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Szanowni Państwo,

naznaczony pandemią rok 2020 poszerzył pole refleksji nad celami biznesu we współczesnym świecie. Poza oczywistymi 
oczekiwaniami odnośnie wyników finansowych w centrum uwagi znalazły się te, których realizacja służy szerszej wspólnocie. 
W 2020 r. w szczególny sposób doświadczyliśmy, jak wiele wątków składa się na politykę odpowiedzialnego biznesu. Codziennie 
zdawaliśmy egzamin z odpowiedzialności wobec pracowników, partnerów biznesowych i lokalnych społeczności. Umacnianie 
poczucia wspólnoty okazało się wygrywającą strategią biznesową i skutecznym orężem wobec niepewności. 

Nasze przekonanie o roli społecznej odpowiedzialności biznesu potwierdziliśmy kontynuując i rozszerzając skalę podejmowa-
nych działań. W ogólnopolskim rankingu odpowiedzialnych firm zajęliśmy 2. miejsce, a nasze inicjatywy zostały wyróżnione 
nagrodami. Otrzymaliśmy między innymi: Srebrny Listek CSR przyznawany przez redakcję „Polityki” najbardziej odpowiedzialnym 
i zaangażowanym społecznie firmom, na Pomorzu zostaliśmy uznani za Najlepszą Firmę Odpowiedzialną Społecznie w rankingu 
TOP 100, „Forbes” uznał ERGO Hestię za Lidera Klimatycznego 2021. Jako jedyna instytucja finansowa w Polsce otrzymaliśmy 
certyfikat EMAS. 

W ramach realizacji strategii Grupy ERGO Hestia do roku 2023 zatytułowanej „Siła Informacji i Wspólnoty”, podejmiemy się reali-
zacji kolejnych zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzmacniając wśród wszystkich interesariuszy poczucie ich znaczenia 
dla otoczenia w mikro- i makroskali.

Tłem prezentacji aktywności ERGO Hestii w obszarze zrównoważonego rozwoju w 2020 r. jest Park Hestii, stworzony ponad 5 
lat temu, na kilku hektarach nieużytków, z myślą o odpoczynku i rekreacji w przyjaźnie zaprojekowanej przestrzeni. Dbałość 
o podnoszenie estetyki codziennego otoczenia, od lat wpisana w strategię ERGO Hestii, stała się inwestycją w społeczne zdrowie 
i bezpieczeństwo w warunkach zagrożenia.

Zapraszam do zapoznania się z efektami naszych działań. Ten refleksyjny spacer po Parku Hestii może stanowić inspirację do 
rozmów o jutrze.
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#parkhestii
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900 000 zapracowanych pszczół i chwilowo mniej zapracowani  
ludzie. Teren trzech boisk do piłki nożnej i plenerowa galeria rzeźb. 
Obok młodych artystów, tysiącami roślin wystawia się natura.  
Platany rozpoczynają trwające dwa tysiące lat życie. 
A człowiek może narodzić się na nowo… 

Park Hestii



Tabela 1. Wskaźniki dla ERGO Hestii za lata 2019–2020 wyliczone wg metodologii Barometru wpływu 

1 Spadek jest wynikiem przejścia na szkolenia online, które są krótsze od tradycyjnych szkoleń.
2 Spadek jest wynikiem redukcji spotkań w związku z pandemią COVID-19.
3 Wskaźnik fluktuacji został wyliczony wg wzoru: liczba pracowników, którzy w danym roku rozwiązali umowę o pracę lub o współpracy, jednostronnie lub za porozumiem stron  
  w stosunku do liczby pracowników.

ERGO Hestia popiera i propaguje globalne cele określone przez ONZ na lata 
2015–2030 w ramach „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. 

ERGO Hestia została partnerem „Kampanii 17 Celów 2019: Wspólne Działania”, której Patronat Honorowy sprawuje Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. Celem kampanii jest zachęcenie firm do realizacji jak największej liczby pomysłów i inicjatyw w kwe-
stii Agendy 2030 ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach kampanii, we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym, 
został opracowany Barometr Wpływu. Jest to narzędzie pozwalające wyliczyć wkład firmy w realizację Agendy 2030, które powstało 
jako efekt szerokich konsultacji eksperckich, również z ERGO Hestią. 

Wkład Grupy ERGO Hestia w realizację Agendy 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 Nr 

wskaźnika Nazwa wskaźnika 2019 2020 Zmiana

Cel 3 Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

3.1 Średnie wydatki na zdrowie pracownika 1 133 zł 1 030 zł -9%

Cel 4 Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

4.1 Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika 29,74 12,9 -56%1 

4.2 Liczba uczniów i studentów objętych wsparciem edukacyjnym 
w stosunku do liczby pracowników 6,7% 1,83% -5,87 p.p.

4.3 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie zrównoważonego 
rozwoju 100% 100% Bez zmian

4.4 Odsetek pracowników zaangażowanych w inicjatywy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 25% 28% +3 p.p.

4.5 Liczba osób objętych edukacją na temat zrównoważonego rozwoju 
w stosunku do liczby pracowników 37% 8,9% -28 p.p.2 

Cel 5 Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet

5.1 Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych 53% 51% -2 p.p.

5.4
Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania 
mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, przemocy lub dyskrymi-
nacji

100% 100% Bez zmian

Cel 8 Promować trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla 
wszystkich ludzi

8.2 Odsetek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 100% 100% Bez zmian

8.5 Fluktuacja pracowników3 10% 6% -4 p.p.

8.6 Odsetek osób z niepełnosprawnościami wśród pracowników 2,6% 3% +0,4 p.p.

Cel 12 Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

12.1 Efektywność materiałowa (t/pracownika Centrali) 668 306 -54%

12.2 Efektywność energetyczna (MWh/pracownika Centrali) 606 546,44 -9%

12.3 Udział wykorzystywanej energii ze źródeł odnawialnych 63% 59% -4 p.p.

12.4 Emisja gazów cieplarnianych (Scope 1) 1 963 t CO2 1 363 t CO2 -31%

12.5 Efektywność wodna (m3/pracownika Centrali) 960,4 528,66 -45%

12.6 Odsetek odpadów poddanych recyklingowi lub ponownemu  
wykorzystaniu 43% 41% -2 p.p.

kampania17celow.pl/barometrwplywu/
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Wartość dodana i wpływ na otoczenie wywierany przez Grupę ERGO Hestia w 2020 r.

Wartość dla klientów

Wartość dla pracowników

Wartość dla partnerów

Wpływ społeczny i środowiskowy

Wpływ ekonomiczno-społeczny 
oraz partnerstwa

najbardziej rekomendowaną firmą  
wśród największych ubezpieczycieli  
w Polsce (Wskaźnik NPS: 20,7)

69 019 uprawnionych partnerów  
ubezpieczeniowych do sprzedaży  
produktów ERGO Hestii

65% pracowników ogółem i  
51% kadry menedżerskiej Grupy ERGO Hestia to kobiety

100% pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

1,89 mld zł wypłaconej prowizji dla pośredników  
ubezpieczeniowych

334 mln zł z tytułu wypłaty dla kontrahentów

1 209 t CO2 mniej w atmosferze w stosunku do 2019 r.  
(emisja CO2 Scope 1 i 2)

100 000 zł nagrody ufundowanej w konkursie EKO Hestia SPA

Od 6 lat firma rekompensuje nieuniknioną emisję dwutlenku 
węgla poprzez zakup certyfikatów (carbon offset)

Jesteśmy członkami inicjatyw i projektów na rzecz  
zrównoważonego rozwoju przy współpracy  
z UN Global Compact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  
Climate Leadership, UNEP-Grid Warszawa 

Blisko 8 000 miejsc pracy  
wygenerowanych w polskiej gospodarce

0,41% to wskaźnik reklamacji ERGO Hestii

3,6 mld zł brutto wypłaconych świadczeń i odszkodowań

8 dni to średni czas poświęcony na wyjaśnianie sprawy  
przez Rzecznika Klienta

3 dni – tyle wynosił średni czas rozliczenia faktur prowizyjnych 
pośredników

85% faktur od kontrahentów zostało zapłaconych w ciągu 5 dni

ok. 298 mln zł podatków  
odprowadzonych do budżetu 
państwa 

99% naszych dostawców  
jest z Polski

Ponad 50% przypadków likwidacji szkód komunikacyjnych 
i 75% szkód majątkowych odbyło się bez kontaktu osobistego 
poszkodowanego i ERGO Hestii

Produkty i usługi ubezpieczeniowe na rzecz ochrony klimatu

2 dni to średni czas poświęcony 
przez Rzecznika Agenta na  
wyjaśnianie sprawy

8 274 bezpośrednich beneficjentów 
działań podejmowanych w ramach 
wolontariatu pracowniczego

305 młodych twórców biorących 
udział w konkursie Artystyczna Podróż 
Hestii

1 374 zaangażowanych pracowników  
w projektach wolontariackich

Blisko 10 mld zł ulokowanych w polskich obligacjach i innych  
papierach wartościowych wspierających finanse kraju

Generujemy średnio 2 razy większą wartość dodaną (PKB)  
na 1 zatrudnionego aniżeli przeciętnie przedsiębiorstwo w Polsce

Ponad 1,3 mld zł wykreowanej wartości dodanej całkowitej

Ponad 400 osób z niepełnosprawnościami,  
które usamodzielniły się, znalazły pracę, przeszkoliły się  
dzięki wsparciu Fundacji Integralia

136 poszkodowanych objętych opieką CPOP, tj. w programach  
rehabilitacji i terapii finansowanych przez Towarzystwa  
Ubezpieczeń

15,9 t CO2 mniej w atmosferze dzięki projektowi  
„Rower na zawsze”

96% pracowników zadowolonych lub bardzo zadowolonych  
w badaniu satysfakcji w ramach działań zrealizowanych  
podczas pandemii

10 programów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników

2,8 mln zł  
wydatków na zdrowie pracowników

Nagroda specjalna  
Friendly Workplace 2020

GRI 102-15
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O nas

Realizujemy Cele 
Zrównoważonego 
Rozwoju

Jesteśmy największym, powstałym w warunkach rynkowej gospodarki, towarzystwem ubezpieczeń w Polsce. Obsługujemy trzy miliony klien-
tów indywidualnych oraz blisko pół miliona mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych firm w ramach segmentu korporacyjnego.

Klienci korporacyjni: Klienci indywidualni:

obsługujemy 85% spółek notowanych 
w indeksie WIG20 oraz blisko 500 000 
firm i przedsiębiorstw w Polsce

2. miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii generalnej oraz 1. miejsce wśród 
ubezpieczycieli – ERGO Hestia staje się najbardziej odpowiedzialnym ubezpieczycielem w Polsce

Nagroda TOP 100 Pomorza w kategorii Najlepsza firma Odpowiedzialna  
Społecznie przyznana w konkursie „Dziennika Bałtyckiego”

Srebrny Listek CSR Polityki
Dodatkowo rozwiązanie IoT (Internet of Things) dla klientów korporacyjnych zostaje wyróżnio-
ne jako inspiracja w zakresie ochrony środowiska w kat. inicjatyw wspierających realizację 17 
Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Nagroda Stena Circular Economy Award – Najlepsza inicjatywa w kategorii promocji 
idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Nagroda „Friendly Workplace 2020” przyznana przez redakcję „Marka Pracodawcy”

Godło Gwiazda Jakości Obsługi przyznana przez Polski Program Jakości Obsługi 

Nagroda Dobroczyńca Roku w kategorii Ekologia za wieloletnie organizowanie konkursu EKO 
HESTIA SPA, który promuje rozwiązania ekologiczne gmin uzdrowiskowych oraz wyróżnienie za 
prowadzone działania społeczne, a w szczególności za prowadzenie Fundacji Integralia, poprzez 
którą wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, a także za prowadzenie Fundacji Artystyczna 
Podróż Hestii – w ramach której wspieramy studentów kierunków artystycznych

Nagroda Etyczna firma 2020 przyznana przez „Puls Biznesu”

Od początku naszej działalności wyznaczamy trendy w polskiej branży ubezpieczeń. Byliśmy pierwszą firmą ubezpieczeniową w Polsce, która 
w 1999 r. powołała spółkę inżynierską specjalizującą się w zarządzaniu ryzykiem (Hestia Loss Control Sp. z o.o.), a w 2015 i 2017 r. jako pierwsi 
powołaliśmy Rzecznika Klienta oraz Rzecznika Agenta. To my – jako pierwsi w Polsce – uruchomiliśmy platformę internetową pod adresem 
www.hestia.pl w 1996 r. i wprowadziliśmy system sprzedaży online w 2009 r. Dziś jesteśmy jednym z liderów w obszarze innowacyjności, która 
jest integralną częścią naszej strategii biznesowej.
Dodatkowo STU ERGO Hestia SA jest fundatorem dwóch fundacji: Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełno-
sprawnych Integralia oraz Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. 

Nagrody specjalne

1.1 
Kim jesteśmy, nasza strategia i plany na przyszłość

GRI 102-1 GRI 102-4GRI 102-2 GRI 102-5GRI 102-3 GRI 102-6 GRI 102-7

obsługujemy blisko 3 miliony Polaków85% 3

Zrównoważony 
Rozwój

HR

Obsługa 
Klienta

Etyka 
w biznesie

Promocja ekologii 
i zaangażowanie 
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Forma własności, struktura prawna i zarządcza

Grupę ERGO Hestia tworzy sześć spółek i dwie fundacje:

ERGO International AG, będący częścią Munich Re, jednego z największych reasekuratorów na świecie, jest właścicielem 100% udziałów w ERGO 
Hestii. Nasza główna siedziba mieści się w Sopocie przy ulicy Hestii 1. Prowadzimy działalność ubezpieczeniową na terenie Polski pod nazwą 
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA oraz Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Nie posiadamy 
oddziałów za granicą, natomiast notyfikowaliśmy organowi nadzoru możliwość wykonywania działalności ubezpieczeniowej w inny sposób 
niż przez oddział w Polsce (w Unii Europejskiej). Działalność ta stanowi nieistotną część naszego portfela.

Organami zarządczymi Spółek STU ERGO Hestia SA oraz STU na Życie ERGO Hestia SA są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. 
W Spółkach powołano również Komitet ds. Audytu oraz Komisję ds. Finansowych.

STU ERGO Hestia SA

Rada Nadzorcza
Heiko Stüber, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Kostrzewa, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Oliver Willmes, Członek Rady Nadzorczej

Deniss Sazonovs, Członek Rady Nadzorczej

Janusz Reiter, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

STU na Życie ERGO Hestia SA

Rada Nadzorcza
Heiko Stüber, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Maximilian Happacher, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Oliver Willmes, Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Kostrzewa, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Janusz Reiter, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

STD Marina

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń 
ERGO Hestia SA (Polska)

Centrum Pomocy 
Osobom
Poszkodowanym 
Sp. z o.o.

Hestia Loss
Control Sp. z o.o.

Sopockie
Towarzystwo
Doradcze
Sp. z o.o.

Marina Sp. z o.o. Fundacja Artystyczna
Podróż Hestii

Fundacja Grupy 
ERGO Hestia na rzecz 
integracji zawodowej 
osób niepełnosprawnych 
Integralia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ERGO Hestia SA (Polska)

International AG

100% fundator

100%100%

Skład Zarządu STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA

Piotr Maria Śliwicki 
Prezes Zarządu

• Kierowanie pracami Zarządu
• Ochrona prawna interesów Grupy ERGO Hestia
• Monitorowanie systemu audytu wewnętrznego
• Nadzór nad funkcją likwidacji szkód i obsługi skarg
• Nadzór nad polityką pracowniczą
• Zarządzanie detalicznymi liniami biznesu i segmentami klientów 
• Kształtowanie polityki CSR Grupy ERGO Hestia

Grzegorz Szatkowski
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Organizacyjnych

• Zarzadzanie finansami i majątkiem Grupy ERGO Hestia
• Zarządzanie ryzykiem
• Nadzór nad funkcją aktuarialną
• Bezpieczeństwo danych

Adam Roman
Członek Zarządu ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych

• Zarządzanie korporacyjnymi klientami i liniami biznesu
• Strategia ERGO Hestii w zakresie reasekuracji
• Strategia lokacyjna

Justyna Wajs
Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Technologii

• Zarządzanie sprzedażą produktów i usług Grupy ERGO Hestia
• Zarządzanie system IT i rozwojem technologicznym firmy
• Nadzór nad obszarem Zrównoważonego Rozwoju

GRI 102-18 GRI 102-5
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Nasze ubezpieczenia oferowane są pod czterema markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl i You Can Drive.

ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Od 30 lat pozostaje wiarygod-
nym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Rocznie zapewnia ochronę zarówno 
ponad 3 milionom klientów indywidualnych, jak i kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.
Marka ERGO Hestia oferuje kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i życiowe dla klientów indywidualnych i korpo-
racyjnych.

Solidny rozwój i bardzo dobre wyniki finansowe, dzięki którym wygenerowaliśmy jeszcze większą wartość dla akcjonariuszy, pracowników, 
klientów, partnerów biznesowych i pozostałych naszych interesariuszy, mają źródło w konsekwentnej realizacji strategii „Siła Informacji i Siła 
Wspólnoty” na lata 2018–2020.

Filarami tej strategii była synergia dwóch elementów: 

• Siły Informacji – obszaru twardych danych, liczb i informacji zasilających decyzje, który wskazuje na potencjał analityczny 
i zasobów informacyjnych Spółki 

• Siły Wspólnoty – obszaru związanego z człowiekiem, z siłą jego zaangażowania, relacji z pośrednikiem i relacji w pracy,  
który wskazuje na potencjał kompetencji pracowników z ich motywacją i zaangażowaniem.

Zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju zostało ujęte jako integralna część Strategii biznesowej Grupy ERGO Hestia na lata 2018–
2020 „Siła Informacji i Wspólnoty” i było wdrażane w poszczególnych obszarach naszej działalności. Naszym trwałym zobowiązaniem jest 
działanie zgodnie z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Kartą Różnorodności, Wytycz-
nymi ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz 10 zasadami United Nations Global Compact. 
Priorytetem w 2020 r. było:

• zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników i niezbędnego dla nich wsparcia w każdej sytuacji;

• utrzymanie najwyższej jakości obsługi klientów, nawet podczas dynamicznych zmian niezależnych od nas;

• prowadzenie etycznej sprzedaży poprzez sieć partnerów biznesowych przy jednoczesnym, szybkim i sprawnym dostarczeniu 
im narzędzi do e-sprzedaży;

• konsekwentne realizowanie założeń z obszaru polityki środowiskowej, w tym uzyskanie certyfikatów ISO 14001:2015 oraz 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) potwierdzającego jakość wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego oraz 
dołączenie do programu Climate Leadership zobowiązującego do redukcji emisji dwutlenku węgla i wprowadzenia długofalo-
wej polityki klimatycznej;

Marki

Strategia „Siła Informacji i Siła Wspólnoty” 2018–2020
GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Marka MTU oferuje proste i zryczałtowane ubezpieczenia komunikacyjne i mienia w konkurencyjnej cenie, 
skierowane do klienta indywidualnego.

mtu24.pl to nowoczesna forma sprzedaży, co oznacza dla naszych klientów wszelkie dostępne opcje zakupu ubez-
pieczeń przez telefon i Internet. Czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń innych marek ERGO Hestii, umożliwiamy 
naszym klientom dopasowanie ubezpieczenia do ich oczekiwań i potrzeb.

You Can Drive to marka Grupy ERGO Hestia, dedykowana internetowej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest 
to wyjątkowa i jedyna na rynku oferta produktów ubezpieczeniowych stworzonych specjalnie dla ludzi młodych – 
osób poniżej 30. roku życia. 
W You Can Drive dbamy, aby oferta była optymalna pod każdym względem. Dzięki temu klient zyskuje komfort i po-
czucie bezpieczeństwa za rozsądną cenę.

Strategia biznesowa Grupy ERGO Hestia na lata 2018–2020 
„Siła Informacji i Siła Wspólnoty” 

• utrzymanie i dopasowanie realizacji projektów społecznych i środowiskowych do warunków pandemii. Programy społeczne 
realizujemy m.in. za pośrednictwem Fundacji Integralia, Fundacji Artystyczna Podróż Hestii i Centrum Pomocy Osobom Poszko-
dowanym. Nadzór nad kształtowaniem i realizacją strategii z zakresu zrównoważonego rozwoju sprawują Prezes Zarządu oraz 
Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Technologii.

Prowadzone przez nas działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są wysoko ocenianie przez rynek i interesariuszy:

• W Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2020 – organizowanym przez Koźmiński Business Hub, Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
oraz firmę Deloitte, zajęliśmy 2. miejsce w klasyfikacji generalnej i staliśmy się najbardziej odpowiedzialnym ubezpieczycie-
lem w kraju.

• W czerwcu 2020 r. redakcja tygodnika „Polityka” wraz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte przyznała ERGO 
Hestii Srebrny Listek CSR, a nasza inicjatywa IoT (Internet of Things) została wyróżniona i wskazana jako inspiracja dla innych 
firm w zakresie ochrony środowiska w kategorii inicjatyw wspierających realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

• Otrzymaliśmy statuetkę TOP 100 Pomorza w kategorii Najlepsza firma Odpowiedzialna Społecznie „Dziennika Bałtyckiego” 
przyznawaną przez kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele największych pomorskich organizacji przedsiębiorców,  
izb przemysłowych, parków technologicznych, związków branżowych i środowiska naukowego.

• Otrzymaliśmy tytuł „Etyczna firma 2020” w konkursie najbardziej etycznych firm w Polsce zorganizowany przez „Puls Biznesu”.

Uwzględniając unikatowy model kultury organizacyjnej Grupy, najważniejszym zobowiązaniem ERGO Hestii pozostaje Najwyższy Standard 
Ochrony, jaki zapewniamy wszystkim klientom i partnerom biznesowym. 
Poniżej przedstawiamy podsumowanie trzyletniej strategii Siła Informacji i Siła Wspólnoty.

• 1,036 mld PLN skumulowanego wyniku netto
• 2. miejsce wśród ubezpieczycieli majątkowych
• Współczynnik wypłacalności > 200% SR
• Zwrot kapitału > 12% ROE

• 15% w ilości klientów korporacyjnych
• 500 tys. więcej klientów detalicznych
• Wzrost wartości składki ubezpieczeń na życie do 358 mln PLN
• 811 nowych umów agencyjnych
• 378 nowych punktów dostępu

• 120 uczestników ERGO Explorers: transfer wiedzy do oddziałów w krajach bałtyckich
• Rekordowa liczba 600 uczestników w programach rozwojowych
• Bezpieczne miejsce pracy oferujące niezbędne wsparcie

Siła informacji
Ekspertyza, fachowość, kompetencje, wiedza:

• Hestia Corporate Solutions
• Pricing
• Hestia Biznes
• Produkty Biometryczne
• Wykorzystanie sieci majątkowej do 

sprzedaży życiowej

Siła wspólnoty
Zaangażowanie, motywacja, relacje:

• Certyfikat iPunkt
• Badanie zaangażowania ERGO
• Najlepszy Pracodawca
• TOP 3 w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Wyniki

Rozwój

Filary strategii

Kapitał ludzki

Wartości
i zaangażowanie

społeczne
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CELE BIZNESOWE 
Strategia rozwoju zakłada utrzymanie przez nas drugiej pozycji 
na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych, osiągnięcie w latach 
2021–2023 skumulowanego wyniku netto na poziomie 1,1 mld zł  
i uzyskania stopy zwrotu z kapitału przekraczającą 12% w 2023 r.  
Ponadto mamy ambicję, aby współczynnik wypłacalności  
przekroczył 200%. 

Odpowiedzialny i nowoczesny biznes

Kreujemy społeczną i ekonomiczną wartość dodaną

FILARY STRATEGII  
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Cele wymienione w filarach strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Grupy ERGO Hestia na kolejne lata są zgodne z 17 celami zrówno-
ważonego rozwoju ONZ.

Obydwa obszary – Siła Informacji i Siła Wspólnoty – pozostają filarami strategii ERGO Hestia na kolejne lata. 

Nasze plany na przyszłość

Nowa strategia Zrównoważonego Rozwoju jest powiązaną ze strategią biznesową i uwzględnia 7 obszarów działalności. Zawiera ona 
także mierniki sukcesu i KPI w każdym obszarze w celu zwiększenia pozytywnego wpływu firmy na realizację Agendy na rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju 2030. 

W ramach celów społecznych i mając na uwadze zmianę warunków, w jakich dzieci i młodzież funkcjonowały w 2020 r. z powodu pan-
demii COVID-19, postanowiliśmy wraz z Fundacją im. Wisławy Szymborskiej rozszerzyć swoje zaangażowanie społeczne i powołaliśmy 
program Literacka Podróż Hestii, który będzie nagradzać najlepszych autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Stawiamy na
odpowiedzialną
sprzedaż i najwyższy
standard ochrony

Inwestujemy
w rozwój
i zaangażowanie
pracowników

Stawiamy na
partnerstwo
i współdziałanie
w biznesie

Łagodzimy skutki
zmian klimatu
i wspieramy
transformację

Kształtujemy
pozytywny wpływ
społeczny

Prowadzimy dialog,
dzielimy się wiedzą
i komunikujemy, to co
ważne

Nasza odpowiedzialność
dotyczy działań związa-
nych z odpowiedzialną 
sprzedażą, podnoszeniem
świadomości ryzyka oraz
sposobem, w jaki bu-
dujemy zaufanie naszej 
marki wśród obecnych 
i przyszłych klientów

Nasza odpowiedzialność
dotyczy działań związa-
nych z różnorodnością, 
troską o zdrowie oraz cią-
głym rozwojem naszych
pracowników

Nasza odpowiedzialność 
dotyczy działań związa-
nych z odpowiedzialnym 
partnerstwem oraz za-
pewnieniem dostępu do
wiedzy w codziennej 
współpracy z agentami 
i brokerami, a także dzia-
łań związanych z funkcjo-
nowaniem podmiotów
współpracujących w ca-
łym łańcuchu dostaw 
zgodne z zasadami 
społecznej odpowiedzial-
ności na każdym etapie 
produkcji, dystrybucji,
konsumpcji produktów 
i usług

Nasza odpowiedzialność
dotyczy działań związa-
nych z troską o środo-
wisko naturalne oraz 
edukacją w zakresie prze-
ciwdziałania zmianom
klimatycznym

Nasza odpowiedzialność
dotyczy działań związa-
nych z pomocą ofiarom 
wypadków, włączeniem 
społecznym, promocją 
kultury oraz integracją
i edukacją społeczności
lokalnych w miejscach, 
gdzie prowadzimy nasz 
biznes

Nasza odpowiedzialność
dotyczy działań związa-
nych z prowadzeniem
regularnego dialogu z in-
teresariuszami oraz etyką 
działań komunikacyjnych 
na każdym poziomie 
współpracy biznesowej

Tabela 2. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności 

2019 2020 Zmiana

Wskaźnik fluktuacji pracowników4 13% 10% -3 p.p.

Udział kobiet w kadrze kierowniczej 53% 51% -2 p.p.

Udział osób z niepełnosprawnością wśród pracowników 2,6% 3% +0,4 p.p.

Emisje CO2 (Scope 1 + 2) 8 261 086 kg 7 051 944 kg -15%

Zużycie wody (m3) 18 843 10 827 -43%

Zużycie papieru (t) 319 207 -34%

Liczba kluczowych dostawców ratyfikująca
Kodeks postępowania dostawców i wykonawców

100% 100% -

Uczestniczymy w kształtowaniu otoczenia społeczno-gospodarczego lokalnie i w Polsce, inicjujemy programy, chcemy poszerzać naszą wie-
dzę i  podejście zarządcze do kwestii zrównoważonego rozwoju. Dlatego w  2020 r. byliśmy członkiem w  następujących stowarzyszeniach 
i organizacjach:

• Konfederacja Lewiatan

• Gdański Klub Biznesu

• Związek Dealerów Samochodów

• Sieć Pozarynkowych Instytucji Rynku Pracy

• Polska Izba Ubezpieczeń

• International Network of Insurance

• Hartford Steam Boiler na Europę Środkową

W tym organizacje promujące zrównoważony rozwój:

• Forum Odpowiedzialnego Biznesu

• UN Global Compact

• UNEP-Grid Warszawa

Grupa ERGO Hestia nie finansowała działalności partii politycznych.

Partnerstwa oraz inicjatywy
GRI 102-12

GRI 415-1

GRI 102-13

1.2 
Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

4 Wskaźnik fluktuacji pracowników wg wskaźnika GRID, tj. liczony na podstawie wzoru: liczba odejść w stosunku do liczby pracowników.
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Zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem czynników klimatycznych
W Grupie Munich Re i w należącej do niej Grupie ERGO, której częścią jest ERGO Hestia, wdrożony jest spójny system zarządzania ryzykiem. Na 
poziomie Grupy Munich Re ustalane są ogólne standardy. Spółki przyjmują lokalne procedury i procesy, dopasowując je zarówno do wymagań 
grupowych, jak i lokalnych wymogów regulacyjnych i specyfiki danego rynku. 

Wdrożyliśmy proces własnej oceny ryzyka i wypłacalności o nazwie ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Proces ten zarządzany jest 
przez Dyrektora Biura Ryzyka. ORSA jest procesem ciągłym, w którym uczestniczą Zarząd i osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy 
oceny ryzyka. Otrzymują oni cykliczne raporty z monitoringu, identyfikacji i raportowania ryzyk oraz biorą udział w kwartalnych posiedzeniach 
Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem, Komitetu Ryzyka Katastroficznego oraz Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.
Nasz system zarządzania ryzykiem w ERGO Hestii wygląda następująco:

W 2020 r. do kategorii ryzyk dodaliśmy ryzyko klimatyczne. W jego ramach wyróżniamy: ryzyko fizyczne (physical risk) oraz ryzyko przejścia 
związane z transformacją do gospodarki niskoemisyjnej (transition risk). Podobnie jak w przypadku pozostałych ryzyk, zmiany klimatu stano-
wią jeden z aspektów uwzględnianych w zarządzaniu ryzykami poszczególnych kategorii.

W 2020 r. pomimo zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19, zapewniliśmy ciągłość realizowanych przez nas procesów biznesowych i bez-
pieczeństwo zaangażowanych w nie pracowników. Pandemia nie wpłynęła istotnie na profil ryzyka Grupy ERGO Hestia.

Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest Dyrektor Biura 
Ryzyka, który podlega Wiceprezesowi ds. Finansowych i Orga-
nizacyjnych Grupy ERGO Hestia. Dyrektor Biura Ryzyka przed-
stawia Zarządowi sprawozdania okresowe i ad hoc z zakresu 
zarządzania ryzykiem oraz doradza i monitoruje efektywność 
systemu zarządzania ERGO Hestii.

Kategorie ryzyka w Grupie ERGO Hestia:

• Ryzyko reputacyjne

• Ryzyko płynności

• Ryzyko kredytowe

• Ryzyko aktuarialne

• Ryzyko strategiczne

• Ryzyko operacyjne

• Ryzyko rynkowe

• Ryzyko klimatyczne

1.3 
Etyka i zarządzanie ryzykami
GRI 102-11 GRI 102-15 GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

ryzyko

bieżące zarządzanie ryzykiem
w procesach, produktach, systemach

I LINIA
OBRONY

działalność
operacyjna

II LINIA
OBRONY

zarządzanie ryzykiem
zgodność aktuariat

III LINIA
OBRONY

audyt
wewnętrzny

monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem,
doradztwo, opracowanie praktyk zarządzania ryzykiem

dostarczanie raportów i analiz

niezależna ocena
procesu zarządzania ryzykiem

Wdrożyliśmy system zarządzania etyką i przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji, na który składają się:

• Kodeks Etyczny

• Kodeks postępowania dla pracowników

• Procedury, polityki i zasady dotyczące właściwego postępowania

• System szkoleń z zakresu etyki i przeciwdziałania nadużyciom w formie e-learningu

• Platforma do zgłaszania (w sposób anonimowy) naruszeń etycznych i podejrzeń o takie naruszenia

• Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

• Polityka kartelowa, czyli wytyczne w zakresie właściwego postępowania w ramach przestrzegania przepisów antymonopolo-
wych oraz przepisów o ochronie konkurencji

• Polityka przyjmowania i wręczania prezentów

• Program Compliance zapewniający zgodność firmy ze wszystkimi wymogami prawymi i rynkowymi

Dokumenty te są dostępne dla każdego pracownika w naszym intranecie, stanowią podstawę wielu dokumentów i procedur, a ich elementy 
są również obecne w kryteriach i informacjach skierowanych do interesariuszy zewnętrznych, takich jak np. dostawców. 
W 2020 r. nie odnotowano przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji lub praktyk monopolistycznych.

Od 2008 r. w ERGO Hestii funkcjonuje system zgłaszania podejrzeń nieprawidłowości (tzw. Whistleblowing), który umożliwia pracownikom 
anonimowe lub imienne przekazanie informacji o podejrzewanych, zaobserwowanych lub doświadczonych niezgodnościach z Kodeksem Etyki 
firmy. Podejrzenia i zgłoszenia można przekazywać telefonicznie, SMS-em lub e-mailowo. System zapewnia pełną ochronę danych osobowych 
zgłaszającego.

90% naszych kluczowych dostawców podpisało Kodeks postępowania dostawców i wykonawców, który uwzględnia zapisy dotyczące praw 
człowieka.

Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie ze znajomości za-
sad ujętych w „Kodeksie postępowania dla pracowników ERGO 
Hestii”. Szkolenie jest powtarzane co dwa lata, a każdy nowo 
przyjęty pracownik firmy również je obowiązkowo przechodzi. 
W 2020 r. z uwagi na pandemię COVID-19, wprowadziliśmy 
nową formułę szkoleń – online oraz nowe szkolenie: „Program 
antykorupcyjny w ERGO Hestii”, który kompleksowo przedsta-
wia kwestie antykorupcyjne w ERGO Hestii. Szkolenie to jest 
powtarzane cyklicznie i zostało skierowane do konkretnej grupy 
pracowników, którzy są wystawiani na takie ryzyko.

Przeszkoleni w 2020 r. z Kodeksu Etycznego 
 i przeciwdziałania korupcji 

GRI 102-16

GRI 205-2

GRI 412-3GRI 412-2

GRI 205-3GRI 102-17 GRI 205-2 GRI 206-1

Biuro Ryzyka i Obszar Zgodności 
w Biurze Zarządu 

są jednostkami odpowiedzialnymi za wdrożenie,  
monitorowanie i aktualizację polityk regulujących kwestie prze-
ciwdziałania korupcji w ERGO Hestii. Raportowanie odbywa się 

niezwłocznie po identyfikacji zdarzenia. 

Oficer ds. Zwalczania Nadużyć
jest osobą odpowiedzialną za zwalczanie nadużyć.  

Wraz ze swoim zespołem zajmuje się prowadzeniem postępowań 
wyjaśniających w sprawach dotyczących tego obszaru. 

Oficer oraz jego zespół działają w strukturach  
Biura Audytu Wewnętrznego. 

Pracownicy przeszkoleni w 2020 r.  
z Kodeksu Etyki i przeciwdziałania korupcji 

100%
2322
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Grupa interesariuszy Sposób zaangażowania

Pracownicy

Agenci i brokerzy

Klienci

Dostawcy i podwykonawcy

Instytucje publiczne, 
organizacje pozarządowe, 
instytucje ochrony środowiska

Dziennikarze

• Spotkania wewnętrzne

• Rozmowy roczne, kwartalne

• Intranet, newsletter, wideo

• Akcje angażujące i poszerzające wiedzę o firmie

• Udział w sesjach dialogowych

• Coroczne i bieżące spotkania z agentami i brokerami

• Kontakt przez komunikatory i chaty

• Ankiety satysfakcji i opinii

• Rzecznik Agenta

• Regularne szkolenia dla agentów

• Bieżące wsparcie agentów

• Udział w sesjach dialogowych

• Bieżący kontakt w ciągu roku

• Egzekwowanie zapisów ujętych w Kodeksie postępowania dostawców i podwykonawców 
współpracujących z ERGO Hestia

• Udział w sesjach dialogowych

• Kontakt z biurem prasowym ERGO Hestii

• Strona internetowa i profile firmy w mediach społecznościowych

• Udział w konferencjach prasowych i wydarzeniach organizowanych przez ERGO Hestię

• Udział w sesjach dialogowych

• Współpraca z Polską Izbą Ubezpieczeń

• Bieżący kontakt i współpraca przy projektach CSR

• Udział w sesjach dialogowych

• Strona internetowa poszczególnych marek

• Profile marek ubezpieczeniowych w mediach społecznościowych

• Obsługa reklamacji

• Udział w sesjach dialogowych

• Rzecznik Klienta

1.4 Nasi interesariusze i ważne dla nich tematy
GRI 102-40 GRI 102-42 GRI 102-43 GRI 102-44

Tematy poruszane przez interesariuszy

• Benefity, komfort w pracy, szkolenia i możliwości rozwoju

• Działania ERGO Hestii w ramach zrównoważonego rozwoju

• Wolontariat pracowniczy

• Kultura organizacyjna firmy

• Budowanie zaufania klientów

• Edukacja i promocja nt. zrównoważonego rozwoju i proekologicznych produktów

• Różnorodność obsługiwanych klientów (osoby starsze, z niepełnosprawnością lub obcojęzyczne)

• Edukacja nt. nowych technologii

• Wspomaganie dostawców w realizacji celów CSR

• Wpływ działalności dostawców na środowisko i społeczeństwo

• Redukcja emisji CO2

• Współpraca przy projektach CSR

• Działania ERGO Hestii w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej

• Promocja dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą

• Przejrzystość komunikacji zewnętrznej

• Przeciwdziałanie misselingowi

• Istotność produktów i usług wspierających środowisko i redukujących zmiany klimatu

• Transformacja w kierunku zero-emisyjności

• Proaktywność w inicjowaniu autorskich projektów międzysektorowych

• Wskaźniki ESG w ocenie ryzyka i inwestycji

• Prośrodowiskowe produkty i usługi

• Przejrzystość działalności i komunikacji ERGO Hestii w kwestiach CSR

• Jakość i standard świadczonych usług

• Przeciwdziałanie misselingowi

Tabela 3. Interesariusze Grupy ERGO Hestia i ważne dla nich tematy
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Powstaliśmy jako Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Hestia w 1991 r., 
zatrudniając kilkanaście osób. W 2008 r. ERGO AG stało się naszym  
inwestorem strategicznym, zmieniając nazwę firmy na ERGO Hestia, 
a dzisiaj, według rankingów, jesteśmy drugą co do wielkości firmą  
ubezpieczeniową w Polsce!

1.5 
Jesteśmy z Wami już 30 lat! 

1991

2001

Tabela 4. Kluczowe dane 
od początku naszej działalności

Liczba pracowników

Liczba klientów indywidualnych

Liczba klientów korporacyjnych

Składka przypisana brutto

Odszkodowania i świadczenia wypłacane brutto

Wynik finansowy netto

Łączna kwota wpłacona do budżetu Polski

20

brak danych

brak danych

942 000 zł

1 100 000 zł

-2 617 400 zł

brak danych

940

128 000

55 000

816 000 000 zł

449 056 200 zł

4 055 000 zł

147 000 zł

Wprowadzenie projektu Punkty Oznakowane ma na celu pojawienie się w miastach, w których nie posiadamy jeszcze naszego 
Punktu Sprzedaży. Dzięki tym działaniom jesteśmy w stanie zbliżyć multiagentów do naszej firmy, a naszym klientom ułatwić 
dostęp do ERGO Hestii. Kolejnym bardzo silnym efektem tego projektu jest budowanie rozpoznawalności marki w miejscach, gdzie 
jeszcze nie byliśmy obecni jako firma. Nasz plan na 30-lecie firmy to otwarcie w jubileuszowym roku 30 takich placówek!

DOBRA PRAKTYKA

2011

2020

2 500

2 500 000

300 000

4 193 986 000 zł

1 790 445 000 zł

157 171 000 zł

76 810 341 zł

2 731

3 000 000

500 000

6 883 668 326 zł

3 599 252 853 zł

328 459 567 zł

297 962 468 zł
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Wpływ bezpośredni 
wynika z bezpośredniej 
działalności 
Grupy ERGO Hestia.

Wartość dodana: 685 mln zł
Zatrudnienie: 2 731
Wynagrodzenia: 250 mln zł
Wzbudzona produkcja: 538 mln zł

Wartość dodana: 539 mln zł
Zatrudnienie: 4 363
Wynagrodzenia: 270 mln zł
Wzbudzona produkcja: 2 365 mln 

Wartość dodana: 106 mln zł
Zatrudnienie: 862 
Wynagrodzenia: 53 mln zł
Wzbudzona produkcja: 467 mln zł

1.6 
Poznaj nasz wpływ na polską 
gospodarkę w 2020 r.

Wpływ pośredni 
Dzięki zwiększonej aktywności Grupy ERGO 
Hestia, partnerzy biznesowi i dostawcy za-
trudniają dodatkowe osoby, którym wypła-
cają wynagrodzenie i generują dodatkową 
wartość dodaną w gospodarce. 

Wpływ indukowany
Osoby zatrudnione w Grupie ERGO Hestia 
oraz pracownicy zatrudnieni u partne-
rów biznesowych i dostawców, których 
praca w sposób pośredni zależna jest od 
działalności ERGO Hestii, dzięki otrzymy-
wanemu za swoją pracę wynagrodzeniu, 
dokonują zakupów dóbr konsumpcyjnych 
i inwestycyjnych, przez co generują popyt 
w całej gospodarce.

Wpływ całkowity
Ponad 1,3 mld zł wykreowanej wartości 
dodanej całkowitej.
Blisko 8 000 miejsc pracy wygenerowa-
nych w polskiej gospodarce.
580 mln zł to łączna wartość wypła-
conych wynagrodzeń w Grupie ERGO 
Hestia, u naszych podwykonawców 
i partnerów biznesowych.

Dodatkowy wpływ fiskalny  
oraz wsparcie finansowe Polski 
Prawie 300 mln zł podatków wpłaconych 
do budżetu krajowego i samorządów 
w Polsce.
Blisko 10 mld zł ulokowanych w polskich 
obligacjach i innych papierach wartościo-
wych wspierających finanse kraju.

Wkład Grupy ERGO Hestia w Polsce nie ogranicza się tylko do branży ubezpieczeń. 
Nasza działalność ma szerszy – społeczny i ekonomiczny – wpływ na rozwój polskiej gospodarki.
Nasz wpływ na polską gospodarkę jest sumą generowanej wartości dodanej, zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wzbudzonej 
produkcji u naszych partnerów i dostawców w trzech wymiarach – bezpośrednim, pośrednim oraz indukowanym.
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Nasz wpływ ekonomiczno-społeczny

W 2020 r., Grupa ERGO Hestia 
wygenerowała ponad 685 mln 

zł wartości dodanej bezpo-
średniej, co stanowi: 

0,5% PKB 
całego Pomorza

10% 
wartości dodanej wy-
generowanej przez całą 
branżę ubezpieczeniową 
w Polsce

x 2
Generujemy średnio 2 razy 
większą wartość dodaną 
(PKB) na 1 zatrudnionego 
aniżeli przeciętnie przed-
siębiorstwo w Polsce

Jednym z najpopularniejszych mierników dobrobytu jest wartość dodana. ERGO Hestia tworzy tzw. wartość dodaną poprzez:

• wykorzystanie potencjału ludzkiego, w tym doświadczenia, innowacji, ekspertyzy i fachowości swoich pracowników, 

• wykorzystanie zasobów kapitałowych, zasobów materialnych i niematerialnych oraz usługi. 

Ta wartość jest następnie dzielona na poszczególnych interesariuszy: akcjonariuszy, partnerów biznesowych, pracowników, beneficjentów 
polis, budżet państwa oraz pozostałych. W ten sposób nasza działalność oddziałuje na otoczenie bliższe i dalsze, przyczyniając się do rozwoju 
nie tylko branży ubezpieczeniowej, ale także całej gospodarki w Polsce.

Nasz wpływ bezpośredni

Przyczyniamy się do zwiększenia dobrobytu gospodarczego dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów. 

• Jesteśmy największym powstałym w warunkach rynkowej gospodarki towarzystwem ubezpieczeń w Polsce. 

• Obsługujemy 3 mln klientów indywidualnych oraz blisko 0,5 mln firm – mikroprzedsiębiorców, podmiotów sektora MŚP i dużych 
firm w ramach segmentu korporacyjnego.

• Od początku naszej działalności wyznaczamy trendy w polskiej branży ubezpieczeń. 

• Byliśmy pierwszą firmą ubezpieczeniową w Polsce, która w 1999 r. powołała spółkę inżynierską specjalizującą się w zarządzaniu 
ryzykiem.

• W 2015 r. jako pierwsi stworzyliśmy biuro Rzecznika Agenta. 

• To my – jako pierwsi w Polsce – wprowadziliśmy system sprzedaży online w 2008 r. 

• Dziś jesteśmy jednym z liderów w obszarze innowacyjności, która jest integralną częścią naszej strategii biznesowej.

Wkład Grupy ERGO Hestia w Polsce nie ogranicza się tylko do branży ubezpieczeń. Nasza działalność ma szerszy – społeczny i ekonomiczny, 
wpływ na rozwój polskiej gospodarki.

Nasz wpływ na polską gospodarkę jest sumą generowanej wartości dodanej, zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wzbudzonej produkcji u na-
szych partnerów i dostawców w trzech wymiarach – bezpośrednim, pośrednim oraz indukowanym.

99%
Powyższy efekt został obliczony z wykorzystaniem modelu przepły-
wów międzygałęziowych, pierwotnie stworzonego przez noblistę 
Wassilego Leontiefa.

Tabela 5. Wpływ społeczno-ekonomiczny

Wpływ społeczny

W 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w ERGO Hestii było o 32% wyższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce5.

Nasz wpływ pośredni i indukowany

Działalność Grupy ERGO Hestia wymaga wykorzystania dóbr i usług rynkowych, a tym samym powoduje wzbudzenie popytu i produkcji w łań-
cuchu naszych dostawców i podwykonawców. W ten sposób powstają efekty zwane pośrednimi, które kreowane są w różnych gałęziach 
gospodarki. Z kolei dzięki wydatkom osób zatrudnionych i współpracujących z nami, a także tych, których zatrudnienie związane jest w sposób 
pośredni z naszą działalnością, generowane jest dodatkowe zatrudnienie i dochody. W ten sposób tworzy się efekt mnożnikowy, zwany inaczej 
efektem indukowanym, który stymuluje rozwój całej gospodarki.

W 2020 r. 99% dostawców i podwykonawców 
ERGO Hestii pochodziło z Polski!

Efekty 
Grupy ERGO Hestia

Wartość dodana 
[mln zł]

Zatrudnienie
Wynagrodzenia 

[mln zł]
Wzbudzona produkcja 

[mln zł]

Bezpośredni 685 2 731 250 538 

Pośredni 539 4 363 270 2 365

Indukowany 106 862 53 467

Efekt całkowity 1 330 7 956 573 3 370

Mnożnik 0,9 1,9

Efekt mnożnikowy pokazuje, jakie przełożenie 
ma działalność Grupy ERGO Hestia na polską 

gospodarkę

1 złotówka wygenerowanej bezpośrednio 
w Grupie ERGO Hestia wartości dodanej brutto 
kreowała dodatkową złotówkę wartości  
dodanej w całej gospodarce w Polsce

1 miejsce pracy w Grupie ERGO Hestia  
generowało 2 dodatkowe miejsca pracy 
w łańcuchu dostaw i całej polskiej  
gospodarce

1 
zł

5 GUS, 2021. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9.02.2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.

GRI 102-9
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297 962 468,81 zł
Tyle wyniosła łączna suma podatków odprowadzonych przez nas w 2020 r.

1,3 MLD
Ponad 1,3 mld zł wykreowanej wartości dodanej całkowitej

72%
tyle wynosi udział podatków odprowadzonych przez Grupę ERGO Hestia 

w stosunku do wydatków miasta Sopotu w 2020 r.

8 000
Blisko 8 000 miejsc pracy wygenerowanych w polskiej gospodarce

264
tyle dni miasto Sopot mogłoby funkcjonować za wartość podatków 

odprowadzonych przez Grupę ERGO Hestia

580 MLN
to łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń w Grupie ERGO Hestia  

u naszych podwykonawców i partnerów biznesowych

Wpływ fiskalny

Wpływ Grupy ERGO Hestia na polską gospodarkę można także rozpatrywać od strony efektów fiskalnych, czyli wielkości podatków odprowa-
dzanych do budżetu państwa i samorządów.

Wpływ całkowity

www.ergohestia.pl/zrownowazony-rozwoj/raporty-i-publikacje/raporty-spoleczne/

Znaczenie Grupy ERGO Hestia w branży ubezpieczeniowej w Polsce 
oraz gospodarki lokalnej

Grupa ERGO Hestia ma wpływ na decyzje i wybory klientów indywidualnych oraz firm. Możliwość ograniczenia ryzyka skłania wszystkich do 
rozwijania swojej aktywności, działalności gospodarczej i podejmowania inwestycji, a tym samym do tworzenia miejsc pracy i dochodów. Jest 
to nasz szerszy, ekonomiczny wpływ na otoczenie, widoczny w długim okresie, który ma znaczenie dla całej gospodarki, szczególnie w okre-
sach zwiększonej niepewności.

63,5 mld zł
6 

Tyle Polacy przeznaczyli na 
ubezpieczenia w 2020 r.

87 mld zł 
Ponad 87 mld zł zostało  
ulokowanych w polskich  
obligacjach i innych papierach 
wartościowych przez  
ubezpieczycieli w Polsce

15 mld zł 
Ponad 15 mld zł aktywów  
posiadają spółki ubezpieczeniowe 
Grupy ERGO Hestia

39,7 mld zł
7

W 2020 r. Polacy otrzymali 39,7 
mld zł odszkodowań  
i świadczeń ubezpieczeniowych

6 mld zł
6 mld zł to zysk netto  
wypracowany w 2020 r. 
przez ubezpieczycieli  
w Polsce

10%
Ponad 10% tej kwoty Polacy 
wydali na ubezpieczenia  
w Grupie ERGO Hestia 

11%
11% tej kwoty zostało  
ulokowane przez Grupę 
ERGO Hestia, wspierając  
tym samym polską  
gospodarkę i finanse 

11%
Wartość aktywów reprezentuje 
ok. 11% PKB województwa 
pomorskiego, wspierając tym 
samym lokalną gospodarkę

9,06%
Wypłaty zrealizowane przez 
Grupę ERGO Hestia stanowiły 
9,06% tej kwoty!

6%
Blisko 6% tego zysku 
zostało wypracowane  
przez Grupę ERGO Hestia

6 Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń, Dziennik Ubezpieczeniowy z 1.04.2021 r.
7 Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń, Dziennik Ubezpieczeniowy z 1.04.2021 r.
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Hej, jak mogę Ci 
podrzucić książkę?

OK. 9 pod neonem

Idę wieczorem na spacer. 

To może koło 9 w parku?

Nie spóźnij się :)



Klienci i partnerzy biznesowi  
w centrum naszych starań 
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Realizujemy Cele 
Zrównoważonego 
Rozwoju

2020

2019

2018

2017

4 822 

5 028

5 062

5 235

2020

2019

2018

2017

69 019

77 119

76 408

82 702

Istotny temat raportowania: rozwój agentów i współpraca z nimi, jakość obsługi klientów i budowanie zaufania. 

Partnerzy biznesowi Grupy ERGO Hestia są jednymi z naszych kluczowych interesariuszy. To oni tworzą sieć sprzedaży naszych pro-
duktów i często są pierwszym punktem kontaktu z klientem. Wzmacnianie relacji i szybsze wdrażanie nowych technologii były tym, 
czego zarówno nasi partnerzy biznesowi, jak i klienci oczekiwali od nas w 2020 r.

Liczba współpracujących firm, tj. agencji, brokerów 
oraz innych partnerów biznesowych w 2020 r.

Liczba współpracujących osób fizycznych 
wykonujących czynności agencyjne w 2020 r.

Główne dokumenty, które regulują i standaryzują 
nasze relacje z partnerami biznesowymi:

• Umowa agencyjna oraz porozumienie biznesowe
•  Kodeks Etyki Zawodowej Agenta ERGO Hestii

Punkty Standard

Punkty Standard to jeden ze strategicznych projektów, rozwijany z naszymi partnerami biznesowymi od 2015 r. Są to flagowe i wy-
standaryzowane pod kątem wizualnym i merytorycznym miejsca sprzedaży, doradztwa i obsługi klientów ERGO Hestii. Są prowadzone 
przez najlepszych agentów ubezpieczeniowych w kraju. 

• Każda z ponad 250 tego typu placówek zaprojektowana jest wedle ściśle opracowanych wytycznych, a osoby pracują-
ce w Punktach Standard są najlepiej wyszkoloną częścią naszej sieci dystrybucji detalicznej. 

• Dzięki temu projektowi stworzyliśmy unikalną, w skali kraju, grupę multiagentów, wzajemnie wspierających się i rozwi-
jających nasz rynek ubezpieczeń, a miarą sukcesu tego projektu jest podjęta w 2020 r. decyzja o jego przedłużeniu na 
kolejne pięć lat.

2.1 
Sprawdź z kim i dla kogo współpracujemy

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Dla agentów z Punktów Standard wprowadziliśmy 
dedykowaną obsługę, dzięki której:

• ponad 70 000 drobnych zadań jest 
rozwiązywanych w średnim czasie 
poniżej 2 godzin

• zrealizowaliśmy 30 000 interakcji  
na czacie, co zaowocowało nadaniem 
naszej obsłudze najwyższej oceny  
ze strony agentów!

DOBRA PRAKTYKA
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2.2 
Praktyczne wsparcie agentów i brokerów,  
czyli co nas wyróżnia 
W ERGO Hestii stawiamy przede wszystkim na dobre relacje. Otwartość, jasne i czytelne komunikaty, współpraca i wspieranie się nawzajem 
są tymi elementami, które nas wyróżniają na rynku ubezpieczeń.

Ze względu na specyfikę 2020 r. nasi partnerzy biznesowi szczególnie docenili następujące narzędzia, które im udostępniliśmy:

• iPunkt: nowy, motywujący program sprzedaży dla agentów w formie aplikacji mobilnej. Rejestracja, uczestnictwo, odbiór 
i rozliczenie nagród odbywają się online i na indywidualnej karcie agenta. Nasza aplikacja iPunkt działa w czasie rzeczywistym, 
a to oznacza, że agenci mogą na bieżąco śledzić swoje wyniki i to nasz partner biznesowy decyduje o tym, kiedy chce wypłacić 
zgromadzone nagrody.

• Chat dla agentów: 20 – 30 tys. chatów obsługiwanych co miesiąc

• Kalendarz szkoleń udostępniany agentom z wyprzedzeniem

• Dedykowane programy szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń na życie: w 2020 r. poprowadziliśmy 68 dedykowanych szkoleń 
dla ponad 1600 uczestników

• Platforma szkoleniowa, czyli oferta szkoleń online, webinariów oraz filmów instruktażowych dla każdego agenta dostępna 
przez 7 dni w tygodniu, w każdym miejscu i czasie:

 – 21 szkoleń z zakresu ubezpieczeń majątkowych: 16 757 odsłon 

 – 23 szkolenia z zakresu ubezpieczeń życiowych: 12 509 odsłon

 – 11 filmów instruktażowych: 1 591 odsłon

• Cykl spotkań „Bliżej Hestii” w Sopocie, które w czasach przed pandemią COVID-19 dla wszystkich agentów były okazją do 
zwiedzenia siedziby firmy, odkrycia Parku Hestii i poznania naszej polityki środowiskowej. Podczas tych spotkań organizowane 
są również prezentacje w zakresie Zrównoważonego Rozwoju oraz warsztaty z Fundacją Integralia mające na celu zwiększenie 
świadomości nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Ze względu na reżim sanitarny w 2020 r. duża część tych spotkań 
została przeniesiona do studia online. W 2020 r. spotkania odbywały się od maja do września. Przez 5 miesięcy gościliśmy 
w Centrali ERGO Hestii ponad 700 agentów. Przygotowane przez nas webinaria obejrzało blisko 4 500 pośredników.

Co mówią o nas agenci? Czy są zadowoleni z naszego wsparcia? W ERGO Hestii wychodzimy z założenia, że to człowiek i relacje z naszymi part-
nerami są najważniejsze. I na tym się skupiamy podczas pracy naszych konsultantów. Sami zerknijcie na wiadomości pozostawione naszym 
pracownikom:

Jako jedna z niewielu firm ubezpieczeniowych w Polsce ERGO Hestia posiada Rzecznika Agenta, który w 2020 r.:

• obsłużył 2 000 spraw (+ 11% vs. 2019 r.),

• wprowadził 17 programów naprawczych,

• wyjaśniał sprawy w średnim czasie 2 dni roboczych.

Wszystko wyjaśnione super, 
Panie bardzo cierpliwe, dzięki 
za obszar wsparcia :))
 – napisała pani Edyta po rozmowie z Martą

Bez stresu i nerwów, bez straty czasu...
wszystko na poziomie. Satysfakcja 10 na 10. 
 – dodała pani Małgosia po konsultacji z Pauliną

Bardzo miła obsługa i szybka  
pomoc, na której mi zależało :) 
 – napisał pan Marcin po rozmowie z Łukaszem

Responsywność

W 2020 r. najważniejszym elementem w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi okazała się responsywność. Agenci ERGO Hestii docenili 
następujące rozwiązania online: 

• zdalne zawarcie polisy, 

• bezpieczny kontakt zdalny, 

• zdalne oględziny, 

• wdrożenie w pełni mobilnego programu wsparcia sprzedaży iPunkt, 

• szkolenia online dla agentów, 

• stworzenie studia do wydarzeń online dla partnerów.

Jednocześnie zmieniliśmy model opieki nad siecią multi agencji w terenie. Celem projektu „Wszyscy dla wszystkich”, było być bliżej agentów 
poprzez następujące działania:

• Zwiększona ilość i dostępność sił sprzedażowych ERGO Hestia dla pośredników (pierwotnie 16 Regionalnych Kierowników Sprze-
daży i Przedstawicielstwo Detaliczne Centrala, po zmianie 21 PD i 120 Regionalnych Menadżerów Sprzedaży);

• Pełne wsparcia sprzedażowe we wszystkich segmentach oraz ujednolicenie obsługi.

Usprawniony system raportowania, przekazany wewnętrznie know-how i wiedza oraz wzmocnienie kompetencji 15 grup agentów 
i ponad 25 000 sprzedawców wpłynęły pozytywnie na wyniki sprzedażowe całej firmy!

Praktyki i rozwiązania dla naszych partnerów biznesowych wdrożone podczas pandemii 
COVID-19:

• Kampania „Totalnie zdalnie” przeprowadzona w pierwszej połowie 2020 r. była kompleksowym wsparciem dla agentów 
i partnerów biznesowych ERGO Hestii. Wprowadzono takie rozwiązania jak: zdalne poodpisywanie polis, przejście na e-obieg 
dokumentacji, dofinansowanie do czynszu dla części partnerów, regularna i wspierająca komunikacja od Prezesa Zarządu 
(w formie wideo konferencji). Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Klienci ERGO Hestii mogą zdalnie zawrzeć umowę ubezpiecze-
nia jednym kliknięciem. Proces nie wymaga żadnej dodatkowej aplikacji ani konta. Wystarczy, że klient wejdzie w przesłany do 
niego link i wpisze swój PESEL lub kod otrzymany SMS-em. To zajmuje zaledwie kilka sekund. Po akceptacji oferty przez klienta, 
automatycznie wygenerowana zostanie polisa lub certyfikat ubezpieczenia.

• Pomoc ERGO Hestii dla agentów: zapewnione konsultacje online z wirusologiem, bony na badania pod kątem COVID-19, 
płyny dezynfekcyjne.

• Opublikowanie i rozesłanie „Kompendium wiedzy iHestia”, czyli praktycznego zbioru postaw dla agentów w zakresie pro-
filaktyki podczas pandemii COVID-19, zasad pracy zdalnej, przedstawienie systemów i narzędzi udostępnionych przez ERGO 
Hestię, produktów, uproszczeń w prowadzeniu działalności agencyjnej, dobrych praktyk i rozwiązań dla klientów.

Marketing online praktycznie i bez tajemnic

• Czy wiesz, że w 2020 r. rozpoczęliśmy realizację programu pełnego wsparcia agentów 
w obszarze marketingu online? Zmieniamy model sprzedaży na całkowicie online  
i wspieramy naszych agentów: powołaliśmy Biuro Sprzedaży – Marketing Online

• Zapewniamy agentom bieżące wsparcie centralne w realizacji działań online: szkolenia, 
materiały wspierające, dostęp do agencji digital

• Pomoc w budowaniu wizerunku agenta online

DOBRA PRAKTYKA

3938

2. Klienci i partnerzy biznesowi w centrum naszych starań2. Klienci i partnerzy biznesowi w centrum naszych starań



Program Certyfikacji Sieci Agencyjnej

Program ARGO: rozwój agenta z ERGO Hestia

W 2020 r. wystartowaliśmy z programem rozwojowym mającym na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności sieci agencyjnej. Uczest-
nictwo w programie umożliwia nadanie znacząco większych uprawnień agentom niż przewiduje rynkowy standard. Program składa się z trzech 
poziomów, a ich gradacja polega na zwiększaniu liczby posiadanych uprawnień. Agenci przechodzą intensywne szkolenia zakończone egzami-
nem i przyznaniem certyfikatu, który gwarantuje przynależność do elitarnego grona profesjonalnych doradców ubezpieczeniowych.

Program szkoleniowy ARGO skierowany do agentów jest jedną z najbardziej docenianych przez naszych partnerów biznesowych inicjatyw.
Celem Programu ARGO jest zbudowanie społeczności doradców ubezpieczeniowych oferujących Najwyższy Standard Ochrony, otaczając klientów 
opieką poprzez trafne rozpoznawanie potrzeb ubezpieczeniowych oraz umiejętny dobór odpowiedniego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

www.ergohestia.pl/argo 

Program Certyfikacji Sieci Agencyjnej ERGO Hestia w 2020 r. w liczbach:

Program ARGO w 2020 r. to:

Po uruchomieniu rekrutacji, 
otrzymaliśmy 1 065 zgłoszeń 

do programu!

1 065 6 / 1 634 21 / 315 403 / 223

Przeprowadziliśmy cykl szkoleń 
z pierwszego poziomu

Uczestników programu zaprosiliśmy do Akademii Innowacyjnej Sprzedaży – Sandler Training 
System, aby wesprzeć agentów w rozwinięciu kompetencji sprzedażowych i doradczych.

Webinaria, w których udział 
wzięło 403 uczestników 

oraz e-warsztaty, w których 
uczestniczyło 223 agentów!

21 szkoleń stacjonarnych, 
w których udział wzięło 

315 odbiorców

6 modułów szkoleń 
online, w których łącznie 
udział wzięło 1 634 osób

30
absolwentów

32
dni szkoleniowe  
i 5 szkoleń stacjonarnych  
ARGO Camp

16
Uruchomienie dodatkowych 16 szkoleń z cyklu  
ARGO online, podczas których przybliżyliśmy  
młodym agentom produkty ERGO Hestii oraz  
możliwość sprzedaży zdalnej

57 
ARGOnautów w programie  
 – w ścieżkach ARGO Standard  
i ARGO Sukcesja

Według brokerów jesteśmy najlepszym ubezpieczycielem dla firm!

Nagroda Fair Play jest przyznawana przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych od 2000 r. Ze względu 
na pandemię COVID-19 w 2020 r. nie przyznano nagród, ale na przełomie ostatnich 20 edycji konkursu w kategorii ubezpieczeń majątkowych 
firm zdobyliśmy nagrodę aż 12 razy! A w 2017 r. otrzymaliśmy wyróżnienie Super Fair Play za najlepszą ofertę dla klientów korporacyjnych na 
przestrzeni ostatnich 25 lat.

Brokerom najlepiej pracuje się z ERGO Hestia. Podczas konkursu Fair Play Brokerzy oceniają działające na polskim rynku towarzystwa ubez-
pieczeniowe pod kątem etyki zawodowej, nowoczesności systemów IT i terminowości odpowiedzi na zapytania, co podkreśla rangę ważnego 
wymiaru zaufania i relacji w codziennej współpracy.

3W 2020 r. średni czas rozliczenia faktur 
prowizyjnych agentów i brokerów wyniósł 3 dni

Wdrożyliśmy elektroniczny system rozliczeń PIT-11 dla naszych partnerów biznesowych! Za każdym agentem i brokerem stoi czło-
wiek, a takie rozwiązanie nie tylko ułatwia pracę i zapewnia szybki dostęp do rozliczenia, ale i chroni środowisko – oszczędzamy 
papier (druk, koperty) oraz transport (CO2). Idąc tym samym tropem, zastąpiliśmy drukowane vouchery na wypłaty nagród dla 
naszych agentów kartami przedpłaconymi ERGO Hestii.
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Obsługa klientów ERGO Hestia w liczbach:

Wydarzenia w 2020 r. związane z pandemią COVID-19 wywołały nie tylko obawy o zdrowie i bezpieczeństwo, ale i nagłe zmiany decyzji po-
dyktowane sytuacją sanitarną naszych klientów, zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Z jednej strony odnotowaliśmy większe zapo-
trzebowanie na ubezpieczenia i wzrost wartości polis, a z drugiej – silną potrzebę ze strony klientów na szybkie dopasowanie się do sytuacji.

Wyjątkowe wsparcie klientów indywidualnych w trudnych sytuacjach wywołanych 
przez pandemię COVID-19:

• ERGO Hestia Podróże: wprowadziliśmy bezkosztowe rozwiązywanie umów krótkoterminowych 

• W ramach programu Cyfrowa Hestia błyskawicznie przeszliśmy na współpracę zdalną, co zostało docenione zarówno przez 
klientów korporacyjnych, jak i detalicznych

• Przyśpieszenie pełnego wdrożenia programu e-obiegu dokumentów i elektronicznego podpisu, co spowodowało mniejsze 
zużycie papieru i paliwa w 2020 r.

• Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy prolongaty wpłat składek dla klientów indywidualnych. W 2020 r. 375 klientów sko-
rzystało z tej opcji 

• Zintensyfikowaliśmy dostępność i działania Rzecznika Klienta w mediach społecznościowych

• Uruchomiliśmy ponad 40 programów rehabilitacyjnych docenionych przez klientów w ramach ubezpieczenia OC pomimo 
trwania pandemii COVID-19

• Zorganizowaliśmy cykle otwartych wykładów „Sztuka ku pokrzepieniu serc”, komunikowane w mediach społecznościowych: 
70 wykładów, 45 000 uczestników

Udogodnienia dla klientów korporacyjnych podczas pandemii COVID-19:

• Wdrożenie audytów inżynierskich oceniających ryzyka klientów korporacyjnych w trybie online

• Pentesty przeprowadzono wyłącznie w trybie online

• Przejście na e-spotkania, co usprawniło obu stronom cały proces i komunikację 

• Wzrost o 30% liczby zaudytowanych klientów korporacyjnych w porównaniu do 2019 r.

2.3 
Działamy zawsze z myślą o naszych klientach 

Jakość obsługi klienta

Jakość obsługi klienta jest dla nas jedną z najważniejszych wartości, a nasze działania w 2020 r. koncentrowały się na responsywności. Sytu-
acja związana z pandemią COVID-19 zaskoczyła nas wszystkich, ale błyskawicznie wdrożyliśmy wyjątkowe udogodnienia i rozwiązania online 
dla klientów.

Celem ERGO Hestii jest budowanie pozytywnego i autentycznego doświadczenia klienta oraz wzrost satysfakcji z obsługi, w tym podczas pro-
cesu zgłaszania reklamacji. Jesteśmy dostępni dla każdego, a zbudowane wcześniej sposoby komunikacji cyfrowej tylko potwierdziły swoją 
istotność. Dla klientów indywidualnych jesteśmy dostępni w różnych kanałach kontaktu. Poniżej przedstawiamy, z których kanałów klienci 
korzystali najchętniej:

• poprzez aplikacje iHestia i Jupiter

• w mediach społecznościowych,  
a w szczególności na Facebooku

• call center

• poprzez stronę www.ergohestia.pl

• Rzecznik Klienta – formularz kontaktowy online:  
www.rzecznik-klienta.ergohestia.pl

Dużym udogodnieniem dla klientów ERGO Hestii i ważnym kanałem komunikacji jest Rzecznik Klienta, który opiniuje wnioski wymagają-
ce decyzji indywidualnej i który też rozpoczyna optymalizację procesów obsługi klienta. W 2020 r. Rzecznik Klienta:

• rozpatrzył 4 400 zgłoszeń poreklamacyjnych (+ 18% vs. 2019 r.)

• skrócił czas poświęcony na wyjaśnianie spraw do 8 dni roboczych (13 dni w 2019 r.)

• 45% spraw wyjaśnił w terminie zaledwie 5 dni (vs. 33% w 2019 r.)

Z kolei w kontakcie z klientem korporacyjnym ważną rolę odgrywają brokerzy. Niezależnie od tego, relacje z klientami korporacyjnymi są 
podtrzymywane zarówno przez Centralę ERGO Hestii, jak i bezpośrednio przez Przedstawicielstwa Korporacyjne. Pomimo iż w 2020 r. kontakt 
z klientami korporacyjnymi został błyskawicznie przeniesiony do formuły e-spotkań, staraliśmy się również realizować spotkania bezpośred-
nie, zachowując najwyższe środki bezpieczeństwa, co było doceniane przez klientów.

Poza tym stale monitorujemy reklamacje składane przez naszych klientów. Wykonujemy cyklicznie raporty miesięczne, przedstawiające aktu-
alną sytuację oraz kwartalne, w których pokazujemy tendencje, w podsumowaniu rocznym prezentujemy zaś trendy i wdrożone rozwiązania, 
które mają służyć zmniejszeniu liczby reklamacji.

0,41% 
to wskaźnik reklamacji 
ERGO Hestii w 2020 r.

Obliczany jest jako stosunek reklamacji wyjaśnionych do liczby zawartych polis. 
Wskaźnik ten w porównaniu do 2019 r. (0,46%), pozostaje na zbliżonym pozio-
mie i jest jednym z najniższych wśród ubezpieczycieli w Polsce! 

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

W życiu każdego człowieka są takie sytuacje, kiedy szybko potrzebujemy zastrzyku gotówki. Pracujemy z ludźmi oraz dla 
ludzi i dlatego też usprawniliśmy wypłaty z tytułu prostych roszczeń zgłaszanych np. w związku z narodzinami dziecka 
czy zgonu rodziców lub teściów. Specjalny algorytm weryfikuje roszczenie, zasadność i dokumenty, co pozwala skrócić 
wypłatę do jednego dnia roboczego!

DOBRA PRAKTYKA
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12%
e-mail

57%
formularz 
Rzecznika 
Klienta 
na stronie 
WWW

7%
telefon lub social media

12%
aplikacje iHestia i Jupiter 

12%
pisemnie

1 MLN
Ponad 1 mln 
odebranych 
telefonów  
na infolinii

35%
szkód detalicznych  
rejestrowanych za pomocą 
strony WWW oraz iKonto

50% / 75%
Ponad 50% przypadków likwidacji szkód  
komunikacyjnych i 75% szkód majątkowych  
odbyło się bez kontaktu osobistego  
poszkodowanego i ERGO Hestii

3,6 mld 
Wypłata ponad 3,6 mld zł  
w formie odszkodowań  
i świadczeń brutto
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Badanie poziomu lojalności klienta metodą NPS (Net Promoter Score)

Poziom lojalności klientów monitorowany jest przez cały rok i jest punktem wyjścia do wdrażania usprawnień. Wskaźnik NPS za 2020 r. ukształ-
tował się na poziomie 20,7, a w perspektywie ostatnich trzech lat zwiększył się o 27,8 punktów. 3/4 badanych klientów wyraziło zadowolenie 
z obsługi oraz usług świadczonych przez ERGO Hestię.

W trosce o bezpieczeństwo maksymalnie przyśpieszyliśmy uproszczenie procedur likwidacji szkód, co nie tylko spodobało się naszym klientom, 
ale i spowodowało, że staliśmy się liderem rynku w tym zakresie. Ponad 50% przypadków likwidacji szkód komunikacyjnych i 75% szkód ma-
jątkowych w 2020 r. odbyło się bez kontaktu osobistego poszkodowanego i ERGO Hestii! Wykonaliśmy kilka tysięcy wideo oględzin, a rozmowa 
telefoniczna stała się de facto oświadczeniem.
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W 2020 r. ERGO Hestia była najbardziej  
rekomendowaną firmą wśród największych 
ubezpieczycieli w Polsce!
Wykres 6. Wskaźnik NPS: ERGO Hestia 2018–2020.  
Na podstawie Raportu z badania konsumenckiego  
dla Gwiazd Jakości Obsługi 2020

Innowacje, w tym w szczególności robotyzacja i automatyzacja procesów biznesowych w ERGO Hestii są strategicznym obszarem naszej  
działalności. W  2020 r., dokonaliśmy pełnej cyfryzacji procesu weryfikacji certyfikatów szkoleniowych każdej osoby, która sprzedaje  
nasze ubezpieczenia.

Cyfrowe udogodnienia  
w obsłudze klientów w 2020 r.

W 2020 r. 95% z 200 000 certyfikatów  
szkoleniowych zostało sprawdzone przez robota!

95% 174 000
W 2020 r. roboty wykonały 
174 000 czynności!

Ponadto kontynuowaliśmy następujące programy i działania:

• Dalsze usprawnienie platformy Cumulus Evo ERGO Hestia, która upraszcza pracę pośrednikom zajmującym się wystawianiem 
polis OC zawodu, ubezpieczeń NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) i kosztów leczenia oraz organizacjom, które 
w imieniu swoich członków negocjują ofertę ubezpieczeniową

• Wdrażanie kolejnych zmian w modelu biznesowym firmy polegających na przejściu od funkcji rekompensatora do funkcji pre-
wencyjnej i wyprzedzania ryzyka (rola pomocowa)

• Dalsze uproszczenia procesu likwidacji szkód, w tym wdrożenie wideo oględzin czy załączanie zdjęć przez telefon

• Aktualizacja aplikacji ERGO Hestia do pracy zdalnej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm

2.4 
Innowacje: robotyzacja i automatyzacja

W 2020 r. wprowadziliśmy aplikację MLS, tj. system wspierający pracę likwidatorów mobilnych, który umożliwia zdalną obsługę 
klientów także podczas oględzin przedmiotu szkody. Dzięki działaniu tej aplikacji ograniczyliśmy ilość dokumentów i zużywanego 
papieru oraz przyśpieszyliśmy obsługę dzięki automatycznemu transferowi danych do systemów likwidacyjnych.
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Odpowiedzialny 
pracodawca

Realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju

Istotne tematy raportowania: Warunki pracy i benefity; Rozwój i szkolenia; Różnorodność i inkluzywność

3.1
Nasze miejsce pracy

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

W Grupie ERGO Hestia zapewniamy stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się branży. Pracownicy są dla nas jedną z kluczo-
wych grup interesariuszy, a strategicznym celem w obszarze HR jest budowa takich zasobów ludzkich, które zapewnią naszą konkuren-
cyjność na rynku. Dokładamy starań, aby nasi pracownicy czuli się bezpiecznie, otrzymywali szansę na rozwój zawodowy i aby ciągle 
rozwijali swoje kompetencje w stale zmieniającym się otoczeniu. To nasi pracownicy tworzą innowacje, które wyznaczają trendy na 
polskim rynku ubezpieczeń.

Każdy szczegół jest ważny, dlatego promujemy najwyższe standardy pracy na każdym stanowisku. Naszą ambicją jest bycie pracodaw-
cą pierwszego wyboru w branży ubezpieczeń w Polsce, utrzymanie niskiego poziomu rotacji pracowników oraz tworzenie zrównoważo-
nego, odpowiedzialnego i zdrowego środowiska pracy.

Za realizację strategii HR odpowiedzialny jest Dyrektor Doboru i Rozwoju Kadr, który bezpośrednio raportuje do Prezesa Zarządu.

Na naszą politykę w obszarze pracowniczym składają się następujące dokumenty i procedury:

• Kodeks postępowania pracowników Grupy Munich Re/ERGO,

• Zasady postępowania dla pracowników ERGO Hestii,

• Regulamin Pracy,

• Polityka Różnorodności,

• Polityka Środowiskowa,

• Procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna,

• Polityka przeciwdziałania nadużyciom i praniu pieniędzy,

• Strategia HR 2021–2022.

Równość szans i poszanowanie dla różnorodności kształtują kulturę organizacyjną ERGO Hestii. Naszym trwałym zobowiązaniem jest 
działanie zgodnie z:

• Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, 

• Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,

• Kartą Różnorodności,

• Wytycznymi ONZ ds. biznesu i praw człowieka,

• 10 zasadami UN Global Compact. 

  
www.ergohestia.pl/zrownowazony-rozwoj/inicjatywy-i-zobowizania 
www.ergohestia.pl/zrownowazony-rozwoj/etyka-w-biznesie
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WARTOŚCI HESTIAN

Pracujemy w atmosferze szacunku i wspólnoty, które tworzą naszą siłę i podstawy strategii Grupy ERGO Hestia „Siła Informacji 
i Wspólnoty”. Budujemy trwałe więzi przyjaźni i ufamy sobie nawzajem.

PROSTOTA
nie mnożymy bytów 
i procesów ponad potrzebę

INNOWACYJNOŚĆ
wychodzenie z inicjatywą,  
myślenie poza schematami

OTWARTOŚĆ 
na zmiany, ale również na nowe 
osoby, nowe wyzwania, zmiany 
w organizacji

GOTOWOŚĆ DO ZMIAN
gotowość i pozytywne podejście  
do zmian zachodzących w firmie

SZCZEROŚĆ 
dbałość o przejrzystość  
każdego działania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
poczucie odpowiedzialności za swój  
projekt, ale również za wizerunek firmy

RÓŻNORODNOŚĆ 
wspieranie różnorodności  
w firmie, brak uprzedzeń

NAJWYŻSZY  
STANDARD PRACY
dokładność, jakość i dbałość o szczegóły

ODWAGA
śmiałość do podejmowania nowych 
wyzwań i dynamizm w działaniu

SZACUNEK 
poszanowanie dla pracy i dla wartości 
reprezentowanych przez innych ludzi

WSPÓLNOTOWOŚĆ
stawianie relacji między pracownikami  
na równi z celami biznesowymi, szacunek 
dla rodziny i prywatnych celów

Transparentna komunikacja wewnętrzna

Utrzymujemy wysokie standardy komunikacji wewnętrznej. Na bieżąco informujemy o zmianach strategicznych i operacyjnych mogących wpły-
nąć na pracowników. Naszym głównym kanałem komunikacji wewnętrznej jest portal intranetowy EHnews. Ponadto raz w tygodniu wysyłany 
jest newsletter ERGO Hestia NEWS oraz filmowe podsumowanie tygodnia EH News 24. Informacje, które szczególnie chcemy zaakcentować, 
wzmacniane są osobnymi e-mailami. Organizowane są również spotkania online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams oraz wysyłka SMS-ów 
w przypadku nagłych i ważnych tematów. Zarząd ERGO Hestii komunikuje się z pracownikami kaskadowo – to dyrektorzy poszczególnych biur 
przekazują informacje pracownikom. Dodatkowo Zarząd wysyła ważne komunikaty bezpośrednio do pracowników za pomocą korespondencji 
e-mailowej lub w formie nagrań wideo. W ERGO Hestii najważniejszym źródłem informacji pozostaje bezpośredni przełożony.

GRI 402-1

Zatrudniając 2731 osób, jesteśmy jednym z największych pracodawców na rynku ubezpieczeń w Polsce i na Pomorzu oraz największym pra-
codawcą w Sopocie. Dbamy o to, żeby każdy pracownik czuł się u nas bezpiecznie i miał perspektywę rozwoju. Przynależność do wspólnoty 
podkreślają sami pracownicy nazywając siebie Hestiankami i Hestianami.

Tabela 7. Liczba zatrudnionych 

Tabela 8. Nowi pracownicy i fluktuacja 

3.2 
Kim są Hestianie?

GRI 102-7

GRI 401-1

GRI 102-8

2018 2019 2020

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 2 808 2 856 2 731

w tym liczba osób zatrudnionych w Trójmieście (Sopot, Gdańsk) 2 316 2 159 2 048

W tym liczba osób zatrudnionych w pozostałych miastach w Polsce  
(tj. poza Trójmiastem)

492 697 683

Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie (m.in. staż) 20 36 42

2018 2019 2020

Liczba osób nowo przyjętych do Grupy 535 426 166

Liczba odejść z Grupy 352 378 287

Wskaźnik fluktuacji pracowników Nieraportowane 13% 10%
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Różnorodność jest dla nas jedną z kluczowych wartości, która kształtuje naszą kulturę organizacyjną. Od 2016 r. jesteśmy sygnatariuszem 
Karty Różnorodności w Polsce – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską. Poza zewnętrznymi wytycznymi, dokumen-
tem wewnętrznym regulującym ten obszar naszej działalności jest Polityka Różnorodności, w której wyszczególniono 10 zobowiązań m.in.: 
zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę przed dyskryminacją o różnym podłożu, aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz 
dbanie o rozwój pracowników zarówno na poziomie zawodowym, jak i prywatnym. Dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy liczbą kobiet 
i mężczyzn w firmie. 

Całkowita liczba pracowników 

w Grupie ERGO Hestia8

2 731
osób

1 768
kobiet

963
mężczyzn

Różnorodność w Grupie ERGO Hestia: dlaczego i jak o nią dbamy? 
I jak to się przekłada na wskaźniki

Tabela 9. Różnorodność wg płci, wieku i innych cech wśród pracowników

Na koniec 2020 r. w skład Zarządu Grupy ERGO Hestia wchodziła jedna kobieta oraz trzech mężczyzn. Z kolei Rada Nadzorcza składała 
się z sześciu mężczyzn.

Tabela 10. Różnorodność kadry kierowniczej wg płci, wieku i innych cech

GRI 405-1

2018 2019 2020

Liczba kobiet 1 822 65% 1 858 65% 1 768 65%

Liczba mężczyzn 986 35% 998 35% 963 35%

Liczba osób w wieku do 29 lat 478 17% 623 22% 550 20%

Liczba osób w wieku 30–50 lat 2 147 76% 2 068 72% 2 001 73%

Liczba osób w wieku 50+ 183 7% 165 6% 180 7%

Liczba osób z niepełnosprawnością 66 2% 74 2% 83 3%

2018 2019 2020

Całkowita liczba osób na stanowiskach kierowniczych 267 100% 264 100% 276 100%

Liczba kobiet 136 51% 142 53% 142 51%

Liczba mężczyzn 131 49% 122 47% 134 49%

Liczba osób w wieku do 29 lat 5 1% 5 2% 3 1%

Liczba osób w wieku 30–50 lat 216 81% 218 82% 228 83%

Liczba osób w wieku 50+ 46 17% 41 15% 45 16%

Liczba osób z niepełnosprawnością 1 1% 2 1% 2 1%

8 Dane dotyczą Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA,  
  Sopockiego Towarystwa Doradczego, Fundacji Integralia, Centrum Pomoce Osobom Poszkodowanym oraz Hestii Loss Control
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Kampania „Ja też” – program realizowany przy współpracy z Fundacją Integralia. Skierowany do pracowników ERGO Hestii. Zachęcamy pra-
cowników z niepełnosprawnością do korzystania ze swoich praw, z dodatkowych benefitów oraz z pomocy w ubieganiu się o orzeczenie. 
Naszym celem jest również podniesienie świadomości menedżerów i pracowników na temat obecności w miejscu pracy osób z niepełno-
sprawnościami, ich praw i potrzeb, budowanie kompetencji menedżerskich w zarządzaniu różnorodnością oraz zmobilizowanie osób z niepeł-
nosprawnościami do profilaktyki. W efekcie 15 pracowników przedstawiło zaświadczenie o niepełnosprawności. Udział osób z niepełnospraw-
nościami w Grupie ERGO Hestia wzrósł z 2,6% w 2019 r. do 3% na koniec 2020 r. i ich liczba wyniosła 83 osoby.

Program Upskill 4 Future

Program Upskill 4 Future – koordynowany przez CSR Europe. Program ma 
na celu ocenić naszą gotowość na wprowadzenie zmian w obszarze HR 
i kultury organizacyjnej firmy, które będą prowadzić do inkluzywnego 
i przyszłościowego przekwalifikowania pracowników oraz przearanżo-
wania pracy. Nasza ocena w tym badaniu była pozytywna i powyżej 
średniej krajowej, a przeprowadzone rozmowy spowodowały urucho-
mienie nowych inicjatyw na rzecz różnorodności.

Kampania „Równe szanse w biznesie” 

Kampania „Równe szanse w biznesie” – organizowana przez Global 
Compact Network Poland. W jej ramach zostaliśmy poddani badaniu 
WEPs Gender Gap Analysis Tool, które nie tylko wzmocniło naszą wiedzę 
z zakresu zarządzania różnorodnością, ale i pomoże nam określić kieru-
nek działań mających na celu osiągnięcie braku luki płacowej pomiędzy 
kobietami i mężczyznami.

Kampania „Ja też”

GRI 102-12

Jestem
zHestii

Kampania #JestemzHestii

Pracujemy w atmosferze szacunku i wspólnoty, budujemy trwałe więzi 
przyjaźni, ufamy sobie nawzajem. Właśnie te cechy zostały pokazane 
w kampanii #JestemzHestii, realizowanej w mediach społecznościo-
wych. Jej celem było zachęcenie pracowników do publikowania infor-
macji nie tylko o ważnych i ciekawych wydarzeniach firmowych, ale 
i pokazanie, kim jesteśmy, kim są nasi pracownicy i jakie mają pasje. 
Pracownicy mieli możliwość skorzystania ze szkolenia dot. mediów 
społecznościowych prowadzonego przez eksperta. Dodatkowo każdy He-
stianin mógł do zdjęcia profilowego dołączyć nakładkę #JestemzHestii. 
Ambasadorką akcji była Justyna Wajs, Członek Zarządu ds. Sprzedaży 
i Technologii ERGO Hestii.

Każdy pracownik, który uznał, że doświadczył dyskryminacji, mobbingu lub innych nagannych praktyk, powinien zgłosić takie zdarzenie prze-
łożonemu i oficerowi ds. zgodności. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy przełożonego, zawiadomienie powinno być skierowane bezpośred-
nio do Oficera ds. Zgodności. Pracownik może także zgłaszać taką sytuację telefonicznie, SMS-em (+48 727 027 333) bądź na adres e-mail  
(ryzyko@ergohestia.pl). System zapewnia pełną ochronę danych osobowych zgłaszającego.
W 2020 r. 100% pracowników zostało przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu, przemocy lub 
dyskryminacji. Szkolenie odbyło się w formie e-learningu uwzględniającego nagrania wideo prelegentów.

W Grupie ERGO Hestia nie funkcjonują związki zawodowe ani zbiorowe układy pracy.

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
GRI 102-17

GRI 102-41
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Dlaczego warto pracować w Grupie ERGO Hestia?

Talent to każdy pracownik, który poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i osobowość, dobrze odnajduje się w swojej roli i realizuje strategię 
firmy będąc aktywnym członkiem wspólnoty. Przywiązujemy dużą wagę do rekrutacji i wdrożenia nowych pracowników tak, aby nowo zatrud-
nione osoby dobrze czuły się w nowym środowisku i płynnie wdrażały się w powierzane zadania.

87% dyrektorów i menedżerów w Grupie ERGO Hestia 

pochodzi z rekrutacji wewnętrznej

W czasie procesu rekrutacyjnego wszystkim kandydatom zapewniana jest poufność i równe traktowanie. Korzystamy z rekrutacji wewnętrznych 
i zewnętrznych. Jesteśmy obecni na głównych portalach z ogłoszeniami o pracę, na targach pracy, w biurach karier na uczelniach, w mediach 
społecznościowych – prowadzimy profil ERGO Hestia Kariera na Facebooku i Instagramie. Jesteśmy obecni w agencjach pracy i współpracujemy 
z agencjami doradztwa personalnego. Funkcjonuje u nas również system rekomendacji, czyli poleceń kandydatów przez pracowników. Ponadto 
aktualne oferty publikujemy regularnie w zakładce „kariera” na naszej stronie internetowej www.ergohestia.pl. Prowadzimy badania satysfakcji 
kandydatów, otwartą komunikację z kandydatami m.in. przez czat dostępny na stronie www.kariera.ergohestia.pl, a każda aplikująca osoba 
otrzymuje wsparcie od Opiekuna Kandydata.

W 2020 r. otrzymaliśmy nagrodę specjalną Friendly Workplace 2020 od redakcji portalu internetowego Marka Pracodawcy za nowoczesne 
i odpowiedzialne podejście w obszarze relacji z pracownikami oraz przekrojowe działania na rzecz tworzenia otwartego i przyjaznego środowi-
ska pracy na gruncie takich wartości, jak wspólnotowość, szacunek, zaufanie i transparentność. Wysoko oceniono naszą ofertę w kontekście 
rozwoju pracowników, w szczególności program HART – Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów, program rozwojowy dla menedżerów ABC 
Przywództwa oraz kurs Bootcamp z zakresu programowania i robotyki, zaangażowanie firmy w kontekście ekologii, zrównoważonego rozwoju 
i zdrowego miejsca pracy. 

Pomimo pandemii COVID-19 rok 2020 przebiegł u nas pod hasłem #czasrozwoju. Kontynuowaliśmy realizację flagowych programów rozwo-
jowych, takich jak HART czy ABC Przywództwa. Uruchomiliśmy też kilka nowych projektów. Przenieśliśmy wiele szkoleń do świata online i nie 
ukrywamy, że była to dla nas ogromna zmiana, ponieważ w naszej kulturze organizacyjnej bardzo cenimy wymianę doświadczeń w bezpo-
średnich relacjach. Tym bardziej starannie podeszliśmy do programów szkoleniowych online i zaadaptowaliśmy się do nowej rzeczywistości.

3.3 
Rozwój pracowników i budowanie marki pracodawcy 

GRI 404-1 GRI 404-2

PROGRAMY MENEDŻERSKIE

Program dla pracowników Grupy ERGO Hestia, którzy są przygotowywani do roli menedżera:

• 16 edycja, trwająca 18 miesięcy, zakończyła się w 2020 r.

• 23 uczestników w 16 edycji

• 10 projektów biznesowych

• 60% absolwentów programu HART awansowało na stanowiska menedżerskie

• 46% absolwentów tego programu to kobiety i 54% to mężczyźni

Program jest skierowany do osób, które stawiają na rozwój kompetencji menedżerskich 
lub odkrywanie potencjału w kierunku zarządzania ludźmi. Dzięki udziałowi w spotka-
niach z ekspertami, warsztatach wymiany wiedzy i doświadczeń oraz sesjach mentorin-
gowych młodzi menedżerowie zgłębiają znaczenie swojej roli i mierzą się z wyzwaniami 
na ścieżce kierowniczej. Program adresowany do kadry menedżerskiej oraz pracowników 
o potencjale menedżerskim z Biura Operacji i Likwidacji Szkód:

• 3 edycje

• 60 uczestników

• 52% absolwentów to kobiety i 48% to mężczyźni

Program zakłada rozwój kompetencji menedżerskich, przywódczych i skuteczności za-
rządzania. Kładzie nacisk na wymianę doświadczeń w zakresie praktyk menedżerskich 
wśród osób, które będą pełnić rolę lidera. Jest to program dla nowo mianowanych 
menedżerów z różnych obszarów działalności Grupy ERGO Hestia:

• W 2020 r. zrealizowaliśmy 2 edycje, czas trwania jednej to 3 miesiące. 
W 2021 r. rozpoczęto 3 edycję

• Łącznie 22 absolwentów

• 60% absolwentów tego programu to kobiety i 40% to mężczyźni

Program szkoleniowy dedykowany dyrektorom i ich zastępcom, obejmujący 
rozwój takich kompetencji menedżerskich jak zarządzanie zespołem, talenta-
mi i komunikacja:

• W 2020 r. zrealizowano jedną edycję trwającą 3 miesiące

• 70 uczestników

HART,  
czyli Hestyjna Akademia 

Rozwijania Talentów

ABC Przywództwa

Akademia Rozwoju  
Menedżerów

Liderzy Jutra
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PROGRAMY EKSPERCKIE

Program dedykowany głównym specjalistom w obszarze likwidacji szkód, którego 
celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, rozwój kompetencji eksperckich, 
upowszechnienie roli eksperta, projekty zapewniające decyzyjność i realny wpływ na 
zmiany:

• W 2020 r. zrealizowano jedną edycję

• 20 uczestników

Program dla osób pasjonujących się tzw. data science. Uczestnicy tego programu 
wspólnie wykorzystują najnowsze technologie z zakresu analizy danych, rozwijając 
przy tym swoje umiejętności analityczne.

• Do tej pory zrealizowano dwie edycje, trwające po 18 miesięcy

• Liczba absolwentów: 17

• 20% absolwentów to kobiety i 80% to mężczyźni

Program realizowany w formie forum wymiany wiedzy, którego celem jest wypraco-
wanie jednego, wzorcowego standardu utrzymania systemów biznesowych przez eks-
pertów ERGO Hestii związanych z utrzymaniem systemów.

• W 2020 r. rozpoczęliśmy pierwszą edycję, która potrwa 12 miesięcy

• Liczba uczestników: 15

• 73% absolwentów programu to kobiety i 27% to mężczyźni

Program, w którym pracownicy chętni do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem 
prowadzili zajęcia dla innych pracowników. Trenerzy wewnętrzni otrzymują wcześniej 
szkolenia, jak poprowadzić taki warsztat. Wykorzystują przy tym swoją kreatywność, 
entuzjazm i pozytywną energię do nowych działań. W 2020 r. zrealizowaliśmy 2 edy-
cje, które zagospodarowały 30 tematów.

• 27 trenerów wewnętrznych

• 99 szkoleń

• 1 000 uczestników

Program jest skierowany do obecnych i przyszłych Project Managerów oraz do każdej 
osoby, która w pracy wykorzystuje elementy z zakresu Project Management.

• Do tej pory zrealizowano dwie edycje oraz rozpoczęto trzecią

• Liczba absolwentów: 33

• 65% absolwentów programu to kobiety i 35% to mężczyźni

Siła w Ekspertach

#Podziel się wiedzą

Forum Analizy

Forum PM

IT Service  
Manager Forum

Innowacyjne Bootcampy!
Nowoczesne technologie i rozwój pracowników są w Grupie ERGO Hestia nierozerwalne. Tak też zrodziła się idea Bootcampów – intensyw-
nych kursów, które pozwalają wyselekcjonowanej grupie pracowników nabyć umiejętności niezbędne do pracy w zupełnie nowym obszarze.  
Bootcampy prowadzone są pod opieką ekspertów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych i są źródłem potężnej dawki praktycznej wiedzy, 
wzajemnych dyskusji, a przede wszystkim możliwość zmiany zakresu swoich obowiązków bez konieczności zmiany pracodawcy. 

Intensywny kurs programowania z dużą dawką praktycznej wiedzy technicznej i samodzielną pracą nad 
automatyzacją procesów z możliwością zdobycia nowych kwalifikacji – certyfikowanego programisty RPA.

• W 2020 r. zrealizowano jedną edycję trwającą 8 tygodni

• Liczba uczestników: 9

• 100% absolwentów to mężczyźni

Program, w którym mógł wziąć udział każdy pracownik ERGO Hestii i który pomaga rozwijać się w dziedzinie 
IT. Bootcamp 2.0 pomaga tworzyć rozwiązania technologiczne, dzięki którym możemy usprawnić procesy 
w firmie. W edycji 2020 pracownicy ERGO Hestii projektowali chatboty i voiceboty oparte na sztucznej in-
teligencji.

• W 2020 r. przeprowadzono jedną edycję

• Liczba uczestników: 8

• 25% absolwentów to kobiety i 75% to mężczyźni

Bootcamp RPA

Bootcamp 2.0
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SKALA SZKOLEŃ

2020 r. był czasem rozbudowy naszej platformy szkoleniowej. Nie tylko wszystkie szkolenia obowiązkowe – wynikające z przepisów i regulacji 
prawnych – są tam dostępne, ale dodaliśmy też zupełnie nowe produkty szkoleniowe, np. związane z pracą zdalną. Większość szkoleń w trybie 
e-learningu została przygotowana przez naszych wewnętrznych ekspertów.

Tabela 11. Szkolenia e-learningowe w 2020 r.

12,9 h – średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika w 2020 r.

Tematy szkoleń e-learningowych Liczba uczestników

Kodeks postępowania pracowników Grupy ERGO Hestia 2 419

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 717

Ochrona danych osobowych 512

Szkolenie zawodowe dla pracowników w roli OWCD 358

Identyfikowanie i raportowanie schematów podatkowych 253

Szkolenie z ergonomii pracy z komputerem 159

Jak przekuć problem w pomysł na jego rozwiązanie? 86

Czy automotywacji można się nauczyć? 82

Komunikacja w pracy zdalnej 33

BENEFITY

Będąc pracownikiem ERGO Hestii, możesz korzystać z dodatkowych benefitów pozapłacowych, takich jak:

W obszarze integracja i rodzina:

Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy

Firmowa kantyna i kawiarnie

ERGO Hestia po godzinach – cykl spotkań

Wydarzenia budujące poczucie wspólnoty, integrują-
ce pracowników oraz wystawy i spotkania z twórcami 
ze świata sztuki

Preferencyjne warunki ubezpieczeń i kredytów

Przedszkole ERGO Hestii i półkolonie w dni wolne od 
zajęć i wakacje

Oferta wypoczynkowa w Zakopanem

Carpooling

Biblioteka dla pracowników

ERGO Hestia Cup (zawody sportowe dla pracowników)

Upominki świąteczne dla pracowników

Hestyjne Centrum Wolontariatu

W obszarze zdrowia:

Szeroki pakiet opieki medycznej w Centrum Zdrowe-
go Pracownika 

Przychodnia w miejscu siedziby firmy (Gdańsk)

Pakiet opieki dentystycznej

Lokalizacja głównego kampusu przy plaży 

Program dla rowerzystów (szatnia, parking dla rowe-
rów, stacja napraw, darmowy lunch oraz zniżka na 
zakup roweru)

Program benefitów dla osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności

Zajęcia sportowe online: zumba, tai chi, treningi i kon-
sultacje z  trenerem personalnym, nordic walking  
i mindfulness

Masaże

Sezonowe targi zdrowej żywności

GRI 401-2GRI 404-1
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WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

Ze względu na pandemię COVID-19 i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne zarówno studentów, jak i wykładowców, współpraca 
z uczelniami była realizowana w formie online. Realizowane były całoroczne programy stażowe. Udział w wydarzeniach dedykowa-
nych studentom i absolwentom:

• Jesienna edycja Targów Absolvent

• 2 staże przy współpracy z Polską Radą Biznesu w ramach programu Kariera

• Wystąpienie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

• Współpraca z Kołem Naukowym Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Gdańskiego

•  Współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego przy stworzeniu innowacyjnego projektu szkoleniowego e-bootcamp  
dla pracowników

Liczba stażystów ogółem w roku

Liczba stażystów – program letni (Program Kariera Polskiej Rady Biznesu)

Liczba stażystów – program całoroczny

% liczby stażystów, którzy przeszli na etat w 2020 r.

Liczba stażystów, którzy przeszli na etat

49

2

47

47%

13

Zadbanie o zdrowie, komfort technologiczny i poczucie bezpieczeństwa finansowego pracowników ERGO Hestii było jedną z pierwszych 
i najważniejszych decyzji podjętych przez Zarząd w marcu 2020 r.

• W siedzibie firmy błyskawicznie wprowadzono następujące działania i nowe zasady: większy dystans aniżeli zalecenia rządo-
we, rotacja pracowników i zespołów, dystrybucja maseczek i płynów do dezynfekcji, minimalizacja kontaktu z interesariuszami 
zewnętrznymi, regularna dezynfekcja pomieszczeń wspólnych, zmiana w aranżacjach przestrzeni biurowych, zasada jednego 
użytkownika windy, jednej osoby w kuchni, oznakowanie sal spotkań informacjami o dopuszczalnej liczbie osób, dodatkowa 
dezynfekcja powierzchni wspólnych (m.in. klamek, poręczy, przycisków w windach, przed windami), wypożyczenie i dowóz 
mebli do domu pracowników (krzesła, biurka, zakup podkładek ergonomicznych).

• Cyfrowa Hestia i wprowadzenie pracy zdalnej dla blisko 80% pracowników w ciągu dwóch tygodni, co oznaczało zapewnienie 
dodatkowego sprzętu (zakup ok. 700 laptopów i telefonów), oprogramowania i serii szkoleń. Ponadto ERGO Hestia przygoto-
wała również sprzęt według indywidualnego zapotrzebowania pracowników.

• Stworzenie dedykowanej infolinii dla pracowników wspierającej ich w kwestiach technicznych (np. nadanie uprawnień i uru-
chomienie aplikacji do pracy zdalnej, przekierowanie połączeń).

• Ustanowienie zespołu ds. COVID-19 stworzonego z osób pracujących w Biurze Doboru i Rozwoju Kadr, Biurze Ryzyka oraz 
w Departamencie Organizacji i Administracji. Przygotowanie oraz ciągła aktualizacja zasad i standardów, rejestracja i monito-
rowanie podejrzeń zakażeń i potwierdzonych zakażeń w trybie 24 h/7 dni oraz bieżąca odpowiedź na zgłoszenia były głów-
nymi zadaniami ww. zespołu. W 2020 r. zespół ten obsłużył blisko 500 spraw, a ponad 130 pracowników otrzymało wsparcie. 
Powołano również Głównego Koordynatora ds. Wsparcia Pracowników w COVID-19, który organizuje pomoc dla osób dotknię-
tych tą chorobą. W 2020 r. sfinansowano i wykonano – na prośbę pracowników – 275 testów. Dodatkowo od listopada 2020 r. 
umożliwiliśmy pracownikom wykonanie testów na COVID-19 w Centrum Zdrowego Pracownika. Działania te są kontynuowane 
w 2021 r.

3.4 
Bezpieczeństwo w czasach pandemii 

GRI 403-6

pracowników otrzymało wsparcie informacyjne oraz paczki na regenerację sił

rodzin otrzymało pomoc przy zakupach, dowozie leków i organizacji posiłków

pracowników, którym udało się oddać osocze, zostało wyróżnionych upominkiem od firmy  
(trudniej jest zostać dawcą osocza aniżeli dawcą krwi)

136

15

6

Centrum Zdrowego Pracownika

Ze względu na pandemię COVID-19 odwołano praktycznie wszystkie projekty związane z promocją i aktywnością Centrum Zdrowego Pra-
cownika. Naturalnie tam, gdzie było to możliwe, wprowadziliśmy formę online w postaci teleporad lekarskich oraz aktywności sportowych 
w trybie zdalnym. Od czerwca 2020 r. przywrócono częściową działalność stacjonarną oraz spacery nordic walking w mniejszych grupach. 
Uruchomiono możliwość testowania pracowników na COVID-19 oraz diagnostykę dla ozdrowieńców.

Liczba dostępnych badań diagnostycznych i laboratoryjnych 870

Liczba dostępnych specjalności lekarzy 35

Liczba zrealizowanych wizyt przez pracowników 4 432

Liczba pracowników, którzy skorzystali z usług Centrum Zdrowego Pracownika 1 180

Średnie wydatki na zdrowie pracownika 1 030,82 zł
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Zdecydowaliśmy się na popularyzowanie informacji o tym, jak zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne podczas pandemii COVID-19 
poprzez:

• webinaria z udziałem ekspertów takich jak dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski, prof. dr hab. Włodzimierz Gut czy z psycho-
log dr Konrad Maj,

• polecanie specjalistycznych lektur, inspirowanie pracowników do rozwijania zainteresowań (uprawiania przydomowego ogród-
ka, przepisy na zdrowe posiłki, polecanie filmów),

• przeprowadzenie cyklu spotkań „Sztuka ku pokrzepieniu serc” nt. sztuki i jej roli w biznesie, w technologiach czy w projektowa-
niu nieruchomości i przestrzeni miejskich,

• wprowadzanie elementów pozytywnej psychologii (zarządzanie emocjami, zajęcia online z Jogi Śmiechu, które zebrały ponad 
750 uczestników, szkolenie z automotywacji w formacie e-learningu oraz Power Speech z Jakubem B. Bączkiem, którego 
transmisja dotarła do 600 współpracowników).

W 2020 r. kilka razy w miesiącu wysyłaliśmy pracownikom zaproszenia na ciekawe wykłady, zajęcia oraz konkursy. Poza cyklicznie organizo-
wanymi akcjami uświadamiającymi, takimi jak Movember czy Różowa Wstążka, stworzyliśmy programy skierowane do pracowników, takie jak 
Serce+, Profilaktyka: dietetyka czy treningi online, które miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.

• Ponad 1 300 osób (pracowników i agentów ERGO Hestii) wysłuchało w marcu 2020 r. wykładu biologa, specjali-
sty w zakresie mikrobiologii i wirusologii prof. dr hab. Włodzimierza Guta

• Blisko 800 pracowników i agentów wzięło udział w webinarium „Społeczeństwo w czasie pandemii oraz po niej”, 
prowadzonym w kwietniu 2020 r. przez dr Konrada Maja

• 500 uczestników mogło zadać pytanie dr hab. n. med. Tomaszowi Dzieciątkowskiemu podczas kwietniowego 
spotkania online „Jak zachować zdrowy rozsądek w czasie pandemii?” 

• www.ergohestia.pl/zostanwdomu

DOBRA PRAKTYKA

A jak nas ocenili pracownicy?

Przeprowadziliśmy badanie satysfakcji z pracy zdalnej, w którym udział wzięło ponad 1 400 pracowników i które pokazało, że:

• 96% pracowników było zadowolonych lub bardzo zadowolonych ze sposobu komunikacji firmy podczas pandemii COVID-19,

• 96% pracowników dobrze lub bardzo dobrze oceniło kontakt ze swoim przełożonym podczas pracy zdalnej,

• 78% pracowników oceniło swoją efektywność podczas pracy zdalnej jako porównywalną lub wyższą niż w przypadku pracy 
w biurze,

• 63% pracowników chciałoby mieć możliwość wykonywania pracy częściowo w formie zdalnej w przyszłości.

Nasi pracownicy docenili możliwość pracy zdalnej w czasie pandemii, jednak wyniki pokazały, że docelowo preferują oni pracę w biu-
rze z możliwością okazjonalnego home office’u. Ponadto pracownicy cenią sobie nie tylko osobistą swobodę, ale też relacje, bezpo-
średnie kontakty i wymianę doświadczeń ze współpracownikami.

CZY JESTEŚMY BEZPIECZNYM MIEJSCEM PRACY?

W Grupie ERGO Hestia komórka BHP znajduje się w pionie Prezesa Zarządu, raportuje bezpośrednio do pełnomocnika Prezesa Zarządu i doko-
nuje m.in. oceny i aktualizacji ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą wszystkich osób zatrudnionych w spółkach Grupy. Pra-
cownicy, poprzez system szkoleń BHP (wstępnych i okresowych), są zapoznawani z zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą i sposoba-
mi zapobiegania im. Mogą też, poprzez intranet EH News, do którego wszyscy pracownicy mają dostęp, na bieżąco zapoznawać się z aktualną 
oceną ryzyka zawodowego.
Co rok dokonywany jest przegląd stanowisk pracy pod kątem spełnienia wymagań BHP, identyfikacji zagrożeń i wskazania sposobów zapo-
biegania im.
Zespół BHP uczestniczy również w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w drodze do i z pracy w protokole powypadko-
wym, z którym jest zapoznawana osoba poszkodowana. Następnie formułowane są wnioski profilaktyczne, które są uwzględniane w progra-
mie szkoleń BHP.

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przechodzą wstępne szkolenie BHP. Ponadto w 2020 r., 760 pracowników Grupy ERGO Hestia przeszło 
szkolenia okresowe. Wszystkie szkolenia w 2020 r. były prowadzone w formie e-learningu.
W związku z przejściem na pracę zdalną i rotacyjną liczba wypadków w miejscu pracy naturalnie znacząco spadła w porównaniu do 2019 r. 
(-55%).

GRI 403-1

GRI 403-8

GRI 403-2 GRI 403-3 GRI 403-4 GRI 403-5 GRI 403-7
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3.5 
Wyniki zarządzania miejscem pracy

GRI 102-7 GRI 102-8

Tabela 12. Całkowita liczba pracowników

Tabela 13. Całkowita liczba pracowników z podziałem na rodzaj umowy, z podziałem na płeć

Tabela 14. Całkowita liczba pracowników z podziałem na wymiar etatu, z podziałem na płeć

2018 2019 2020

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę 2 808 2 856 2 731

w tym liczba osób zatrudnionych w Centrali 2 316 2 159 2 048

w tym liczba osób zatrudnionych w Terenie (poza Centralą) 492 697 683

Liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenie (m.in. staż) 20 36 42

2019 2020

Umowy na czas określony Umowy na czas nieokreślony Umowy na czas określony Umowy na czas nieokreślony

Kobiety  305 1 553 217 1 551

Mężczyźni 162 836 139 824

Suma 467 2 389 356 2 375

2019 2020

Pełen wymiar etatu Część etatu Pełen wymiar etatu Część etatu

Kobiety 1 793 65 1 719 49

Mężczyźni 982 16 957 6

Suma 2 775 81 2 676 55

GRI 401-1

GRI 401-1

Tabela 15. Całkowita liczba nowo zatrudnionych pracowników9 

Tabela 16. Całkowita liczba pracowników, którzy odeszli z firmy9 

2019 2020

Całkowita liczba 421 166

Liczba kobiet 263 91

Liczba mężczyzn 158 75

Liczba osób w wieku do 30 lat 284 110

Liczba osób w wieku 31–50 lat 133 51

Liczba osób w wieku 50+ 4 5

Liczba osób z niepełnosprawnością 11 6

Liczba osób o obywatelstwie innym niż polskie 3 0

2019 2020

Całkowita liczba 378 287

Liczba kobiet 232 180

Liczba mężczyzn 146 107

Liczba osób w wieku do 30 lat 161 108

Liczba osób w wieku 31–50 lat 196 163

Liczba osób w wieku 50+ 21 16

Liczba osób z niepełnosprawnością 12 8

Liczba osób o obywatelstwie innym niż polskie 2 1

9 Przedstawione dane dotyczą Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.
6766

3. Odpowiedzialny pracodawca3. Odpowiedzialny pracodawca



GRI 401-1

GRI 404-1

Tabela 17. Wskaźnik fluktuacji 

Tabela 18. Liczba godzin szkoleniowych 

2018 2019 2020

Liczba osób nowo przyjętych do Grupy 535 426 166

Liczba odejść z Grupy 352 378 287 

Wskaźnik fluktuacji pracowników Nieraportowane 13% 10%

2019 2020

Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika 29,7 12,9

Kobiety 28,7 11,2

Mężczyźni 31,5 16,0

GRI 403-9

Tabela 19. Wypadki w miejscu pracy

2019 2020 Zmiana

Całkowita liczba wypadków 9 4 -55%

Liczba wypadków przy pracy kobiet 4 1 -75%

Liczba wypadków przy pracy mężczyzn 5 3 -40%

Wskaźnik częstości wypadków (suma) 3,2 1,5 -53%

Wskaźnik częstości wypadków (dla kobiet) 2,2 0,6 -72%

Wskaźnik częstości wypadków (dla mężczyzn) 5 3,1 -38%

Liczba wypadków śmiertelnych Brak Brak -

Liczba zgonów spowodowanych chorobami będącymi następstwem 
warunków w miejscu pracy 

Brak Brak -

Liczba dni niezdolności do pracy na skutek wypadków przy pracy 181 107 -40%
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Klimat 
i środowisko

Istotny temat raportowania: neutralność klimatyczna ERGO Hestii i obniżenie emisji CO2 przy współpracy z dostawcami, prośrodowiskowe usługi i produkty, odpowiedzialny 

łańcuch dostaw i promocja ekologicznych postaw.

4.1
Nasze podejście do klimatu i środowiska

GRI 102-11

W październiku 2020 r. przyjęliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia na lata 2021–2023. Jednym z jej filarów 
jest łagodzenie skutków zmian klimatu i wsparcie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Zarząd firmy jest bezpośrednio 
odpowiedzialny za zarządzanie kwestiami środowiskowymi. To on uchwalił Politykę Środowiskową Grupy ERGO Hestia oraz zobowiązuje 
się do nadzorowania realizacji deklaracji w niej zawartych. Weryfikację kierunków naszych działań w obszarze środowiskowym takich 
jak polityka, cele i strategia, przeprowadza się na spotkaniach Rady Nadzorczej spółki. 
Nasza Polityka Środowiskowa jest dostępna na stronie internetowej www.ergohestia.pl/zrownowazony-rozwoj/dla-srodowiska i składa 
się z 12 zobowiązań.
Wszyscy pracownicy Grupy są zobowiązani do jej przestrzegania, a jej realizacja jest kontrolowana przez Zespół Zarządzania Środowi-
skowego ERGO Hestia. Ponadto Zarząd jest co kwartał informowany o poziomie emisji CO2 dla całej Grupy ERGO Hestia, a co najmniej 
raz w roku Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Technologii otrzymuje podsumowanie działań (tj. przegląd zarządzania środowiskowego) 
oraz akceptuje propozycje działań i zobowiązań na kolejny okres.

Czy wiesz, że ERGO Hestia jest pierwszą organizacją z sektora finansowego 
w Polsce z certyfikatem EMAS?
W 2020 r. oceniono nasz system zarządzania środowiskowego i otrzymaliśmy certyfikaty ISO 14001:2015 oraz EMAS, tj. Eco-Mana-
gement and Audit Scheme. Dotyczy on całej naszej działalności obejmującej usługi ubezpieczeniowe i reasekuracyjne dla klientów 
indywidualnych i korporacyjnych oraz czynności związane z przygotowaniem oferty ubezpieczeniowej oraz zawarciem i obsługą umowy 
ubezpieczenia. System EMAS obejmuje naszą działalność prowadzoną w budynkach biurowych w Sopocie i Gdańsku, włączając w to całą 
flotę pojazdów ERGO Hestii oraz wybrane elementy w naszym łańcuchu dostaw. Certyfikat ten został nam przyznany przez Generalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w wyniku przeprowadzenia audytu systemu zarządzania środowiskowego, który świadczy o zgodności 
z normą ISO 14001:2015 oraz EMAS. Jesteśmy pierwszą organizacją z sektora finansowego w Polsce oraz czwartym ubezpieczy-
cielem majątkowym w Europie wpisanym do rejestru organizacji objętych systemem EMAS, a celem wdrożenia tej certyfikacji było 
uporządkowanie i skontrolowanie wszystkich procesów środowiskowych wewnątrz firmy oraz generowanie pozytywnego wpływu na 
środowisko przez ERGO Hestię.

Chcemy być liderem transformacji ubezpieczeniowego łańcucha wartości poprzez: 

• dostarczenie klientom usługi rzetelnej oceny ryzyka klimatycznego,

• dobieranie środków minimalizujących wpływ na środowisko,

• oferowanie usług prewencyjnych,

• oferowanie atrakcyjnych pakietów ubezpieczeniowych dla nisko- lub zeroemisyjnych rozwiązań,  
jak energia wytwarzana ze słońca, wiatru czy wody (OZE).

Nasze główne zobowiązania w obszarze polityki środowiskowej:
• Zmniejszenie o co najmniej 10% śladu węglowego do 2023 r. poprzez redukcję zużycia materiałów i surowców takich 

jak woda, plastik, papier i paliwo

• Proekologiczne innowacje: rozwój oferty produktów i usług wspierających środowisko naturalne takich jak np. klauzula 
zielonej odbudowy czy EKO Hestia

• Edukacja: udział w inicjatywach środowiskowych, zwiększanie świadomości wśród pracowników, klientów, kontrahen-
tów i dostawców oraz dzielenie się dobrymi praktykami z interesariuszami

• Partnerstwa: współpraca w programach Climate Leadership, Climate Positive wraz z United Nations Global Compact 
oraz udział w inicjatywach wspierających Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Realizujemy 
Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zweryfikowany system
zarządzania

środowiskowego
 PL 2.22-008-89
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Tabela 20. Nasze cele na 2020 r. i ich realizacja 

Obszar wpływu Cele 2020 Co konkretnie zrobiliśmy? Wyniki 2020

Emisje CO2

Zmniejszenie negatywnego  
wypływu na klimat/działania  
w celu osiągnięcia neutralności 
klimatycznej

-5% zużytej 
energii elektrycznej 

Wymiana oświetlenia na LED w Centrali i Marinach

Zmiany w serwerowni

Wdrożenie automatycznego procesu włączania i wyłączania 
komputerów (stacja robocza) na odległość (tzw. Shutdown/
Wake on LAN)

Działania edukacyjne wśród pracowników w zakresie oszczę-
dzania energii

Dalsza kontrola zużycia energii oraz wdrożenie systemu 
monitorowania energii w budynkach

Zrealizowano

Zmniejszenie zużycia surowców 
naturalnych w celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej

-5% zmniejszenie 
zużycia papieru 
biurowego i druków 

Nowa wersja OWU dla klientów ubezpieczeń korporacyjnych  
i detalicznych (mniejsza gramatura i mniejsza liczba stron)

Wprowadzenie projektu nowych drukarek w Centrali/Marinach

Eliminacja poddruków w iHestia

Wdrożenie projektu, który zakłada wysyłkę e-mailem m.in. OWU 
w trakcie ofertowania

Redukcja i kontrola zamówień OWU przez agentów

Zrealizowano

Zmniejszenie zużycia surowców 
naturalnych w celu osiągnięcia 
neutralności klimatycznej

-5% średniego 
zużycia paliwa 

Zwiększenie liczby samochodów ekologicznych we flocie

Przeprowadzenie szkolenia EKO JAZDY dla części pracowni-
ków posiadających samochody służbowe

Wdrożenie systemu monitorowania zużycia paliwa i rywaliza-
cji dla pracowników w tym obszarze

Utrzymanie poziomu 40 tys. dojazdów rowerem do pracy 
w ciągu roku przez pracowników

Zwiększenie promocji programu Dojazd do Pracy Rowerem 
wśród pracowników

Zmniejszono zużycie 
paliwa o 0,3%

Produkty i usługi prośrodowiskowe

Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej

+40% więcej klientów 
na produkt „Ubezpieczenia 
odpowiedzialności za szkody 
w środowisku EKO Hestia”

Wdrożenie programu szkoleniowego dla pośredników ubezpieczenio-
wych na temat produktu

Zwiększenie klientów 
na produkt EKO 
Hestia o 20%

Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej

+300%: zwiększenie liczby 
zleceń w ramach programu 
„Rower na zawsze” 

Uruchomienie systemu motywacyjnego dla pracowników zaanga-
żowanych w program oraz zwiększenie promocji programu wśród 
klientów i poszkodowanych

Zrealizowano

Transformacja naszego łańcucha wartości

Wdrażanie standardów celem 
skuteczniejszego zarządzania 
środowiskowego

Wdrożenie wytycznych 
środowiskowych dla 
Punktów Standard 
prowadzonych pod 
marką ERGO Hestia 
przez agentów 

Wdrożenie wytycznych środowiskowych dla punktów sprzedaży 
Punktów Standard (tj. lista wymogów środowiskowych dla obecnych 
i nowych Punktów Standard)

Standardy Green 
Office dla punktów 
sprzedaży zostały 
opracowane, ale 
wdrożenie nastąpi  
w 2021 r.

GRI 308-1

Dbałość o środowisko jest wpisana w nasz łańcuch wartości i dlatego też od nowych dostawców wymagamy podpisania Kodeksu Postępowania 
Dostawców i Wykonawców oraz uzupełnienia kwestionariusza CSR, który jest podstawą do oceny dostawców podczas procesu przetargów. 
ERGO Hestia weryfikuje zapisy polityk pod kątem własnych wymogów z zakresu praw człowieka i standardów środowiskowych. W 2020 r. 100% 
naszych nowych kluczowych dostawców podpisało Kodeks i przekazało nam wypełniony kwestionariusz CSR. 

4.2
Działania dla klimatu i środowiska
Jesteśmy liderem w ubezpieczaniu instalacji OZE

Grupa ERGO Hestia oferuje kompleksowe ubezpieczenie majątkowe farm i instalacji fotowoltaicznych – skierowane do klientów biznesowych 
niezależnie od wielkości firmy. Ubezpieczamy nie tylko tradycyjnie pojmowane szkody materialne (zarówno w zakresie ryzyk naturalnych, jak 
i awarii) oraz spowodowane nimi przerwy w działaniu (czyli produkcji prądu przez instalację/farmę), ale także – co wyjątkowe na rynku – straty 
będące skutkiem mniejszego niż projektowane nasłonecznienia modułów fotowoltaicznych, a co za tym idzie niższej niż planowana produkcji 
prądu, mimo że sama instalacja nie uległa awarii.
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100 000
Klauzula Zielonej Odbudowy 
jest pierwszą i obecnie jedyną taką inicjatywą na rynku.

Klauzulę Zielonej Odbudowy oferujemy jako (niepodwyższający kosztu) dodatek do programów ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw obej-
mujących ochronę budynku, w których prowadzona jest działalność. Celem wprowadzenia do oferty ubezpieczeń majątkowych tej klauzuli 
jest budowanie ekoświadomości klientów korporacyjnych oraz aktywne motywowanie ich do podejmowania działań proekologicznych w za-
rządzaniu swoim mieniem.

Dzięki klauzuli klient będzie mógł powiększać wypłatę odszkodowania o koszty zastosowania rozwiązań ekologicznych w przypadku szkody 
całkowitej. W ramach odszkodowania pokryjemy dodatkowe koszty konieczne do zaprojektowania i odbudowy zniszczonego obiektu powo-
dujące, że przyjęte rozwiązania będą bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Koszty te mogą dotyczyć m.in. wykorzystania przyjaznych 
środowisku materiałów budowlanych, ograniczenia emisji CO2, usuwania elementów zniszczonego budynku czy ekologicznej certyfikacji bu-
dynku. 

EKO Hestia: Pomagamy naturze wrócić do stanu pierwotnego

Jesteśmy jednym z trzech ubezpieczycieli na polskim rynku oferujących specjalistyczne ubezpieczenia chroniące środowisko naturalne – EKO 
Hestia. W ramach ubezpieczenia pokrywamy koszty przywrócenia środowiska naturalnego do jego stanu sprzed szkody. Zakres ochrony tego 
ubezpieczenia obejmuje koszty usunięcia substancji niebezpiecznych z ziemi lub wody oraz odtworzenie siedlisk chronionych gatunków zwie-
rząt.

W 2020 r. zwiększyliśmy liczbę klientów ubezpieczenia EKO Hestia o 20%
 i przeprowadziliśmy 4 szkolenia dla partnerów biznesowych z zakresu ubezpieczenia  

odpowiedzialności za szkody w środowisku, co zaowocowało wydaniem 66 certyfikatów 
dla naszych pośredników!

Ubezpieczamy farmy fotowoltaiczne, 
których moc energetyczna wynosi 100 000 kWp 

(z ang. kilo watt peak)
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Obsługa klienta przy likwidacji szkód za pomocą aplikacji mobilnej

Aplikacja Pomoc Online

Aplikacja Pomoc Online pozwala w każdej chwili sprawdzić, które dokumenty są niezbędne do wydania decyzji w zgłoszonej szkodzie oraz 
status ich weryfikacji. Umożliwia także przeprowadzenie zdalnych oględzin podczas wideopołączenia z opiekunem szkody, co powoduje, że 
likwidator mobilny (rzeczoznawca) nie musi jechać do klienta na oględziny.
ERGO Hestia dokłada wszelkich starań, aby proces likwidacji szkód był prosty i szybki. W 2019 r. przeprowadzono 1 688 wideo oględzin zaś  
2 794 w 2020 r. dzięki m.in. aplikacjom i tzw. procedurze uproszczonej.

Aplikacja AutoWycena

W listopadzie 2020 r. ERGO Hestia uruchomiła nową aplikację AutoWycena. To alternatywne rozwiązanie do likwidacji uproszczonej, gdzie 
ERGO Hestia daje klientowi możliwość samodzielnego zlikwidowania niewielkiej szkody komunikacyjnej. Dzięki tej aplikacji skraca czas likwidacji 
szkody, a także powoduje, że cały proces wymaga minimum formalności.

Klient po zgłoszeniu szkody otrzymuje poprzez SMS-a indywidualny link do aplikacji, która umożliwi samodzielne wykonanie oględzin, dodanie 
zdjęć uszkodzeń oraz niezbędnej do likwidacji szkody dokumentacji.
Klient sam określa zakres oraz wielkość uszkodzeń, na podstawie których system automatycznie wylicza kwotę odszkodowania. Przedstawiona 
propozycja może zostać przez niego zaakceptowana bądź odrzucona, natomiast cała załączona dokumentacja trafia bezpośrednio do teczki 
szkodowej.

Jeżeli klient akceptuje wysokość odszkodowania – jest ono niezwłocznie wypłacane. W przypadku braku zgody na wyliczony samodzielnie 
kosztorys opiekun ERGO Hestii kontaktuje się z klientem w celu przedstawienia propozycji po ewentualnej rekalkulacji celem zawarcia ugody.

Uproszczona likwidacja dotychczas w głównej mierze opierała się na telefonicznym kontakcie opiekuna szkody z klientem, podczas której wy-
konywana była likwidacja szkody. Aby zachęcić klientów do skorzystania z nowej możliwości, zostało rozesłane 1 700 tokenów na autowycenę 
do Klientów, dzięki którym mogli oni samodzielnie dokonać wyliczenia szkody poprzez załączenie dokumentacji i wprowadzenie uszkodzeń do 
aplikacji. Skuteczność była na poziomie 56%, czyli 952 klientów skorzystało z autowyceny szkody.

Gwarancja finansowa, ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne

ERGO Hestia oferuje również gwarancję finansową dla firm zaangażowanych w łańcuch gospodarki odpadami. Dodatkowo w ofercie dla klien-
tów indywidualnych w ramach pakietów Hestia 7, ERGO 7 oraz Moja Firma, ERGO Hestia pokrywa straty w instalacji prywatnych kolektorów PV 
(od 2016 r.) i słonecznych (cieplnych) (od 2009 r.).
W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych firma rozszerzyła zakres ogólnych warunków ubezpieczeń dla nowych samochodów w pakietach 
oferowanych za pośrednictwem dealerów samochodowych. Produkt obejmuje straty specyficzne dla baterii/sprzętu elektronicznego w samo-
chodach elektrycznych i hybrydowych

Najbardziej doceniane przez klientów programy środowiskowe

„Rower na zawsze” to proekologiczna akcja firmy ubezpieczeniowej ERGO Hestia i marki KROSS. W jej ramach zamiast auta zastępczego 
klienci mogą otrzymać rower – a ten zostanie z nimi na zawsze. W 2020 r. w ramach programu „Rower na zawsze” zostało zawartych 606 
ugód z klientami i poszkodowanymi, co oznacza wzrost o 275% w stosunku do 2019 r. i średniomiesięcznie wydawanie ok. 50–60 rowerów. 
W ramach tego projektu przekazaliśmy już ponad 1 000 rowerów.

W 2020 r. zwiększyła się ilość pszczół z 600 000 w 2019 r. do 900 000 obecnie. Biorąc pod uwagę trudne warunki pogodowe, było to dużym 
wyzwaniem i jednocześnie sukcesem. Aktualnie mamy 8 aktywnych uli.

W konkursie EKO Hestia SPA nagradzamy najciekawsze projekty, inicjatywy oraz pomysły polskich uzdrowisk, związane z szeroko rozumianą 
ochroną środowiska, a laureatem edycji 2020 zostało uzdrowisko Latoszyn-Zdrój, które otrzymało 100 tys. zł na dalszy rozwój terenów leśnych, 
parkowych i rekreacyjnych. Uzdrowisko zostało reaktywowane po ponad 75 latach.

Park Hestii łączy główną siedzibę firmy z ERGO ARENĄ poprzez dziesiątki tysięcy fascynujących roślin i tysiące metrów kwadratowych trawnika. 
To także wiosenna feeria barw i zapachów oraz tysiące uśmiechów każdego dnia – mieszkańców, turystów, gości przybyłych do Sopotu. Spełnia 
on nie tylko rolę rekreacyjną. Jest także domem dla okolicznej fauny, dostarcza pożywienia hestyjnym pszczołom oraz gości prawdziwą sztukę 
– prace laureatów konkursu Artystyczna Podroż Hestii.

Nasze działania środowiskowe są nagradzane!

W kwietniu 2020 r. zostaliśmy laureatem III edycji konkursu Stena Circular Economy Award. Jako ubezpieczyciel czasami dysponujemy nie-
potrzebnymi materiałami lub zepsutymi częściami, które trafiają do nas podczas likwidacji szkód bądź powstają podczas naszej działalności 
operacyjnej. Aby je w jakiś sposób wykorzystać, zdecydowaliśmy się na współpracę ze startupami i projektantami produktów upcyklingowych. 
I tak z odpadów powstają m.in. biżuteria, materiałowe etui na sprzęt elektroniczny, gadżety podarunkowe czy nawet meble, które są używane 
w siedzibie firmy. W projekt zaangażowana jest m.in. Spółdzielnia Uczniowska z Gdańska i platforma dekoeko.com
 
https://tiny.pl/rb7sf

Magazyn „Forbes” umieścił nas w prestiżowym gronie firm redukujących emisję gazów cieplarnianych i otrzymaliśmy tytuł „Lidera klimatyczne-
go Polska 2021”. Ranking został ustalony poprzez obliczenie rocznej skumulowanej stopy redukcji gazów cieplarnianych (CARR) skorygowanej 
o przychody. O merytorykę rankingu zadbała firma Statista.

W czerwcu 2020 r. w ramach IX edycji Listków CSR POLITYKI projekt IoT (Internet of Things) otrzymał wyróżnienie jako inspirujące działanie 
wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Projekt został wyróżniony za użycie technologii Internetu Rzeczy dla tworzenia nowego 
modelu ubezpieczenia nakierowanego na prewencję, ciągłość działania i minimalizację emisji do atmosfery.
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2020

2019
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4.3
Emisje i poziom zużycia zasobów naturalnych
Certyfikacja EMAS wymaga, aby organizacje publikowały informacje o swoich wynikach w zakresie oddziaływania na środowisko. Format 
i zakres przedstawionych danych został ścisłe określony dla tzw. „wskaźników głównych”. Przedstawiamy wyniki zarządzania środowiskowego 
zgodnie z wymaganiami EMAS. Wszędzie tam, gdzie dane były dostępne, dla porównania podajemy wartości dotyczące trzech ostatnich lat.

Emisja CO2 jest obliczana według metodologii Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard Greenhouse Gas Protocol 
i obejmuje działalność ERGO Hestii w Polsce. 

W obliczeniach zakresu (Scope) 3 w 2020 r. uwzględniono: zakupione surowce i usługi (Internet mobilny, tonery i  kartridże, papier, kawę 
i herbatę, listy przewozowe), odpady, podróże służbowe samolotami i pociągami oraz noclegi w hotelach, transport i dystrybucja, dojazdy 
pracowników do pracy, praca zdalna pracowników, w tym praca agentów wykonana na rzecz ERGO Hestii. 

Emisje gazów cieplarnianych
GRI 305-1

GRI 102-48

GRI 305-2

GRI 102-49

GRI 305-3 GRI 305-5

Tabela 21. Emisje gazów cieplarnianych w zakresie (Scope) 1, 2 i 3

W obliczeniach emisji CO2 w zakresie (Scope) 3 w raporcie za 2018–2019 uwzględniono jedynie odpady, papier, podróże służbowe samolotami 
i pociągami. 

Emisja CO2 2018 Zmiana [%] 2019 Zmiana [%] 2020

Scope 1 1 672 322 kg +17% 1 962 647 kg -31% 1 362 960 kg

Scope 2 6 819 190 kg -8% 6 298 439 kg -10% 5 688 984 kg

Scope 3 698 193 kg -12% 616 395 kg 620% 4 439 716 kg

Razem 9 189 705 kg -3% 8 877 481 kg 29% 11 491 660 kg

Scope 1 Scope 2 Scope 3

Spadek zużycia paliwa w 2020 r. wynika z przejścia na pracę zdalną oraz ograniczenie wyjazdów służbowych. Średnie zużycie paliwa zostało 
zredukowane, jednak cel redukcji zużycia o 5% nie został osiągnięty (redukcja na poziomie 0,3%), czego powodem mogła być rezygnacja z do-
jazdów do pracy np. komunikacją miejską i carpoolingiem na rzecz bezpieczniejszych przyjazdów samochodem w pojedynkę.

Rekompensacja emisji CO2 

Od wielu lat ERGO Hestia bierze odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko. Aktywnie wspieramy ochronę klimatu i dążymy do neutral-
ności naszej działalności biznesowej. Jest to dla nas szczególnie ważne, tym bardziej, że skutki zmian klimatu już dziś mają zauważalny wpływ 
na działalność ubezpieczeniową.

Od 2015 r. cała Grupa Kapitałowa Munich Re/ERGO (w tym ERGO Hestia) realizuje swoje zobowiązanie na rzecz klimatu i dzięki temu może 
osiągnąć neutralność klimatyczną „carbon neutrality” w swojej działalności biznesowej. Grupa rekompensuje nieuniknioną emisję dwutlenku 
węgla poprzez zakup certyfikatów (carbon offset).

ERGO Hestia kontynuuje prace nad dalszym zmniejszaniem zużycia surowców i redukcji emisji CO2. Kluczowym czynnikiem do osiągnięcia tego 
celu jest system zarządzania środowiskowego.

Wdrażamy wiele rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. W części remontowanych w 2020 r. pomieszczeń wymieniliśmy oświe-
tlenie z konwencjonalnego na LED i zmodernizowaliśmy chillery w centrali firmy w Sopocie. Ponadto komunikowaliśmy pracownikom istotność 
działań polegających na oszczędzaniu energii. Największy wpływ na spadek zużycia energii w 2020 r. (-11% w stosunku do 2019 r.) miało 
jednak wprowadzenie trybu pracy zdalnej.

Gaz ziemny jest zużywany wyłącznie w kantynie zlokalizowanej w budynku Marina 1 do celów przygotowania posiłków. Znaczący spadek zu-
życia gazu ziemnego w 2020 r. (-61% w stosunku do 2019 r.) wynika z mniejszej liczby wydawanych posiłków w konsekwencji wprowadzenia 
trybu pracy zdalnej oraz remontu kantyny.

Znaczny spadek zużycia papieru (-34% w stosunku do 2019 r.) osiągnięto dzięki eliminacji poddruków w iHestii, wdrożeniu e-obiegu doku-
mentów oraz poprzez redukcję zamówień ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) przez agentów.

Przeprowadziliśmy analizę zużycia paliwa przez pracowników oraz akcję e-mailingową zaadresowaną do kierowców samocho-
dów służbowych. Kierowcy ze średnim spalaniem wyższym o 20% od średniej w firmie zostali poinformowani o swoich wynikach 
i poproszeni o zwracanie większej uwagi na styl jazdy, udostępniono im także poradnik ekojazdy. Dodatkowo kierowcy, którzy 
uzyskali wynik o 20% niższy od średniego zużycia, zostali docenieni za podjęte działania. 

W 2020 r. Grupa ERGO Hestia wymieniła samochody wysokoemisyjne na nowsze o niższych parametrach emisji w wyniku czego 
31% naszej floty to samochody hybrydowe.

DOBRA PRAKTYKA

GRI 301-1 GRI 302-1 GRI 302-3 GRI 302-4

Nasze plany  
i zobowiązania 
środowiskowe 
na najbliższe 
miesiące i lata

wdrożenie standardu 
i certyfikacji Green 
Office w punktach 
sprzedaży ERGO 
Hestii

dołączenie po raz drugi 
do Climate Leadership 
(UNEP Grid) oraz Climate 
Positive (UNGC)

doskonalenie pomiaru  
emisji CO2 w zakresie  
trzecim (Scope 3), w tym  
w przedstawicielstwach 
ERGO Hestia

zmniejszenie naszego 
śladu węglowego  
o co najmniej 10%  
do 2023 r.

1 672 322

1 962 647

1 362 960

698 193

616 395

4 439 716

6 819 190

6 298 439

5 688 984
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4.4
Wyniki polityki środowiskowej 

Tabela 22. Zużycie energii elektrycznej, w ujęciu ogólnym i w przeliczeniu na pracowników i powierzchnię użytkową budynków w Polsce, nie-
obejmującym energii ze źródeł odnawialnych

Dane, które są przeliczone na ilość pracowników, w przypadku energii elektrycznej, energii cieplej oraz gazu ziemnego, odnoszą się do pra-
cowników centrali (Sopot i Gdańsk).

GRI 302-1 GRI 302-3 GRI 302-4

Zużycie energii elektrycznej 2018 Zmiana [%] 2019 Zmiana [%] 2020

MWh 7 990 -7% 7 447 -11% 6 628

MWh/m2 0,243 -7% 0,227 -11% 0,202

MWh/pracownika (FTE) 4,14 -8% 3,79 -7% 3,52

Zużycie energii cieplnej 

GJ 18 641 -14% 16 001 3% 16 416

GJ/m2 0,57 -14% 0,49 3% 0,50

MWh 5 182 -14% 4 448 3% 4 563

MWh/m2 0,158 -14% 0,136 3% 0,139

Zużycie gazu ziemnego

kWh 29 659 21% 35 813 -61% 13 857

kWh/pracownika (FTE) 15,37 19% 18,24 -60% 7,36

Zużycie surowców i materiałów

Tabela 23. Zużycie paliwa w podziale na olej napędowy i benzynę

Tabela 25. Pobór wody

Tabela 26. Zużycie pozostałych surowców i usług w 2020 r.

Tabela 24. Zużycie papieru

GRI 301-1 GRI 302-1

GRI 303-3

GRI 302-4 GRI 303-3

Zużycie benzyny 2018 Zmiana [%] 2019 Zmiana [%] 2020

m3 1 066 6% 1 126 -31% 780

Mg 805 6% 850 -31% 589

m3/100 km 7,13 -5% 6,79 0% 6,77

Zużycie oleju napędowego 2018 Zmiana [%] 2019 Zmiana [%] 2020

m3 17,86 7% 19,09 -41% 11,22

Mg 15,00 7% 16,04 -41% 9,43

m3/100 km 8,50 -15% 7,20 101% 14,46

Woda pobrana z sieci miejskiej 2018 Zmiana [%] 2019 Zmiana [%] 2020

m3 17 793 6% 18 843 -43% 10 827

Tonery  2 180 szt.

Kartridże 700 szt.

Internet mobilny 263 000 GB

Listy przewozowe 12 100 szt.

Kawa 989,4 kg

Herbata 21 140 szt.

Usługi kurierskie 28,98 t emisji CO2

Zużycie papieru (w tym druki) 2018 Zmiana [%] 2019 Zmiana [%] 2020

Mg 365 -14% 315 -34% 207

Woda 

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych o najbardziej ograniczonej dostępności. Temat kryzysu wodnego dotyczy również 
Polski, gdyż wody zaczyna brakować tam, gdzie do tej pory było jej pod dostatkiem. W Grupie ERGO Hestia zużycie wody nie jest znaczące, gdyż 
wynika ono jedynie z obecności pracowników w siedzibie, a spadek zużycia w 2020 r. (-43% w stosunku do 2019 r.) wynika z wprowadzenia 
trybu pracy zdalnej i rotacyjnej, co spowodowało zmniejszenie ilości zużywanej wody w biurach.

W 2020 r. Grupa ERGO Hestia nie odnotowała kar lub sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawnych z zakresu ochrony 
środowiska.

GRI 307-1

GRI 303-3
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Informacje dotyczące kwestii klimatycznych, w odniesieniu do zaleceń Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

I. Ład korporacyjny i system zarządczy

Rola Zarządu 

Ocena i zarządzanie ryzykiem oraz możliwościami związanymi ze zmianą klimatu jest integralną 
częścią strategii ERGO Hestii. 

• Zarząd Grupy ERGO Hestia nadzoruje działania analityczne związane z zagadnieniami 
dotyczącymi zmian klimatu. Wszystkie istotne i strategiczne sprawy z tym związane 
są rozwiązywane przez Zarząd lub jeden z jego komitetów/zespołów. 

• Zarząd we współpracy z Biurem Ryzyka oraz Dyrektorem ds. Zrównoważonego Rozwoju 
są zaangażowani w funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem, którego celem jest 
identyfikacja i zredukowanie wszystkich zagrożeń dotyczących działalności Grupy ERGO 
Hestia, w tym ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu. 

• Zarząd ERGO Hestia powołał: 

a. Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem – ciało kolegialne, które prowadzi nadzór 
nad procesami zarządzania ryzykiem w Spółce oraz doradza Zarządowi 
w procesie zarządzania ryzykiem. Zasady funkcjonowania Komitetu określa 
Regulamin oraz

b. Zespół ds. Zarządzania Środowiskowego w celu zapewnienia sprawne-
go funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w ERGO Hestii. 
Zasady funkcjonowania zespołu ds. Zarządzania Środowiskowego określa 
Zarządzenie Nr WS 1/2020.

Dyrektor Biura Ryzyka 

• Umiejscowienie funkcji zarządzania ryzykiem w strukturze organizacyjnej ERGO Hestia 
zapewnia jej odpowiednią niezależność operacyjną (niezależna jednostka organizacyjna 
w pionie Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Organizacyjnych). 

• Osobą nadzorującą funkcję zarządzania ryzykiem jest Dyrektor Biura Ryzyka. Jego 
obowiązki polegają na nadzorze nad realizacją zadań w zakresie czynności związanych 
z zarządzaniem ryzykiem w Spółce, w tym ryzyk związanych m.in. z nadzorem nad 
kontrolą ogólnej sytuacji ryzyka Spółki oraz nad wczesnym rozpoznawaniem istotnych 
czynników ryzyka. 

Wykaz i weryfikacja ryzyk i szans 

• Aktualny wykaz zagrożeń i szans związanych ze środowiskiem dla ERGO Hestii jest 
utrzymywany przez Dyrektora odpowiedzialnego za Zrównoważony Rozwój.

• Zagrożenia są oceniane przez Zespół ds. Zarządzania Środowiskowego. 

• Weryfikacja wykazu zagrożeń i szans jest dokonywana przynajmniej raz w roku podczas 
przeglądu procesów zarządzania ryzykiem.

Edukacja ESG pracowników 

• Poszczególne jednostki biznesowe w ERGO Hestii są odpowiedzialne za prowadzoną 
działalność, zarówno w odniesieniu do aspektów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, 
jak i operacyjnych w zakresie ESG. 

• Oferujemy ukierunkowane programy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje naszych 
pracowników i rozwijające ich kompetencje w zakresie aspektów ESG. 

• Są one dostosowane do indywidualnych działań biznesowych i regionów, obejmują 
szkolenia dotyczące praktycznego wdrażania naszych wytycznych dotyczących ubez-
pieczania oraz dostarczają informacji na temat aktualnych tematów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju. 

• Szkolenia przeznaczone są dla menedżerów, underwriterów, menedżerów klientów, 
analityków biznesowych i stażystów w jednostkach biznesowych. 

II. Strategia 

Zakres i cel strategii

Nasze całościowe podejście strategiczne w zakresie ochrony środowiska i klimatu obejmuje 
zarówno działania związane z biznesem (tj. obszar ubezpieczeniowy, inwestycyjny i własna 
emisja operacyjna), jak i środki dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej. Działania mają 
na celu łagodzenie skutków zmian klimatu i wspieranie transformacji. 

Zobowiązania i projekty strategiczne

Strategia składa się z następujących zobowiązań i projektów strategicznych:

• Monitorujemy „Carbon Intensity” w portfelu ubezpieczeniowego i inwestycyjnego pod 
względem emisji gazów cieplarnianych

• Realizujemy działania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej i ograniczenia glo-
balnego wzrostu temperatury poniżej 2 °C (w tym redukcja emisji dwutlenku węgla)

• Rozwijamy oferty produktów i usług wspierających środowisko i redukcję zmian klima-
tu oraz włączamy wskaźniki ESG w procesie oceny ryzyka i inwestycji 

• Wspieramy inicjatywy środowiskowe, zwiększamy świadomości i dzielimy się prakty-
kami

Cel neutralności klimatycznej  
na poziomie Grupy 

• Od 2015 r. cała Grupa Kapitałowa Munich Re/ERGO (w tym ERGO Hestia) realizuje swo-
je zobowiązanie na rzecz klimatu i dzięki temu może osiągnąć neutralność klimatycz-
ną „carbon neutrality” w swojej działalności biznesowej. Grupa rekompensuje nieunik-
nioną emisję dwutlenku węgla poprzez zakup certyfikatów (carbon offset)

• Zgodnie ze strategią Grupa będzie dalej rekompensowała nieuniknioną emisję dwu-
tlenku węgla poprzez zakup certyfikatów (carbon offset)

III. Zarządzanie ryzykiem

• Spółka lokuje środki finansowe, zgodnie z zasadą ostrożnego inwestora, określoną w art. 276 ustawy z 11.09.2015 r. o działal-
ności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz. 1130). 

• Spółka nie wyróżnia osobnej kategorii ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, a postrzega je jako jeden z aspektów ryzyk po-
szczególnych kategorii. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oddziałują na poszczególne kategorie ryzyka poprzez różne ka-
nały transmisji i mogą mieć na nie istotny wpływ. 

• Spółka w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych uwzględnia wszelkie istotne ryzyka w tym, o ile to możliwe, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dostępności informacji publikowanej przez uczestników rynku finansowego, ryzyko dla zrównowa-
żonego rozwoju.

W oparciu o istotne bezpośrednie i pośrednie aspekty środowiskowe identyfikowane są ryzyka środowiskowe, w tym ryzyka klimatyczne. 
W wyniku takiej analizy wyznaczane są cele środowiskowe, które mają minimalizować powstanie zagrożenia bądź zmaksymalizować poja-
wienie się szansy i jej odpowiednie wykorzystanie w kwestii zarządzania środowiskowego.

• Proces zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatu jest zintegrowany w systemie zarządzania ryzykiem. Spółka nie 
traktuje ryzyka związanego ze zmianami klimatu jako osobnej kategorii, a postrzega je jako jeden z aspektów ryzyk poszcze-
gólnych kategorii.

• Ryzyka związane ze zmianami klimatu oddziałują na poszczególne kategorie ryzyka poprzez różne kanały transmisji i mogą 
mieć na nie istotny wpływ. 

• W ramach identyfikacji ryzyk klimatycznych, zgodnie z klasyfikacją przyjętą m.in. przez Grupę zadaniową ds. ujawniania in-
formacji związanych z klimatem (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) działającej z inicjatywy Rady Stabilności 
Finansowej, wyróżniamy: ryzyko fizyczne (physical risk) oraz ryzyko przejścia związane z transformacją do gospodarki nisko-
emisyjnej (transition risk). 

• Wszystkie istotne ryzyka, w tym te związane ze zmianą klimatu, są odpowiednio uwzględniane w raportach ryzyka przekazy-
wanych kadrze zarządzającej.
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IV. Wskaźniki i cele 

12 aspektów ESG w ocenie ryzyka  
i transakcjach inwestycyjnych

Zidentyfikowaliśmy 12 ogólnie obowiązujących aspektów ESG, które są brane pod uwagę 
w naszej ocenie ryzyka biznesowego ubezpieczeniowego oraz w transakcjach inwestycyjnych. 

Aspekty ESG dotyczą odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie i reasekuracji oraz inwestycji: 
1. zasoby naturalne i różnorodność biologiczna, 
2. zanieczyszczenie, 
3. emisja gazów cieplarnianych, 
4. otoczenie polityczne i odbiór społeczny, 
5. prawa człowieka, 
6. warunki pracy, 
7. dziedzictwo kulturowe, 
8. przesiedlanie ludzi, 
9. zdrowie i bezpieczeństwo społeczności, 
10. odpowiedzialne i staranne planowanie i ocena, 
11. zgodność, 
12. konsultacje i przejrzystość.

Cele 

Grupa Munich Re/ERGO, w tym ERGO Hestia, przyjęła podejście całościowe i wyznaczyła sobie 
ambitne cele w zakresie dekarbonizacji i neutralności klimatycznej dla swoich inwestycji, trans-
akcji i  reasekuracji (tj. portfel ubezpieczeniowy) oraz własnej emisji z procesów operacyjnych. 
Informacja o zobowiązaniach dotyczących zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat, ce-
lach, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym – w tym pracy na rzecz osiągnięcia neutralności 
klimatycznej – oraz kierunkach zmian znajduje się w Strategii Munich Re Group Ambition 2025.

Ambicje Grupy Munich Re na 2025 r. i kolejne lata (Strategia „Ambition 2025”)
Przywództwo poprzez działania na rzecz klimatu – wykorzystanie roli inwestora, ubezpieczyciela i słyszalnego głosu opinii publicznej

Wiodąca pozycja dzięki wysokim i wiarygodnym standardom ESG

Aktywa
Sfinansowana emisja CO2

Brak inwestycji w spółki o: 

> 30% przychodu z węgla  
 energetycznego 

> 10% przychodu z piasków  
 roponośnych 
 

Total10:  
-25% – 29% emisji 
Węgiel opałowy10:  
-35% emisji
Ropa naftowa i gaz ziemny10: 
-25% emisji

Total:  
Zerowa emisja netto do 2050 r. 
Węgiel energetyczny 
Całkowite odejście do 2040 r.

-35% emisji12

Całkowite odejście  
do 2040 r.

-5% emisji
Wykorzystanie wiedzy  
specjalistycznej HSB  
Solomon Associates LLC

Zerowa emisja  
netto do 2050 r. 

-12% emisji  
na pracownika Grupy Munich Re 

Zerowa emisja  
netto do 2030 r. 

Węgiel energetyczny 
Brak ubezpieczenia dla 
nowych kopalni węgla, 
elektrowni i związanej  
z nimi infrastruktury11 

Ropa naftowa i gaz 
ziemny – poszukiwania  
i wydobycie  
Brak ubezpieczenia dla 
nowych i obecnych złóż 
piasku roponośnego  
i związanej z nimi infra-
struktury11

Ograniczenie naszego bezpośredniego 
wpływu

• Neutralna emisja CO2  
(Carbon neutral) od 2015 r.

• Redukcja emisji CO2 o 44%  
na pracownika od 2009 r.

Zobowiązania 
Ubezpieczone emisje CO2  
(ubezpieczenia, działalność direct,  
reasekuracja fakultatywna)

Własne emisje CO2 
Związane z działalnością operacyjną

Obecnie

2025

2050

10 W oparciu o subportfolio akcji, obligacji korporacyjnych i nieruchomości na koniec 2019 r. 
11 Obowiązują drobne wyjątki, takie jak lokalizacje w krajach o współczynniku elektryfikacji < 90%. 
12 „Wyprodukowane tony węgla opałowego / ubezpieczona moc MW” stosowane jako przybliżenie dla emisji; rok odniesienia 2019.

https://tiny.pl/rzlv3
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Patrz 
trochę 
szerzej



Nasze 
zaangażowanie 
społeczne

Realizujemy 
Cele Zrównoważonego Rozwoju

Istotny temat raportowania: zaangażowanie społeczne, różnorodność i inkluzywność, partnerstwa i autorskie projekty międzysektorowe. 

5.1
Nasze podejście do zaangażowania społecznego

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Naszą ambicją jest kreowanie pozytywnego wpływu społecznego. Chcemy pomagać ofiarom wypadków, wzmacniać osoby z niepeł-
nosprawnościami tak, aby były bardziej pewne siebie, włączały się do życia zawodowego, oraz integrować i edukować społeczności 
lokalne poprzez wolontariat pracowniczy tam, gdzie prowadzimy działalność. Wspieramy kulturę, bo wierzymy, iż sztuka i obcowanie 
z nią potrafią wygenerować niezwykłą kreatywność, uważność i społeczną wartość. Jesteśmy też sponsorem ERGO ARENY i Sopockiego 
Klubu Żeglarskiego ERGO Hestia, bo sport łączy i wyzwala pozytywną energię. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem 
Fundacji Integralia, Fundacji Artystyczna Podróż Hestii i Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym. Zarząd nadzoruje realizację ww. 
programów oraz politykę sponsoringu, a nasze działania społeczne pod wspólnym hasłem Troska są jednym z filarów Strategii Zrów-
noważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia na lata 2021–2023 „Siła Wspólnoty i Informacji”.

W naszych działaniach społecznych 
skupiamy się na trzech obszarach:

Pomoc ofiarom wypadków i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
a także włączanie osób z niepełnosprawnościami do życia zawodowego

Wspieranie kultury i sztuki, a w szczególności młodych artystów 
z uczelni na terenie całej Polski

Sponsoring obiektów i wydarzeń sportowych: jesteśmy sponsorem 
tytularnym ERGO ARENY i Sopockiego Klubu Żeglarskiego ERGO Hestia
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5.2
Kultura: Artystyczna Podróż 
Hestii oraz Nagroda Znaku  
i Hestii im. księdza Józefa 
Tischnera

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działa na rzecz promocji młodych 
artystów polskich, m.in. poprzez organizowanie co roku ogólnopol-
skiego konkursu Artystyczna Podróż Hestii dla studentów IV i V roku 
wydziałów artystycznych wszystkich polskich uczelni. Jesteśmy również 
kuratorem portalu uncommonground.pl prowadzonego w językach 
angielskim i polskim, który jest bazą wiedzy najciekawszych działań 
art brandingowych z całego świata. Zorganizowaliśmy też pierwszą 
na świecie konferencję poświęconą współpracy sztuki i biznesu pod 
nazwą (Un)common Ground.

Rok 2020 był szczególny ze względu na pandemię COVID-19, ale i po-
niekąd pokazał nam wszystkim, jak pozytywną rolę może odgrywać 
sztuka w chwilach zwątpienia czy słabości. Dużą część naszej działalno-
ści mecenasa sztuki przenieśliśmy do świata online i nie powstrzymało 
to nas przed realizacją następujących inicjatyw:

• Przeprowadziliśmy cykl 70 wykładów online „Sztuka 
ku pokrzepieniu serc” dla 4 500 uczestników, w tym 
pracowników Grupy ERGO Hestia.

• Zorganizowaliśmy serię spotkań „Sztuka emocji. 
Emocje w sztuce” z wybitnymi osobami ze świata kul-
tury, podczas których rozmawiano o najważniejszych 
wartościach ludzkich i słabościach na przykładach 
światowej klasy dzieł sztuki.

• Zrealizowaliśmy projekt „Okno”, w którym wraz 
z finalistami 19. edycji konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii zbudowaliśmy artystyczny dialog z lokalnymi 
społecznościami z całego kraju. Pracownicy lokalnych 
oddziałów ERGO Hestii wybrali 14 punktów przestrzeni 
miejskiej należących do mikroprzedsiębiorców, któ-
rym sytuacja ekonomiczna pogorszyła się na skutek 
pandemii (np. optyk, szewc czy salon sukni ślubnych) 
i gdzie powstało na okres dwóch tygodni 14 różnych 
witryn sklepowych stworzonych przez ww. 14 młodych 
artystów z całego kraju. Witryny te pełniły rolę galerii 
sztuki.

• Zorganizowaliśmy również „Sylwester ze sztuką” 
online, tak aby zaproponować naszym współpracowni-
kom, partnerom biznesowym i klientom inny, alter-
natywny rodzaj spędzania czasu, ukierunkowany na 
sztukę i kulturę.

W ten sposób realizujemy działania edukacyjne, angażując różne  
środowiska.

Praca Karoliny Pawelczyk – witryna 
w salonie sukien ślubnych 

Agaty Wojtkiewicz przy ul. Piotrkowskiej 
w Łodzi. 

Upalne lato 2020
Pocztówka ze wszystkich miejsc, w których nikt 

nie był. Słońca, którego nikt nie widział.
Internetu, którego nikt już nie chce oglądać.

www.artystycznapodrozhestii.pl

Literatura i działalność społeczna 
to też sztuka!

Jesteśmy fundatorem nagrody Znaku i Hestii im. księdza Józefa 
Tischnera. Chcemy honorować ludzi, którzy swoją twórczość 
i działanie łączą z rzetelnością, odwagą i wrażliwością na dru-
giego człowieka. W 2020 r. spotkaliśmy się online z laureatami 
tej wyjątkowej nagrody w 20. edycji konkursu, którymi zostali:

• Robert Piłat za książkę O rozsądku i jego sza-
leństwach, w której przypomina, że filozofia ma 
służyć dobremu życiu,

• Aleksandra Domańska za książkę Bohatyrowi-
cze. Szkice do portretu, w której zbadała histo-
ryczne przyczyny podziałów wśród Polaków,

• Marina Hulia za działalność na rzecz uchodź-
ców i więźniów.

www.nagrodatischnera.pl

Tabela 27. Działania Fundacji Artystyczna Podróż Hestii 
w 2020 r. w liczbach.

Liczba młodych twórców biorących udział  
w konkursie Artystyczna Podróż Hestii

305

Liczba finalistów konkursu 15

Liczba współpracujących uczelni 28

Liczba wystaw otwartych zorganizowanych  
dla publiczności

4

Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań 67
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5.3
Fundacja Integralia
Fundacja Integralia powstała w 2004 r. z inicjatywy Prezesa Za-
rządu Grupy ERGO Hestia. Celem działań Fundacji jest aktywiza-
cja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Dla wielu firm i osób 
przejście na pracę zdalną w 2020 r. było nie lada wyzwaniem. 
Wydawało się, że sytuacja ta ograniczy działalność Fundacji. Tym-
czasem zamknięte drzwi firm pokazały, że najtrwalszy stereotyp 
dotyczący przekonania, że firma niedostosowana architektonicznie 
nie może zatrudniać osób z niepełnosprawnościami, utracił na 
znaczeniu. W 2020 r. Fundacja Integralia przeprowadziła nastę-
pujące programy:

• Udzieliła psychologicznego wsparcia dla osób z nie-
pełnosprawnościami, które w sposób szczególny 
odczuły skutki izolacji społecznej na skutek pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2.

• Przeprowadziła warsztaty „Zmień Perspektywę” dla 
189 osób, wśród nich obecni byli partnerzy biznesowi 
oraz pracownicy ERGO Hestii.

• Opracowała kompleksową ofertę dla firm z zakresu 
rekrutacji i szkoleń dotyczących komunikacji i zasad 
współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. 
Oferta została zaprezentowana 74 firmom, finalnie 
dwie duże firmy podjęły współpracę (Carlsberg Pol-
ska, BNP Paribas Bank Polska). Z bankiem podpisano 
długofalową umowę na realizację ok. 30 procesów 
rekrutacyjnych. 

• Kontynuowała projekt KOMPetencje na wymiar II, 
czyli program aktywizacji zawodowej osób z niepeł-
nosprawnością. W ramach tej aktywności zorga-
nizowano łącznie 20 warsztatów grupowych oraz 
750 godzin spotkań indywidualnych ze specjalistami 
rozwoju osobistego i zawodowego. Projekt ten zre-
alizowano ze środków funduszy europejskich. 

•  Współprowadziła kampanię „Ja też” w celu urucho-
mienia dodatkowego programu dla pracowników 
z niepełnosprawnościami, wspierającego w leczeniu 
i rehabilitacji. 

• Kontynuowała projekt dostępności produktów ERGO 
Hestii dla klientów z różnego rodzaju niepełnospraw-
nością. W ramach tego działania dostosowano kolej-
ne Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) do potrzeb 
osób z dysfunkcjami wzroku. Dokonano również au-
dytu procedur sprzedażowych i posprzedażowych 
funkcjonujących w ERGO Hestii.

www.integralia.pl

Rozmowa z Kasią, beneficjentką Fundacji 
Integralia:

Jaki rodzaj pomocy otrzymałaś od Fundacji Integralia?
Z Fundacją zetknęłam się w trudnym dla mnie momencie, kiedy 
byłam w trackie rozwodu. Miałam uczucie, jakby ktoś jak mat-
ka objął mnie i powiedział „pomogę ci”. Poznałam wiele różnych 
osób, z wieloma rodzajami niepełnosprawności. Zyskałam wielu 
przyjaciół, którzy są w moim życiu do dziś. Mamy 2021 r., a pracę 
w Grupie ERGO Hestia zakończyłam w 2015 r. Przeszłam dziesiątki 
fantastycznych i bardzo różnorodnych, atrakcyjnych szkoleń, zyska-
łam również szersze spojrzenie na potrzeby, wyzwania i problemy 
innych osób.

Co zmieniło się w Twoim życiu? 
Zyskałam niezależność finansową, mimo kiepskiej kondycji fizycz-
nej. Ta niezależność dotyczyła też innego obszaru – myśli. Zrozu-
miałam, że wszyscy w gruncie rzeczy jesteśmy podobni – chcemy 
być akceptowani, chcemy kochać i być kochani, że stan zdrowia 
nie ma tu nic do rzeczy. Podział jest przede wszystkim w naszych 
głowach. Owszem, techniczne problemy wciąż realnie istnieją, 
ale bariery, by być razem są w nas. Jeśli chodzi o niepełnospraw-
ność różnimy się tylko pokonywaniem danego toru przeszkód 
i pomysłami na to, jak możemy te przeszkody obejść. W moim 
życiu zmieniło się najwięcej w sposobie myślenia, przeżywania, 
odczuwania emocji i analizowaniu zastanej rzeczywistości i to, 
że nie boję się niepełnosprawności innej niż moja. Ponieważ moja 
niepełnosprawność pogłębiła się i przeszłam z tego tytułu na rentę, 
miałam 5-letnią przerwę. Fundacja Integralia zaprosiła mnie do 
programu „Kompetencje na wymiar”, który pomógł mi w powrocie 
do pracy zawodowej. Obecnie pracuję online.

Co chciałabyś przekazać innym osobom?
Żeby otworzyły się na przyjmowanie pomocy. Profesjonalna pomoc 
działa. Otrzymujemy wsparcie, energię do działania, a pierwsze 
zarobione samodzielnie pieniądze jeszcze bardziej nam w tym 
pomagają. Wszystkie te elementy podbudowują każdą osobę z nie-
pełnosprawnością. Obalmy mit bezradności osób z niepełnospraw-
nościami. Pokażmy, że możemy sami wybrać barwy i namalować 
obraz. Zacznijmy od zmiany sposobu myślenia, otwórzmy się na 
ludzi i wyraźmy swoją wdzięczność za to, że są organizacje, które 
naprawdę pomagają. 

5.4
Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym
CPOP jest przedsięwzięciem wyjątkowym w skali Polski. Mając do czynienia z najpoważniejszymi przypadkami ludzi poszkodowanych w cięż-
kich wypadkach, przywraca ich do zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie. W ciągu dekady pomogło ponad 1 300 osobom. Ponad 400 
poszkodowanych objęło Indywidualnymi Planami Pomocy, czyli kompleksowym wsparciem medycznym, społecznym i zawodowym, dającym 
szansę na powrót do aktywnego życia. Już od dziesięciu lat Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym skutecznie zmienia polskie standardy 
rehabilitacji po wypadkach.

W 2020 r. Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym zostało finalistą konkursu Partnership for Sustainability Award 2020 w kategorii „Pokój”! 
Organizowany przez Global Compact Network Ukraine konkurs ma za zadanie wyłonić najlepsze przedsięwzięcia realizowane na rzecz wdrażania 
postanowień Agendy 2030. Uroczystość oficjalnie otworzyli premier Ukrainy Denys Szmyhal, prezes UN Global Compact Network na Ukrainie 
Tatiana Sakharuk oraz prezes CEO Club Ukraine Serhiy Gaidaichuk.

Pani Małgorzata Makarewicz, w wyniku poważnego wypadku samochodo-
wego, doznała wielonarządowych urazów, śpiączki mózgowej i porażenia 

kończyn dolnych.

Indywidualny Plan Pomocy opracowany przez CPOP
rozpoczął się we wrześniu 2020 r. Program obejmuje m.in. terapię za pomocą 

jedynego w Polsce urządzenia robotycznego HAL (rodzaj egzoszkieletu). 

Pani Małgorzata podkreśla, że sesje na tym urządzeniu wymagają dużej siły, 
są trudne nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Do ćwiczeń napędza ją moty-

wacja i nadzieja na pełne odzyskanie sprawności.

„Będę chodzić. Jak nie dla siebie, to dla moich 
dzieci – ale będę chodzić”.

www.cpop.pl
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5.5
Pomoc dla medyków podczas pandemii
Podpisując w marcu 2020 r. porozumienie z Polską Radą Ratowników Medycznych, rozpoczęliśmy akcję #MuremZaRatownikami. Nie tylko 
przekazaliśmy 1 mln zł na szybki zakup produktów niezbędnych do bezpiecznej pracy medyków w okresie największego deficytu sprzętu me-
dycznego, ale i rozpoczęliśmy – na platformie siepomaga.pl – zbiórkę pieniędzy na środki do walki z pandemią. Liczba beneficjentów w ramach 
tej akcji wyniosła około 3 000 ratowników.

5.6
Hestyjne Centrum Wolontariatu

5.7
Wyniki programów społecznych

Razem i solidarnie – to esencja wspólnoty i hestyjnego wolontariatu. Pracownicy ERGO Hestii chętnie 
angażują się w takie inicjatywy. Pomysły i projekty mogą zgłaszać do Hestyjnego Centrum Wolon-
tariatu (HCW), które działa aktywnie już od 2013 r. 

HCW wspiera aktywną postawę pracowników, którzy działają społecznie w fundacjach czy stowa-
rzyszeniach. Koordynuje też wzajemną pomoc dla pracowników i partnerów biznesowych będących 
w trudnej sytuacji. 

Zaangażowanie w wolontariat to nie tylko pomoc innym – to również budowa zadowolenia z życia 
i poczucia dumy z miejsca pracy u samych wolontariuszy oraz wzmacnianie ich wspólnoty. 

Ze względu na pandemię COVID-19 odwołano praktycznie wszystkie projekty związane z HCW.  
Naturalnie tam, gdzie było to możliwe, prowadziliśmy akcję.

Nasze zaangażowanie społeczne w 2020 r.: Co zrobiliśmy?

Fundacja Integralia
Centrum Pomocy Osobom 

Poszkodowanym 
Hestyjne Centrum Wolontariatu Artystyczna Podróż Hestii

107
To liczba osób  

z niepełnosprawnościami, 
które usamodzielniły się, 

znalazły pracę, przeszkoliły 
się lub po prostu skorzystały 

z naszego wsparcia

35 000 zł
Tyle średnio wydajemy na 
leczenie poszkodowanego

8 274
Liczba beneficjentów działań 
wolontariatu pracowniczego

305
To liczba młodych twórców 

biorących udział w konkursie 
Artystyczna Podróż Hestii

373
To liczba współpracujących 

z nami pracodawców  
otwartych na osoby  

z niepełnosprawnościami

600
To średnia liczba godzin 

rehabilitacji dla  
poszkodowanego 

10
To liczba organizacji pożyt-
ku publicznego, z którymi 

współpracowaliśmy

10%
Liczba uczniów i studentów 
objętych działaniami Fun-
dacji wspierającymi proces 

edukacji w stosunku do licz-
by pracowników ERGO Hestii

104
To liczba agentów ERGO 

Hestia, którzy zostali  
przeszkoleni w programie 

„Zmień perspektywę”,  
aby być otwartym na  

zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnością

10 000
To liczba placówek medycz-

nych współpracujących 
z nami

11
Tyle akcji wolontariackich 

wraz z pracownikami  
zrealizowaliśmy

67
Liczba zorganizowanych  

konferencji, spotkań  
i seminariów z zakresu  

sztuk pięknych

GRI 413-1
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Małe kroczki, 
wielkie wzruszenia. 



O raporcie Zgodnie z wymogami ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) raport niefinansowy Grupy ERGO Hestia za 
2020 r. obejmuje informacje i skonsolidowane dane niefinansowe ze spółek Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia 
SA, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, Hestia Loss Control Sp. z o.o., Sopockie Towarzystwo Doradcze Sp. z o.o. i Cen-
trum Pomocy Osobom Poszkodowanym Sp. z o.o.

Zgodnie z zasadą istotności informacje niefinansowe zostały przedstawione w raporcie w zakresie, w jakim są niezbędne do oceny 
rozwoju, wyników i sytuacji Grupy ERGO Hestia.

Na proces definiowania istotnych tematów raportowania złożyły się następujące działania:

• Identyfikacja. W listopadzie i grudniu 2020 r., przeprowadzono – w formule zdefiniowanej przez międzynarodowy 
standard AA1000SES – sesje dialogowe z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi ERGO Hestii. Przedmiotem 
konsultacji było podzielenie się opinią nt. dotychczasowych i przyszłych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju 
ERGO Hestii. W konsultacjach uczestniczyli pracownicy, partnerzy biznesowi, agenci i brokerzy, klienci, przedstawiciele 
instytucji z zakresu ochrony środowiska oraz dziennikarze.

• Definiowanie i nadanie priorytetów. W lutym 2021 r. odbyło się sześć spotkań obszarowych (pracownicy, obsługa 
klientów, partnerzy biznesowi – agenci i brokerzy, strategia oraz etyka i zarządzanie ryzykiem, polityka środowiskowa, 
zaangażowanie społeczne), podczas których menadżerowie ERGO Hestii nadali dodatkowe priorytety omawianym 
tematom, biorąc pod uwagę ich istotności dla działalności ERGO Hestii i jej wpływu na otoczenie społeczno-gospodar-
cze i środowiskowe. Następnie wzięto pod uwagę tematy zrównoważonego rozwoju dla branży ubezpieczeń i ogólnych 
trendów CSR. Odniesiono się do S&P Global ESG Scores, UN SDG 2015-2030 I regulacji europejskich – Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

• Walidacja. W połowie marca 2021 r. przedstawiciele Grupy ERGO Hestia nadali ostateczne oceny „niska”, „średnia” lub 
„szczególnie wysoka” dla tematów uwzględnionych w raporcie za 2020 r.

6.1
Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych

6.2
Definiowanie zawartości i granic raportu

GRI 102-45

GRI 102-46
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6.3
Matryca istotności

Wyniki sesji dialogowych zostały przedstawione na poniższej matrycy istotności. Oś Y przedstawia istotność tematów z perspektywy interesa-
riuszy Grupy ERGO Hestia. Oś X przestawia istotność tematów z perspektywy przedstawicieli kadry zarządzającej firmy. Na podstawie analizy 
sesji dialogowych, identyfikacji kluczowych kwestii i ich priorytetyzacji wskazano 15 istotnych tematów z 3 obszarów (E  – Environment, czyli 
środowisko, S – Social, czyli kwestie społeczne i G – Governance, czyli z obszaru zarządczego).

Matryca istotności tematów raportowania ERGO Hestii
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GRI 102-47

Poprzedni Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia został opublikowany w 2020 r. i dotyczył 2 lat działalności (2018–2019).
Niniejszy raport dotyczy roku kalendarzowego 2020.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Raportem Zrównoważonego Rozwoju Grupy ERGO Hestia za 2020 r., który został sporządzony 
zgodnie ze standardem GRI Standards w opcji Core, prosimy o kontakt z:

Mario Everardo Zamarripa Gonzalez
Dyrektor odpowiedzialny za Zrównoważony Rozwój w Grupie ERGO Hestia 
mario.zamarripa@ergohestia.pl
Adres: ERGO Hestia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, Polska 

oraz 
Zespołem Zrównoważonego Rozwoju
zrownowazony.rozwoj@ergohestia.pl 

GRI 102-50 GRI 102-52GRI 102-51 GRI 102-53 GRI 102-54

6.4
Tabele zgodności oraz indeksy
Tabela zgodności z ustawą o rachunkowości

Zagadnienie Numery stron

Model biznesowy (art. 49b ust. 2 pkt 1) 19

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki (art. 49b ust. 2 pkt 2) 21

Polityki w obszarach niefinansowych i ich rezultaty – procedury, dokumenty regulujące w ERGO Hestia  
(art. 49b ust. 2 pkt 3):

Polityka w obszarze przeciwdziałania korupcji 22, 23

Polityka w obszarze praw człowieka 23, 55

Polityka w obszarze pracowniczym 49

Polityka w obszarze środowiskowym 73

Polityka w obszarze społecznym 89

Procedury należytej staranności (art. 49b ust. 2 pkt 4) 23

Istotne ryzyka niefinansowe i sposób zarządzania nimi (art. 49b ust. 2 pkt 5) 22, 23

E1

S1S2 E2E3
G1

E4
S3

S4 S5

S6

S7

S8

G2

G3

Poziom istotności dla ERGO Hestii 

LP Istotne tematy raportowania

S1
Wsparcie pracowników i organizacja 
pracy w czasie pandemii COVID-19

S2 Warunki pracy i benefity

S3 Rozwój i szkolenia pracowników

S4
Jakość obsługi klientów i budowanie 
zaufania

S5 Rozwój agentów i współpraca z nimi

S6 Zaangażowanie społeczne

S7 Różnorodność i inkluzywność 

S8
Partnerstwa i autorskie projekty 
międzysektorowe 

E1
Neutralność klimatyczna EH  
i obniżenie emisji CO2  
przy współpracy z dostawcami

E2 Prośrodowiskowe usługi i produkty

E3 Odpowiedzialny łańcuch dostaw 

E4 Promocja ekologicznych postaw 

G1
Strategia zrównoważonego rozwoju 
i jej cele 

G2
Etyka prowadzenia działalności 
biznesowej

G3
Praktyki przeciwdziałania  
misselingowi i nadużyciom
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Tabela zgodności z zaleceniami TCFD

Zagadnienia Numery stron

Ład korporacyjny i system zarządczy

Opis sposobu, w jaki Zarząd nadzoruje ryzyka i szanse zwią-
zane z klimatem

Kształtowanie polityki CSR, w tym kwestii klimatycz-
nych, leży w kompetencji Prezesa Zarządu

82

Opis roli kierownictwa w ocenie i zarządzaniu ryzykiem 
i szansami związanymi z klimatem

Firma opisała system i rolę Zarządu oraz kierownic-
twa w zarządzaniu ryzykiem i szansami zawiązanymi 
z klimatem

82

Strategia:

Opis ryzyk i szans związanych z klimatem, które firma ziden-
tyfikowała w perspektywie krótko-, średnio- i długotermino-
wej

Firma identyfikuje ryzyko klimatyczne, a łagodzenie 
skutków zmian klimatu jest jednym z filarów strategii 
CSR na lata 2021–2023

82

Opis wpływu zagrożeń i szans związanych z klimatem na 
działalność, strategię i finanse organizacji

Wykaz zagrożeń i szans związanych z klimatem jest 
utrzymywany przez Dyrektora odpowiedzialnego za 
Zrównoważony Rozwój

82

Opis odporności strategii organizacji, biorąc pod uwagę  
różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz  
2 ºC lub niższy.

W ramach niniejszego raportu nie są prezentowane 
scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz  
2 ºC lub niższy. 

Zarządzanie ryzykiem:

Opis sposobu, w jaki firma identyfikuje i ocenia ryzyka zwią-
zane z klimatem

Firma identyfikuje ryzyko klimatyczne

83

Opis sposobu, w jaki firma zarządza ryzykiem związanym 
z klimatem

83

Opis, w jaki sposób procesy identyfikacji, oceny i zarządzania 
ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym 
zarządzaniem ryzykiem w organizacji

83

Wskaźniki i cele:

Wskaźniki stosowane przez organizację do oceny ryzyka 
i szans związanych z klimatem, zgodnie z jej strategią i pro-
cesem zarządzania ryzykiem

W ramach niniejszego raportu nie są prezentowane 
wskaźniki do oceny ryzyka i szans związanych  
z klimatem

Emisje gazów cieplarnianych (GHG) w zakresach 1 i 2,  
a także powiązane ryzyko

Firma raportuje emisje gazów cieplarnianych  
w zakresach 1, 2 i 3

78

Opis celów stosowanych przez organizację do zarządzania 
ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wyników 
w stosunku do celów

 Firma przyjęła cele inwestora strategicznego 84, 85

Indeks treści GRI

Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika Rozdział Numery stron

GRI 101 Foundation 2016 Informacje podstawowe (nie obejmuje żadnych wskaźników)

I II II Ujawnienia profilowe

GRI 102-1

GRI 102. GRI 102.  

General Disclosures 2016

Nazwa organizacji 1 15

GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi 1 15–18

GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 1 16

GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej 1 16

GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji 1 16

GRI 102-6 Obsługiwane rynki 1 15–18

GRI 102-7 Skala działalności 1, 3 15-18, 51, 66

GRI 102-8 Informacje dot. pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji 3 51, 66

GRI 102-9 Łańcuch dostaw 1 31

GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji – brak zmian 1 31

GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności 1, 4 22, 73

GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację
1
3

21
54

GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach 1 21

GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Wstęp 3

GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości Wstęp, 1 10-11, 22

GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania 1 23

GRI 102-17 Mechanizmy dotyczące zasięgania porad i wyjaśnienia wątpliwości na temat etyki
1
3

23
55

GRI 102-18 Struktura zarządzania 1 16

GRI 102-40 Lista – grupa interesariuszy 1 24

GRI 102-41 Zbiorowe układy pracy 3 55

GRI 102-42 Identyfikacja i selekcja grup interesariuszy 1 24

GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy 1 24

GRI 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy 1 24

GRI 102-45 Jednostki ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 6 99

GRI 102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu 6 99

GRI 102-47 Lista istotnych tematów raportowania 6 100

GRI 102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów 4 78

GRI 102-49 Zmiany w raportowaniu 4 78

GRI 102-50 Okres raportowania 6 101

GRI 102-51 Data ostatniego raportu 6 101

GRI 102-52 Cykl raportowania 6 101

GRI 102-53 Osoba do kontaktu 6 101

GRI 102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze standardem GRI 6 101

GRI 102-55 Indeks treści GRI 6 103

GRI 102-55
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Ujawnienia szczegółowe dot. istotnych tematów

Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika Rozdział
Numery 

stron

Temat raportowania: Rozwój agentów i współpraca z nimi.

GRI 103-1

GRI 103. Podejście 
do zarządzania 
2016

Wyjaśnienia tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze 
wskazaniem granic raportowania

2 18, 28–37GRI 103-2
Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako 
istotne 

GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania

Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba obsłużonych spraw przez Rzecznika Agenta 2 38

Temat raportowania: Jakość obsługi klientów i budowanie zaufania.

GRI 103-1

GRI 103. Podejście 
do zarządzania 
2016

Wyjaśnienia tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze 
wskazaniem granic raportowania

2 18, 43GRI 103-2
Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako 
istotne 

GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania

Wskaźnik własny Nie dotyczy Poziom lojalności klienta metodą NPS 2 44

GRI 201-1
GRI 201. Wyniki 
ekonomiczne 2016

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 1 19

GRI 203-1
GRI 203. Pośredni 
wpływ ekonomicz-
ny 2016

Wspierane inwestycje w infrastrukturę i usługi
Wstęp

1
12

28–31

Tematy raportowania: Etyka prowadzenia działalności biznesowej. Praktyki przeciwdziałania misselingowi i nadużyciom. 

GRI 103-1

GRI 103. Podejście 
do zarządzania 
2016

Wyjaśnienia tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze 
wskazaniem granic raportowania

1 18, 22–23GRI 103-2
Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako 
istotne 

GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania

GRI 205-2 GRI 205. Przeciw-
działanie korupcji 
2016

Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych

1 23
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

GRI 206-1
GRI 206. Praktyki 
antykonkurencyjne 
2016

Postępowanie dot. przypadków naruszeń zasad wolnej konkuren-
cji, praktyk monopolistycznych [Nie odnotowano takich przypad-
ków w firmie]

Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika Rozdział
Numery 

stron

Temat raportowania: Warunki pracy i benefity. Rozwój i szkolenia. Różnorodność i inkluzywność.

GRI 103-1

GRI 103. Podejście 
do zarządzania 
2016

Wyjaśnienia tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze 
wskazaniem granic raportowania

3 49GRI 103-2
Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako 
istotne 

GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania

GRI 401-1

GRI 401. Zatrud-
nienie 2016

Nowo zatrudnieni pracownicy oraz rotacja pracowników 3 51, 67

GRI 401-2
Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które 
nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym 
w niepełnym wymiarze godzin

3 61

GRI 402-1
GRI 402. Relacje 
z pracownikami 
2016

Minimalne okresy powiadomienia o zmianach operacyjnych 3 51

GRI 403-1

GRI 403. Bezpie-
czeństwo i higiena 
pracy 2018

System zarządzania obszarem BHP

3 65

GRI 403-2
Proces identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz postępowania w przy-
padku wystąpienia incydentów

GRI 403-3 Medycyna pracy

GRI 403-4
Zaangażowanie, konsultacje oraz komunikacja z pracownikami 
w zakresie BHP

GRI 403-5 Szkolenia pracownicze w zakresie BHP

GRI 403-6 Promocja zdrowego trybu życia wśród pracowników 3 63

GRI 403-7
Zapobieganie i łagodzenie wpływów z obszaru BHP bezpośrednio 
związanych z charakterem działalności

3 65

GRI 403-8 Osoby świadczące pracę objęte polityką BHP firmy

GRI 403-9 Wypadki w miejscu pracy 3 69

GRI 404-1
GRI 404. Szkolenia 
i edukacja 2016

Średnia liczba godzin szkoleniowych w r. przypadająca na pra-
cownika

3 56

GRI 404-2
Programy rozwoju kompetencji zawodowych oraz programy 
w okresie przejściowym

3 56

GRI 405-1
GRI 405. Różno-
rodność i równość 
szans 2016

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej 3 53, 60

GRI 412-2

GRI 412. Prawa 
człowieka 2016

Pracownicy przeszkoleni z procedur lub polityk dotyczących praw 
człowieka

1 23

GRI 412-3
Ważne umowy inwestycyjne i kontrakty, które uwzględniają zapi-
sy dotyczące praw człowieka lub zostały sprawdzone pod kątem 
zgodności z prawami człowiek
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Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika Rozdział
Numery 

stron

Tematy raportowania: Neutralność klimatyczna ERGO Hestii i obniżenie emisji CO2 przy współpracy z dostawcami. Prośrodowiskowe 
usługi i produkt. Odpowiedzialny łańcuch dostaw. Promocja ekologicznych postaw. 

GRI 103-1

GRI 103. Podejście 
do zarządzania 
2016

Wyjaśnienia tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze 
wskazaniem granic raportowania

4 18, 73GRI 103-2
Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako 
istotne 

GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania

GRI 301-1
GRI 301. Materiały 
2016

Wykorzystywane surowce wg masy lub objętości 4 81

GRI 302-1

GRI 302. Energia 
2016

Zużycie energii wewnątrz organizacji

4 79–81GRI 302-3 Intensywność zużycia energii

GRI 302-4 Zmniejszenie zużycia energii

GRI 303-3
GRI 303. Woda 
2018

Całkowity pobór wody według źródła 4 80–81

GRI 305-1

GRI 305. Emisje 
2016

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1)

4 78
GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 2)

GRI 305-3 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3)

GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych

GRI 307-1

GRI 307. Zgod-
ność z wymogami 
w zakresie ochrony 
środowiska 2016

Wartość pieniężnych kar i całkowita liczba transakcji pozafinanso-
wych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony 
środowiska

4 80

GRI 308-1
GRI 308. Ocena 
środowiskowa 
dostawców 2016

Nowi dostawcy, którzy zostali dobrani pod kątem spełnienia kry-
teriów środowiskowych

4 74

Tematy raportowania: Zaangażowanie społeczne. 

GRI 103-1

GRI 103. Podejście 
do zarządzania 
2016

Wyjaśnienia tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze 
wskazaniem granic raportowania

5 18, 89GRI 103-2
Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako 
istotne 

GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania

GRI 413-1
GRI 413. Społecz-
ność lokalna 2016

Zakłady z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej spo-
łeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju

5 95

GRI 415-1
GRI 415 Udział 
w życiu publicznym 
2016

Wsparcie na cele polityczne 1 21

Wskaźnik własny Nie dotyczy
Informacje o głównych partnerstwach i projektach międzysekto-
rowych, w które angażuje się firma 

5 90–95

Wykaz tabel i wykresów ujętych w raporcie
Numer tabeli  
i wykresów

Tytuł tabeli Rozdział Numer strony

1
Wskaźniki dla ERGO Hestii za lata 2019–2020 wyliczone wg metodologii  
Barometru wpływu 

Wstęp 9

2 Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności 1 21

3 Interesariusze Grupy ERGO Hestia i ważne dla nich tematy 1 24–25

4 Kluczowe dane od początku naszej działalności 1 26–27

5 Wpływ społeczno-ekonomiczny 1 30

6 Wskaźnik NPS ERGO Hestia 2018–2020 2 44

7 Liczba zatrudnionych 3 51

8 Nowi pracownicy i fluktuacja 3 51

9 Różnorodność wg płci, wieku i innych cech wśród pracowników 3 53

10 Różnorodność kadry kierowniczej wg płci, wieku i innych cech 3 53

11 Szkolenia e-learningowe w 2020 r. 3 60

12 Całkowita liczba pracowników 3 66

13 Całkowita liczba pracowników z podziałem na rodzaj umowy, z podziałem na płeć 3 66

14 Całkowita liczba pracowników z podziałem na wymiar etatu, z podziałem na płeć 3 66

15 Całkowita liczba nowo zatrudnionych pracowników 3 67

16 Całkowita liczba pracowników, którzy odeszli z firmy 3 67

17 Wskaźnik fluktuacji 3 68

18 Liczba godzin szkoleniowych 3 68

19 Wypadki w miejscu pracy 3 69

20 Nasze cele na 2020 r. i ich realizacja 4 74

21 Emisje gazów cieplarnianych w zakresie (Scope 1 i 2, 3) 4 78

22
Zużycie energii elektrycznej, w ujęciu ogólnym i w przeliczeniu na pracowników 
i powierzchnię użytkową budynków w Polsce, nieobejmującym energii ze źródeł 
odnawialnych

4 80

23 Zużycie paliwa w podziale na olej napędowy i benzynę 4 81

24 Zużycie papieru 4 81

25 Pobór wody 4 81

26 Zużycie pozostałych surowców i usług w 2020 r. 4 81

27 Działania Fundacji Artystyczna Podróż Hestii w 2020 r. w liczbach. 5 91
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Podążaj dalej za przygodą
#parkhestii
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