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Navigating Life Together

Informacje o MetLife
MetLife, Inc. wraz ze spółkami zależnymi oraz stowarzyszonymi („MetLife”) jest jedną
z największych na świecie firm z branży usług finansowych, która oferuje produkty
ubezpieczeniowe i rentowe, świadczenia pracownicze oraz zarządzanie aktywami, by
pomagać klientom indywidualnym i instytucjonalnym w zmieniającym się świecie.
Założona w 1868 r. firma MetLife działa w ponad 40 krajach i zajmuje czołową pozycję
rynkową w USA, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie oraz na Bliskim Wschodzie.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.metlife.com.

Nasz cel:
Budowanie lepiej chronionego świata
Firma MetLife pomogła pokoleniom ludzi z całego świata
w zabezpieczeniu finansów, majątku, rodziny i przyszłości. W ten
sposób wykazaliśmy też zaangażowanie w ochronę rodzin,
służenie społecznościom i wzmacnianie całego społeczeństwa.
Budujemy mocniejszą i bardziej elastyczną firmę, która potrafi
odnosić sukcesy w różnych warunkach. Przekształcamy MetLife
i wykorzystujemy nowe okazje biznesowe dzięki doświadczeniu
w dziedzinie zarządzania aktywami, świadczeń pracowniczych
i ochrony finansowej. Inwestujemy w innowacyjność,
współpracujemy ze startupami, cyfryzujemy swoją działalność
i przygotowujemy się do konkurencji w zmieniającym się
świecie. W MetLife nie szczędzimy starań, by zbudować lepiej
chroniony świat.
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Niniejszy dokument stanowi omówienie priorytetów, celów
i postępów MetLife w dziedzinie odpowiedzialności społecznej
w 2017 r. Więcej informacji o naszym globalnym wpływie
społecznym i ekologicznym zawiera pełny raport dostępny
pod adresem metlifeglobalimpact.com.
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Słowo wstępne Prezesa i Dyrektora Naczelnego
Rok 2017 należał do najbardziej przełomowych w historii MetLife. Zgodnie ze swoją strategią
chcieliśmy zostać firmą o prostszej strukturze, mniej kapitałochłonną i dysponującą mocniejszym
wolnym przepływem środków pieniężnych, a zasadniczym elementem tej strategii było wydzielenie
działu sprzedaży detalicznej w USA, który funkcjonował w firmie od jej założenia w 1868 r.
Nie wiemy, kiedy nastąpi kolejne załamanie koniunktury, ale spodziewamy się, że firma MetLife
będzie dobrze przygotowana, by poradzić sobie w trudnych warunkach.
Prezes i Dyrektor Naczelny
(CEO) Steve Kandarian
uczestniczył w marcu
w obchodach 150. rocznicy
MetLife odbywających się
na Nowojorskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.

Nadal rozwijamy działalność w dziedzinie produktów ochronnych i ze stałymi opłatami oraz
doskonalimy swoje umiejętności cyfrowe, aby lepiej służyć klientom. W 2017 r. uzyskaliśmy
solidne wyniki finansowe i zwiększyliśmy skorygowany zysk na akcję o 8 procent.
MetLife dba o ciągłe doskonalenie nie tylko w dziedzinie działalności biznesowej, ale też
w zakresie odpowiedzialności społecznej.
Obecnie inwestorzy, organy regulacyjne, organizacje pozarządowe i inne podmioty baczniej niż
kiedykolwiek przedtem przyglądają się wynikom firm w wielu kategoriach odpowiedzialności
społecznej biznesu. Spośród naszych osiągnięć od ubiegłorocznego raportu Global Impact
warto wymienić:
•

 rzeznaczenie 2,3 mld USD na inwestycje prorozwojowe, takie jak tanie budownictwo
P
mieszkaniowe, ekologiczne źródła energii, obligacje infrastrukturalne i komunalne w USA,
a także 2,5 mld USD na inwestycje prorozwojowe w innych krajach, aby generowaniu zysków
ekonomicznych towarzyszyły też korzyści społeczne i ekologiczne. Dzięki tym nowym
inicjatywom wartość naszego portfela inwestycji prorozwojowych wzrosła do 50 mld USD.

•

 ranty MetLife i Fundacji MetLife o łącznej wysokości 45 mln USD, w tym 30 mln USD na
G
włączenie finansowe, czyli pomoc osobom i rodzinom o niskich dochodach, aby zapewnić im
dostęp do bezpiecznych i przystępnych cenowo produktów oraz usług finansowych.

•

 względnienie firmy drugi rok z rzędu w Dow Jones Sustainability Index — North America
U
(DJSI). DJSI to powszechnie respektowany standard odpowiedzialności społecznej. Indeks ten
służy do monitorowania czołowych firm dbających o zrównoważony rozwój.

•

 zyskanie oceny „A-” od CDP (poprzednio Carbon Disclosure Project) za sprawozdawczość
U
i zarządzanie w sprawach ochrony klimatu. Dzięki tej ocenie MetLife plasuje się w górnym
kwartylu rankingu CDP w kategorii „Przywództwo” w branży usług finansowych.

•

 względnienie firmy w pierwszym ogólnobranżowym indeksie równości płci (Gender-Equality Index)
U
agencji Bloomberg w styczniu. Poprzednio, w latach 2017 i 2016, byliśmy uwzględniani w zestawieniu
dla branży usług finansowych — Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index.

•

 yróżnienie firmy przez Women’s Forum of New York tytułem mistrzowskim za liczną
W
reprezentację kobiet w zarządzie. Obecnie udział kobiet w naszym Zarządzie wynosi 25 procent.

•

 względnienie firmy na liście „Najlepsze miejsca pracy pod względem integracji osób
U
z niepełnosprawnością” przez U.S. Business Leadership Network i American Association of
People with Disabilities. Było to pierwsze wyróżnienie MetLife za działania na rzecz tworzenia
miejsca pracy przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami.

W MetLife staramy się konstruktywnie współpracować z interesariuszami i uznaliśmy, że
powinniśmy dostosować działania w dziedzinie odpowiedzialności społecznej do zmieniających
się standardów. Z myślą o strategicznym i skoordynowanym podejściu tworzymy nowy
pion odpowiedzialności społecznej, aby wypracować zintegrowaną strategię, która będzie
dostosowana do naszych priorytetów i zapewni nam pozycję lidera w tej dziedzinie.
Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne prowadzenie działalności zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju będzie mieć pozytywny globalny wpływ na wszystkich naszych
interesariuszy.

Steven A. Kandarian
Prezes i Dyrektor Naczelny
MetLife, Inc.
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Strategia odpowiedzialności społecznej biznesu w MetLife
MetLife pracuje nad budową bezpieczniejszej przyszłości dla klientów indywidualnych, rodzin i społeczności na całym świecie.
MetLife wykazuje zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną biznesu, zapewniając klientom bezpieczeństwo,
wypłacając pieniądze w trudnych chwilach, prowadząc działania i inwestycje w obsługiwanych społecznościach,
a także inwestując długoterminowo w szerzej rozumianą gospodarkę. MetLife zarządza swoją działalnością w celu
odpowiedzialnego zapewniania długoterminowej wartości wszystkim swoim interesariuszom.

Dla społeczności,
w które inwestujemy

MetLife inwestuje długoterminowo, aby móc spełniać obietnice składane klientom,
a jednocześnie wspierać rozwój światowej gospodarki.

Dla naszych
akcjonariuszy

MetLife generuje wartość i zyski dla akcjonariuszy w długiej perspektywie czasowej.

Dla naszej firmy

Kultura etyki, rzetelności i zarządzania ryzykiem MetLife jest zintegrowana z tkanką
organizacji — co oznacza, że pracownicy na wszystkich szczeblach są odpowiedzialni
za zarządzanie ryzykiem.

Dla klientów

MetLife wsłuchuje się w głos klientów i dostosowuje produkty oraz usługi tak,
by zaspokajać potrzeby oraz szybko zmieniające się oczekiwania klientów.

Dla pracowników

MetLife nie oferuje pracownikom samego wynagrodzenia i świadczeń — pomaga
personelowi z ponad 40 krajów w rozwoju i odnoszeniu sukcesów, zapewniając szkolenia
i ścieżki rozwoju, podkreślając znaczenie zdrowia i dobrego samopoczucia, a także
promując różnorodność i współpracę.

Dla środowiska

Firma MetLife ograniczyła swój negatywny wpływ na środowisko i dba o dobrą kondycję
planety z myślą o przyszłych pokoleniach.

Dla zaniedbywanych
grup społecznych

MetLife działa na rzecz poprawy kondycji finansowej ludności. MetLife i Fundacja MetLife
przyznały w 2017 r. granty w wysokości 45 mln USD, w tym 30 mln USD na włączenie
finansowe.

Z samej natury naszej działalności wynika tworzenie wartości dla
całego świata. Jesteśmy ważnym elementem sieci bezpieczeństwa
socjalnego, ponieważ co roku wypłacamy 45 mld USD odszkodowań
i świadczeń. Jesteśmy motorem rozwoju gospodarczego, ponieważ
inwestujemy 587,3 mld USD w rolnictwo, mieszkalnictwo,
infrastrukturę oraz firmy każdej wielkości.
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Najważniejsze
informacje w raporcie
Global Impact 2017
Oddziałujemy przez inwestycje
•

Zwiększyliśmy wartość inwestycji prorozwojowych do 50 mld USD, co stanowi
ponad 8 procent łącznych zarządzanych aktywów na koniec roku 2017.

•

W ujęciu rok do roku inwestycje prorozwojowe wzrosły o niemal 12 procent
między rokiem 2016 a 2017.

•

Robimy postępy w zakresie inicjatyw ekologicznych, społecznych
i związanych z ładem korporacyjnym (ESG). W 2018 r. wzmocniliśmy
platformę ESG Działu Zarządzania Inwestycjami MetLife, powołując Dział
Odpowiedzialnych Strategii Inwestycyjnych.

Zarządzamy ryzykiem, działając etycznie i uczciwie
•

Włączyliśmy funkcję dyrektora ds. ryzyka do Grupy Wykonawczej MetLife.

•

Podjęliśmy globalne działania komunikacyjne dla pracowników, aby jeszcze
bardziej wzmocnić rolę etyki i rzetelności w naszej kulturze.

•

W celu zabezpieczenia informacji oraz w trosce o rzetelność i reputację
MetLife wprowadziliśmy pięć wymaganych szkoleń z takich tematów jak
zapobieganie praniu brudnych pieniędzy czy bezpieczeństwo informacji na
urządzeniach mobilnych i w mediach społecznościowych.

Upraszczamy produkty, aby zapewnić klientom lepsze
doświadczenia
•

Zapowiedzieliśmy uruchomienie we współpracy z IBM pierwszej tego typu
cyfrowej platformy świadczeń dla małych firm w USA.

•

Opracowaliśmy nowy proces rozwoju produktów w celu uproszczenia oferty
i wyraźniejszego powiązania produktów z potrzebami klientów.

•

Zostaliśmy wyróżnieni przez J.D. Power w kategorii „Wyjątkowe doświadczenia klientów” za wprowadzony przez Ośrodek Rozwiązań
dla Klientów kanał telefoniczny na żywo dla agentów i brokerów Działu Ubezpieczeń Samochodowych i Mieszkaniowych (po raz
pierwszy) oraz Działu Rozwiązań Dochodów Emerytalnych (drugi rok z rzędu).

MetLife ma udziały w kapitale niemal 40 farm wia

Tworzymy znakomite miejsce pracy
•

Biura w Nowym Jorku, Tokio i Galway zaprojektowaliśmy zgodnie z najlepszymi standardami dobrostanu pracowników. Mogą oni
korzystać z sal do wellness, biurek do pracy w pozycji siedzącej i stojącej, a także z miejsc spotkań utrzymanych w kawiarnianym stylu.

•

Za pośrednictwem sieci lokalnych liderów ds. wellness pracownicy z ponad 30 krajów mogli korzystać z ponad 350 zajęć w ramach
globalnego programu Wellness for Life.

•

Ulepszyliśmy proces oceny efektywności, upraszczając go i zwiększając jego elastyczność dla przełożonych.

Współpraca z dostawcami i ich rozwój
•

Zawarliśmy transakcje z ponad 600 mniejszościowymi partnerami biznesowymi, co złożyło się na 11,1 procent wydatków MetLife
kierowanych do dostawców.

•

100 procent zapytań ofertowych MetLife było kierowanych do co najmniej jednego dostawcy mniejszościowego.

•

W ramach wydatków na dostawców mniejszościowych przyczyniliśmy się do wyników gospodarczych o wartości 416 mln USD
i wsparliśmy 2500 miejsc pracy.

atrowych i słonecznych, które wytwarzają dość czystej energii, by zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Chronimy środowisko
•

Drugi rok z rzędu osiągnęliśmy neutralność względem efektu cieplarnianego.

•

Zrealizowaliśmy 60 projektów na rzecz energooszczędności w 17 krajach, zaprojektowaliśmy trzy nowe biura zgodnie z wysokimi
standardami zarządzania energią oraz przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną na temat energii dla pracowników w 20 krajach.

•

W ramach programu angażowania pracowników MetLife w inicjatywy ekologiczne Our Green Impact zmobilizowaliśmy 10 000
osób do działań na rzecz środowiska.

Fundacja MetLife
•

Przeznaczyliśmy 45 mln USD na poprawę włączenia finansowego i wzmacnianie społeczności (Fundacja MetLife, MetLife,
Fundación MetLife México i MetLife Foundation Korea).

•

Wydatkowaliśmy 170 mln USD z docelowej kwoty 200 mln USD przeznaczonej na realizację celu włączenia finansowego w ciągu
5 lat. W ten sposób dotarliśmy do ponad 6 milionów osób o niskich dochodach w 42 krajach.

•

Zaoferowaliśmy różnym organizacjom ponad 66 000 godzin pracy wolontariuszy. 45 procent z tych godzin wiązało się ze
wsparciem działań na rzecz włączenia finansowego.
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Oddziałujemy
przez inwestycje
Zasadniczym celem działalności
MetLife jest budowa lepszego
świata. Po stronie pasywów bilansu
w 2017 r. wypłaciliśmy właścicielom
polis około 45 mld USD. Po stronie
aktywów — wspieramy rozwój
gospodarki i tworzenie miejsc pracy,
inwestując łączne zarządzane aktywa
MetLife w wysokości 587,3 mld
USD w rolnictwo, infrastrukturę,
nieruchomości i różne firmy. Nasza
działalność z samej swojej natury
generuje ogromną wartość społeczną.
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Nasze podejście do inwestycji
Inwestujemy w aktywa oferujące konkurencyjny zwrot
skorygowany o ryzyko, abyśmy mogli wywiązywać się z obietnic
finansowych. Kwestie ESG uwzględniamy w naszym procesie
decyzyjnym i stosujemy bardzo zdyscyplinowane podejście do
zarządzania ryzykiem w całym portfelu inwestycyjnym.
Nasze inwestycje prorozwojowe przynoszą korzyści
społeczne i ekologiczne zaniedbanym społecznościom,
a jednocześnie generują zwrot ekonomiczny. Inwestycje te
obejmują finansowanie taniego budownictwa mieszkaniowego,
projekty w dziedzinie energii odnawialnej oraz zakup obligacji
infrastrukturalnych i komunalnych. Według stanu z 31 grudnia
2017 r. wartość naszych inwestycji prorozwojowych wynosiła
50 mld USD.

Według stanu
z 31 grudnia
2017 r. wartość
naszych inwestycji
prorozwojowych
wynosiła 50 mld USD

Dzieci grają przy świetle z energii słonecznej
zapewnianej przez Greenlight Planet — projekt
funduszu SIMA wspierany przez inwestycję MetLife.

Inwestycje w pozasieciową energię słoneczną przynoszą zwrot i lepsze
wyniki zdrowotne
Braki elektryczności na całym świecie są szczególnie dotkliwe dla kobiet oraz dzieci i mają
negatywny wpływ na zdrowie, edukację dzieci oraz środowisko. W niektórych regionach Azji i Afryki
Subsaharyjskiej aż 85 procent ludności nie ma dostępu do prądu.
MetLife współpracuje z organizacjami, które podobnie jak my chcą pomagać ludziom żyć bezpieczniej.
W 2017 r. firma MetLife zainwestowała 7 mln USD w fundusz SIMA Off-Grid Solar & Financial Access
Debt Fund — mechanizm finansowania, który zwiększa dostęp do pozasieciowej energii słonecznej
na całym świecie. Fundusz SIMA zapewnia finansowanie dłużne innowacyjnym firmom, które oferują
produkty solarne i finansowe osobom o niskich dochodach. Udział MetLife jako wiodącego inwestora
zwiększył możliwości SIMA w zakresie gromadzenia kapitału funduszu i wzmocnił jego oddziaływanie.
Projekty wspierane przez fundusz zapewniają domowe oświetlenie solarne, które zmniejsza
zanieczyszczenie powietrza i zagrożenie pożarowe w domach, umożliwia dzieciom dłuższą naukę
i zwiększa bezpieczeństwo domów w nocy. Projekty te ogółem zwiększyły oszczędności gospodarstw
domowych o 10–15 procent, generując 27 mld USD nowej siły nabywczej.
Więcej informacji o SIMA można znaleźć pod adresem simafunds.com.
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Odpowiedzialne inwestowanie
W swoich procesach decyzyjnych uwzględniamy kwestie
ekologiczne, społeczne oraz ładu korporacyjnego (ESG)
z myślą o stabilnym zwrocie w dłuższej perspektywie
czasowej. W ramach każdej potencjalnej inwestycji
dokonujemy oceny wskaźników i przejawów pozytywnej
odpowiedzialności społecznej.

Kultura inwestowania
MetLife krzewi kulturę
całościowej analizy
i zdyscyplinowanego
zarządzania ryzykiem. Chcemy
inwestować w firmy, których
praktyki są zgodne z naszymi
wartościami.

Nasz proces inwestycyjny z uwzględnieniem ESG

Badanie

W przypadku każdej okazji inwestycyjnej gruntownie badamy ryzyko finansowe,
co obejmuje także kwestie ESG w danym sektorze.

Zarządzanie

Ocena czynników ESG w naszym procesie weryfikacyjnym jest niezbędnym
elementem oceny nowych transakcji. Okresowo kontrolujemy także już trwające
inwestycje, aby zapewnić ich zgodność z naszymi parametrami ESG.

Zaangażowanie

Regularnie komunikujemy się z zarządami podmiotów, w które inwestujemy, aby
poznać ich strategiczne priorytety oraz codzienne praktyki. Zapewnia to zgodność
ich celów i działań z naszymi zasadami ESG.

Perspektywy
W Dziale Zarządzania Inwestycjami MetLife poczyniliśmy
postępy w dziedzinie inicjatyw ESG i chcemy robić
w tym zakresie jeszcze więcej. W 2018 r. wzmocniliśmy
platformę ESG Działu Zarządzania Inwestycjami
MetLife, powołując Dział Odpowiedzialnych Strategii
Inwestycyjnych, który będzie partnerem naszych
klientów instytucjonalnych oraz doradcą pionu
odpowiedzialności społecznej MetLife.
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Inwestycje prorozwojowe MetLife
Dział Zarządzania Inwestycjami MetLife zarządza środkami w wysokości 587,3 mld USD z konta głównego MetLife oraz
należącymi do inwestorów instytucjonalnych, takich jak plany emerytalne i firmy ubezpieczeniowe.
Inwestycje prorozwojowe definiujemy jako nakłady, które przynoszą korzyści społeczne lub ekologiczne, a jednocześnie
pozwalają uzyskać zwrot finansowy. Koncentrujemy się na czterech obszarach:

Inwestycje ekologiczne

Dostrzegamy duży potencjał w ekologicznym
budownictwie i energii odnawialnej.
Mamy udziały w 55 nieruchomościach
z certyfikatem LEED oraz niemal 40 farmach
wiatrowych i słonecznych, które wytwarzają
dość czystej energii, by zasilić 1,5 miliona
gospodarstw domowych.

Inwestycje 2017:
ponad

500 mln USD

I nwestycje społeczne i w tanie
budownictwo mieszkaniowe
Od dłuższego czasu inwestujemy
w wysokiej jakości tanie
budownictwo mieszkaniowe
oraz inicjatywy społeczne.

Inwestycje 2017:
ponad

200 mln USD

Infrastruktura

Obligacje komunalne

Inwestycje 2017:

Inwestycje 2017:

Tworzymy miejsca pracy i zapewniamy
korzyści ekonomiczne, inwestując
w projekty infrastrukturalne, takie
jak budowa i modernizacja lotnisk,
portów, dróg, rurociągów, linii
przesyłowych oraz elektrowni.

ponad

Nasze inwestycje w obligacje
komunalne wspierają edukację,
usługi społeczne, szpitale itp.
Obejmują około 400 jednostek
administracyjnych w 47 stanach
i Dystrykcie Kolumbii.

3,2 mld USD

ponad

800 mln USD

Łączne inwestycje prorozwojowe
Mld USD
60.0
60,0
50.0
50,0
40.0
40,0
30.0
30,0
20.0
20,0
10.0
10,0

0,0
0.0

44,8 USD
41,1 USD
1.8
13.6

50,0 USD
2.4

2.1
15.1

Inwestycje w tanie
budownictwo mieszkaniowe
Inwestycje ekologiczne

14.9
15.3

9.8

11.8

15.9

16.0

17.2

31.12.2015
12/31/15

31.12.2016
12/31/16

31.12.2017
12/31/17

Infrastruktura
Obligacje komunalne

Wartość godziwa wg stanu z 31 grudnia 2017 r.
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Dbamy o stabilność
Zarządzanie ryzykiem, etyka i rzetelność
są głęboko zintegrowane z kulturą
MetLife. Wszyscy w MetLife ponoszą
odpowiedzialność za zarządzanie
ryzykiem i stosujemy wszechstronne
środki kontrolne w tym zakresie we
wszystkich naszych oddziałach na
całym świecie.
Oczekujemy, że wszyscy pracownicy
będą co najmniej przestrzegać
najwyższych standardów postępowania
w biznesie oraz obowiązujących
przepisów prawa i pozostałych
regulacji, a także zasad firmowych.
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Zarządzanie ryzykiem
Globalny dyrektor ds. ryzyka MetLife — który w 2017 r.
wszedł w skład Grupy Wykonawczej — oraz regionalni
specjaliści ds. zarządzania ryzykiem na całym świecie
wdrażają procesy i procedury nadzorcze, a także reagują
na lokalne oraz regionalne czynniki ryzyka. Ponadto
w stosowanej przez nas platformie „Trzy linie obrony”
pracownicy działają na liniach frontu zarządzania ryzykiem
w codziennej pracy.

Ochrona rzetelności i reputacji MetLife
W 2017 r. pracownicy MetLife uczestniczyli w co najmniej
5 kursach, ucząc się chronić rzetelność i reputację firmy.

Kodeks etyczny
MetLife
Kodeks etyczny jest
przewodnikiem, z którego każdy
pracownik może się dowiedzieć, jak
ma postępować, aby wzmacniać
reputację MetLife. Kodeks reguluje
nasze postępowanie w kontaktach
z klientami, partnerami
biznesowymi i współpracownikami.

1. S
 zkolenie z Kodeksu etycznego: omówienie naszego
Kodeksu etycznego oraz przepisów regulujących naszą
działalność.
2. P
 rzeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy:
szkolenie z wykrywania prania brudnych pieniędzy oraz
zapobiegania mu, a także zgłaszania
działań budzących podejrzenia.
3. Z
 arządzanie cyklem życia informacji: przypomnienie
zasad odpowiedniego postępowania z dokumentami,
takimi jak faktury, e-maile, pliki baz danych i prezentacje.
4. B
 ezpieczeństwo informacji na urządzeniach mobilnych:
kurs poświęcony zabezpieczaniu urządzeń mobilnych oraz
informacji podczas korzystania urządzeń w pracy.
5. B
 ezpieczeństwo informacji w mediach
społecznościowych: objaśnienie naszych zasad
korzystania z serwisów i aplikacji społecznościowych.

 Nasza działalność opiera się na zaufaniu — zaufaniu klientów do
„
naszych produktów, naszej pozycji finansowej i naszych pracowników”.
— Kodeks etyczny MetLife

Ochrona informacji klientów
Ochrona prywatności klientów i pracowników zwiększa
zaufanie do firmy. Jest to również po prostu właściwy
sposób postępowania. MetLife proaktywnie chroni
wszystkie dane, a w 2017 r. w związku ze zmianami
regulacyjnymi na świecie poprawiliśmy naszą Globalną
procedurę dotyczącą ochrony prywatności.
Globalna procedura dotycząca ochrony prywatności
ustanawia zasady i standardy minimalizacji zagrożeń dla
prywatności oraz kontroli nad zbieraniem, wykorzystaniem
i ochroną danych osobowych. Są to między innymi środki
kontroli prywatności minimalizujące ryzyko MetLife i osób
trzecich przetwarzających informacje klientów w naszym
imieniu. Ponadto oferujemy szkolenia i prowadzimy
kampanie budowania świadomości, aby edukować
pracowników w dziedzinie ochrony danych i informacji.
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Tworzymy innowacje,
by służyć klientom
Co roku MetLife obsługuje miliony
klientów na całym świecie. Wiemy, że
we współczesnym, zmieniającym się
świecie musimy zapewniać klientom to,
czego oczekują, w dowolnej chwili i za
pośrednictwem wybranej przez nich
platformy.
Inwestujemy znaczne środki
w transformację cyfrową oraz
doskonalimy proces opracowywania
produktów. Inicjatywy te wspierają naszą
misję pomocy ludziom w pokonywaniu
zakrętów życiowych oraz ochrony tego,
co jest dla nich najważniejsze.
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Uczestnicy collab 2.0 zorganizowanego
w Japonii przez LumenLab — azjatyckie
centrum innowacyjności MetLife.

Technologie zwiększające
innowacyjność cyfrową
MetLife poszukuje innowacyjnych pomysłów
i wykorzystuje nowe technologie spoza naszej firmy,
a nawet naszej branży.
Korzystając ze wsparcia funduszu inwestycyjnego
o wartości 100 mln USD, w 2017 r. uruchomiliśmy
program MetLife Digital Ventures, aby zdynamizować
przekształcenia MetLife dzięki bezpośrednim
inwestycjom w startupy, które mogą zapewniać
innowacje klientom MetLife. Bezpośrednie inwestycje
umożliwiają MetLife dzielenie się doświadczeniem
z tymi startupami oraz wpływanie na ich ofertę
produktów i zdolności, a także wspomaganie ich
w rozszerzeniu działalności i generowaniu zysków
z naszych inwestycji.
Zapowiedzieliśmy także konkurs MetLife Digital
Accelerator we współpracy z Techstars, który ma na
celu wyłonienie startupów na wczesnym etapie rozwoju,
inwestowanie w nie oraz zapewnianie im mentoringu na
naszym Globalnym Kampusie Technologicznym w Cary
w Karolinie Północnej. Wybrane startupy odbywają
intensywny program, podczas którego koncentrują się
na opracowywaniu pomysłów i szybszym wprowadzaniu
ich na rynek, a jednocześnie pełnią rolę katalizatora
innowacji cyfrowych w MetLife.
Współpracujemy ze startupami także w ramach
LumenLab — centrum innowacji MetLife Azja
w Singapurze. LumenLab prowadzi konkurs „collab”,
który pomaga przedsiębiorcom i startupom z branży
insurtech w rozwiązywaniu naszych problemów
związanych z innowacyjnością oraz rozszerzaniu
współpracy biznesowej z MetLife. W 2017 r. do
programu nadesłano 139 zgłoszeń z 34 krajów. Wybrano
ośmiu finalistów, którzy ubiegają się o dofinansowanie,
a jednocześnie korzystają z mentoringu i szkoleń
prowadzonych przez pracowników MetLife.
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Nowy proces opracowywania produktów:
Z nami łatwiej
MetLife co roku opracowuje wiele produktów,
aby zaspokajać zmieniające się potrzeby klientów.
W 2017 r. zaczęliśmy wdrażać nowy proces rozwoju
produktów w celu wyraźniejszego powiązania
produktów z potrzebami klientów. W nowym procesie
wykorzystujemy przemyślenia klientów, solidne
badania rynkowe, jednolite zarządzanie ryzykiem,
a także kompleksową cyfryzację w celu zmniejszenia
ryzyka i kosztów oraz zwiększenia generowanej
wartości. Nowe podejście pomoże klientom lepiej się
zorientować, czemu służą nasze produkty i które są
dla nich odpowiednie. Zmieniamy także nazwy wielu
produktów, aby były prostsze i bardziej intuicyjne.
Dzięki temu nasze rozwiązania będą bardziej
przejrzyste i zrozumiałe dla klientów.

Dzielenie się wiedzą
MetLife pełni rolę lidera merytorycznego, który
dzieli się wiedzą na temat relacji pracodawcy
z pracownikami oraz wnosi swój wkład w ważne
debaty na tematy społeczne. Jako lider w dziedzinie
świadczeń pracowniczych MetLife opracowuje
badania i informacje, które pomagają firmom odnaleźć
się w szybko zmieniającym się środowisku pracy.
Z 15. dorocznego Badania nad trendami w dziedzinie
świadczeń pracowniczych w USA wynika, że zmiany
demograficzne rewolucjonizują rynek pracy oraz
związane z nim oczekiwania pracowników.
Współcześni pracownicy mają różne potrzeby. Częściej
zmieniają pracę, ich ścieżki kariery mają nieoczekiwane
zakręty, a osobista satysfakcja może być nie mniej
ważna od wynagrodzenia. W obliczu tylu zmian
pracownicy poszukują większej stabilności, ochrony
i zabezpieczeń przed zawirowaniami w gospodarce.
Pracodawcy coraz częściej doceniają wartość
świadczeń jako czynnika zwiększającego zadowolenie,
produktywność i lojalność pracowników.
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Rozwiązania cyfrowe ułatwiające życie
naszym klientom
Wiemy, że klienci oczekują od nas nie tylko produktów:
chcą widzieć w MetLife partnera w ciągle zmieniającym
się, dynamicznym świecie. Coraz częściej potrzebują naszej
dostępności po dotknięciu ekranu. Nasza intensywna
analiza danych na temat konsumentów potwierdza nasze
przekonanie, że transformacja cyfrowa wygeneruje
jeszcze większą wartość i wywrze jeszcze większy
wpływ na codzienne życie osób, którym służymy. W celu
przeprowadzenia tej transformacji:
•

 oskonalimy nasze podstawowe standardy, aby
D
zwiększyć efektywność i wartość naszej pracy.
Obejmuje to szersze wykorzystanie narzędzi cyfrowych,
udoskonalenie modeli analitycznych oraz automatyzację
procesów w takich obszarach jak obsługa roszczeń,
administracja polisami i finanse.

•

 pracowujemy pierwsze w branży rozwiązania
O
umożliwiające nam rozwój i uzyskanie przewagi
konkurencyjnej. Są to między innymi w pełni cyfrowe
narzędzia dla klientów umożliwiające przesyłanie zapytań
dotyczących polis, zgłaszanie roszczeń oraz sprawdzanie
ochrony ubezpieczeniowej.

Zwiększamy pakiet rozwiązań cyfrowych
•

eMirai: nasza platforma sprzedaży eMirai w Japonii
to prosty sposób na zakupy online przez przeciąganie
produktów oraz wirtualnym koszykiem. Platforma ta
zwiększyła dokładność i skróciła czas obsługi klientów
z 16 do 6 dni.

•

 latforma cyfrowa dla małych firm: MetLife
P
opracowuje we współpracy z IBM pierwszą tego typu
cyfrową platformę świadczeń dla małych firm w USA.
Kiedy zostanie wdrożona w drugiej połowie 2018
r., będzie oferować klientom i brokerom dostęp do
informacji na temat rejestracji pracowników, roszczeń,
świadczeń itp. na jednej platformie. W miarę rozwoju
platformy MetLife będzie dodawać nowe funkcje,
takie jak integracja z sieciami blockchain na potrzeby
transakcji o wysokim poziomie bezpieczeństwa, a także
zaoferuje ją większym firmom.

•

 bezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe:
U
MetLife zapewnia kompleksową, w 100 procentach
cyfrową obsługę klientom korzystającym z ubezpieczeń
komunikacyjnych i mieszkaniowych: od wyceny po
obsługę roszczeń.

Dotrzymywanie obietnic
w trudnych chwilach
Każdy pracownik MetLife odgrywa
ważną rolę w zwiększaniu
bezpieczeństwa osób, którym
służymy. Szczególnie ważną
rolę pełnią likwidatorzy szkód
majątkowych i wypadkowych, którzy
mają bezpośredni kontakt z klientami
w najtrudniejszych chwilach ich
życia. Życzliwe słowo lub gest mogą
bardzo wiele znaczyć dla rodziny,
która próbuje odzyskać poczucie
normalności po pożarze domu,
kradzieży czy innej stracie. Staramy
się rozpatrywać roszczenia klientów
jak najszybciej, często uruchamiając
wypłatę już podczas oględzin.
Nasze dążenie do skuteczności
i empatii liczy się jeszcze bardziej,
kiedy klęska żywiołowa dotknie cały
region. Kiedy na przykład huragan
Irma nawiedził Florydę, a huragan
Harvey uderzył w Teksas w 2017 r.,
pracowaliśmy na miejscu non stop,
by pomóc klientom szybko stanąć na
nogi. Szybko wypłaciliśmy klientom
odszkodowania, pomogliśmy im
znaleźć bezpieczne schronienie
i doradzaliśmy im w kwestii napraw.

Samochody reagowania kryzysowego
MetLife docierają do miejsc klęsk
żywiołowych, aby szybko rozpatrywać
roszczenia klientów.
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Tworzymy znakomite
miejsce pracy
MetLife dokłada starań, aby tworzyć
kulturę miejsca pracy, w którym
pracownicy są zaangażowani,
zmotywowani i zainspirowani.
Zapewniamy pracownikom okazje
do rozwoju ich wyjątkowych
umiejętności i talentów, co pomaga
nam dotrzymywać obietnic złożonych
klientom i odnosić sukcesy.
Osiągnęliśmy znaczne postępy
w budowie kultury różnorodności,
współpracy i motywacji. W najbliższych
latach planujemy zintensyfikować
starania związane z przygotowaniem
nowej generacji liderów oraz
tworzeniem przyszłościowego miejsca
pracy, które przyciąga i zatrzymuje
największe talenty.
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Przygotowujemy pracowników do realizacji naszej strategii
Ważne jest, by nasi pracownicy wszystkich szczebli postrzegali samych siebie jako cenionych współautorów
sukcesów firmy i dysponowali narzędziami potrzebnymi do odnoszenia sukcesów osobistych. W 2017 r.
wdrażaliśmy korporacyjną strategię transformacji w całej firmie. Dzięki tym zmianom będziemy mogli
odnosić sukcesy w różnych warunkach działalności, być zaufanym partnerem klientów i wyróżniać się
na tle konkurencji. W 2017 r. pracownicy uczestniczyli w nowych programach, które opracowaliśmy, by
zaangażować ich w realizację strategii korporacyjnej, takich jak:
•

 zkolenie w zakresie przywództwa: wdrożyliśmy interaktywne szkolenie wirtualne „Leading our
S
Transformation”, aby pomóc ponad 4000 liderów MetLife w lepszej harmonizacji nowej strategii
z codziennymi obowiązkami. Kurs ten ukończyło 84 procent przełożonych.

•

Szkolenia pracowników: kurs online „Realizacja strategii” powstał po to, by pomóc pracownikom
w integracji nowej strategii z ich pracą. W 2017 r. kurs ten ukończyło ponad 22 000 pracowników.

•

Centrum strategii: wszechstronna witryna intranetowa, która udostępnia pracownikom artykuły,
nagrania wideo i inne informacje na temat strategii oraz umożliwia przekazywanie informacji zwrotnych
kierownictwu.

•

 rupa ds. strategii korporacyjnej na Yammerze — naszej wewnętrznej platformie społecznościowej,
G
w której pracownicy mogą dyskutować z liderami i innymi pracownikami na temat strategii
przedsiębiorstwa.
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Umacniamy kulturę współpracy
Współpraca stanowi filar naszej kultury w MetLife. Chcemy, by wchodząc
do naszych biur, pracownicy czuli się szanowani, cenieni i zintegrowani.
Nieustannie staramy się budować środowisko, w którym pracownicy są
doceniani za indywidualność i osobisty wkład.
Organizujemy doroczny Tydzień Różnorodności i Współpracy, który
umacnia kulturę współpracy w MetLife. W ostatniej edycji tego wydarzenia
koncentrowaliśmy się na okazywaniu gotowości do współpracy i nowym
podejściu do interakcji z innymi osobami. Pracownicy brali udział w różnych
przedsięwzięciach na całym świecie i zamieszczali w intranecie przykłady
działań pod hasłem #ActsOfInclusion.
Mamy także bardzo aktywne zespoły „Różnorodność i współpraca” (Diversity
Business Resource Networks, DBRN) grupujące pracowników, którzy w ramach
wolontariatu promują świadomość, szacunek oraz otwartość na główne grupy
w MetLife. Zespoły te są otwarte dla wszystkich pracowników. W firmie
funkcjonuje siedem zespołów „Różnorodność i współpraca”:
•

Rodziny w MetLife (FAM)

•

Geje, Lesbijki, Biseksualiści, Osoby Transpłciowe i Przyjaciele w Metlife
(GLAM)

•

Różne Potrzeby w MetLife (MDA)

•

Weterani Wojskowi w MetLife (MVET)

•

Wielokulturowi Profesjonaliści (MPN)

•

Wschodzący Profesjonaliści w MetLife (iRISE)

•

Biznesowa Sieć Kobiet (WBN)

Na całym świecie działają u nas regionalne grupy zadaniowe, sieci
pracowników i zespoły lokalne, które krzewią kulturę współpracy w lokalnych
oddziałach. Przykłady:
•

Globalna Rada Różnorodności i Współpracy — z prezesem MetLife na czele

•

Cztery regionalne grupy zadaniowe ds. różnorodności i współpracy —
z regionalnymi liderami wyższego szczebla na czele

•

Lokalne zespoły ds. współpracy (Local Inclusion Action Team, LIAT) —
grupy te są aktywne w ponad 20 biurach MetLife w Indiach, Irlandii i USA.

Wspieranie kobiet
Na całym świecie działają
34 Biznesowe Sieci Kobiet
MetLife. Biznesowe Sieci Kobiet
koncentrują się na promowaniu
globalnej społeczności, w której
wszystkie kobiety mogą odnosić
sukcesy dzięki rozwojowi
zawodowemu i angażującym
zadaniom.

Równość
wynagrodzeń
Panująca w MetLife kultura
poszanowania i współpracy
obejmuje każdy aspekt firmy,
w tym praktyki związane
z wynagrodzeniem, które
służą zwiększaniu możliwości
MetLife w zakresie przyciągania
i zatrzymywania różnorodnych
pracowników. Dążymy do równości
w wynagrodzeniu za taką samą
pracę niezależnie od płci oraz
rasy i w tym celu regularnie
kontrolujemy swoje praktyki
związane z wynagrodzeniami oraz
zarobki pracowników.
Oświadczenie o równości
wynagrodzeń

Zasady współpracy w praktyce biznesowej
W ramach osiągania celów związanych ze współpracą z dostawcami 100 procent inicjatyw zaopatrzeniowych MetLife obejmowało co
najmniej jednego dostawcę mniejszościowego. Zakupy MetLife u dostawców mniejszościowych generują:

2500

miejsc pracy
w USA

254 mln USD 416 mln USD 57 mln USD
w PKB USA

łącznego wyniku
gospodarczego

podatków federalnych,
stanowych i lokalnych
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Wsparcie weteranów wojskowych
z niepełnosprawnościami
Przykładem nieustającego zaangażowania MetLife na rzecz
weteranów były trzydniowe zawody sportowe dla weteranów
z niepełnosprawnościami Valor Games Southeast 2017. Już trzeci rok
z rzędu pracownicy MetLife pomagali jako wolontariusze, a po raz drugi
uroczystości zakończenia zawodów odbyły się na Globalnym Kampusie
Technologicznym MetLife w Karolinie Północnej. Uroczystości te
zgromadziły ponad stu weteranów świętujących swoje sportowe sukcesy.
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Miejsca do siedzenia w stylu amfiteatru
w nowojorskiej siedzibie głównej
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miejsce pracy
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Wellness w miejscu pracy
Światło, przestrzeń, dostęp do zróżnicowanej i zdrowej żywności,
udogodnienia ułatwiające ćwiczenia fizyczne — oto podstawowe elementy
kultury wellness w miejscu pracy według MetLife. W ostatnich latach
skupialiśmy się na wprowadzaniu tych udogodnień w naszych nowo
budowanych oraz już istniejących biurach. W 2017 r. odnowiliśmy biura
w trzech miastach: Nowym Jorku, Tokio i Galway zgodnie z najlepszymi
standardami dobrostanu pracowników. Każde z tych biur stanowi wyjątkowe
i inspirujące miejsce pracy. Pracownicy mają do wyboru różnorodne miejsca
do pracy: od publicznych po bardzo dyskretne. Konstrukcję tych miejsc
dopełniają piękne elementy wystroju wnętrz: umeblowanie, oświetlenie,
szata graficzna i inne detale.
Nowe biura są wyposażone w:
ergonomiczne miejsca do siedzenia oraz biurka do pracy na siedząco
i stojąco,
• miejsca do spotkań w kawiarnianym stylu,
• parkingi dla rowerów,
• miejsca do rekreacji,
• sale wellness do medytacji i jogi oraz dla karmiących matek.
•

W październiku 2017 r. rozpoczęliśmy budowę trzeciego biurowca na
Globalnym Kampusie Technologicznym MetLife w Karolinie Północnej.
Budynek zostanie ukończony na początku 2019 r. i wraz z pierwszymi
dwoma biurowcami będzie oferować różne udogodnienia sprzyjające
produktywności, łączności, różnorodności i dobremu samopoczuciu. Będzie
to między innymi dostępna na całym kampusie sieć Wi-Fi, centrum fitness
oraz otwarte miejsca do pracy ze ścianami do pisania.

Głos pracowników
W 2017 r. przeprowadziliśmy wewnętrzną ankietę, aby poznać skuteczność
komunikacji z pracownikami. Uczestnicy ocenili swój stopień poinformowania
i wskazali, jak wolą otrzymywać informacje oraz wiadomości od liderów.
Okazało się, że większość pracowników oczekuje więcej informacji, które
pomogą im w efektywnej pracy. MetLife reaguje na te oczekiwania,
opracowując materiały dostępne w różnych kanałach. Wykorzystujemy
w tym celu Yammer, informacyjny program wideo „Studio 1”, intranet oraz
program wideo „Sit Down”, w którym liderzy MetLife omawiają różne
tematy dotyczące firmy i pracowników.

Hol w biurze w Galway
w Irlandii

W siedzibie głównej w Nowym Jorku
mamy „laboratorium uważności”,
w którym pracownicy mogą się odprężyć
wśród roślin i dźwięków kojącej muzyki.
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Chronimy środowisko
Nasze działania na rzecz
bezpieczniejszego świata dla ludzi,
instytucji i społeczności obejmują
także inicjatywy proekologiczne.
W ciągu całego roku firma MetLife
i jej pracownicy starają się ograniczyć
swój negatywny wpływ na przyrodę
i zadbać o zdrowsze środowisko dzięki
inwestycjom w energooszczędność
i ekologiczne technologie,
wolontariatowi oraz zrównoważonemu
rozwojowi.
MetLife wywiera pozytywny wpływ
na naszą planetę jako pierwszy
neutralny wobec efektu cieplarnianego
ubezpieczyciel w USA, który
angażuje pracowników w działania
proekologiczne.
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Sadzenie drzew po
huraganie Irma
W ramach programu sadzenia drzew
zorganizowanego przez Arbor Day
Foundation wolontariusze posadzili
ponad 500 drzew i krzewów
lokalnych gatunków na terenie
Florida State Fairgrounds po
przejściu huraganu Irma.

Miesiąc oszczędzania
energii
Angażowanie pracowników w zagadnienia
ekologiczne
Zaangażowanie MetLife w ochronę środowiska to powód
do dumy dla pracowników. Wielu z nich angażuje się
w inicjatywy ekologiczne MetLife przez cały rok.
W 2017 r. firma MetLife zmobilizowała ponad 10 000
pracowników w ramach korporacyjnego programu
Our Green Impact promującego zmniejszanie negatywnego
wpływu na środowisko w biurze, w domu i w lokalnych
społecznościach. Pracownicy uczą się od ekspertów
w dziedzinie ekologii w cyklu kwartalnych prelekcji, dzielą
się radami w biuletynach i na forach dyskusyjnych, a także
pracują jako wolontariusze w swoich społecznościach przez
cały rok. W 2017 r. pracownicy MetLife wraz z rodzinami
przepracowali ponad 1000 godzin, sprzątając park i plażę,
sadząc drzewa i wykonując inne zadania służące środowisku.
Coroczną firmową specjalnością jest EcoChallenge —
dwutygodniowy konkurs zachęcający do wyrabiania
w sobie proekologicznych nawyków, takich jak jeżdżenie
rowerem do pracy, jedzenie lokalnie produkowanej
żywności i ograniczanie zużycia wody w domu. W 2017 r.
w EcoChallenge uczestniczyło 1500 pracowników
z 26 krajów i zaoszczędziło równowartość 9,5 tony CO2
oraz 208 197 litrów wody i uchroniło przed wysypiskiem
5000 plastikowych butelek.

W biurach MetLife w ponad
20 krajach odbyły się akcje
edukacyjne zachęcające
pracowników do wyłączania
niepotrzebnych urządzeń
i oszczędzania energii w pracy
oraz w domu.
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W lesie równikowym Chocó-Darién
MetLife wspiera projekt ekologiczny
mający na celu redukcję wylesiania
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Nasze zaangażowanie w przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym

Angażowanie łańcucha dostaw w zakresie
zrównoważonego rozwoju

MetLife chroni środowisko z myślą o przyszłych pokoleniach.
W 2016 r. firma MetLife odniosła sukces w tym zakresie
i została pierwszym pochodzącym z USA ubezpieczycielem
neutralnym względem efektu cieplarnianego. W 2017 r. MetLife
udało się ponownie osiągnąć zerowy poziom emisji netto,
a jednocześnie kontynuować postępy w zakresie efektywności
operacyjnej, ekologicznego budownictwa, zrównoważonego
rozwoju łańcucha dostaw i zaangażowania pracowników.

MetLife wprowadza praktyki ekologiczne i społeczne także
w swoim łańcuchu dostaw. Naszym celem jest wymaganie od
100 procent największych dostawców ujawnienia poziomów
emisji gazów cieplarnianych oraz działań podejmowanych
w celu ich minimalizacji do 2020 r. Od partnerów biznesowych
wymagamy sprawozdań dotyczących strategii przeciwdziałania
zmianom klimatycznym przy użyciu kwestionariusza CDP dla
łańcucha dostaw i wprowadzamy ich wyniki do corocznych
kart wyników zarządzania dostawcami. Spotykamy się też
regularnie z dostawcami, aby dzielić się najlepszymi praktykami
i współpracować nad inicjatywami na rzecz redukcji emisji.

Niektórych emisji dwutlenku węgla nie da się jednak uniknąć —
musimy przecież ogrzewać lub chłodzić swoje biura i korzystać
z floty samochodowej. Aby te emisje skompensować,
kupujemy certyfikaty energii odnawialnej i wspieramy sześć
certyfikowanych przez podmioty zewnętrzne projektów
redukcji emisji dwutlenku węgla, które wspierają zrównoważony
rozwój na całym świecie.
Oprócz neutralności względem efektu cieplarnianego
wprowadzamy udoskonalenia operacyjne w celu redukcji
odpadów oraz zużycia wody i energii. Na przykład w 2017 r.
firma MetLife prowadziła ponad 60 projektów zwiększających
energooszczędność, takich jak modernizacja oświetlenia,
sprzętu chłodniczego i grzewczego oraz systemów sterowania
budynkami, we wszystkich krajach, w których prowadzimy
działalność.

W ciągu ostatnich dwóch lat zespoły ds. Globalnego
Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy z Dostawcami oraz
Rozwoju organizowały wspólnie Forum Dostawców, aby
publicznie wyróżnić naszych różnorodnych i działających
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju partnerów.
W 2017 r. firma MetLife przyznała firmom Dell i Cisco nagrody
w kategorii zrównoważonego rozwoju za rozwój technologii
umożliwiających MetLife dalszą redukcję emisji gazów
cieplarnianych.

Studium przypadku

Kompensacja emisji dwutlenku węgla przez dostarczanie ciepłej wody
w Indiach
Wraz ze wzrostem ludności w miastach, takich jak Bangalore w Indiach, rośnie też zapotrzebowanie na
energię. Ponad 237 milionów osób w Indiach mieszka obecnie bez elektryczności, a zelektryfikowane
gospodarstwa domowe często mają przerwy w dostawach prądu. Okazję do zmniejszenia zależności od
paliw kopalnych stwarza energia słoneczna pochodząca z taniego i niezawodnego źródła.
Od dwóch lat MetLife kompensuje emisje dwutlenku węgla, wspierając projekt energetyki słonecznej
w Bangalore, w ramach którego produkuje się, dystrybuuje, instaluje i utrzymuje systemy podgrzewania
wody energią słoneczną dla rodzin i małych firm. Do tej pory w ramach projektu rozdystrybuowano
i zainstalowano 80 000 solarnych podgrzewaczy wody, redukując emisję CO2 o 120 000 ton rocznie. Projekt:
•

 apewnia rodzinom i firmom niezawodne dostawy ciepłej wody, eliminując z sieci wysokoemisyjną
Z
elektryczność

•

Zmniejsza koszty elektryczności w gospodarstwach domowych i małych firmach o około 130 USD rocznie

•

 atrudnia około 160 osób i pośrednio tworzy miejsca pracy dla około 1500 lokalnych dystrybutorów
Z
podgrzewaczy wody i ich personelu

 rojekt Solarnego Podgrzewania Wody w Indiach przyczynia się do realizacji ośmiu z 17 Celów
P
Zrównoważonego Rozwoju ONZ

„Dzięki solarnemu podgrzewaczowi wody udało się naszej pięcioosobowej
rodzinie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o około 20 procent i mamy
dostęp do ciepłej wody nawet podczas przerw w dostawie prądu”.
– Muralidhara S.L., użytkownik solarnego podgrzewacza wody z Bangalore

Budujemy
odporne
społeczności
Fundacja MetLife
Od 2013 r. Fundacja MetLife koncentruje
swoje zasoby i doświadczenie na promowaniu
włączenia finansowego, przeznaczając na ten cel
większość grantów i inwestycji programowych.
Pozostałe granty są przeznaczane na promocję
zdrowia i odporności społeczności, w których
działa MetLife.
W 2017 r. Fundacja przyznała grantobiorcom
170 mln USD na promocję włączenia
finansowego i jest na dobrej drodze do realizacji
swojego zobowiązania do wypłacenia grantów na
kwotę 200 mln USD w 2018 r. Dzięki współpracy
z organizacjami zapewniającymi wysokiej jakości
produkty finansowe, usługi i wsparcie Fundacja
MetLife dotarła z pomocą do ponad 6 milionów
osób o niskich dochodach z 42 krajów. Zasięg
działań Fundacji MetLife poszerzają pracownicy,
którzy jako wolontariusze wykorzystują swoje
talenty do wspierania włączenia finansowego
oraz inicjatyw społecznych na całym świecie.
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Zwiększanie włączenia finansowego
i kondycji finansowej dzięki
innowacyjności
Przedsiębiorcy bywają niekiedy najlepszymi katalizatorami
zmian w swoich społecznościach. Fundacja MetLife we
współpracy z platformą innowacyjności społecznej Verb
prowadzi w różnych krajach serię konkursów Inclusion
Plus, aby wspierać przedsiębiorców, organizacje non
profit i firmy, które promują włączenie finansowe osób
nieobjętych usługami bankowymi i finansowymi. Konkurs
ten umożliwia najbardziej obiecującym przedsięwzięciom
społecznym zwiększenie skali działalności dzięki wsparciu
mentorów-wolontariuszy MetLife oraz finansowaniu
zalążkowemu Fundacji MetLife. Celem trzyletniego
programu jest przekazanie grantów w wysokości niemal
1 mln USD do końca roku 2018 na rzecz przedsięwzięć
koncentrujących się na włączeniu finansowym. Program
ten został zapoczątkowany w 2016 r. w Chinach, Indiach
i Irlandii, a w 2017 r. firma MetLife rozszerzyła go na
Bangladesz, Egipt, Liban i Meksyk. W 2018 r. — ostatnim
roku konkursu — zostaną nim objęte Australia, Hiszpania,
Korea Południowa, Portugalia i USA.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.inclusionplus.com.

Inclusion Plus w Egipcie, Libanie i Meksyku
Przedsięwzięcia uczestniczące w Inclusion Plus to różne organizacje tworzące trwałe
rozwiązania włączenia finansowego. W Meksyku platforma online Comunidad
4Uno umożliwia osobom o niskich dochodach pracującym w domach uzyskiwanie
od pracodawców usług finansowych, takich jak ubezpieczenia i cyfrowa wypłata
wynagrodzeń. W Egipcie startup Moneyfellows scyfryzował nieformalny model
grupowych oszczędności i pożyczek często stosowany w społecznościach
o niskich dochodach. Narzędzie to ułatwia zakładanie grup oszczędnościowych,
monitorowanie ich celów oraz dostęp do nieoprocentowanego kredytu.
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Inclusion Plus
w liczbach
Od 2016 roku:

Odebrano ponad

350

zgłoszeń przedsięwzięć

Ponad

400

pracowników pełniło
rolę sędziów i mentorów
w programie

Ponad

3500

godzin pracy wolontariuszy

Przyznano granty w wysokości

545 000 USD

przedsięwzięciom-finalistom

Okazano wsparcie niemal
Inclusion Plus Egipt i Liban: finaliści

700 000

osobom o niskich
i umiarkowanych
dochodach
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Fundacja MetLife
Od swojego powstania w 1976 r.
Fundacja MetLife przekazała
ponad 783 mln USD w grantach
i 70 mln USD w ramach inwestycji
związanych z prowadzonymi
programami.
W 2017 r. Fundacja przyznała
grantobiorcom 170 mln USD na
promocję włączenia finansowego
i jest na dobrej drodze do
realizacji swojego zobowiązania
do wypłacenia grantów na kwotę
200 mln USD w 2018 r.

Łączna pomoc okazana przez Fundację MetLife w 2017 r.

76%
40
mln USD

Włączenie
finansowe

24%

Wspieranie
społeczności
lokalnych

Największe osiągnięcia pod względem włączenia finansowego w 2017 r.
Globalnie

•

Rozszerzyliśmy platformę przywództwa merytorycznego Multipliers of Prosperity we
współpracy z The Wall Street Journal w celu dzielenia się w skali światowej doświadczeniami ze
współpracy z grantobiorcami Fundacji MetLife.

•

We współpracy z firmą Gallup opracowaliśmy i uruchomiliśmy pierwszą, pilotażową ankietę
globalną dotyczącą kondycji finansowej konsumentów.

•

Przyznaliśmy The Financial Clinic 2,5 mln USD na rozwój cyfrowej platformy coachingu
finansowego Change Machine, która zapewniła zasoby o łącznej wartości niemal 90 mln USD
ponad 75 000 osób o niskich i umiarkowanych dochodach.

•

 alsze wsparcie dla Common Cents Lab na Uniwersytecie Duke'a, które zaoferowało niemal
D
500 000 Amerykanom o niskich dochodach lepsze usługi finansowe.

Europa, Bliski
Wschód i Afryka

•

Zobowiązaliśmy się przeznaczyć 1 mln USD na Village Capital, aby wspierać ekosystemy
fintech promujące włączenie finansowe w Polsce, Turcji, na Ukrainie i w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich.

Ameryka Łacińska

•

Dzięki grantowi w wysokości 3,3 mln USD ideas42 projektuje rozwiązania zwiększające
oszczędności emerytalne, stosując nauki behawioralne.

Azja

•

Wsparliśmy UNCDF i MicroSave w uruchomieniu centrów innowacyjności, które we
współpracy z instytucjami świadczącymi usługi finansowe oraz startupami z całej Azji wdrażają
cyfryzację, by lepiej obsługiwać ludność o niskim i umiarkowanym poziomie dochodów.

Stany Zjednoczone

Wspieranie społeczności lokalnych
Oprócz włączenia finansowego Fundacja MetLife wspiera badania medyczne, kulturę i sztukę, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
rozwój społeczności, różnorodność i otwartość, a także młodzież i edukację. Granty Fundacji MetLife, MetLife, Fundación MetLife
México i MetLife Foundation Korea we wszystkich segmentach w roku 2017 osiągnęły łączną wartość 11,6 mln USD.
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Pracownicy MetLife: siła na rzecz dobra na całym świecie
Pracownicy-wolontariusze są nieodzownym elementem zaangażowania
Fundacji MetLife w projekty społeczne. Angażując się w bezpośrednią
pracę i dzieląc się swoimi umiejętnościami, wolontariusze budują na
całym świecie zdrowsze i bardziej odporne społeczności. W 2017 r.
wolontariusze przepracowali ponad 66 000 godzin, z czego 45 procent
przypadło na wspieranie globalnych działań Fundacji związanych
z włączeniem finansowym.

Godziny pracy wolontariuszy w 2017 r.

23%
38%

Stany Zjednoczone
Azja

66 000
godzin
21%
18%

Europa, Bliski Wschód
i Afryka
Ameryka Łacińska

Budowanie domów
z Habitat for Humanity
W ramach globalnego partnerstwa
Fundacji MetLife z Habitat for
Humanity International pomagamy
rodzinom o niskich dochodach
uzyskać bezpieczne i przystępne
cenowo domy. W 2017 r.
wolontariusze MetLife z 14 krajów
przepracowali na rzecz Habitat
for Humanity ponad 9000 godzin,
a Fundacja MetLife przekazała
pomoc finansową o wartości niemal
700 000 USD.

Pracownicy MetLife Korea budują dom
w Korei Południowej

Nauka zarządzania pieniędzmi
Edukacja finansowa młodych
ludzi może stanowić podstawę
zdrowych zachowań i umiejętności
w zakresie finansów. We współpracy
z węgierskim oddziałem United
Way ponad 70 wolontariuszy
MetLife uczyło dzieci ze szkół
podstawowych zarządzania finansami
i podejmowania odpowiedzialnych
decyzji w ciekawych, realistycznych
sytuacjach.

Gábor Regényi, Dyrektor ds. Agencyjnych
węgierskiego oddziału MetLife, prowadzi
program edukacji finansowej
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Pomoc ofiarom klęsk
żywiołowych
Na pomoc ofiarom klęsk
żywiołowych przeznaczyliśmy
w 2017 r. łącznie 1,5 mln USD.
Fundacja MetLife przekazała
Amerykańskiemu Czerwonemu
Krzyżowi 632 000 USD na pomoc
społecznościom poszkodowanym
przez huragany Harvey, Irma
i Maria. Fundación MetLife México
przeznaczyła 900 000 USD na pomoc
ofiarom trzęsień ziemi we wrześniu
i pomogła odbudować 70 domów
oraz 12 szkół. Pracownicy MetLife
obsługiwali klientów i pomagali
swoim społecznościom, nie bacząc
na osobiście poniesione szkody.
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Nasze cele
związane
z inicjatywą
Global Impact
MetLife wyznacza sobie cele
dotyczące interakcji z pracownikami,
klientami, dostawcami,
społecznościami i środowiskiem.
O postępach w realizacji tych celów
informujemy w sprawozdaniach,
które stanowią element naszego
globalnego wpływu.
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CEL

POSTĘPY

Cele
inwestycyjne

Zintensyfikowanie działań związanych
z odpowiedzialnym inwestowaniem przez powołanie
Działu Odpowiedzialnych Strategii Inwestycyjnych do
końca 2018 r.

Osiągnięty. Od 1 kwietnia 2018 r. funkcjonuje Dział Odpowiedzialnych Strategii
Inwestycyjnych, który nadzoruje i rozwija naszą platformę odpowiedzialnego
inwestowania.

Cele
w zakresie
zarządzania
ryzykiem
i etyki

Krzewienie zdrowej kultury postępowania z ryzykiem
przez zachęcanie pracowników do ukończenia
szkolenia z zarządzania ryzykiem „Trzy linie obrony”.

Zgodnie z założeniami. Kontynuowaliśmy umacnianie świadomości ryzyka w ramach
szkoleń poświęconych tej kwestii oraz komunikacji ogólnofirmowej. Działania te
obejmowały objęcie nowych pracowników szkoleniem „Trzy linie obrony”.

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z zatwierdzonymi
oświadczeniami w sprawie gotowości do
podejmowania ryzyka.

Zgodnie z założeniami. Przeprowadziliśmy coroczny przegląd korporacyjnego
Oświadczenia w sprawie gotowości do podejmowania ryzyka (RAS) i uzyskaliśmy
zatwierdzenie Rady Dyrektorów. Zaktualizowaliśmy RAS, aby odzwierciedlić poprawę
profilu ryzyka firmy w rezultacie wydzielenia Brighthouse Financial.

Cele związane
z klientami

Rozszerzenie pomiarów lojalności klientów w ramach
programów Net Promoter Score*.

Zgodnie z założeniami. Udoskonaliliśmy programy NPS z myślą o skuteczniejszych
pomiarach. Dodaliśmy pytania do ankiety Relationship Net Promoter Score (rNPS)
w celu zmierzenia zadowolenia z nowych doświadczeń. W 2017 r. ankieta rNPS została
przeprowadzona także w Chinach, Turcji, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.

Standaryzacja procesu opracowywania produktów
i udoskonalenie „projektowania doświadczeń”
w celu zapewniania klientom jak najlepszych,
kompleksowych procesów obsługi.

Nowy cel. Wdrożyliśmy pilotażowo nowy, globalnie spójny proces rozwoju produktów
w celu wyraźniejszego powiązania produktów z potrzebami klientów. Wprowadziliśmy
koncepcję „projektowania doświadczeń”, aby konsekwentnie tworzyć zróżnicowane
doświadczenia klientów.

Krzewienie kultury zdrowia z wykorzystaniem
programów wellness w każdym kraju.

Zgodnie z założeniami. Za pośrednictwem sieci lokalnych liderów ds. wellness
pracownicy z ponad 30 krajów mogli korzystać z ponad 350 zajęć w ramach globalnego
programu Wellness for Life.

Zadbanie o to, by wszyscy pracownicy MetLife
troszczyli się o swoje zdrowie i mieli dostęp do
wartościowych planów oraz programów w tym
zakresie.

Zgodnie z założeniami. Zainaugurowaliśmy inicjatywę „Health & Happiness” promującą
sprawdzone praktyki prowadzące do większego zadowolenia i lepszego samopoczucia
emocjonalnego. Pracownicy brali udział w szkoleniach uważności, zajęciach fitness,
projektach społecznych oraz imprezach zacieśniających więzi towarzyskie.

Krzewienie kultury współpracy, w której wszyscy
pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć
w działaniach Zespołów ds. różnorodności
i współpracy (DBRN) i innych inicjatywach na
rzecz współpracy.

Zgodnie z założeniami. Zespoły DBRN na całym świecie umożliwiały swoim członkom
rozwój osobisty i zawodowy oraz nawiązywanie kontaktów, a także zapewniały wzajemne
wsparcie i możliwość działania na rzecz społeczności.

Uzyskiwanie 10-procentowego rocznego wzrostu
udziału dostawców mniejszościowych do roku 2020.

Osiągnięty i planujemy go utrzymać lub zwiększać w przyszłości. Zwiększyliśmy wydatki
firmy w relacjach z dostawcami mniejszościowymi do 11,1 procent pomimo zmniejszenia
łącznej liczby dostawców.

Dążenie do udziału dostawców mniejszościowych
w 100 procent inicjatyw związanych z pozyskiwaniem
dostawców.

Osiągnięty i planujemy go utrzymać. Uwzględnienie co najmniej jednego dostawcy
mniejszościowego w 100 procent zapytań ofertowych MetLife, zgodnie z zasadą „co
najmniej jeden” Globalnego Działu Zaopatrzenia MetLife.

Wdrożenie programu mentoringowego dla
dostawców mniejszościowych w celu osiągnięcia
15-procentowego rozwoju programu do 2020 r.

Osiągnięty i planujemy go zwiększać w przyszłości. Uruchomiliśmy program oraz
pierwszy moduł mentoringowy. Przygotowywany moduł będzie stanowić wzrost o 20
procent.

Przekazanie w ciągu 5 lat (od 2013 r.) 200 mln USD
na udostępnienie wartościowych usług finansowych
większej liczbie osób o niskich dochodach na całym
świecie.

Zgodnie z założeniami. Wydatkowaliśmy 170 mln USD z docelowej kwoty 200 mln USD
przeznaczonej przez Fundację na realizację celu włączenia finansowego w ciągu 5 lat.
W ten sposób dotarliśmy do ponad 6 milionów osób o niskich dochodach w 42 krajach.

Wspieranie kultury wolontariatu przez zaoferowanie
150 000 godzin pracy wolontariuszy na rzecz
społeczności MetLife w ciągu 3 lat (do 2020 r.).

Nowy cel. Planujemy umożliwiać wolontariuszom z MetLife udział w tradycyjnych
inicjatywach pracy bezpośredniej i dzielenie się umiejętnościami, ze szczególnym
uwzględnieniem projektów wspierających działania Fundacji MetLife na rzecz włączenia
finansowego.

Osiągnięcie poziomu neutralności względem efektu
cieplarnianego w 2016 r. i na przyszłość.

Osiągnięty. Osiągnęliśmy poziom neutralności względem efektu cieplarnianego w 2016 r.
i utrzymaliśmy ten status w 2017 r.

Zmniejszenie łącznego zużycia energii we wszystkich
obiektach firmy na całym świecie o 10 procent do
2020 r. względem roku odniesienia 2012.

Cel powinien zostać osiągnięty do 2020 r. zgodnie z założeniami. Zrealizowaliśmy
60 projektów na rzecz energooszczędności w 17 krajach, zaprojektowaliśmy trzy nowe
biura zgodnie z wysokimi standardami zarządzania energią oraz przeprowadziliśmy
kampanię edukacyjną na temat energii dla pracowników w 20 krajach.

Zmniejszenie lokalnych emisji dwutlenku
węgla o 10 procent do 2020 r. względem roku
odniesienia 2012.

Cel powinien zostać osiągnięty do 2020 r. zgodnie z założeniami. Zmniejszyliśmy
poziom emisji dzięki różnym działaniom, takim jak projekty na rzecz energooszczędności,
najlepsze praktyki zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy, konsolidacja nieruchomości
oraz narzędzia do współpracy ograniczające konieczność podróży.

Wymaganie od 100 największych dostawców MetLife
ujawnienia poziomów emisji gazów cieplarnianych
oraz działań podejmowanych w celu ich minimalizacji
do 2020 r.

Zgodnie z założeniami. Skłoniliśmy 90 dostawców do ujawniania poziomów emisji
gazów cieplarnianych oraz działań podejmowanych w celu ich minimalizacji przy użyciu
kwestionariusza CDP. Zidentyfikowaliśmy okazje do poprawy wyników i wyróżniliśmy
dostawców za osiągnięcia ekologiczne.

Cele
związane
z pracownikami

Cele związane
ze współpracą
z dostawcami

Cele Fundacji
MetLife

Cele
ekologiczne

* Cel zmodyfikowany w porównaniu z celami deklarowanymi w raporcie Global Impact 2016.
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Dane o efektywności
Nasze raporty za rok 2017
przygotowaliśmy zgodnie z wariantem
bazowym wytycznych dotyczących
sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju Global
Reporting Initiative (GRI): Core Option.
Wytyczne GRI stanowią uznawane
na całym świecie ramy umożliwiające
przedsiębiorstwom mierzenie
i komunikowanie wyników efektywności
w zakresie ochrony środowiska, rachunku
ekonomicznego, odpowiedzialności
społecznej oraz nadzoru. Przestrzegając
tych zaleceń, posługujemy się językiem
używanym przez firmy i organizacje
z całego świata. Więcej informacji na
temat naszej sprawozdawczości, w tym
indeksu GRI, można znaleźć w pełnej
wersji raportu pod adresem
www.metlifeglobalimpact.com.
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Dane o efektywności MetLife 2017
DANE OPERACYJNE1
Działalność operacyjna (w mln USD, oprócz zysku na akcję)
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Kapitał zakładowy
Przychody ogółem
Składki
Zysk netto z inwestycji
Koszty ogółem
Świadczenia i roszczenia posiadaczy polis
Rezerwa na podatek dochodowy
Zysk netto
Dywidendy od akcji zwykłych
Zysk na akcję
Zwrot z kapitału własnego

2017
2016
2015
2014
2013
719 892 USD 898 764 USD 877 912 USD 902 322 USD 886 826 USD
661 022 USD 831 062 USD 809 344 USD 829 607 USD 824 572 USD
58 676 USD
67 531 USD 68 098 USD 72 208 USD
61 711 USD
62 308 USD
38 992 USD
17 363 USD
58 772 USD
38 313 USD
(1470) USD
4020 USD

60 787 USD
37 202 USD
16 790 USD
56 506 USD
36 358 USD
693 USD
854 USD

61 343 USD
36 403 USD
16 205 USD
55 692 USD
35 144 USD
1590 USD
5385 USD

63 974 USD
36 970 USD
18 158 USD
57 091 USD
35 393 USD
1936 USD
6336 USD

61 116 USD
36 222 USD
18 956 USD
57 430 USD
34 239 USD
687 USD
3393 USD

1717 USD
3,62 USD

1736 USD
0,67 USD

1653 USD
4,62 USD

1499 USD
5,42 USD

1119 USD
2,91 USD

6,3%

1,0%

7,7%

9,5%

5,3%

1D
 ane te (2013–2017) zostały zaktualizowane w celu harmonizacji z obecnie opublikowanymi wynikami w Sprawozdaniu rocznym MetLife, Inc. na formularzu Form 10-K za rok
zakończony 31 grudnia 2017 r.

DANE O INWESTYCJACH2
Portfel globalny
Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym
Strukturyzowane instrumenty finansowe
Kredyty hipoteczne
Zagraniczne obligacje skarbowe
Obligacje rządu i agencji Stanów Zjednoczonych
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe
Obligacje korporacyjne o ratingu poniżej inwestycyjnego
Inwestycje w nieruchomości
Korporacyjne inwestycje kapitałowe

2017
35,3%
11,7%
14,6%
10,8%
12,5%
3,6%
3,7%
3,3%
4,5%

2016
32,3%
12,7%
15,2%
11,0%
11,9%
5,1%
3,4%
3,6%
4,8%

2015
32,7%
13,8%
14,1%
10,0%
13,1%
4,6%
3,5%
3,3%
4,9%

2014
33,2%
14,2%
12,6%
10,3%
12,9%
4,0%
4,1%
3,4%
5,3%

2013
34,9%
14,6%
12,1%
11,2%
10,2%
4,6%
4,0%
3,1%
5,3%

Razem

100%

100%

100%

100%

100%

2D
 ane te (2013–2017) zostały zaktualizowane w celu harmonizacji z obecnie opublikowanymi wynikami, które odzwierciedlają łączne zarządzane aktywa.

INWESTYCJE PROROZWOJOWE3
Inwestycje prorozwojowe MetLife: Wartość godziwa (w mln USD)
Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe
Inwestycje ekologiczne
Infrastruktura
Obligacje komunalne

KR4 2017
2431 USD
15 059 USD
15 349 USD
17 152 USD

KR 2016
2146 USD
14 852 USD
11 792 USD
15 991 USD

KR 2015
1853 USD
13 552 USD
9805 USD
15 854 USD

KR 2014
1564 USD
9105 USD
15 387 USD

KR 2013
1485 USD
6761 USD
-

Razem

49 991 USD

44 781 USD

41 064 USD

26 056 USD

8246 USD

2017
231 USD
538 USD
3216 USD
849 USD

2016
446 USD
564 USD
3154 USD
1251 USD

2015
680 USD
969 USD
1679 USD
1840 USD

2014
481 USD
1121 USD
586 USD

2013
334 USD
508 USD
-

4834 USD

5415 USD

5168 USD

2188 USD

842 USD

Inwestycje prorozwojowe MetLife: Inwestycje roczne (w mln USD)
Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe
Inwestycje ekologiczne
Infrastruktura
Obligacje komunalne
Razem

3 Niektóre wartości historyczne zostały zaktualizowane w celu odzwierciedlenia obecnej prezentacji inwestycji prorozwojowych.
4 KR = koniec roku
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Personel (według stanu z 31.12.2017)
NASZE GLOBALNE KADRY
Total¹

Kobiety

Mężczyźni

Kategoria zatrudnienia
Na czas nieokreślony
Tymczasowi

47 335
532

24 692
291

22 641
241

Typ zatrudnienia
Pełny etat
Część etatu

47 482
385

24 644
339

22 836
46

Skład kadr
Pracownicy
Agenci i wykonawcy

47 867
19 463

24 983
3398

22 882
3056

Zatrudnienie według regionów²
Stany Zjednoczone/Kanada
Ameryka Łacińska
Azja
EMEA

18 285
8841
16 454
4287

10 720
5576
6336
2351

7565
3265
10 116
1936

1 Sumy łączne obejmują pracowników, których płci nie odnotowano. Z wyłączeniem pracowników PNB. 2 Do zatrudnionych zaliczamy wyłącznie pracowników innych niż tymczasowi.

RÓŻNORODNOŚĆ PRACOWNIKÓW I ZARZĄDU3
Płeć4
Sprzedaż
Inni niż sprzedaż
Grupa Wykonawcza (w tym poza USA)
Zarząd

Kobiety (%)Mężczyźni (%)

Wiek4
Sprzedaż
Inni niż sprzedaż
Grupa Wykonawcza
Zarząd
Pochodzenie etniczne i rasa3

Sprzedaż
Inni niż sprzedaż
Grupa Wykonawcza
Zarząd

40%
55%
20%
27%

60%
45%
80%
73%

<30 lat

30–50 lat

>50 lat

22%
17%
0%
0%

63%
63%
20%
0%

15%
21%
80%
100%

Biali

Czarni

Latynosi

Azjaci

Indianie

Nie
określono

Dwie lub
więcej ras

Rdzenni
Hawajczycy
i Polinezyjczycy

79%
70%
80%
82%

10%
12%
0%
9%

6%
6%
10%
9%

2%
9%
10%
9%

0%
0%
0%
0%

1%
1%
0%
0%

3%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

3 Tylko Stany Zjednoczone. Ze względu na zaokrąglenia liczby mogą nie sumować się do 100%. 4 Sumy dotyczące płci i przedziałów wiekowych nie odpowiadają sobie ze
względu na występowanie w naszym systemie niezidentyfikowanych członków personelu.

SZKOLENIA I OCENY EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW
Przeciętna liczba godzin szkolenia rocznie5
Inni niż sprzedaż
Sprzedaż

Kobiety
6,2
1,8

Mężczyźni
6,9
1,9

Pracownicy regularnie uczestniczący w ocenach efektywności6
Inni niż sprzedaż
Sprzedaż

Kobiety
98%
56%

Mężczyźni
99%
42%

5 W danych o szkoleniach pracowników uwzględniono wyłącznie szkolenia zarejestrowane w naszym systemie zarządzania szkoleniami (Learning Management System), w tym
szkolenia praktyczne i z zakresu zgodności z przepisami. Dane obejmują zarówno kursy online (wirtualne), jak i zajęcia z instruktorami. 6 Dane dotyczące oceny efektywności
dotyczą wyłącznie pracowników, którym przyznano oceny w tym zakresie i w których przypadku wprowadzano informacje zwrotne dotyczące efektywności do firmowego
systemu ePerformance. Pomiary efektywności mogą być prowadzone również poza systemem online. Niektóre dane dotyczące płci nie są dostępne w naszym systemie ze
względu na to, że niektórzy pracownicy nie są już zatrudnieni w naszej firmie. Z wyłączeniem pracowników PNB.
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NOWI PRACOWNICY I ROTACJA7
Zatrudnienie

Razem

Kobiety
Mężczyźni
Zwolnienia

Razem

Kobiety
Mężczyźni

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

2364
1954

3019
2399

395
366

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

1853
1568

3262
2731

733
677

Udział

Udział

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

4,9%
4,1%

6,3%
5,0%

0,8%
0,8%

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

3,9%
3,3%

6,8%
5,7%

1,5%
1,4%

7 Z wyłączeniem pracowników PNB.

Dane dotyczące ochrony środowiska1
ŚRODOWISKO
Nieruchomości
Nieruchomości łącznie (mln stóp kw.)2
Nieruchomości w USA (mln stóp kw.)2
EPA Energy Star (liczba budynków ze znakiem)3
EPA Energy Star (mln stóp kw.)3
LEED (liczba budynków z certyfikatem)
LEED (mln stóp kw.)
Emisja gazów cieplarnianych (tony, CO2e)
Zakres 1 — emisje brutto (bez równoważenia)
Zakres 2 — emisje brutto w lokalizacjach
Zakres 2 — emisje brutto na rynku4
Zakres 3 (emisje dla podróży służb.)5
Równoważenie emisji
Intensywność emisji (tony CO2e na etat6)
Intensywność emisji (tony CO2e na stopę kw.)
Energia (MWh)
Łączne zużycie energii elektrycznej
Certyfikaty energii odnawialnej
Intensywność zużycia energii (MWh na etat6)
Intensywność zużycia energii (MWh na stopę kw.)
Inwestycje kapitałowe w energię odnawialną (mln USD)
Odpady (funty)3
Łączna ilość wytworzonych odpadów
Łączna ilość odpadów skierowanych na składowiska
Łączna ilość odpadów poddanych recyklingowi
Odsetek odpadów nieskierowanych na składowiska (% poddanych recyklingowi)
Odpady elektroniczne — cała firma7
Woda (tys. galonów)3
Łączne zużycie wody
Intensywność zużycia wody (tys. galonów na etat6)
Intensywność zużycia wody (tys. galonów na stopę kw.)

2017

2016

2015

2014

2013

15,32
7,70
14
3,74
18
3,18

15,78
7,96
14
4,10
19
3,76

17,16
9,78
13
4,45
17
3,31

16,79
9,61
15
5,02
14
3,11

18,15
10,91
15
5,02
12
2,74

15 929
108 019
0
28 330
64 364
1,37
0,009

17 782
109 631
0
33 559
70 637
1,36
0,009

20 077
110 670
67 962
36 031
4640
1,14
0,010

20 187
113 699
66 410
31 671
5405
1,42
0,011

23 211
119 880
70 696
26 665
4841
1,54
0,009

228 680
189 339
2,41
0,016
265

237 224
204 588
2,49
0,017
86

239 261
101 648
2,46
0,018
628

240 745
116 724
2,43
0,020
146

254 323
84 692
2,60
0,017
225

6 476 104
2 800 881
3 675 223
57%
247 128

6 425 042
2 391 720
4 033 322
63%
300 929

6 928 069
2 763 521
4 164 548
60%
286 385

6 315 606
2 490 229
3 825 377
61%
214 663

6 227 180
2 847 340
3 379 840
54%
552 584

65 706
5756
0,0180

70 022
6,78
0,0164

69 021
6,29
0,0143

75 061
6,3958
0,0155

71 267
5,6195
0,0147

1 Aby zapewnić konkretne i konsekwentne porównanie danych zmieniających się w czasie, wprowadzono korekty poprzednio publikowanych łącznych wartości zużycia energii
i emisji w wyniku wydzielenia Brighthouse Financial, zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. 2 Dane o nieruchomościach
dotyczą powierzchni nieruchomości w naszym portfelu na koniec roku. 3 Biura zarządzane w Stanach Zjednoczonych. 4 Uwzględniono certyfikaty energii odnawialnej (REC),
a globalne poziomy emisji na rynku obliczono historycznie. 5 Po przeliczeniu na globalne podróże służbowe, w razie potrzeby z ekstrapolacją na podstawie danych historycznych
ze względu na brak danych faktycznych. 6 FTE, czyli pracownicy pełnoetatowi. 7 Łączny ciężar odpadów poddanych recyklingowi, wykorzystanych ponownie i odsprzedanych dla
wszystkich lokalizacji.
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Ochrona środowiska (ciąg dalszy)
EMISJE Z ZAKRESU 1 (2017)
Typ gazu cieplarnianego
Olej
opałowy

Tony CO2e

Gaz
ziemny

Benzyna
do poj.
służbowych

CO2

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

117
119
236

9232
2299
11 531

4162
N.d.
4162

CH4

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

0,005
0,005
0,009

0,1752
0,0458
0,2210

N.d.
N.d.
N.d.

N2O

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

0,0009
0,0009
0,002

0,0175
0,0046
0,0221

N.d.
N.d.
N.d.

Biogenne emisje CO2

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

N.d.
N.d.
N.d.

N.d.
N.d.
N.d.

N.d.
N.d.
N.d.

ZUŻYCIE ENERGII WEDŁUG RODZAJÓW (2017)
Rodzaj energii
Elektryczna
Paliwo (olej opałowy, gaz ziemny, benzyna)
Łączne zużycie energii

MWh
228 680
59 691
288 371

Dane dotyczące społeczności
FUNDACJA METLIFE
Granty Fundacji MetLife (w mln USD)
Włączenie finansowe
Zdrowie i badania medyczne
Kultura i sztuka
Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych
Młodzież i edukacja
Rozwój lokalny
Różnorodność
Zaangażowanie pracowników

2017
30,20 USD
0,89 USD
1,34 USD
0,64 USD
0,96 USD
1,82 USD
1,28 USD
2,75 USD

2016
30,37 USD
1,48 USD
2,71 USD
0,19 USD
1,27 USD
2,17 USD
1,40 USD
3,45 USD

2015
29,38 USD
1,72 USD
2,87 USD
0,61 USD
0,89 USD
1,91 USD
1,22 USD
3,97 USD

2014
27,75 USD
1,86 USD
3,10 USD
0,40 USD
0,49 USD
3,04 USD
0,94 USD
3,49 USD

2013
16,77 USD
5,14 USD
5,67 USD
0,59 USD
4,47 USD
4,79 USD
1,65 USD
3,41 USD

Razem

39,88 USD

43,04 USD

42,57 USD

41,07 USD

42,49 USD

Dotacje MetLife według źródeł (w mln USD)
Fundacja MetLife
Fundacje w Meksyku i Korei
Korporacyjne

2017
39,88 USD
1,36 USD
3,65 USD

2016
43,04 USD
0,46 USD
4,78 USD

2015
42,57 USD
0,88 USD
5,65 USD

2014
41,07 USD
1,58 USD
4,41 USD

2013
42,49 USD
1,51 USD
2,15 USD

Razem

44,89 USD

48,28 USD

49,10 USD

47,06 USD

46,15 USD

Raport na temat odpowiedzialności społecznej MetLife 2017 | Zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ

37

Zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ
„Na światowym szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju 25
września 2015 r. światowi przywódcy uchwalili Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju zawierającą zestaw
17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby wyeliminować ubóstwo, zwalczać nierówności i niesprawiedliwość
oraz podjąć działania w zakresie zmian klimatu do 2030 r.”.
— Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
MetLife przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w ramach działalności operacyjnej
i inicjatyw globalnych. W poniższej tabeli wyjaśniamy, w jaki sposób nasze działania sprzyjają realizacji Celów.
Cel

Wsparcie celu przez MetLife
Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego
formach na całym świecie

Działania Fundacji MetLife na rzecz włączenia finansowego wspierają
cel 1.4: zapewnić równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych
oraz usług finansowych, w tym mikrofinansów.

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku
zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Programy wellness dla pracowników oraz produkty oferowane na całym
świecie przez MetLife wspierają cel 3.8 zrównoważonego rozwoju:
zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed
ryzykiem finansowym, i dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję
kobiet i dziewcząt

Globalna Inicjatywa Kobiet MetLife wspiera cel 5.5 zrównoważonego
rozwoju: zapewnić kobietom równe szanse w pełnieniu funkcji
przywódczych.

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej,
zrównoważonej i nowoczesnej energii po
przystępnej cenie

Inwestycje firmy MetLife w energię odnawialną i ekologiczne budynki
wspierają cel 7.2 zrównoważonego rozwoju: zwiększyć udział
odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym, a także
cel 7.3: podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny
wzrost gospodarczy, pełne i produktywne
zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Współpraca partnerska MetLife służąca dotarciu do klientów na rynkach
światowych wspiera cel 8.10 zrównoważonego rozwoju: zwiększyć
zdolność instytucji finansowych, by ułatwić i rozszerzyć dostęp do usług
finansowych.

Budować stabilną infrastrukturę, promować
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać
innowacyjność

Działania MetLife na rzecz zwiększenia dostępu do naszych usług wśród
zaniedbanych społeczności wspierają cel 9.3: zwiększyć dostęp małych
przedsiębiorstw do usług finansowych oraz zapewnić im udział w rynku.

Zmniejszyć nierówności w krajach i między
krajami

MetLife jako lider merytoryczny w sprawach polityki finansowej wspiera
cel 10.5 zrównoważonego rozwoju: poprawić regulacje globalnych
rynków finansowych.

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi,
stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi
włączeniu społecznemu

Inwestycje społeczne i w tanie budownictwo mieszkaniowe MetLife
wspierają cel 11.1: zapewnić dostęp do bezpiecznych i przystępnych
cenowo mieszkań.

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji
i produkcji

Inicjatywy środowiskowe oraz sprawozdawczość korporacyjna MetLife
wspierają cel 12.6: zachęcać przedsiębiorstwa do wdrażania praktyk
w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten
temat w swoich cyklicznych raportach.

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania
zmianom klimatu i ich skutkom

Działania firmy MetLife na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów
z zakresu ochrony środowiska wspierają cel 13.3 zrównoważonego
rozwoju: podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian
klimatycznych i adaptacji.

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa,
zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru
sprawiedliwości oraz budować na wszystkich
szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje,
sprzyjające włączeniu społecznemu

Programy kultury etycznej MetLife wspierają cel 16.6 zrównoważonego
rozwoju: rozwijać odpowiedzialne i przejrzyste instytucje.
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Uwagi na temat opinii dotyczących przyszłości
Niniejsze materiały mogą zawierać opinie dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o reformie przepisów procesowych
dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) lub informacje zawierające odwołania do
takich opinii bądź na nich oparte. Opinie dotyczące przyszłości odzwierciedlają oczekiwania lub prognozy dotyczące przyszłych zdarzeń.
Opinie takie charakteryzują się tym, że nie dotyczą ściśle faktów historycznych ani aktualnych. Zawierają one takie wyrazy jak „przewidywać”,
„szacować”, „oczekiwać”, „prognozować”, „zamierzać”, „planować”, „sądzić”, „będzie”, „nie będzie” lub inne słowa o podobnym znaczeniu bądź
używane w zestawieniu z przyszłymi okresami, w odniesieniu do przyszłych wyników operacyjnych i finansowych. W szczególności są to
opinie dotyczące przyszłych działań, ewentualnych usług lub produktów, przyszłych wyników lub wyników obecnych i przewidywanych usług
albo produktów, działań handlowych, wydatków czy skutków nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak postępowanie sądowe, trendy w sferze
operacyjnej i wyniki finansowe.
Wszelkie opinie dotyczące przyszłości mogą się okazać niezgodne z rzeczywistością. Mogą na nie wpływać nietrafne założenia, a także znane
i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności. Wiele takich czynników odegra istotną rolę w ocenie rzeczywistych przyszłych wyników MetLife
Inc. oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych. Opinie te wynikają z obecnych oczekiwań oraz aktualnych uwarunkowań gospodarczych.
Wiążą się one z różnymi trudnymi do przewidzenia czynnikami ryzyka i niepewności. Opinie te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.
Faktyczne wyniki mogą się znacznie różnić od wyników przedstawionych lub sugerowanych w takich opiniach dotyczących przyszłości.
Czynniki ryzyka i niepewności oraz inne czynniki, które mogą wpływać na takie różnice, zostały między innymi wskazane w najnowszym
sprawozdaniu rocznym MetLife w formularzu 10-K („Sprawozdaniu rocznym”) złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd (Securities and Exchange Commission, „SEC”), sprawozdaniach kwartalnych w formularzu 10-Q złożonych przez MetLIfe, Inc. w SEC
po terminie Sprawozdania rocznego pod nagłówkami „Note Regarding Forward-Looking Statements” (Uwagi na temat opinii dotyczących
przyszłości) oraz „Risk Factors” (Czynniki ryzyka), a także innych dokumentach złożonych przez MetLife, Inc. w SEC. Firma MetLife, Inc. nie
jest zobowiązana do publicznego korygowania ani aktualizacji jakichkolwiek opinii dotyczących przyszłości, jeżeli okaże się, że osiągnięcie
zakładanego wyniku jest mało prawdopodobne. Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na powiązane tematy przedstawiane na bieżąco
przez MetLife, Inc. w sprawozdaniach składanych w SEC.

Wyjaśnienie dotyczące informacji finansowych nieobjętych zasadami GAAP: Łączne zarządzane aktywa MetLife (zgodnie z poniższą definicją) to wskaźnik finansowy wynikający
z metodologii innych niż ogólnie przyjęte w Stanach Zjednoczonych Ameryki zasady rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP). W MetLife uważamy, że
stosowanie pojęcia łącznych zarządzanych aktywów MetLife sprzyja orientacji w zakresie usług zarządzania inwestycjami z portfela inwestycyjnego konta głównego, osobnych
kont, a także klientów niezrzeszonych i zewnętrznych. „Łączne zarządzane aktywa MetLife” obejmują wyceniane w szacowanej wartości godziwej: (i) aktywnie zarządzane aktywa
konta głównego („zarządzane aktywa”), (ii) inwestowane pasywnie aktywa firm ubezpieczeniowych z osobnych kont, (iii) aktywa zarządzane w imieniu klientów niezrzeszonych
i zewnętrznych. Pojęcie „zarządzane aktywa” wyklucza takie aktywa jak pożyczki pod zastaw polis i inne zainwestowane aktywa, ponieważ wszystkie te aktywa nie są aktywnie
zarządzane w ramach portfela inwestycyjnego konta głównego MetLife. Wykluczona jest także wycena opcji w wartości godziwej, ponieważ na kwotę tę składają się głównie
inwestycje dokonywane przez fundusze oparte na jednostkach uczestnictwa, a nie przez MetLife. Wartość kredytów hipotecznych i niektórych inwestycji w nieruchomości
wyceniono według wartości godziwej, a nie wartości księgowej. Klasyfikacja zarządzanych aktywów według sektorów opiera się na charakterze i właściwościach inwestycji, co
może odbiegać od klasyfikacji według GAAP. Inwestowane pasywnie aktywa firm ubezpieczeniowych z osobnych kont stanowią aktywa z osobnych kont firm ubezpieczeniowych
MetLife, które są uwzględniane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i wyceniane w szacowanej wartości godziwej. Aktywa zarządzane w imieniu klientów
niezrzeszonych i zewnętrznych są wyceniane w szacowanej wartości godziwej, ale nieuwzględniane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych MetLife, Inc.
Aktywa zarządzane i łączne zarządzane aktywa MetLife to wskaźniki finansowe niezgodne z GAAP. Nie należy ich traktować jako zastępujące inwestycje ogółem, czyli ich
najbliższy odpowiednik według GAAP. W poniższej tabeli przedstawiono rozliczenie różnic między wartością zarządzanych aktywów i łącznych zarządzanych aktywów MetLife
a łączną wartością inwestycji wraz z rozliczeniami sektorowymi.
Dodatkowe informacje o inwestycjach MetLife można znaleźć w kwartalnym dodatku finansowym MetLife, Inc. za kwartał zakończony 31 grudnia 2017 r., a także w sprawozdaniu
rocznym MetLife, Inc. w formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Oba dokumenty można pobrać z witryny relacji inwestorskich MetLife, Inc. dostępnej pod adresem
http://investor.metlife.com.

ROZLICZENIE RÓŻNIC MIĘDZY WARTOŚCIĄ ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW I ŁĄCZNYCH
ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW METLIFE A ŁĄCZNĄ WARTOŚCIĄ INWESTYCJI
Inwestycje ogółem (mld USD)
Plus środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Plus korekty do wartości godziwej
Minus pożyczki pod zastaw polis
Minus inne zainwestowane aktywa
Minus opcje wyceniane w wartości godziwej

31.12.2017
444,1 USD
12,7
6,9
9,7
17,3
16,7

Zarządzane aktywa
Plus inwestowane pasywnie aktywa z osobnych kont
Plus aktywa zarządzane w imieniu klientów niezrzeszonych i zewnętrznych

420,0 USD
14,9
152,4

Łączne zarządzane aktywa MetLife

587,3 USD
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O tym raporcie
Niniejsze sprawozdanie jest zgodne
z wymaganiami standardów Global
Reporting Initiative (GRI) Standards na
zasadniczym poziomie zgodności („Core in
Accordance”). Uwzględniliśmy informacje
z całej działalności operacyjnej firmy MetLife
na całym świecie, a jeżeli nie wskazano
inaczej, wszystkie informacje zostały podane
według stanu z 31 grudnia 2017 r. Firma
MetLife opublikowała swój ostatni raport
Global Impact (za rok 2016) w czerwcu 2017 r.
i planuje publikację raportów corocznie.
W związku ze sporządzaniem pełnego raportu
nie ubiegaliśmy się o pomoc podmiotów
zewnętrznych. Dane dotyczące emisji gazów
cieplarnianych za rok 2017 dla wszystkich
zakresów zostały jednak potwierdzone przez
analityków z firmy Quantis w ramach naszego
procesu sprawozdawczości.

Zachęcamy czytelników do zgłaszania uwag, pytań
i informacji zwrotnych dotyczących tego raportu.

Prosimy o kontakt pod
adresem:
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com

Kwestie istotne dla MetLife
W 2017 r. zaktualizowaliśmy analizę istotności w celu
weryfikacji priorytetów sprawozdawczości Global
Impact na podstawie zagadnień o największym
znaczeniu dla firmy i kluczowych interesariuszy.
Odświeżyliśmy analizę w celu uwzględnienia zmian
istotnych zagadnień na podstawie zmian struktury
naszej firmy oraz szerzej rozumianego światowego
otoczenia rynkowego.
W ramach tego procesu pozyskaliśmy opinie
pracowników i przełożonych przy użyciu wewnętrznej
ankiety. Wykorzystaliśmy także informacje zwrotne
od zewnętrznych interesariuszy. Sprawozdawczość
i powiązane wskaźniki efektywności
zharmonizowaliśmy na podstawie następujących
zaktualizowanych istotnych zagadnień:
•

Zadowolenie klientów

•

Zadowolenie pracowników

•

Wynik finansowy

•

Poufność danych i bezpieczeństwo informacji

•

Dostępność produktów

•

Zarządzanie ryzykiem

Dodatkowe informacje
Zachęcamy do odwiedzenia naszej witryny
internetowej Global Impact pod adresem
www.metlifeglobalimpact.com, gdzie można
znaleźć nasze bieżące i poprzednie raporty,
podsumowania oraz indeksy GRI. Znajdują się tam
również tłumaczenia raportów i ich dokumentacji
towarzyszącej na różne języki.
Zachęcamy inwestorów do bardziej szczegółowego
zapoznania się z naszymi sprawozdaniami oraz
ocenami za pośrednictwem platform danych, m.in.:
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional
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Wybrane nagrody i wyróżnienia

2017 Dow Jones Sustainability
Indeks Ameryki Północnej

Magazyn Fortune
Najbardziej Podziwiane
Firmy na Świecie1

Bloomberg
Wskaźnik równouprawnienia
płci w sektorze usług
finansowych

Junior Achievement
Złota Nagroda Prezydenta USA
za Wolontariat

Fundacja Human Rights
Campaign
Najlepsi Pracodawcy pod
względem Równości dla
Osób LGBT

WorldatWork
Wyróżnienie za Równowagę
między Życiem Zawodowym
i Osobistym 2017

Women's Business Enterprise
National Council:
Jedna z najlepszych
amerykańskich korporacji dla
przedsiębiorstw prowadzonych
przez kobiety

J.D. Power
Otrzymaliśmy nagrodę za „Wyjątkowe
doświadczenia klientów” od J.D. Power
za kanał telefonicznej obsługi na żywo
w Centrum Kontaktu Działu Rozwiązań
Emerytalnych i Dochodowych oraz
Centrum rozwiązań dla agentów
i pośredników ubezpieczeń
majątkowych i wypadkowych MetLife2

™

Magazyn G.I. Jobs
Pracodawca Przyjazny
Wojskowym 2017

Hispanic Association on
Corporate Responsibility
Indeks Otwartości
Korporacyjnej

National Association
for Female Executives
50 Najlepszych Firm dla
Kobiet na Stanowiskach
Kierowniczych

U.S. Business Leadership Network
i American Association of People
with Disabilities
Najlepsze miejsca pracy pod
względem integracji osób
z niepełnosprawnością

Dave Thomas Foundation
Najlepsi Pracodawcy dla Osób
Adoptujących Dzieci

Czasopismo Working Mother
100 Najlepszych Firm

Magazyn LATINA Style
Najlepsze Miejsca Pracy
dla Kobiet Latynoskich

Reader’s Digest
Najbardziej Zaufane Marki

1 Z FORTUNE Magazine, 1 lutego 2018. ©2018 Time Inc. FORTUNE i The World’s Most Admired Companies są zastrzeżonymi znakami towarowymi Time Inc. i zostały użyte na
podstawie licencji. FORTUNE i Time Inc. nie są stowarzyszone z firmą MetLife i nie wspierają jej produktów ani usług.
2 Wyróżnienie J.D. Power 2017 Certified Contact Center ProgramSM zostało przyznane na podstawie pomyślnych wyników audytu oraz przekroczenia poziomu odniesienia
zadowolenia klientów w świetle wyników badania niedawnych interakcji związanych z obsługą klientów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.jdpower.com/ccc.

FP

MetLife pomaga klientom indywidualnym, rodzinom i społecznościom na całym świecie w pokonywaniu życiowych zakrętów. Nie szczędzimy
starań, by być godnym zaufania partnerem wszystkich naszych klientów i wspólnie z nimi stawiać czoła wyzwaniom przyszłości.
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