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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach odpowiedzialnych 
społecznie prowadzonych przez Intel, odwiedź stronę www.intel.com/
go/responsibility lub pobierz pełny „Raport odpowiedzialnego biznesu 
2009 firmy Intel”, przygotowany według wytycznych G3 Global Reporting 
Initiative (GRI).*

Firma Intel jest największym na świecie producentem 
półprzewodnikowych układów scalonych, biorąc 
pod uwagę wielkość przychodu. Nasze innowacyjne 
rozwiązania dostępne są w różnego rodzaju 
urządzeniach cyfrowych – palmtopach, netbookach, 
laptopach, komputerach stacjonarnych, serwerach, 
elektronice użytkowej, urządzeniach sieciowych i 
służących komunikacji. Nieustannie rozszerzamy 
granice technologii, aby życie ludzi było coraz bardziej 
pasjonujące, spełnione i łatwiejsze.
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L I S T  P R E Z E S A  Z A R Z Ą D U  I  D Y R E K T O R A  G E N E R A L N E G O

Aby przejrzeć lub pobrać pełny „Raport odpowiedzialnego biznesu 2009 firmy 
Intel”, odwiedź stronę   www.intel.com/go/responsibilityOdpowiedzialny biznes i innowacje

Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny oznacza 
robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób. W całej historii 
firmy Intel zawsze przestrzegaliśmy zasad etyki biznesowej, 
staraliśmy się zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko 
naturalne, inwestowaliśmy w naszych pracowników i 
angażowaliśmy się w sprawy ważne dla społeczności lokalnych.

nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, w 
tym roku część zmienna wynagrodzeń wszystkich 
pracowników Intela uzależniona została od 
osiągnięcia przez firmę celów środowiskowych. 
Ponadto przystąpiliśmy do Global Compact – 
inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych – i 
opublikowaliśmy Kartę Praw Człowieka firmy Intel.  

Naszą troskę i wkład w rozwiązywanie 
problemów społecznych wyrażamy także poprzez 
opracowywanie innowacyjnych technologii, 
które mają pomóc w uporaniu się z globalnymi 
wyzwaniami. W 2009 roku wystartowała kampania 
marketingowa Sponsorzy Jutra (Sponsors of 
Tomorrow™), która promuje wysiłki i osiągnięcia 
naszych pracowników w tej sferze – można nazwać 
ich innowatorami w najszerszym znaczeniu 
tego słowa. Szanuję ich niesłabnący zapał do 
tego, by doskonalić się na polu zawodowym i 
wspaniałomyślność w dzieleniu się swoim czasem 
i talentami z innymi. Ludzie ci każdego dnia 
odkrywają, w jaki sposób można poprawić system 
edukacji, lepiej chronić środowisko i zdrowie.  
 

Taka postawa przynosiła korzyści nie tylko 
naszym udziałowcom i społeczeństwu, ale była 
wartościowa także z punktu widzenia interesów 
samej firmy Intel. Dzięki inwestycjom w systemy 
oszczędzania energii zmniejszyliśmy koszty, 
poprzez współdziałanie z lokalnymi dostawcami 
i społecznościami zminimalizowaliśmy ryzyko, 
a budując relacje oparte na zaufaniu staliśmy 
się znani jako wiodąca firma odpowiedzialna 
społecznie. 

W 2009 roku, mimo trudnej sytuacji 
gospodarczej, nie zrezygnowaliśmy z 
inwestycji w najważniejsze dla nas obszary 
odpowiedzialnego biznesu. W naszych fabrykach 
zakończyliśmy szereg projektów, które mają 
zmniejszyć poziom zużycia energii i wody 
oraz zwiększy poziom wykorzystania energii 
słonecznej. Nasze zaangażowanie w tym 
obszarze potwierdza amerykańska Agencja 
Ochrony Środowiska (EPA), według której Intel 
jest największym nabywcą „zielonej” energii w 
Stanach Zjednoczonych. Aby jeszcze zwiększyć 

stanu Nowy Jork. Jesteśmy przekonani, że firma Intel 
działa uczciwie i zgodnie z prawem. W tej sprawie 
będziemy przedstawiać nasze argumenty przed sądem. 

Innym wyzwaniem, z którym przychodzi nam się 
zmierzyć, jest zmniejszenie zużycia wody i wielkości 
produkcji odpadów w 2009 roku. Planujemy, że 
wprowadzenie nowych technologii umożliwi nam 
zwiększenie wydajności w tym zakresie, dzięki czemu 
nasze cele w dziedzinie ochrony środowiska zdołamy 
osiągnąć w 2012 roku.

Mam nadzieję, że dzięki poniższej publikacji, a także 
pełnemu „Raportowi odpowiedzialnego biznesu 2009 
firmy Intel”, dostępnemu również na naszej stronie 
internetowej, dostrzegą Państwo nasz stały postęp. 
Postęp, który nie jest oparty jedynie na sukcesie ciągłego 
wdrażania idei odpowiedzialnego biznesu w naszą 
kulturę korporacyjną i procesy podejmowania decyzji. 
Jego wyrazem jest bowiem także nasza gotowość 
do ciągłej pracy nas sobą i zmierzenia się z kolejnymi 
wyzwaniami. Zdajemy sobie sprawę, że na pozycję 
lidera – zarówno w sferze innowacyjnych technologii, 
jak i w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu – musimy 
pracować każdego dnia. Liczymy na Państwa uwagi i 
komentarze dotyczące raportu, a także sugestie, w jaki 
sposób możemy udoskonalić nasze działania i zwiększyć 
zyski udziałowców Intela na całym świecie.

Paul S. Otellini, 
Prezes i Dyrektor Generalny

Zwiększając efektywność energetyczną swoich 
produktów, Intel wspiera klientów i całą 
gospodarkę w wysiłkach, by zmniejszyć zużycie 
energii i zapobiec zmianom klimatu. Szacujemy, 
że dzięki zastosowaniu energooszczędnej 
architektury Intel® Core™ w miejsce 
dotychczasowych technologii, w latach 2006-
2009 zostało zaoszczędzonych 26 terawatogodzin 
energii elektrycznej. Ponadto nasi pracownicy 
angażują się w inicjatywy, które mają przyspieszyć 
integrację odnawialnych źródeł energii, sieci 
energetycznych i inteligentnych budynków.

Rozwój innowacyjnych technologii – a także 
ekonomiczny rozwój i konkurencyjność 
gospodarek poszczególnych krajów – zależy 
od ludzi mających doskonałą wiedzę w 
dziedzinie matematyki i nauk ścisłych, a także ich 
umiejętności zastosowania tej wiedzy w nowy 
sposób. Aby nowe pokolenie ludzi myślących w 
sposób innowacyjny mogło się rozwijać, firma 
Intel kontynuuje partnerską współpracę z rządami 
wielu krajów i środowiskami akademickimi. Jej 
efektem ma być rozwój i wdrożenie programów 
łączących nowe technologie, komunikację 
internetową i szkolenia, które doprowadzą do 
poprawy poziomu edukacji na całym świecie.

W 2009 roku stanęliśmy przed wyzwaniem 
związanym z zarzutami stosowania przez nas 
praktyk monopolistycznych, postawionymi przez 
Komisję Europejską, Federalną Komisję Handlu 
Stanów Zjednoczonych i Ministra Sprawiedliwości 
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Europejska perspektywa
Intel jest obecny w Europie od 1970 roku. Spośród 6 tys. pracowników firmy na tym kontynencie 
ponad 900 pracuje w działach badawczo-rozwojowych w laboratoriach Intel Europe we Francji, 
Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii. Przy czym największe laboratorium Intela 
w Europie znaduje się w Gdańsku, w którym pracuje ponad 500 wysokiej klasy specjalistów 
inżynierów. 
 
Centra badawcze w Hiszpanii i Niemczech koncentrują się na tworzeniu przyszłych generacji 
wysokowydajnych procesorów o zmniejszonym poborze energii, co umożliwia postęp w 
rozwiązywaniu niektórych ważnych problemów świata. Te mikroprocesory pomagają także 
naukowcom rozwijać technologie pozwalające budować superkomputery przyszłości. 
 
W dziedzinie innowacji firma Intel ściśle współpracuje z European Academia i innymi partnerami 
biznesowymi. Na przykład w 2009 roku zainwestowaliśmy w Europejskie Centrum Badawcze  nad 
„Exascale Computing” zlokalizowane we Francji. 
 
Intel odgrywa również ważną rolę w kształtowaniu zasad społecznych, które przekładają się na 
stosowanie dobrych praktyk w europejskim biznesie i przemyśle. Działania te dotyczą szczególnie 
obszaru przewodowego i bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu do internetu, opieki 
medycznej, oszczędności energii i efektywnego wdrażania technologii informacyjnych. Ponadto 
Intel zachęca przemysł do wprowadzania innowacji, tworząc i przewodząc różnym inicjatywom 
ustanawiającym standardy w tej dziedzinie. 
 
Każdego roku organizujemy Europejską Konferencję Badań i Innowacji. W 2009 roku 
organizatorem Konferencji był Intel w Irlandii. Spotkanie było poświęcone roli Europy w 
rozwiązywaniu globalnych problemów i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
pojedynczym ludziom i całym społeczeństwom. W spotkaniu wzięło udział ponad 350 uczestników 
z całej Europy – przedstawicieli wyższych uczelni, przemysłu oraz instytucji Unii Europejskiej.

profil firmy
Firma Intel jest największym na świecie producentem półprzewodnikowych układów scalonych, 
biorąc po uwagę wielkość przychodu. Tworzymy zaawansowane produkty oparte na zintegrowanych 
technologiach cyfrowych, przede wszystkim obwody scalone dla przemysłu komputerowego i 
komunikacyjnego. Obsługujemy klientów w ponad 120 krajach, a na koniec roku budżetowego 2009 
zatrudnialiśmy 79,8 tys. pracowników w ponad 50 krajach. 
 
Nieustannie rozszerzamy granice technologii, aby życie ludzi było coraz bardziej pasjonujące, 
spełnione i łatwiejsze. Nasze innowacyjne rozwiązania stosowane są w szeregu różnorodnych urządzeń 
komputerowych, dzięki czemu powstają nowe generacje mikroprocesorów – tańsze w produkcji, 
bardziej wydajne, energooszczędne i dające więcej możliwości. 
 
Produkujemy mikroprocesory, chipsety, płyty główne, produkty do połączeń kablowych I 
bezprzewodowych, a także platformy oparte na bazie tych produktów. Dążymy do optymalizacji 
wydajności naszych technologii, łącząc wzrost wydajności z coraz większą energooszczędnością. 
Znaczna część dochodu firmy pochodzi ze sprzedaży mikroprocesorów i chipsetów, a większość 
procesorów jest oparta na mikroarchitekturze najnowszej generacji Intel® Core™. 
 
Dostarczamy produkty, które są coraz bardziej wydajne, dają użytkownikowi więcej możliwości i są coraz 
szybsze, a jednocześnie coraz bardziej energooszczędne i tańsze. Pierwszy procesor firmy Intel – 4004, 
wprowadzony na rynek w 1971 roku, zawierał 2251 tranzystorów. Dzisiaj produkujemy mikroprocesory, 
które zawierają ponad 2 mld tranzystorów. Nasze pierwsze procesory wykonane w technologii 
32-nanometrowej (wprowadzone na początku 2010 roku) są pięć tysięcy razy szybsze, a ich tranzystory 
kosztują sto tysięcy razy mniej niż te zastosowane w procesorze Intel 4004. Gdyby to porównanie 
przełożyć na wydajność w przemyśle motoryzacyjnym, to dzisiejsze samochody powinny jeździć z 
prędkością 750 tys. km/h i przejeżdżać 42,5 tys. kilometrów na jednym litrze benzyny. 
 
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny naszych produktów lub przejrzyj „Raport 

odpowiedzialnego biznesu 2009 firmy Intel” i formularz 10-K.

Napędzanie globalnej 
innowacyjności
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Europejska perspektywa

Nagrody i wyróżnienia
Uznanie zewnętrznych instytucji dla naszych inicjatyw i promowanych przez firmę zasad 
postępowania stanowi cenną wskazówkę, w jaki sposób kontynuować nasze działania w różnych 
obszarach. Firma Intel Corporation w 2009 roku otrzymała ponad 80 nagród w dziedzinie 
odpowiedzialnego biznesu. 

Najważniejsze światowe wyróżnienia

•  Dow Jones Sustainability Indexes (indeksy firm odpowiedzialnych społecznie) – na listach 
amerykańskich i globalnych (od 11 lat), jako czołowy producent półprzewodników (od 9 lat)

•  Corporate Knights – światowa lista 100 najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm (od 5 lat)

•  Ethisphere Institute – światowa lista firm postępujących najbardziej etycznie (2009 rok)

•  Fortune – lista najbardziej podziwianych firm świata (pierwsze miejsce w kategorii „Firma 
odpowiedzialna społecznie” w naszej branży)

•  FTSE4Good Index – indeks firm spełniających globalnie uznane standardy etyki społecznej (od 9 lat)

Nagrody europejskie

•  Rumunia – IDG– 2009 Excellency Award – za wspieranie edukacji w Rumuni poprzez program Intel 
Teach

•  Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej – Russia CSR Ranking

•  Ukraińskie Ministerstwo Edukacji – srebrny medal za innowacje w nauczaniu

•  Irlandia – ICT Excellence Award w kategorii CSR

•  Irlandia – nagroda Prezydenta Irlandii za działania odpowiedzialnie społecznie w kategorii Eco-
Business Award i Good Neighbor Award 

Promocja i motywowanie pracowników 
 
W 2009 roku ponad 98 proc. naszych pracowników wzięło udział w szkoleniu z zakresu Kodeksu Etyki 
firmy Intel. Dzięki temu mogli oni nauczyć się, że podejmowane przez nich decyzje mają krótko- 
i długoterminowy wpływ na środowisko naturalne i społeczności lokalne. 
 
W 2009 roku zainwestowaliśmy 267 mln USD w szkolenia i rozwój, co daje średnio 3,4 tys. USD i 37,8 
godziny na pracownika. Wciąż rozwijamy także wielokrotnie nagrodzony program promowania 
zdrowego trybu życia – uzupełniamy go o inne, innowacyjne pomysły, narzędzia i udogodnienia, 
które mają pomagać pracownikom w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. 
Firma Intel ma też swoje stałe miejsce na listach najlepszych pracodawców w wielu krajach

•  W celu dalszej integracji idei odpowiedzialnego biznesu w 
zarządzaniu firmą Intel, opracowaliśmy własną Kartę Praw 
Człowieka i przystąpiliśmy do Global Compact – inicjatywy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych

•  70 proc. pracowników Intela odpowiedziało na ankietę dotyczącą 
jakości organizacji i przekazało cenne wskazówki, jak stale 
ulepszać miejsce pracy.

•  Chcąc promować odpowiedzialność i przejrzystość działania 
wśród uczestników łańcucha dostaw, po raz pierwszy 
pokazujemy listę 50 naszych najlepszych dostawców.

Odpowiedzialny biznes w 
praktyce
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Promowanie idei zrównoważonego rozwoju
Od 2001 roku zainwestowaliśmy ponad 35 mln USD i ukończyliśmy ponad 1,3 tys. projektów 

związanych z poprawą energooszczędności i ochrony zasobów. W sumie zaoszczędziliśmy 640 mln 

kilowatogodzin energii, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 55 tys. gospodarstw domowych. W 

2009 roku blisko 70 osób i zespołów pracowniczych zostało nominowanych do specjalnej nagrody 

Intel Environmental Excellence za pracę nad innowacyjnymi projektami dotyczącymi zmniejszania 

negatywnego wpływu Intela na środowisko.

Tworzenie energooszczędnych produktów
W 2009 roku powołaliśmy inicjatywę Open Energy, dzięki której chcemy zachęcać do większego 

i szybszego zaangażowania w budowę inteligentnych budynków i systemów energetycznych 

oraz szerzyć wiedzę na ten temat. Jako założyciel i współprzewodniczący Digital Energy Solutions 

Compaign, Intel współpracuje z innymi firmami ICT (Information and Communications Technology), 

organizacjami pozarządowymi i handlowymi przy promowaniu zasad, które zwiększają wkład firm ICT 

w większe oszczędzanie energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Europejska perspektywa
Firma Intel od wielu lat efektywnie współpracuje z instytucjami UE oraz agencjami rządowymi 

krajów europejskich i zamierza tę współpracę kontynuować. Planujemy angażować się w inicjatywy 

chroniące środowisko naturalne, takie jak regulacje REACH, RoHS oraz dyrektywy WEEE. Założenia 

RoHS – dyrektywy, której celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do 

środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych –realizujemy poprzez projekt Digital Europe.

Intel miał także wpływ na kształt Kodeksu Postępowania UE w sprawie centrów przetwarzania 

danych. Ponadto aktywnie uczestniczy w ustalaniu nowych standardów efektywności energetycznej, 

określanej Dyrektywą Energy-related 

•  Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA), w 2009 roku 
firma Intel po raz kolejny była największym dobrowolnym nabywcą energii 
ze źródeł odnawialnych. Ponadto w styczniu 2010 r. ogłosiliśmy plan 
budowy ośmiu nowych instalacji słonecznych w naszych fabrykach w USA.

•  Dzięki zastosowaniu energooszczędnej mikroarchitektury Intel® Core™ 
w miejsce dotychczasowych technologii (zmiana nastąpiła w latach 
2006–2009), zaoszczędzono 26 terawatogodzin energii. Jest to wartość 
porównywalna z eliminacją emisji CO₂ odpowiadającą rocznemu zużyciu 
energii elektrycznej przez 2 mln gospodarstw domowych w USA.

•  W 2009 roku po raz kolejny uzależniliśmy zmienną część wynagrodzeń 
wszystkich naszych pracowników od osiągnięcia przez firmę celów 
dotyczących ochrony środowiska, w tym zmniejszenia zużycia energii w 
biurach.

W stronę lepszej ochrony 
środowiska
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Rozwijanie talentów nauczycieli i uczniów
W ciągu ostatnich dziesięciu lat firma Intel zainwestowała ponad 1 mld USD, a nasi pracownicy 

poświęcili 3 mln godzin, pracując społecznie, by polepszyć system edukacji w 60 krajach. Program 

Intel® Learn dotarł do ponad miliona młodych ludzi w 13 krajach.

Isnpirowanie nowego pokolenia innowatorów
Rozpowszechniliśmy nowoczesne programy nauczania na ponad 1,7 tys. wiodących uczelniach, aby 

pomóc studentom w wejściu na rynek pracy w branżach wykorzystujących nowe technologie. 

Współpraca w celu większego wpływu
W 2009 roku podpisaliśmy porozumienie, którego celem jest wspólne działanie na rzecz 

udoskonalenia sposobu nauczania matematyki i nauk ścisłych w wielu krajach. Ponadto 

zapowiedzieliśmy nasze wsparcie dla inicjatywy prezydenta Baracka Obamy zmierzającej do 

lepszej edukacji w dziedzinie matematyki, nauk ścisłych, technicznych i inżynieryjnych w USA. W 

ramach programu Intel World Ahead pracowaliśmy w ponad 60 krajach nad ponad 200 projektami 

poświęconymi zwiększaniu dostępności technologii i uczynienia ich bardziej zrozumiałymi dla 

początkujących użytkowników..

• Ponad 7 mln nauczycieli na całym świecie zostało przeszkolonych w ramach 
edukacyjnego programu Intel® Teach, dzięki któremu mogli dowiedzieć się w jaki 
sposób wykorzystać możliwości nowych technologii w nauczaniu szkolnym.

• W 2009 roku ponad 1,5 tys. uczniów z 49 krajów uczestniczyło w organizowanych 
przez firmę Intel międzynarodowych targach nauki i techniki International 
Science and Engineering Fairs (Intel ISEF), które są największą globalnym 
konkursem naukowym dla młodzieży.

• Firmy Intel, Cisco i Microsoft zapowiedziały, że wspólnie z 60 najwybitniejszymi 
uczonymi przeprowadzą projekt badawczy, w ramach którego zostaną 
zdefiniowane umiejętności niezbędne do pracy w konkurencyjnej gospodarce 
opartej na wiedzy. Powstanie też program kształcenia tych umiejętności. 

• Dzięki produktom z serii Intel® Learning setki tysięcy uczniów na całym 
świecie uzyskało po raz pierwszy w swoim życiu dostęp do świata technologii. 
Technologie te wykorzystują oprogramowanie edukacyjne dostępne w 
niedrogim szkolnym sprzęcie informatycznym i tworzą ekonomiczną, mobilną 
platformę nauczania.

Wspieranie  
nowoczesnej edukacji

Europejska perspektywa

Lepsze nauczanie poprzez nowe umiejętności i narzędzia
Do tej pory w programie Intel® Teach przeszkolono ponad 1,2 mln nauczycieli z 15 europejskich państw. 
Około 89 proc. z nich potwierdziło, że dzięki udziałowi w programie częściej wykorzystują nowe 
technologie w nauczaniu. W samych Niemczech w szkoleniu wzięło udział 400 tys. nauczycieli, co 
stanowi 50 proc. kadry tego kraju.

Program zaawansowanego nauczania online (Intel Teach Advanced Online) rozwinięty w Niemczech 
powielono w 12 krajach europejskich. Program oferuje w Niemczech 350 różnorodnych planów lekcji 
stworzonych przez nauczycieli.

Francuskie Ministerstwo Edukacji włączyło program Intel Teach Advanced Online do swojego systemu 
edukacji, dzięki czemu obecni i przyszli nauczyciele mają dostęp do bogatych zasobów informacji online. 

Program Skoool™ daje nauczycielom i uczniom dostęp online do wiedzy matematycznej i naukowej 
w formie interesujących multimedialnych narzędzi. Program jest dostępny w językach angielskim, 
hiszpańskim, portugalskim, tureckim, greckim i francuskim.

Motywowanie nowego pokolenia innowatorów
Dzięki programowi pozaszkolnego nauczania Intel Computer Clubhouse Network młodzież mieszkająca 
w biedniejszych regionach ma dostęp do zaawansowanych technologii. Clubhouses działają w Danii, 
Irlandii, Holandii, Irlandii Północnej i Rosji.

W 2009 roku uczniowie z 16 europejskich krajów uczestniczyli w targach Intel ISEF. Przedstawili oni 
zaawansowane projekty m.in. czujnik do wykrywania płynów, zdalnie sterowany robot i rozwiązanie 
sprawiające, że „zielona” (bezołowiowa) benzyna jest jeszcze bardziej przyjazna środowisku. W tym samym 
roku w Irlandii ponad 2 tys. uczniów uczestniczyło w regionalnym festynie naukowym – Intel SciFest.

W Niemczech trzeci rok z rzędu organizowany jest konkurs Intel® Leibniz Challenge 2010, jedno z 
najważniejszych wydarzeń w dziedzinie nauk ścisłych, w którym bierze udział 3 tys. uczniów z 700 szkół 
w całym kraju.

Nacisk na nauczanie technologii
Program Intel® Higher Education działa w 17 krajach Europy: Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, 
w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Poprzez program wspieramy i kierujemy badaniami na kilku 
europejskich uniwersytetach, aby umożliwić przyszłe, proaktywne wykorzystanie nowych technologii.

Jesteśmy także zaangażowani w szereg inicjatyw zmierzających do polepszenia nauczania w regionie. 
Intel kieruje i przewodniczy niemieckiej inicjatywie D21, która służy promowaniu umiejętności 
związanych z technologiami ICT.
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Odpowiadać na wyzwania przez technologię
Aby móc wywierać wymierny wpływ na otoczenie, Intel współpracuje z rządami, organizacjami 

pozarządowymi i innymi firmami w celu rozwijania technologii odpowiadających na największe 

wyzwania świata, takie jak ochrona zdrowia, rozwój, edukacja i ochrona środowiska naturalnego. Na 

przykład w Libanie jesteśmy partnerami w projekcie telemedycyny, dzięki któremu lekarze i studenci 

medycyny szkoleni są, w jaki sposób – poprzez komputer i internet – udzielać pomocy pacjentom 

z odległych regionów. W 2009 roku kontynuowaliśmy także współpracę z NetHope – konsorcjum 

menedżerów i ekspertów z kilku największych międzynarodowych organizacji pozarządowych. Celem 

inicjatywy jest wspieranie poprzez technologie rozwoju opieki medycznej, ekonomicznego rozwoju i 

programów pomocy po klęskach żywiołowych.

Wzbogacanie 
społeczności lokalnych

•  W ramach programów realizowanych przez Intel w 2009 roku, 38 proc. 
naszych pracowników przepracowało społecznie 989 681 godzin. Fundacja 
Intela przekazała dotację w wysokości 6,8 mln USD około 4,5 tys. szkołom i 
organizacjom pozarządowym, w których działali pracownicy firmy.

•  Powołaliśmy Korpus Edukacyjny, który trenuje naszych wolontariuszy i wysyła 
ich na cały świat, by pomagali instalować sprzęt komputerowy w szkołach i 
domach dziecka. Wolontariusze uczą też dzieci, ich nauczycieli i rodziców, jak z 
tego sprzętu korzystać.

•  Już w miesiąc po tragicznym trzęsieniu ziemi na Haiti w styczniu 2010 roku 
Fundacja Intel i pracownicy firmy dotarli do poszkodowanych z 3 mln USD 
pomocy, wykonali potrzebne ekspertyzy techniczne i dostarczyli setki laptopów 
ludziom udzielającym pomocy.

Europejska perspektywa
W ramach projektów społecznych firmy Intel na terenie Europy, nasi pracownicy działają jako 
wolontariusze podczas Globalnego Dnia Ziemi, biorą udział w programie rozwoju opieki medycznej 
w Rosji, rozdają prezenty gwiazdkowe w domach dziecka i uczą starszych wiekiem obywateli 
Irlandii korzystania z komputera. W Europie pracownicy firmy Intel poświęcają społecznie swój czas, 
doświadczenie i pasję, aby społeczności, w których żyją były bardziej samodzielne, ekonomicznie 
rozwinięte i świadome konieczności ochrony środowiska.

Przykładowe działania:
•  Holandia: Intel jest partnerem lokalnych organizacji i szkół w tworzeniu witryn internetowych, które 

mają uczyć dzieci zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Ponad 700 godzin prac społecznych 
wolontariuszy, finansowanie, laptopy i komputery – to bilans pomocy udzielonej organizacjom 
charytatywnym, kulturalnym, edukacyjnym i innym.

•  Irlandia: Stworzyliśmy program grantów, którego celem jest motywowanie pracowników firmy Intel 
do angażowania się w prace społeczne, aby uczynić nasze społeczności lokalne lepszym miejscem 
do życia. W wyniku tego w 2009 roku ponad 100 organizacji otrzymało w sumie prawie 340 tys. USD 
pomocy.

•  Wielka Brytania: Prawie 40 proc. pracowników Intela w Wielkiej Brytanii poświęciło w sumie 4 tys. 
godzin swojego czasu na prace społeczne, w tym na dostosowywanie otoczenia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz projektowanie stron internetowych i tworzenie programów marketingowych 
dla organizacji charytatywnych. Zespół z Wielkiej Brytanii przekazał także 257 używanych 
notebooków lokalnym szkołom i organizacjom charytatywnym i był bardzo aktywny w kwestowaniu 
na rzecz kilkudziesięciu takich organizacji.

•  Niemcy: Kwota ponad 4,5 tys. euro zebrana przez pracowników firmy Intel na rzecz monachijskiej 
organizacji pozarządowej Arche, to tylko jedna spośród wielu znaczących darowizn przekazanych 
przez naszych pracowników. Dzięki tym pieniądzom dzieci mające trudności w nauce będą mogły 
otrzymać pomoc nauczycieli przy odrabianiu prac domowych.

•  Belgia: Pracownicy zaprojektowali i wykonali cztery przenośne szatnie dla dzieci upośledzonych 
umysłowo i fizycznie w szkole jazdy konnej w okolicach Brukseli.

Odpowiedź na potrzeby lokalne
Każdego roku firma Intel i jej pracownicy, wspierani przez Fundację Intel, przekazują urządzenia 

technologiczne i służą swoim doświadczeniem – a także milionami dolarów – na rzecz edukacji, 

programów wspierających społeczności lokalne oraz krótko- i długoterminowe programy pomocy 

osobom poszkodowanym w kataklizmach. Do końca 2009 roku firma Intel utworzyła 190 doskonale 

wyposażonych klas lekcyjnych, a nasi wolontariusze przepracowali ponad 66 tys. godzin, aby pomóc 

odbudować regiony chińskiej prowincji Syczuan, zdewastowane przez trzęsienie ziemi w 2008 roku. 

Podobnie byliśmy w pierwszej linii pomocy po katastrofalnej powodzi w listopadzie 2008 roku, która 

zniszczyła mienie milionów mieszkańców Bihar w Indiach.
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1 Wskaźnik oparty o liczbę 100 zatrudnionych, pracujących w pełnym wymiarze przez rok.
2 Całkowita pomoc finansowa (w środkach finansowych i rzeczowych) udzielona przez Intel Corporation i Fundację Intel.

Rok 2009 – podsumowanie globalne
Tabela zawiera ogólne podsumowanie naszych najważniejszych wskaźników ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych. Szczegółowe informacje dotyczące tych wskaźników można znaleźć 

w pełnym „Raporcie odpowiedzialnego biznesu 2009 firmy Intel” pod adresem www.intel.com/go/
responsibility.

Najważniejsze wskaźniki

2009 2008 2007 2006 2005

Ekonomiczne

dochód netto (mld USD) $35.1 $37.6 $38.3 $35.4 $38.8

zysk netto (mld USD) $4.4 $5.3 $7.0 $5.0 $8.7

podatki (mld USD) $1.3 $2.4 $2.2 $2.0 $3.9

wydatki na badania i rozwój (mld USD) $5.7 $5.7 $5.8 $5.9 $5.1

inwestycje kapitałowe (mld USD) $4.5 $5.2 $5.0 $5.9 $5.9

rodowiskowe 

globalna emisja gazów cieplarnianych 
(równoważnik mln ton CO2)

1.98 2.49 3.85 4.02 3.78

zużycie energii (mln kWh – obejmuje 
elektryczność, gaz i ropę)

5,110 5,649 5,765 5,793 5,292

zużycie wody (mln l) 8,025 7,792 7,517 7,651 6,756

odpady chemiczne (tony) 24,670 28,486 23,260 29,951 27,357

recykling/ponowne użycie odpadów 
chemicznych (proc.)

71% 84% 87% 64% 58%

odpady stałe (tony) 44,484 83,822 58,746 60,917 54,634

recykling/ponowne użycie odpadów stałych (proc.) 80% 88% 80% 74% 75%

Społeczne

miejsce pracy

liczba pracowników na koniec roku 79,800 83,900 86,300 94,100 99,900

odsetek kobiet  28% 29% 29% 30% 30%

inwestycje w szkolenia pracowników 
(mln USD)

$267 $314 $249 $380 $377

Bezpieczeństwo – wskaźnik globalny1 0.45 0.47 0.48 0.43 0.44

bezpieczeństwo – wskaźnik dzienny1 0.09 0.11 0.12 0.11 0.13

społeczności lokalne

wskaźnik wolontariatu pracowniczego (proc.) 38% 54% 38% 38% 35%

charytatywna pomoc finansowa – glo-
balnie (mln USD)2

 $100 $102 $109 $96 $111

charytatywna pomoc finansowa jako pro-
cent zysku przed opodatkowaniem (proc.)

 1.8% 1.3% 1.2% 1.4% 0.9%

edukacja

liczba nauczycieli przeszkolonych w pro-
gramie Intel® Teach Program (mln)

 1.2 1.1 1.1 0.9 0.8 

Patrząc w przyszłość: Nasze cele odpowiedzialnego biznesu
Sprostanie wyzwaniom w kwestiach społecznych jest kluczowe dla naszego sposobu realizacji 

idei odpowiedzialnego biznesu. Dzięki stawianiu sobie mierzalnych celów poddajemy się ocenie 

zewnętrznej w kwestii wywiązywania się ze złożonych zobowiązań.

Cele w roku 2010 i w przyszłości

Środowisko

Do 2012 r. zmniejszyć zużycie wody przypadające na jeden chip1 poniżej poziomu z roku 2007

Do 2012 r. o 20 proc. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z poziomem z roku 2007

Do 2012 r. o 5 proc. zmniejszyć zużycie energii przypadające na jeden chip, w porównaniu z pozi-
omem z roku 2007

Do 2012 r. o 10 proc. zmniejszyć ilość odpadów chemicznych przypadających na jeden chip, w 
porównaniu z poziomem z roku 2007

80 proc. odpadów chemicznych i stałych poddawać recyklingowi

Osiągnąć znaczny postęp inżynieryjny i projektowy, który zapewni, że produkty firmy Intel 
następnych dwóch generacji będą nadal niezrównane pod względem energooszczędności

Miejsce pracy

Kontynuować najważniejsze osiągnięcia w kwestii zatrudniania słabo reprezentowanych 
mniejszości i kobiet

Ulepszyć dobrą organizacyjną kondycję firmy, wyrażoną osiągnięciami wskazywanymi w naszych 
wewnętrznych ankietach

Utrzymać doskonały wskaźnik bezpieczeństwa pracy i docelowo uzyskać wskaźnik na poziomie 0,36

Udoskonalić system wczesnego raportowania o schorzeniach związanych z ergonomią miejsca 
pracy, szczególnie w odniesieniu do urazów kumulujących się, stosując celową pierwszą pomoc i 
osiągnąć wskaźnik 9:1

Łańcuch dostaw

Włączyć do przetargów firmy słabo reprezentowane w przeszłości, przyjąć standardy dywer-
syfikowania międzynarodowych źródeł dostaw i uczestniczyć w odpowiednich kampaniach 
społecznych

Brać pod uwagę ład korporacyjny oraz czynniki środowiskowe i społeczne przy ocenianiu dostaw-
ców, zawieraniu kontraktów, realizowaniu zakupów, określaniu specyfikacji i prowadzeniu szkoleń

Społeczności lokalne

Utrzymać co najmniej 40-procentowy udział wolontariatu pracowniczego w skali całej firmy

Kontynuować zaangażowanie pracowników w prace społeczne związane z ich umiejętnościami: 
uruchomić grupowy projekt pilotażowy i umieszczać informacje o pracy społecznej w 
świadectwach pracy.

Edukacja

Przygotować nauczycieli do rozwijania w uczniach umiejętności potrzebnych do pracy w XXI 
w. – poprzez przeszkolenie 10 mln nauczycieli do 2011 r. w ramach programu Intel® Teach – oraz 
rozszerzyć ofertę programu, dopasowując ją do lokalnych potrzeb

W 2010 r. osiągnąć cel 250 tys. nowych uczestników programu Intel® Learn. Rozszerzyć program o 
nowe opcje nauczania, Intel® Learn Technology i Przedsiębiorca

Do 2011 r. zrealizować darowiznę 100 tys. komputerów dla szkół z regionów rozwijających się, aby 
polepszyć edukację przez wykorzystanie technologii ICT

1 Przyjmując typową wielkość chipu ok. 1 cm2 (chipy różnią się rozmiarami w zależności od rodzaju produktu)


