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Celem FUJITSU jest opracowywanie 
innowacji ukierunkowanych na 
człowieka 
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Kim jesteśmy 
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Największy dostawca usług IT w Japonii, numer 5 na świecie.* 
  
W ramach ICT robimy praktycznie wszystko. Bazując na 
bogatym, ponad 80-letnim doświadczeniu i mocy technologii 
ICT tworzymy lepszą przyszłość wspólnie z klientami. 
   
159,000 pracowników Fujitsu świadczy usługi dla klientów w 
ponad 100 krajach.  
 
FORTUNE przyznało Fujitsu tytuł jednej z „Najbardziej 
Podziwianych Firm na Świecie” czwarty rok z rzędu. 

*źródło: Gartner, 2014 vendor revenue base, " Market 

Share: IT Services, 2014" 31 March 2015  (GJ15180) 
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Świat w roku 2030 

  8.3 miliarda osób na świecie 

  Już 60% będą stanowić         
mieszkańcy miast 

  będziemy wspólnie potrzebować:  

  1,5 x energii 

  1,4 x tyle wody 

  1,35 x tyle żywności 
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Filary Responsible Business Fujitsu EMEIA 
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Środowisko 
 
Jesteśmy 
zdeterminowani,  
aby stale 
ograniczać wpływ 
naszego działania 
na środowisko na 
każdym szczeblu 
prowadzonego 
biznesu włącznie z 
usługami 
dostarczanymi 
naszym klientom 

Zaangażowanie 
i rozwój 
społeczeństwa 
 
Angażujemy się w 
aspekty życia, 
które mają 
pozytywny wpływ 
na życie lokalnych 
społeczności 

Różnorodność i 
integracja 
 
Zobowiązujemy 
się do stworzenia 
zróżnicowanego 
zespołu na bazie 
szerokiej puli 
talentów i 
promowanie 
równych szans dla 
wszystkich 

Dobre 
samopoczucie 
 
Cenimy naszych 
pracowników i 
staramy się 
promować 
pozytywne relacje, 
aby umożliwić 
pracownikom 
zdrowy balans 
pomiędzy życiem 
prywatnym i 
zawodowym 

Praktyki 
operacyjne 
 
Prowadzimy 
biznes w sposób 
otwarty i etyczny 
oraz aktywnie 
poszukujemy 
sposobów 
implementacji 
antykorupcyjnych 
praktyk i 
społecznie 
odpowiedzialnych 
łańcuchów dostaw 
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Responsible Business Fujitsu Polska (Warszawa, Łódź) 
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Cykliczne akcje zbiórki krwi – Warszawa i Łódź 
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Responsible Business Fujitsu 



8 Copyright 2016 FUJITSU 

UK – Responsible Business of the Year 2015-2016 
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Fujitsu UK zdobyło nagrodę „Responsible Business of the Year 2015-2016” 

 

Organizacja Business in the Community (BITC) jest gospodarzem dorocznej gali podczas której wyłaniane i nagradzane są firmy, które działają na rzecz 
pozytywnych zmian w swoich środowiskach oraz tworzą dobry klimat dla bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, dbając jednocześnie o zrównoważone 
warunki rozwoju w przyszłości. Przyznawanie nagród poprzedza rygorystyczna ocena innych przedsiębiorców i ekspertów branżowych.  

Nagroda „Responsible Business of the Year”, jest najbardziej prestiżową nagrodą przyznawaną przez BITC i opiera się na ocenie wizji, współpracy, 
przywództwa, zasad postępowania i ich przejrzystego raportowania.  

Jako zwycięzca, Fujitsu UK zobowiązuje się do bliskiej współpracy z BITC mającej na celu promowanie idei Responsible Business zarówno w UK jak na 
arenie międzynarodowej oraz do pomocy w wywołaniu globalnej debaty na temat takich zagadnień jak starzenie ludności na świecie oraz niedobór 
zasobów.  

 

“ Fujitsu odbyło niesamowitą podróż i osiągnęło bardzo 
wiele w stosunkowo krótkim czasie. Odpowiedzialność 

biznesowa została umieszczona w centrum wszystkiego, co 
firma robi i w imieniu wszystkich sędziów mogę powiedzieć, 

byliśmy naprawdę zainspirowani i naprawdę pod wielkim 
wrażeniem. ” 

Steve Holliday,  
CEO, National Grid, Chair of judges 
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Dziękuję 



10 Copyright 2016 FUJITSU 


