (zobacz hasło: GRI)

Recyrkulacja odpadów  
/ Segregacja odpadów 
Proces zagospodarowywania odpadów 
powstających w wyniku produkcji 
i konsumpcji, w celu redukcji ich 
negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne, poprzez ich powtórne 
przetworzenie i wykorzystanie 

Rozwój zrównoważony  
(sustainable development)
Prowadzenie działalności gospodarczej 
w sposób uwzględniający nie tylko wą-
sko rozumiane cele ekonomiczne, ale 
także ich wpływ na rozwój społeczno-
-gospodarczy zharmonizowany  

z dbałością o środowisko społeczne 
i środowisko naturalne. Idea zrównowa-
żonego rozwoju zakłada umiejętne ko-
rzystanie z zasobów (społecznych, ludz-
kich lub zasobów ziemi) tak, aby mo-
gły być one również wykorzystywane 
w przyszłości przez następne pokolenia.
 

Społeczna odpowiedzialność biznesu 
(CSR – Corporate Social Responsibility) 
Coraz częściej używa się pojęcia Odpo-
wiedzialny biznes (CR – Corporate Re-
sponsibility) 
Strategia zarządzania i rozwoju firmy, 
budowana w oparciu o jej wartości, 
która uwzględniając potrzeby kluczo-
wych interesariuszy i szeroko rozumia-
nego otoczenia firmy pozwala osiągnąć 
długofalowe korzyści biznesowe.  
Jest to więc sposób prowadzenia dzia-
łalności biznesowej z uwzględnieniem 
interesów społecznych. Coraz ważniej-
sze staje się mierzenie rezultatów 
i raportowanie wyników w zakresie od-
powiedzialnego biznesu (patrz hasło: 
„Raport społeczny”).

Wolontariat pracowniczy
Polega na dobrowolnym zaangażowa-
niu pracowników firmy w działalność 
na rzecz osób prywatnych lub  
organizacji pozarządowych. 

Pracownicy-wolontariusze wykonują 
różnego rodzaju prace na rzecz wybra-
nej organizacji, a firma wspiera ich po-
przez zorganizowanie systemu takiej 
pomocy (możliwość zaangażowania 
w czasie pracy, pokrycie kosztów itd).

Zaangażowanie społeczne  
(corporate community involvement)
Różnorodne formy aktywności i zaan-
gażowania firm na rzecz lokalnej spo-
łeczności czy ogółu społeczeństwa. 
Obejmuje różne metody zaangażowa-
nia firmy, takie jak: wsparcie finan-
sowe, pomoc rzeczową czy wolontariat 
pracowniczy. Zaangażowanie społeczne 
coraz częściej przekształca się w bar-
dziej strategiczną formę wsparcia:  
inwestycje społeczne.
Pojęcia w słowniczku zostały opraco-
wane w konsultacji z prof. dr. hab.  
Wojciechem Gasparskim (Centrum 
Etyki Biznesu Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Zarządzania oraz Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN)
 
Źródła wykorzystane do opisania haseł: 
Strony internetowe: www.fob.org.pl, 
www.filantropia.org.pl, , www.cebi.pl. 
www.undp.org.pl, www.danone.pl,  
www.eko.org.pl, www.pfcg.org.pl, 
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Pokój na świecie będzie możliwy 
dopiero wówczas, gdy społeczności 
żyjące w biedzie uda się wyrwać 
z ubóstwa – tak nagrodę poko-
jową Nobla za rok 2006 dla 
prof. Mohammada Yunusa z Ban-
gladeszu, „bankiera biednych” 
uzasadnił Komitet Norweski. 

Prof. Yunus nazywany jest 
„bankierem biednych” ponieważ 
w latach osiemdziesiątych stwo-
rzył Grameen Bank (czyt. „gramin 
bank”), gdzie ludzie ubodzy mogą 
zaciągać mikropożyczki (od kilku-
nastu dolarów).  

Wymyślił produkt 

finansowy odpowiada-

jący oczekiwaniom 

i możliwościom naj-

biedniejszych i pokazał, 

że dobre ekonomiczne 

rozwiązania pomagają 

walczyć z ubóstwem. 

Koncepcja ta znajduje wielu 
naśladowców na całym świecie, 
także i w Polsce.

Mleczny Start to pierwszy 
polski produkt użyteczny spo-
łecznie, nawiązujący do idei 
prof. Mohammada Yunusa.  

Pomagać można 

także włączając 

w mechanizmy 

rynkowe, a ten produkt 

pomaga niwelować 

problem bariery 

ekonomicznej oraz 

nieprawidłowego 

żywienia. 

W ten sposób Partnerstwo dla 
Zdrowia idąc zgodnie ze światowym 
trendem, chce skutecznie, bo 
w sposób daleki od charytatywnej 
pomocy, ale wpisany w rozwiązania 
biznesowe,  przyczyniać się do 
zmniejszania problemu niedo-
żywienia dzieci w Polsce.

Przysz∏łość
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20% 

Pomys∏¬łNie wszystkie dzieci w Polsce jedzą 
pożywne śniadanie. A przecież 
śniadanie to podstawa każdego dnia 
–  dostarcza siły i energii na godziny 
spędzane w szkole. 

Niestety wciąż są 

rodziny, w których 

dzieci nie mają szansy 

zjeść rano pożywnego 

posiłku. 

Potwierdzają to badania, z których 
wynika, że aż 58 proc. polskiego 
społeczeństwa żyje poniżej mini-
mum socjalnego, a 64 proc. rodzin 
z dziećmi dysponuje kwotą tylko 
13 zł na osobę dziennie na wszystkie 
wydatki. 

W efekcie, co trzecie dziecko jest 
niedożywione, a prawie co ósme żyje 
w biedzie. Co gorsza, te liczby rosną 
z roku na rok. 

Raport z przyszłości
DODATEK SPECJALNY DO „PRZEGLĄDU CSR DANONE W POLSCE”

47%

1000zł+ 500-699zł 300-499zł do 299zł

9% 24% 27% 20% 

Dlatego ponad trzy lata temu 
rozpoczęliśmy pracę na projek-
tem „Dream” (o „Dream” czytaj w 
„Przeglądzie” na stronie 24) – bo 
„Dream” to marzenie, by stworzyć 
produkty, które z jednej strony byłyby 
dostępne cenowo dla ludzi o niskich 
dochodach, a z drugiej posiadałyby 
wysokie wartości odżywcze. 

700-999zł



Partnerstwo dla Zdrowia jest 
cenną inicjatywą ze względu 
na cele, które sobie postawiło 
– przeciwdziałanie problemowi 
nieprawidłowego żywienia dzieci. 
Są to cele bliskie Instytutowi 
Matki i Dziecka jako wiodącej 
instytucji medycznej w zakresie 
ochrony zdrowia najmłodszych. 
W ramach Partnerstwa chcemy 
podjąć działania na rzecz poprawy 
tej sytuacji przez dzielenie się 
wiedzą i doświadczeniem naszych 
ekspertów żywieniowych, promo-
wanie zasad zdrowego żywienia 
oraz uczestniczenie w tworzeniu 
nowych, pełnowartościowych 
produktów dla dzieci.

Sławomir Janus, 
dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Do współpracy przy opracowaniu 
pierwszego produktu zaprosiliśmy 
renomowaną instytucję zajmującą się 
ochroną zdrowia i żywieniem dzieci  
– Instytut Matki i Dziecka, by swoją 
wiedzą wsparł nas w przygotowaniu 
odpowiedniej receptury. Następnie do 
tego grona dołączyły na nasze zapro-
szenie także firmy Lubella (Grupa 
Maspex), oraz Biedronka, wnosząc 
do projektu swoje doświadczenie 
w dziedzinie produkcji i dystrybucji 
wyrobów spożywczych.  W ten spo-
sób przy opracowywaniu produktu, 
narodziła się idea Partnerstwa dla 
Zdrowia, którego działania obejmują 
także prowadzenie badań, edukację  
i kampanie uświadamiające dotyczące 
prawidłowego żywienia dzieci.

Po analizie danych z licznych 
badań, dotyczących m.in. nawyków 
żywieniowych Polaków oraz konsul-
tacjach społecznych, opracowaliśmy 
pierwszy w Polsce produkt użyteczny 
społecznie – Mleczny Start. 

Partnerstwo

Produkt



Z entuzjazmem przyłączyliśmy 
się do tej inicjatywy, która po- 
twierdza, że można prowadzić 
biznes,uwzględniając przy tym 
interesy społeczne. Wykorzystując 
własne doświadczenie w two- 
rzeniu produktów dla dzieci, 
będziemy się starać wesprzeć 
całe przedsięwzięcie. W ramach 
działalności społecznej Lubella 
wspomaga szkoły, przedszkola, 
domy dziecka, domy opieki spo-
łecznej i fundacje. Dotychczas 
prowadzone przez nas działania 
o charakterze społecznym miały 
wymiar lokalny. Nasz udział 
w Partnerstwie dla Zdrowia 
pozwoli na prowadzenie działań 
długofalowych o zdecydowanie 
większym zasięgu.

Krzysztof Pawiński, 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
Lubella S.A.

Uczestnictwo Biedronki 
w Partnerstwie dla Zdrowia jest 
kontynuacją działań z zakresu 
odpowiedzialności społecznej 
naszej firmy. Stąd współpraca 
z Caritas Polska: zorganizowa-
nie Mikołajek dla najuboższych 
dzieci z Diecezji Warszawsko-
Praskiej Caritas, przygotowanie 
prezentów dla pacjentów szpitala 
dziecięcego w Warszawie oraz 
w Centrum Zdrowia Dziecka 
w Światowym Dniu Chorego. 
Pomagamy dzieciom naszych 
pracowników: organizujemy 
bezpłatne kolonie dla dzieci pra-
cowników będących w trudnej 
sytuacji życiowej, pierwszoklasiści 
otrzymują wyprawkę szkolną, 
a dzieci, które wymagają spe-
cjalistycznej opieki medycznej, 
otrzymują nasze wsparcie.
Pedro Pereira da Silva, 
dyrektor generalny, Jeronimo 
Martins Dystrybucja (Biedronka)

To kaszka manna z mlekiem, wzbo-
gacona w specjalnie dobrane wita-
miny i składniki mineralne niezbędne 
w codziennej diecie dziecka. Zawarte 
w nim wapń i witamina D są odpo-
wiedzialne za budowę kości, żelazo  
i witamina C zapobiegają anemii, 
cynk i witamina E pomagają być 
odpornym, a magnez i witamina  
B6 są niezbędne dla koncentracji. 
Ze względu na swoje składniki, 
Mleczny Start jest polecany 
w codziennej diecie dziecka.

Mleczny Start jest sprzedawany 
w wyjątkowej cenie – 60 groszy, 
i będzie dostępny w ponad 800 
sklepach Biedronki na terenie 
całego kraju.

Wybór kaszki do stworzenia taniego 
i zdrowego posiłku nie był przypad-
kowy. W wielu polskich domach, 
szczególnie o niskich dochodach, 
dzieci jedzą zupę mleczną na śnia-
danie. W badaniach konsumentom 
bardzo spodobał się pomysł na 
produkt i wielu z nich deklarowało, 
że chętnie po niego sięgnie. 
I co bardzo ważne – aż 74 proc. 
akceptuje cenę Mlecznego Startu. 

Wszystko wskazuje na to, że „Dream” 
stał się faktem. Dajemy wszystkim 
rodzinom w Polsce produkt zdrowy 
i jednocześnie w przystępnej cenie. 
Wierzymy, że przyczynimy się do  
wyrównania szans na zdrowe dzie-
ciństwo wszystkich dzieci w Polsce.



PODZIĘKOWANIA

„Przegląd”, który mają Państwo 
w rękach, powstał dzięki zaangażo-
waniu wielu osób, zarówno pracow-
ników i współpracowników Danone’a, 
jak i ludzi spoza firmy. Dziękujemy 
wszystkim, którzy służyli nam swoją 
wiedzą, udzielali wypowiedzi, podpo-
wiadali, jak uczynić to wydawnictwo 
lepszym, a także wspierali dobrym  
słowem. Bez nich ta publikacja 
nie ujrzałaby światła dziennego. 

Dziękujemy pracownikom Danone’a, 
których wielokrotnie musieliśmy  
odrywać od ich codziennych obowiąz-
ków, za cierpliwość i zrozumienie 
(w kolejności alfabetycznej): 
Annie Bachulskiej, Tomaszowi  
Banasiakowi, Ilonie Bernat, Oskarowi 
Błońskiemu, Krzysztofowi Chmurze, 
Dariuszowi Głodkowi, Annie  
Gruszczyńskiej, Katarzynie Hutnej, Atilli 
Hilbertowi, Małgorzacie Idzkiewicz,  

Joannie Jabłońskiej, Jackowi  
Jaroszowi, Andrzejowi Kaczorow-
skiemu, Raminowi Khabirpourowi, 
Agnieszce Koc-Ankiersztajn, Joannie 
Kozielewicz, Mariuszowi Kośli,  
Annie Kostrzanowskiej, Lucynie  
Lisiewskiej, Wojciechowi Litewiakowi, 
Robertowi Miernickiemu, Annie  
Milewskiej, Zofii Oratowskiej,  
Przemkowi Pohrybieniukowi,  
Bogumile Radwańskiej, Katarzynie 
Sadkowskiej, Jerzemu Srodze,  
Małgorzacie Strzeleckiej-Nowak, 
Markowi Świerkowskiemu,  
Ericowi O’Toole, Jackowi Wiśniew-
skiemu, Ewie Zacharewicz,  
Ireneuszowi Zawiszy i Robertowi 
Żmijewskiemu.

Dziękujemy też wszystkim tym,  
którzy uwierzyli w ten projekt i ze-
chcieli nam pomóc w jego przygo-
towaniu (w kolejności alfabetycznej): 

Małgorzacie Białasiewicz, Markowi 
Borowskiemu, Sławomirowi  
Brzózkowi, Jackowi Czarneckiemu,  
Andrzejowi Gantnerowi,  
prof. Wojciechowi Gasparskiemu, 
Maciejowi Kozakiewiczowi, Zofii  
Leśniewskiej, Tomaszowi Odziemczykowi,  
prof. Witoldowi Orłowskiemu, Domi-
nice Peck, Januszowi Pokorskiemu, 
Bolesławowi Rokowi, Andrzejowi  
Rybusowi-Tołłoczko, Katarzynie  
Zadrożnej i Małgorzacie Żak.

Przekazując „Przegląd CSR” w ręce 
interesariuszy Danone’a, jesteśmy 
dumni z tego, że mogliśmy przy jego 
powstawaniu współpracować z tak 
wieloma twórczymi i oddanymi 
osobami. 

Dziękujemy.
Zespół Redakcyjny

Menedżer projektu
Agata Stafiej-Bartosik,  
kierownik ds. społecznej  
odpowiedzialności Danone sp. z o.o.

Zespół merytoryczny
Agata Stafiej-Bartosik,  
kierownik ds. społecznej  
odpowiedzialności Danone sp. z o.o.

Małgorzata Greszta,  
KMG Consulting

Paulina Garstka,  
młodszy specjalista ds. społecznej  
odpowiedzialności Danone sp. z o.o.

Dyrektor odpowiedzialny 
z ramienia Zarządu
Przemysław Pohrybieniuk,  
dyrektor ds. relacji zewnętrznych  
Danone sp. z o.o.

Doradztwo merytoryczne 
i koordynacja opracowania  
Przeglądu CSR
KMG Consulting
www.kmgconsulting.pl

Tekst i redakcja
TARTAK WYRAZÓW
zakład pracy twórczej
www.tartakwyrazow.com.pl

Projekt graficzny i skład
Studio BAKALIE
www.studiobakalie.pl



Społeczna odpowiedzialność biznesu 
(z ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to sposób prowadzenia działalności bizneso-
wej z uwzględnieniem interesów społecznych. W ostatnich czasach coraz ważniejsze staje 
się mierzenie rezultatów i raportowanie wyników w zakresie odpowiedzialnego biznesu. 
Najlepsza forma raportowania jest wciąż przedmiotem dyskusji specjalistów, dlatego  
niniejsza publikacja nie ma ambicji raportu. Nazwaliśmy ją „Przeglądem”, ponieważ prze-
krojowo pokazuje zarówno rozumienie odpowiedzialności społecznej w Danone w Polsce, 
jak i sposób wdrażania tej filozofii w codziennym biznesowym działaniu firmy. Czytelnik znaj-
dzie tu zarówno liczby i wskaźniki ilościowe, jak i wypowiedzi osób zaangażowanych w rea-
lizację wielu działań, rezultaty naszych projektów oraz związane z nimi ciekawostki. Przede 
wszystkim zaś prezentujemy miejsce naszej firmy w polskim kontekście społecznym,  
biznesowym i tym związanym ze środowiskiem naturalnym. To właśnie ten polski aspekt 
interesował nas najbardziej. Skupiliśmy się więc nie tyle na ogólnych teoriach i definicjach 
(choć i tych nie brak w tej publikacji), ale przede wszystkim na tym, jak wygląda odpowie-
dzialność Danone’a w Polsce i wobec polskich interesariuszy oraz jakie są jej efekty. Mamy 
nadzieję, że Czytelnik uzna to podejście za interesujące.

Więcej informacji na www.danone.pl/csr




