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Polpharma zwycięzcą Rankingu Odpowiedzialnych Firm
Pierwsze miejsce w XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm – najważniejszym zestawieniu liderów
odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w Polsce – zajęła firma Polpharma. Po raz
pierwszy w historii rankingu pozycję lidera zdobyła polska firma. Polpharma uzyskała maksymalną
możliwą liczbę punktów. Kolejne pozycje na podium zajęły firmy Schenker oraz Polska Grupa
Energetyczna.
Jesteśmy największą polską firmą farmaceutyczną, znaczącym pracodawcą w regionach, w których
działamy, oraz wiodącym inwestorem w branży. Pierwszy raz w historii Rankingu Odpowiedzialnych
Firm pozycję lidera zdobywa polska firma. To dla nas powód do dumy, ale również zobowiązanie wobec
pracowników, pacjentów i innych interesariuszy. We współpracy z nimi zamierzamy dalej się rozwijać
zgodnie z naszym mottem „Ludzie pomagają Ludziom” – podsumowuje Magdalena Rzeszotalska,
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Grupie Polpharma.
Zwycięstwo w rankingu jest potwierdzeniem ogromnej pracy, jaką Polpharma wykonała w ostatnich
latach w zakresie udoskonalania swoich standardów. Zasady odpowiedzialnego biznesu
i zrównoważonego rozwoju stały się integralną częścią sposobu zarządzania w organizacji. W 2015 roku
firma wdrożyła Strategię Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma i określiła najważniejsze
kierunki rozwoju w tym obszarze. Filarami odpowiedzialności społecznej firmy są służba pacjentom i
społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu oraz innowacje i rozwój wiedzy. Aby przybliżyć
społeczeństwu wyniki prowadzonych działań, co dwa lata publikowany jest raport społeczny,
opracowywany według międzynarodowych standardów. W ostatnich latach firma wdrożyła
zaawansowane programy, których celem jest doskonalenie organizacji, takie jak Program Etyczny czy
Zrównoważony
Łańcuch
Dostaw,
a
także
szereg
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skierowanych
do interesariuszy firmy – pracowników, dostawców, pacjentów, naukowców czy społeczności
lokalnych.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod
kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). W 2018 roku organizatorem
ROF jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerami merytorycznymi - Forum Odpowiedzialnego
Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Za weryfikację odpowiada firma Deloitte. Autorami
zestawienia są Profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu
Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, dziennikarz.
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