
Różnorodność
i niezależność
w Zarządzie

Etyka biznesu

Rozwijamy strukturę Zarządu, 
zatrudniając wysoce 
wykwalifikowanych pracowników 
na stanowiska dyrektorskie wedle 
zasad różnorodności płci, 
demograficznej i sposobu 
postrzegania świata.
Jednocześnie dbamy o to, aby 
dyrektorzy Zarządu pracowali 
niezależnie i samodzielnie.
Jesteśmy członkiem National 
Association of Corporate Directors 
(NACD).

Dbamy o etykę naszej działalności, poczynając od Zarządu, a na każdym 
pracowniku firmy kończąc. Każdy pracownik przechodzi szkolenia 
z polityki antykorupcyjnej i antydyskryminacyjnej, zwalczania łapownictwa 
i zapobiegania nękaniu w miejscu pracy, aby mógł wywiązywać się 
z wymagań przewidzianych w naszych standardach etyki.

Zarządzanie łańcuchem dostaw a prawa człowieka

Dbamy o należytą etykę działalności na całym świecie i w całym 
łańcuchu dostaw, poczynając od naszej organizacji, a na każdym 
dostawcy i partnerze biznesowym kończąc. Uważamy, że należy 
traktować pracowników godnie i z szacunkiem, dbać o bezpieczeństwo 
ich miejsca pracy oraz prowadzić działalność w sposób ekologiczny 
i etyczny.

ESG, czyli ochrona środowiska, odpowiedzialność 
społeczna i kultura organizacyjna, są nieodłącznymi 
elementami naszej działalności. Mierzymy nasze 
postępy w tych dziedzinach wedle szeregu 
standardów, m.in. SASB (Sustainability Accounting 
Standards Board) i GRI (Global Reporting Initiative).
Filarem kultury organizacyjnej naszej firmy jest 
przekonanie, że skoro korzystamy z dobrodziejstw 
współczesnego świata, powinniśmy również 
w zamian dawać społeczeństwu coś od siebie.

2021 
Zestawienie ESG

pracowników ukończyło coroczne 
szkolenia z polityki antykorupcyjnej 
i zwalczania łapownictwa.

100%

Kultura organizacyjna

Od 2018 r. mierzymy i porównujemy nasze postępy wedle standardów ESG, między innymi wyznaczonych 
przez SASB i GRI. Obecnie zbieramy nasze wnioski, by wspierać kierownictwo oraz wszystkich 
pracowników w efektywnym wdrażaniu ESG w strategię naszej działalności.

Zarząd jest w pełni zaangażowany w strategię, inicjatywy i politykę ESG firmy. Wyznaczyliśmy stanowisko 
odpowiedzialne za ESG na szczeblu operacyjnym.

Informacje aktualne w dniu 31.12.2020, poza wskazanymi wyjątkami.

Bezpieczeństwo danych i ciągłość działania

Wszystkie nasze główne ośrodki mają certyfikat ISO 27001:2013. W naszych planach ciągłości 
działania i odzyskiwania danych uwzględniono scenariusze awarii urządzeń, utraty zasilania i łączności, 
a także klęski żywiołowe i inne sytuacje nadzwyczajne.



Zarządzanie naszymi kadrami

Nasi pracownicy to utalentowani, wysoce wykwalifikowani specjaliści o różnorodnych 
umiejętnościach, w tym z dziedzin hyperconnectivity, infrastruktury chmury cyfrowej, SI 
(sztucznej inteligencji), e-commerce, platform mikrousług oraz bezpieczeństwa danych.
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Kapitał ludzki

Dbamy o rozwój zawodowy
i szkolenia

Wspieramy rozwój naszych pracowników, 
zapewniając najlepsze możliwości 
szkoleniowe, dzięki którym mogą poszerzać 
wiedzę i doskonalić umiejętności. Dzięki 
temu GlobalLogic jest uznawane za firmę, 
która pozwala rozwijać się zawodowo.

godziny szkoleń na pracownika za
rok obrotowy 2020 i

24.4

393 091
godzin szkoleń łącznie
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w Indiach

i Badanie Partners Group z czerwca 2020 r.



Różnorodność, równość, 
inkluzywność oraz 
zaangażowanie 
pracowników

Pielęgnujemy różnorodność, równość i inkluzywność w całej firmie. 
Shashank Samant, Chief Executive Officer GlobalLogic, dołączył do 1 
600 amerykańskich prezesów zarządu będących sygnatariuszami CEO 
Action of Diversity & Inclusion Pledge – karty działań prezesów spółek 
na rzecz różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy.

W Argentynie rozpoczęliśmy współpracę z Contratá Trans na rzecz 
poprawy sytuacji społecznej i pracowniczej osób transpłciowych.

Zatrudniamy najbardziej utalentowanych
i wykwalifikowanych pracowników, dbając o różnorodność kadry.

Dbamy o różnorodność kadry, aby zatrudniać i utrzymywać najlepsze talenty. Zobowiązujemy się 
zatrudniać i awansować coraz więcej kobiet w firmie.

Różnorodność płciowa jest w naszej branży zaletą, choć nadal jeszcze wiele przed nami. Chcemy 
zatrudniać osoby najbardziej utalentowane – bez względu na ich płeć, rasę czy przekonania.

Struktury kierownicze
kobiety 24% / 

mężczyźni 76%

24%
kobiet

Proporcje płci
kobiety 28% / 

mężczyźni 72%

28%
kobiet

20 000
wszystkich 
zatrudnionych
(w przybliżeniu)
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Środowisko

Kontrolujemy nasze oddziaływanie na środowisko

Rozwijamy programy monitorowania, nadzoru i raportowania naszego śladu energetycznego.

Od roku obrotowego 2022 będziemy monitorowali większość wskaźników zużycia energii i wody 
w każdym kraju naszej działalności.

3 budynki LEED Gold
2 budynki LEED Platinum

Certyfikaty LEED 3 000 kg
Zmniejszamy ilość odpadów
z tworzyw sztucznych, zastępując 
butelki plastikowe szklanymi, 
używając biodegradowalnych 
worków na śmieci oraz talerzy
i mieszadełek z drewna.

Oszczędzamy coraz więcej 
energii elektrycznej, 
wymieniając oświetlenie 
na LED-owe, sterowane 
czujnikami ruchu.

20%

Przykład: Indie

Zmniejszamy nasz ślad węglowy

Rozumiemy naszą rolę w przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym i odpowiednio reagujemy, m.in. monitorując 
nasz ślad węglowy i starając się odpowiednio go 
kompensować.

Obecnie pracujemy nad metodyką kontrolowania emisji 
CO2 w naszej działalności. W pełni wspieramy 
realizowane w firmie programy pilotażowe na tym polu.

W Ameryce Łacińskiej śledzimy poziom 
naszych emisji w kategoriach Scope 
1, 2 i 3, a także zobowiązujemy się 
zrekompensować całość emisji CO2 
w 2021 r. aż o

200%

Oferujemy pełne etaty sprzyjające wydajnej pracy

Nasza firma oferuje wysokiej jakości możliwości zatrudnienia dla wybitnie utalentowanych specjalistów. 
W ten sposób dbamy o pozytywny wpływ naszej działalności na lokalne społeczności.

Kapitał społeczny

nowych stanowisk w roku obrotowym 2020ii.

Zatrudniamy większość naszych pracowników na stałych etatach.1 908
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Dajemy naszym 
społecznościom 
coś w zamian

Rozumiemy naszą rolę we wspieraniu lokalnych społeczności, w 
otoczeniu których prowadzimy działalność – zarówno na poziomie całej 
firmy, jak i każdego pracownika.
Co roku współpracujemy z szeregiem wolontariatów i programów 
charytatywnych, wszędzie tam, gdzie działamy.
Chcemy, by nasze wysiłki pozostawiły trwały, pozytywny ślad na całym 
świecie, a także pomagały zmierzyć się z największymi wyzwaniami 
społecznymi i ekologicznymi.

— Wykształcenie podstawowe i ustawiczne 
dla najmniej uprzywilejowanych, 
— Wczesne kształcenie w dziedzinach ścisłych, 
— Pomoc dla młodych twórców 
oprogramowania

Szkolnictwo
— Ekologia i ochrona przyrody
— Zmiany klimatyczne

Środowisko

— JDRF i badania nad cukrzycą
— American Heart Association

Zdrowie i dobrobyt

Praca społeczna

W Indiach skupiamy się nad lepszą 
dostępnością kształcenia dla dzieci
z nizin społecznych.

Prowadzimy 11 ośrodków szkolnych 
dla ponad 5000 uczniów w całych 
Indiach.

5 000+
uczniów

Noida
4 ośrodki
1 450+ beneficjentów

Gurugram
1 ośrodek
200+ beneficjentów

Nagpur
2 ośrodki
1 000+ beneficjentów

Bengaluru
2 ośrodki
850+ beneficjentów

Hyderabad
2 ośrodki
750+ beneficjentów

Obszary CSR

naszych zysków w Indiach 
trafia na cele charytatywne.2%
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Walka
z COVID-19

Zareagowaliśmy na pandemię, zaczynając od zadbania o bezpieczeństwo naszych 
pracowników i bezproblemową obsługę klientów.
W marcu 2020 r. przenieśliśmy 19 000 pracowników z ponad 30 ośrodków na 
pracę w pełni zdalną, która będzie kontynuowana do chwili, gdy będzie można 
bezpiecznie wrócić do pracy stacjonarnej.
O ile z początku nasza reakcja na COVID-19 skupiona była na utrzymaniu ciągłości 
prowadzonej działalności, błyskawicznie przystąpiliśmy również do pomocy 
niesionej społecznościom żyjącym w otoczeniu naszej działalności.

Przykłady datków lokalnych:
— Pomoc finansowa dla pracowników ratownictwa medycznego na całym świecie
— Argentyński Czerwony Krzyż
— Program stypendialny Cimientos COVID-19, umożliwiający uczniom z nizin 
społecznych dalszą naukę pomimo obostrzeń

$300 000
na pomoc w walce z COVID-19 na całym świecie.

GL Café: Platforma spotkań wirtualnych

Jest to rozwiązanie służące błyskawicznemu angażowaniu, pielęgnowaniu relacji i wspieraniu naszych 
pracowników, m.in. w trybie zebrań z udziałem Zarządu, obwieszczeń, prezentacji technicznych i grup lokalnych.

28 000+
uczestników sesji w 8 językach (od 

szczebla korporacyjnego 
po regionalny)

151
sesji „self-seve” 
pracowników

100+

Jako lider w dziedzinie usług inżynierii produktów cyfrowych, GlobalLogic pomaga klientom projektować i rozwijać innowacyjne produkty, platformy 

i doświadczenia cyfrowe dla współczesnego świata. Dzięki integracji projektowania strategicznego, złożonej inżynierii i specjalistycznej wiedzy 

branżowej, pomagamy klientom tworzyć wizję tego, co jest możliwe, przyspieszając wejście w erę biznesu cyfrowego.
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