RAPORT
ODPOWIEDZIALNOŚCI
BIZNESU
T-MOBILE 2019

T-Mobile Polska jest
jednym z największych
operatorów telefonii
komórkowej w Polsce.

CO OFERUJEMY
W T-MOBILE:

Dostarczamy usługi telekomunikacyjne klientom
indywidualnym i biznesowym. Z naszych usług
i rozwiązań korzysta ponad 10 milionów klientów.
Sieć T-Mobile oferuje usługi telefonii i internetu
mobilnego oraz stacjonarnego w systemach
abonamentowych, przedpłaconych i mix.

Usługi
mobilne

Usługi
telekomunikacyjne

Pełna oferta usług
konwergentnych dla
klientów B2C

Usługi centrum
danych

Usługi
cyberbezpieczeństwa

Oferta rozrywki
dla klientów
indywidualnych

Outsourcing
IT

Rozwiązania
«smart solutions»

Wachlarz usług
dla klientów B2B

Usługi transmisji
danych i dostępu
do internetu

Rozwiązania
loT i M2M

Oferta
BIG DATY

99,9% KLIENTÓW JEST
W ZASIĘGU T-MOBILE
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NASZE
DZIAŁANIA CSR
ZOSTAŁY
WYRÓŻNIONE
PRZEZ RYNEK:
Nagroda przyznana przez
Global Compact Network
Poland, za wsparcie w realizacji
Programu Standard Etyki
w Polsce oraz wieloletni,
aktywny udział w pracach
Koalicji Programu Biznes
i Prawa Człowieka.
T‑Mobile został liderem
w kategorii „Operator
telekomunikacyjny”
w niezależnym badaniu
Marka Godna zaufania.
T‑Mobile zostało wyróżnione
Srebrnym Listkiem Polityki za
swoją działalność w 2018 r.
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NASZA STRATEGIA
WE CARE

Nasza strategia jest
odpowiedzią na zmieniające
się otoczenie – chcemy jako
odpowiedzialna organizacja
pokazać, że zdajemy sobie
sprawę z naszego wpływu
na rozwój obecnych
i przyszłych pokoleń. Cele
odpowiedzialnego bizesu
i zrównoważonego rozwoju
są również uwzględnione
w strategii spółki.

W T-Mobile nasze działania prowadzimy
zgodnie ze strategią odpowiedzialnego
biznesu WE CARE na lata 2020 – 2025.
Misją T-Mobile jest tworzenie środowiska,
w którym nowoczesne technologie będą
służyć zrównoważonemu rozwojowi
społeczeństwa. Strategia WE CARE
wyznacza kierunki działań, cele i zasady
społecznej odpowiedzialności biznesu we
wszystkich obszarach działalności firmy.

TRZY FILARY WE CARE
I. ODPOWIEDZIALNI
W CYFROWYM ŚWIECIE

II. ODPOWIEDZIALNI
SPOŁECZNIE

III. ODPOWIEDZIALNI
WOBEC ŚRODOWISKA

Edukujemy, jak być użytkownikiem
i członkiem cyfrowej społeczności
oraz jak korzystać z nowych
technologii w bezpieczny
i odpowiedzialny sposób.

Tworzymy relacje
z naszymi interesariuszami,
podejmujemy współpracę przy
wspólnych projektach na rzecz
ważnych kwestii społecznych.

Chcemy prowadzić biznes
w sposób zrównoważony, aby
mieć możliwie jak najmniejszy
wpływ na środowisko
naturalne.

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE

Niezbędny do efektywnej realizacji tych kierunków jest obszar
odpowiedzialnego zarządzania.
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WE CARE
ODPOWIEDZIALNI
ZA WPŁYW NA ŚRODOWISKO
T-Mobile Polska, jako
odpowiedzialny partner i lider rynku
telekomunikacyjnego, chce aktywnie
przeciwdziałać zachodzącym zmianom
klimatu i ograniczać swój negatywny
wpływ na środowisko naturalne.
Już od kilku lat wdrażamy działania, które
w konsekwencji mają ograniczać nasz
wpływ. Modernizujemy stacje bazowe, przy
jednoczesnym obniżaniu zużycia energii
infrastruktury. Aby działania na rzecz
środowiska były efektywne angażujemy naszych
interesariuszy do współpracy na rzecz planety.
Chcemy zwrócić uwagę klientów i pracowników
na kwestie ekologii, ale także wprowadzić
realne zmiany w organizacji mające wpływ na
ilość zużywanej energii, wody, plastiku czy
generowanych zanieczyszczeń.
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JESTEŚMY FIRMĄ ZERO WASTE
- OGRANICZAMY WPŁYW

DZIAŁAMY WSPÓLNIE
Z PRACOWNIKAMI

NA ŚRODOWISKO W TYM OBSZARZE:

• ponowne wykorzystywanie kartonów i palet
• ograniczenie odpadów oraz ich segregacja
w całej firmie rezygnacja z silników diesel

DZIAŁAMY WSPÓLNIE
Z KLIENTAMI

• zielona energia w biurach

• 2 419 430 użytkowników korzysta
z obecnie z e-faktury

• oszczędzanie energii

• 2032 kg sprzętu otrzymanego
od klientów zostało poddanego
recyklingowi

• podpisywanie i korzystanie z umów w postaci
elektronicznej

• rezygnacja z plastikowych butelek
• oszczędzanie wody

• współpraca z WWF Polska

• zmniejszenie ilości dokumentów
w formie papierowej na rzecz
przesłania ich drogą mailową przy
podpisaniu umowy

NASZE ZABOWIĄZANIA

• prowadzenie kampanii reklamowych
z ograniczoną ilością ulotek
• zastąpienie foliowych toreb
papierowymi
• recykling i odzysk elektroniki i baterii
• edukacja ekologiczna

90%

o
zmniejszymy emisję
dwutlenku węgla do 2030 r.
w porównaniu do 2017 r.

25%

o
obniżymy emisję CO2
w przeliczeniu na
jednego klienta

• wysyłka faktur w formie elektronicznej
• umowy dostarczane drogą
elektroniczną

Rozpoczęliśmy proces wymiany części floty
na samochody z napędem hybrydowym
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WE CARE
ODPOWIEDZIALNI
W CYFROWYM ŚWIECIE
W T-Mobile Polska nasza największa
odpowiedzialność to przede wszystkim
dostarczanie wysokiej jakości usług
i zapewnienie bezpiecznego korzystania
z tych usług.
Żyjemy w czasach, w których Internet
w połączeniu z nowymi technologiami daje
praktycznie nieograniczone możliwości
nauki, poznawania świata i nowych ludzi.
Nieumiejętne korzystanie z szerokiego dostępu
do różnorodnych treści może jednak stanowić
zagrożenie, szczególnie dla najmłodszych.
Dlatego jednym z trzech priorytetów naszej
strategii odpowiedzialnego biznesu jest realizacja
inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo
w sieci wśród użytkowników, szczególnie tych
najmłodszych. To właśnie dzieci są najbardziej
narażone na zetknięcie z zagrożeniami, jakie
niesie ze sobą wszechobecny już internet.
7

CO JUŻ UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ:
Bezpieczne dziecko w sieci. W październiku 2019 r. podpisaliśmy
Deklarację Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci.
Zakłada ona podjęcie działań na rzecz ochrony dzieci przed
cyberprzemocą w trzech obszarach: prawym, organizacyjnym
i technicznym.
Edukacja klientów i konsumentów, tak, aby mogli świadomie
i mądrze oraz przede wszystkim bezpiecznie korzystać
z naszych usług. Nasze działania realizujemy w kilku obszarach
– edukujemy rodziców i dzieci, oraz angażujemy młodzież do
wspólnego działania.
Strona dla rodziców – Bezpiecznie w Cyfrowym Świecie, dzięki
której rodzice mogą dowiedzieć się na co zwracać uwagę, aby
uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Na stronie można znaleźć
praktyczne wskazówki, w jaki sposób nauczyć dzieci korzystania
z nowych technologii – smartfonów, komputerów, tabletów, aby
stały się pełnowartościowymi i bezpiecznymi dodatkami do
edukacji i rozwoju dziecka.
Kontrola rodzicielska Dzieci w Sieci, usługa umożliwia rodzicom
dostosowanie dostępu do sieci, tak aby uniemożliwić dzieciom
dostęp do treści dla nich nieodpowiednich.
Program edukacyjny Laboratorium Bezpiecznego Internetu.
Podczas warsztatów dzieci poznają rozwiązania chroniące
ich przed zagrożeniami, na które mogą natrafić w wirtualnym
świecie. Program zapewnia wiedzę również rodzicom,
opiekunom oraz nauczycielom.
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KORZYSTAJ Z TREŚCI
Z GŁOWĄ

SURFUJ PO INTERNECIE
Z GŁOWĄ

KORZYSTAJ Z TELEFONU
KOMÓRKOWEGO Z GŁOWĄ

4500 UCZNIÓW
33 SZKOŁY
WZIĘŁO UDZIAŁ
W WARSZTATACH
LABORATORIUM
BEZPIECZNEGO
INTERNETU.

WE CARE
ODPOWIEDZIALNI
SPOŁECZNIE
W T-Mobile Polska nasze cele
biznesowe przenikają się ze
społecznym aspektem działalności
firmy.
Wiemy jak ważni dla nas są ludzie – nasi
pracownicy, klienci, lokalne społeczności,
czy osoby potrzebujące. Nasze działania
społeczne kierujemy do szerokiego grona
interesariuszy. Pomagają nam w tym również
nasi pracownicy, którzy dzięki aktywnej
postawie, angażują się zarówno
w poszukiwanie potrzebujących, jak
i samą pomoc.
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WSPIERAMY ORGANIZACJE

CO ROBIMY
W TYM OBSZARZE:
WOLONTARIAT PRACOWNICZY – RADOŚĆ
POMAGANIA
Istotnym sposobem na zaangażowanie i integrację
pracowników jest realizowany już od 2002 r. program
wolontariatu pracowniczego „Radość Pomagania”.
Pracownicy w ramach programu otrzymują granty na
własne projekty wolontariackie na rzecz społeczności
lokalnych. Angażowanie w pomaganie stwarza
również możliwość na zdobycie nowych umiejętności,
czy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych.
Najważniejsze jest dla nas jednak to, iż wspólnie
z pracownikami mamy możliwość tworzyć projekty
społeczne i tym samym budować odpowiedzialną
organizację.

RADOŚĆ POMAGANIA W 2019:

10 PROJEKTÓW
36 PRACOWNIKÓW-WOLONTARIUSZY
650 BENEFICJENTÓW
45 000 zł WSPARCIA
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Stale współpracujemy z blisko 20
Fundacjami i Stowarzyszeniami
udzielając wsparcia poprzez sms
charytatywne, gdzie rezygnujemy
z naszych przychodów. Organizacje
otrzymują darmowe numery
charytatywne na realizację celów
statutowych.

CELE
KTÓRE SĄ
DLA NAS
NAJWAŻNIEJSZE:

Wspieramy realizację Celów
Zrównoważonego Rozwoju,
ponieważ chcemy mieć realny
wpływ na zmiany zachodzące
wokół nas.

WSPIERAMY INNOWACYJNOŚĆ
I MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Intensywnie wspieramy rozwój innowacji
i młodej przedsiębiorczości w ramach
programu realizowanego przez Grupę
Deutsche Telekom. W centrach innowacji
Hub:raum w Krakowie i Berlinie,
oferujemy kompleksowe wsparcie
dla startupów w czterech obszarach:
finansowania, przestrzeni do pracy
(możliwość coworkingu), doradztwa
mentorów i ekspertów oraz dostępu do
zasobów Deutsche Telekom (takich jak
baza klientów, usługi techniczne, dostęp
do infrastruktury). To jedyna platforma
oferująca tak szerokie możliwości
młodym przedsiębiorcom z Europy
Środkowo-Wschodniej.
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KONTAKT

T‑Mobile Polska S.A.
Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa

Marlena Czaplak – Książek
Kierownik Komunikacji Wewnętrzej i CR
marlena.czaplak@t-mobile.pl

Olga Wółkiewicz
Główny Specjalista ds. CR
olga.wolkiewicz@t-mobile.pl

