
WYBRANE FAKTY Z RAPORTU CSR
BANKU BGŻ BNP PARIBAS ZA ROK 2017

Bank
zmieniającego się

świata



O BANKU

Misją Banku jest oferowanie – w sposób 
odpowiedzialny – innowacyjnych 
rozwiązań finansowych, pomagających 
Klientom zmieniać ich świat 
i wspierających lokalną gospodarkę.

Dane na 31.12.2017

ponad   2,7 mln 

Klientów wszystkich
linii biznesowych 

oddziałów bankowości
detalicznej i biznesowej 

476 ponad   7 tys.

pracowników



Podstawą działań pracowników jest 
, który 

określa normy zachowań, wartości 
oraz standardy etyczne obowiązujące
w Grupie BNP Paribas.

„Kodeks Postępowania”

ŁAD KORPORACYJNY

kultura odpowiedzialności 
i spójności

najlepsze praktyki 
biznesowe

zaangażowanie Zarządu, 
akcjonariuszy, kadry 
menedżerskiej i całej Grupy

zrównoważony rozwój 
naszego biznesu i pozytywny 
wpływ na społeczeństwo



GOSPODARKA PRACOWNICY

Strategia CSR Banku BGŻ BNP Paribas składa się z 12 zobowiązań 
w ramach 4 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, 

społecznej i wobec środowiska naturalnego.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ
GOSPODARCZA

PAKIET SPOŁECZNY LIDER

Bezpłatne konto dla organizacji non-profit. Do 
końca 2017 roku otwarto 14 759 rachunków. 
Bank za pakiet otrzymał od dziennika 
Rzeczpospolita tytuł „Lidera Odpowiedzialnego
i Zrównoważonego Rozwoju” w kategorii Projekt
SMART CSR.

KOMPLETNA OFERTA PRODUKTOWA DORADCZA 
I EDUKACYJNA DLA SEKTORA AGRO

Od 2017 roku Bank jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego 
ASAP.

INNOWACYJNOŚĆ

W 2017 roku w Banku nastąpiło pierwsze 
wdrożenie startupu. Nowym partnerem 
biznesowym Banku została firma Nu Delta, 
startup oferujący automatyczne rozpoznawanie 
i wykrywanie treści dokumentów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ŁAŃCUCHU DOSTAW

98% nowych dostawców podpisało Deklarację 
CSR Banku.

POLITYKI SEKTOROWE CSR

Proces monitorowania transakcji oraz 
finansowania Klientów pod kątem aspektów 
społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. 
W 2017 roku przeprowadzono ponad 130 analiz.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W MIEJSCU PRACY

7 FUNDAMENTÓW KULTURY ORGANIZACYJNEJ:

  Współpraca
  Wspieranie zmian
  Inspiracja
  Zaufanie
 Odwaga
  Przedsiębiorczość
  Wizja

•
•
•
•
• 
•
•

PRESTIŻ

Program rozwoju talentów menedżerskich 
umożliwiający udział w projektach rozwojowych, 
poszerzających wiedzę i wzmacniających 
kompetencje menedżerskie. W 2017 roku 
w Programie uczestniczyło 229 osób.

ZATRUDNIENIE NA KONIEC 2017 ROKU

7 386 pracowników, z czego 3404 w Centrali 
oraz 3982 w Oddziałach.

WIRTUALNE DNI OTWARTE „ŁAZIKIEM PO PRACĘ”

W czerwcu 2017 roku studenci mogli zdalnie 
sterować robotem znajdującym się w Centralach 
Banku BGŻ BNP Paribas w Warszawie 
i w Krakowie, poznając w ten sposób przestrzenie 
i codzienną pracę w organizacji. Inicjatywa 
została nagrodzona Employer Branding Stars 
w kategorii Najlepsze działanie digital.

RÓŻNORODNOŚĆ

71% kobiet
29% mężczyzn
18 – wiek najmłodszego pracownika Banku
69 – wiek najstarszego pracownika Banku



ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA

PROGRAM STYPENDIALNY KLASA

40 nowych stypendystów programu Fundacji 
BGŻ BNP Paribas wspierającego uzdolnionych 
młodych ludzi znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej i pochodzących z małych 
miejscowości.

DZIECIAKI DO RAKIET

Projekt promujący wartości fair play, zdrową 
rywalizację oraz zabawę poprzez naukę gry 
w tenisa dla dzieci w wieku 5-12 lat. 
W 2017 roku zorganizowano cykl 10 eventów 
miejskich oraz program Tenis na WF-ie, 
w którym wzięło udział 50 szkół, wyłonionych 
w drodze konkursu.

PROGRAM EDUKACYJNY DREAM UP

632 godziny zajęć muzycznych dla blisko 
40 podopiecznych świetlic środowiskowych 
w ramach programu Fundacji BGŻ BNP Paribas.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

W 2017 roku 1113 pracowników Banku 
zaangażowało się społecznie.

PROGRAM GRANTÓW LOKALNYCH

Model wsparcia darowiznami działalności 
społecznej prowadzonej lokalnie przez małe 
organizacje pozarządowe. W 2017 roku 
dofinansowanie przyznano 27 lokalnym 
projektom. W ciągu 7 lat programu przekazano 
łącznie darowizny o wartości ponad 1 mln zł.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC
ŚRODOWISKA NATURALNEGO

EKO LEASING POLSEFF

Leasing PolSEFF z Premią Ekologiczną 
umożliwiający sfinansowanie na preferencyjnych 
warunkach energooszczędnych maszyn 
i urządzeń.

FOTOWOLTAIKA DLA PROSUMENTÓW

W 2017 roku Bank BGŻ BNP Paribas wprowadził 
– we współpracy z wybranymi partnerami 
z branży fotowoltaicznej – kredyt ratalny na 
finansowanie ekologicznych źródeł energii. 
W 2017 roku nawiązano współpracę z 65 
partnerami i sfinansowano kredyty na łączną 
kwotę blisko 4 mln zł.

„PASIEKA POD GWIAZDAMI”

W 2017 roku na dachu Centrali Banku 
w Warszawie powstała pasieka składająca się 
z trzech uli. „Pasieka pod gwiazdami” wpisuje 
się w działania społecznej odpowiedzialności 
biznesu Banku BGŻ BNP Paribas i jest jego 
wkładem w zrównoważony ekosystem miejski.

CARBON REDUCTION 2020

W 2017 roku Bank przyłączył się do globalnego 
programu Grupy BNP Paribas. Oznacza to 
przyjęcie za cel redukcji emisji CO  o 25% na 2

jednego pracownika do 2020 roku.

AKADEMIA BEZPIECZNEJ JAZDY

Szkolenia służące popularyzacji efektywnego 
i ekologicznego wykorzystywania samochodu 
w codziennej pracy. W 2017 roku przeszkolono 
ponad 300 pracowników, tj. 30% użytkowników 
służbowej floty.



ZOBACZ RAPORT CSR



Zapraszamy do zapoznania się
z pełną wersją raportu

dostępną na stronie

bgzbnpparibas.pl/raportspoleczny2017


	a
	pociete
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10


