




Działalność licznych przedsiębiorstw chcących konkurować na rynkach krajowych i 
międzynarodowych uzależniona jest od wielu działań, składających się na pełny i jasny obraz 
organizacji. Wśród wytycznych, które dane przedsiębiorstwo powinno spełnić, aby mogło sprostać 
wymaganiom dążenia do zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu 
znajduje się szereg aspektów związanych z ochroną praw człowieka, zapewnieniem standardów 
pracy, ochroną środowiska oraz walką z korupcją. 

Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby tym wymaganiom 
sprostać, by ciągle wdrażać nowe działania poprawiające funkcjonowanie całej organizacji 
z poszanowaniem praw jej pracowników, społeczności lokalnych oraz środowiska, w którym 
istnieje. Wśród tych działań wymienić należy przede wszystkim wspieranie bardziej przyjaznego 
środowisku, bardziej efektywnego i konkurencyjnego korzystania z zasobów, respektowanie praw 
człowieka w kontekście jego postaw obywatelskich i pracowniczych oraz zapobieganie wszelkim 
przejawom łamania prawa. Mając na uwadze fakt, iż to, jak działamy dziś ma wpływ na to, jaka 
będzie nasza przyszłość, chcemy, aby wszelkie procesy i działania wdrażane w naszej firmie nie 
przynosiły szkody żadnej z zainteresowanej i powiązanej z nami stron, ale aby przyczyniały się do 
poprawy sytuacji całego otoczenia oraz naszego przedsiębiorstwa. 

Potwierdzeniem skuteczności funkcjonowania naszej organizacji jest, już po raz kolejny, 
przygotowanie podsumowania działań, które z większym, bądź mniejszym sukcesem były 
realizowane w przedsiębiorstwie oraz zaprezentowanie planów na najbliższy rok. Dzięki 
zaangażowaniu wszystkich pracowników, a przede wszystkim najwyższego kierownictwa mamy 
pewność, że są to działania przemyślane, ważne i przyczyniające się do wypełniania wymagań 
dążenia do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. 

W celu większej dostępności zasad, na których opiera się nasza działalność i ich znajomości 
przez wszystkich naszych pracowników, przygotowaliśmy slogany podzielone na 4 grupy 
tematyczne odpowiadające podziałowi UN Global Compact, które zostały umieszczone na 
specjalnie oznaczonych naklejkach na terenie całego naszego zakładu. Jest to widoczny przejaw 
naszego zaangażowania w dobro pracowników, ochrony środowiska i przeciwdziałania wszelkim 
nadużyciom.

Wdrażanie i realizowanie 10 zasad Global Compact to odzwierciedlenie naszej strategii 
biznesowej. Staramy się doprowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwo będzie postrzegane 
jako wzorzec zarządzania w nowoczesny, a jednocześnie etyczny sposób. Raport, który 
opracowaliśmy przedstawia zarówno pozytywne jak i negatywne przejawy naszej działalności 
w dążeniu do zrównoważonego rozwoju całej naszej organizacji. Na ich podstawie chcemy cały 
czas poprawiać wyniki, eliminować to, co złe oraz wspierać to, co najlepsze.

LiST iNTeNCyJNy
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Spółka Frauenthal Automotive Toruń to największy w europie producent strzemion do mocowania 
resorów w ciągnikach siodłowych i naczepach. Swą działalność rozpoczęła w 1993 roku pod nazwą 
Pol-Necks, w 2012 roku zmieniając nazwę na Frauenthal Automotive Toruń. 

Strategicznymi klientami firmy w 2013 roku, z którymi realizowaliśmy ponad 93% sprzedaży byli 
Volvo, Renault, Scania i BPW. Oprócz tego dostarczamy strzemiona także innym partnerom, taki jak 
Daimler, SAF, Hendrickson. W kolejnym roku planujemy zwiększyć ilość zamówień realizowanych 
przez te podmioty, w tym celu prowadzone są różnego rodzaju testy, negocjacje i rozmowy biznesowe. 
W 2014 roku planujemy aktywnie szukać klientów także poza branżą automotive, m.in. w branży 
kolejowej oraz w innych gałęziach przemysłu, gdzie są stosowane elementy gwintowane. 

Sprzedaż w 2013 roku zamknęła się na poziomie 2 770 000 sztuk i była o 19% większa w stosunku do 
zakładanych planów. Jest to nadal bardzo dobry wynik, szczególnie, jeśli spojrzy się na niesprzyjające 
uwarunkowania makroekonomiczne, w tym utrzymującą się na stałym poziomie wielkość produkcji 
samochodów ciężarowych, niekorzystne prognozy dotyczące popytu na nie, zwiększającą się 
konkurencję i rosnące ceny stali. 

Rok 2013 był prawie tak samo dobry, jak najlepszy w historii 2011 rok, dzięki wysokiej sprzedaży a małej 
ilości reklamacji. Uzyskaliśmy pozytywny wynik testów ze strony Weweler, co pozwala mieć nadzieję na 
owocną współpracę z tym odbiorcą. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znalazły się modernizacja 
linii, odzysk farby z malowania (coolac) oraz zakup nowej walcarki do gwintów. Jesteśmy pewni, że te 
inwestycje przyczynią się do osiągania dużych oszczędności, zwiększą efektywność, zredukują koszty 
oraz unowocześnią procesy produkcyjne w całym zakładzie. 

O FRAUeNTHAL AUTOMOTiVe TORUń
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Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o. o. respektuje wszystkie prawa człowieka zapisane w krajowych 
i międzynarodowych przepisach prawnych.

Wdrożony Kodeks etyki i wspierana możliwość zapoznania się z nim przez wszystkich naszych 
pracowników obliguje nas do tego, by postępować według wcześniej ustalonych zasad. Wszystkie 
procedury są zrozumiałe, jasne, nie sprawiają problemów z interpretacją, a dzięki temu mamy 
pewność, że są one łatwe do przestrzegania i powtarzania. 

Od początku działalności naszej firmy dokładamy wszelkich starań, aby w żaden sposób nie 
dyskryminować naszych pracowników ani potencjalnych kandydatów do pracy. Podczas otwartego 
i jawnego postępowania rekrutacyjnego nie kierujemy się prywatnymi preferencjami, ale zwracamy 
uwagę na umiejętności i kompetencje zainteresowanych pracą osób, co ma odzwierciedlenie w 
ustalonych procedurach rekrutacyjnych. Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia oraz świadomi 
bogatych zasobów i potencjału, jakie te osoby sobą reprezentują. 

Już od kilku lat systematycznie wspieramy zdrowy styl życia pracowników i ich dzieci. Zachęcamy 
do aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowych, dofinansowujemy organizacje kulturowe i 
społeczne, do których należą dzieci naszej załogi, co więcej, możemy poszczycić się także pewnymi 
osiągnięciami naszego zakładowego teamu i indywidualnych zawodników. Nasi pracownicy korzystają 
także z kart MultiSport umożliwiających uczestnictwo w zajęciach na pływalni, siłowni, klubach 
fitness itd. 

Dokładamy wszelkich starań, aby naszym pracownikom żyło się dobrze i godnie. Wspieramy ich w 
trudnych momentach życiowych i sytuacjach długotrwałych chorób wypłacając m.in. zapomogi z 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dzięki temu mogą mieć pewność, iż nie zostaną bez wsparcia i 
pomocy w żadnych okolicznościach.

Respektując wolność wypowiedzi i wyrażania swoich opinii dajemy naszym pracownikom możliwość 
otwartego wypowiadania swego zdania, z zastrzeżeniem braku anonimowości. Wspólne redagowanie 
zakładowej gazetki „Wieści z Pyłu i Dymu” umożliwia publikowanie różnorodnych artykułów na 
dowolnie zaproponowany temat. Jest to okazja nie tylko do podzielenia się swymi uwagami, opiniami, 
spostrzeżeniami, ale także wiedzą i propozycjami zmian. 

Od przyszłego roku w szczególny sposób chcemy zadbać o ochronę danych osób fizycznych. 
Pragniemy wypełnić wszelkie niezbędne formalności, by informacje miały poufny charakter i nie 
były udostępniane przypadkowym osobom. Dokładamy wszelkich starań, aby dane na temat naszych 
pracowników, osób ubiegających się o pracę, partnerów biznesowych czy kontrahentów były należycie 
chronione na trzech płaszczyznach: formalno-prawnej, organizacyjnej i technicznej. Płaszczyzny te 
są wynikiem logicznego rozumowania skutecznego systemu chroniącego dane osób fizycznych oraz 
są rezultatem różnego rodzaju obowiązków, jakie są nałożone na organizacje ze strony przepisów 
prawa.  

Frauenthal Automotive Toruń sp. z o. o. tak jak w roku poprzednim, tak samo w 2013 roku w dalszym 
ciągu wspiera organizacje i osoby potrzebujące, przekazując im środki materialne lub finansowe w 
postaci darowizn . Jest to przejaw zaangażowania naszej organizacji w sprawy społeczności lokalnych 
i reagowania na ich potrzeby.

PRAWA CZŁOWieKA

6



Wierząc, że prawo do życia i zdrowia jest najcenniejszym prawem człowieka spółka podejmuje 
szereg działań zmierzających do zminimalizowania, a tym samym do wyeliminowania wypadków przy 
pracy. Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Chcemy zatem, 
by każdy pracował w jak najlepiej przystosowanym miejscu i w przyjaznych warunkach. Mimo, iż 
dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować ilość zagrożeń oraz ograniczyć liczbę wypadków 
przy pracy, w 2013 roku zdarzyło się kilka wypadków, którym można było zapobiec: odnotowano 4 
wypadki lekkie i 3 zdarzenia potencjalnie wypadkowe, przez co liczba dni związanych z nieobecnością 
wypadkową wyniosła w raportowanym okresie 149. Na szczęście w 2013 roku nie było wypadków 
śmiertelnych ani ciężkich związanych z pracą. W dalszym ciągu prowadzimy więc obowiązkowe 
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażamy standardy bezpieczeństwa, stosujemy 
ujednolicone oznaczenia, przestrzegamy zasad. Jednocześnie we Frauenthal Automotive Toruń nie 
było przypadków chorób zawodowych.

Podczas jednego z audytów wyszedł na jaw szereg nieścisłości, otrzymaliśmy sporo spostrzeżeń i 
uwag, do których się dostosowaliśmy i  które w dalszym ciągu planujemy usprawniać przy doskonaleniu 
naszych procesów. Słabymi punktami okazały się: nadzór nad chemikaliami, nieposiadanie 
aktualnych kart charakterystyk, brak odpowiedniej analizy ryzyka i piktogramów w miejscach 
składowania odpadów, brak wiedzy na temat zasad przechowywania substancji niebezpiecznych oraz 
niewystarczający poziom bezpieczeństwa podczas obsługi i modernizacji maszyn. Wiele z tych 

zastrzeżeń zostało już usuniętych. Opracowaliśmy m.in. aktualne karty charakterystyki, 
umieściliśmy odpowiednie oznaczenia na terenie całego zakładu, planujemy zakup szaf do 
składowania chemikaliów. W dalszym ciągu pracujemy nad zwiększaniem bezpieczeństwa, 
przygotowujemy zasady odpowiedniego składowania substancji niebezpiecznych, 
zabezpieczamy maszyny, aby w negatywny sposób nie wpływały na naszych pracowników. 
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STANDARD PRACy 
Respektując prawa człowieka nie zapominamy także o zapewnieniu naszym pracownikom wysokiego 
standardu pracy, bezpiecznych warunków i możliwości rozwoju osobistego.

Doceniamy naszą załogę, promujemy długoletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje, 
jednocześnie dajemy szansę młodym osobom dopiero rozpoczynającym swą przygodę na rynku pracy. 
Ściśle trzymamy się jednak zasady, by nie zatrudniać osób poniżej 18 roku życia . 

Staramy się, aby wszystkie najważniejsze zasady dotyczące naszych pracowników były opracowane i 
zaprezentowane w jeden, przejrzysty i czytelny sposób. Każdy ma dostęp do regulaminu wynagradzania, 
regulaminu pracy, kodeksu postępowania etycznego, regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych i 
innych zarządzeń dotyczących pracowników i sytuacji spółki. Dokumenty te są w miarę potrzeb i 
możliwości aktualizowane i doskonalone, tak aby były zbieżne z interesami pracowników, ich dobrem, 
a także całej organizacji.

Wolność zrzeszania się jest jednym z podstawowych praw i wolności obywatelskich odnoszących 
się do możliwości stowarzyszania się w dowolne, mieszczące się w porządku prawnym organizacje 
społeczne. Frauenthal Automotive Toruń sp. z o. o. powołuje w ramach tego prawa m.in. Radę 
Pracowników, która jest informowana przez pracodawcę o działalności i sytuacji ekonomicznej firmy, 
działaniach mogących powodować zmiany w organizacji pracy oraz przewidywanych zmianach w 
strukturze zatrudnienia. W listopadzie 2013 roku w naszej firmie została powołana Rada Pracownicza 
z nowym składem. W każdy ostatni piątek miesiąca mogą się do niej zgłaszać wszystkie zainteresowane 
osoby, które chciałyby o coś spytać, czegoś się dowiedzieć, skomentować, zgłosić jakiś problem. 

Rozumiejąc potrzebę ciągłego kształcenia i doskonalenia swych umiejętności, dajemy naszym 
pracownikom możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach , kursach, studiach, nauce 
języka. Różne formy dofinansowania, możliwość pogodzenia nauki i pracy to tylko niektóre z 
udogodnień, które proponujemy. Wspieramy rozwój naszej kadry także poprzez zakup i gromadzenie 
materiałów szkoleniowych oraz książek i udostępnianie ich. W wielu przypadkach osoby same 
proponują dziedzinę, w której chciałyby się rozwijać, poszerzać swą wiedzę, która może im się przydać 
na obecnym stanowisku pracy lub na innym w przyszłości. Bowiem oprócz możliwości uczenia się 
i studiowania zachęcamy także naszych pracowników do rekrutacji na nowe stanowiska w naszej 
firmie. Szeroka wiedza, elastyczność, otwartość na zmiany i szybkość dostosowywania się do nowych 
warunków pracy to cechy, które szczególnie cenimy u naszych pracowników. Wierzymy, że odbyte 
szkolenia pomagają dostrzec pracownikom wkład, jaki wnoszą do firmy.
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Dbając o rozwój zawodowy nie tylko naszej kadry, ale mając również na uwadze, jaki potencjał drzemie 
w młodych ludziach, także z zagranicy, umożliwiamy prowadzenie licznych projektów studenckich 
w naszym przedsiębiorstwie. Chętnie dzielimy się własną wiedzą i doświadczeniami, liczymy także 
na wymianę informacji i w tym celu przyjmujemy do swej firmy studentów z programu wymiany 
międzynarodowej erasmus, aby na przykładzie naszej organizacji mogli realizować liczne zadania 
badawcze i poznawcze. Co więcej, dajemy im także możliwość prezentacji wyników swej pracy przed 
całym zarządem.
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Pracownik, który lubi swoją pracę, jest z niej zadowolony to prawdziwy skarb dla firmy. Pracuje 
wówczas efektywniej i wydajniej oraz chętniej podejmuje się nowych wyzwań. Chcąc poznać poziom 
satysfakcji i zaangażowania naszych pracowników, przeprowadzamy ankiety, analizujemy je i staramy 
się odpowiadać na wypływające stamtąd oczekiwania. Dzięki temu wiemy, w którą stronę podążać, 
które elementy poprawiać i udoskonalać, w jaki sposób się zmieniać. 

Z badania satysfakcji i 
zaangażowania przeprowadzonego 
na początku 2013  roku wynika, 
iż prawie połowa przebadanych 
pracowników (76% wszystkich w 
FTO) to tzw. „zainspirowani”, czyli 
tacy, którzy lubią swoją pracę, 
są chętni do działania, angażują 
się w dodatkowe projekty, dbają 
o pozytywną atmosferę w pracy. 
5% kadry to tzw. „naprawiający”, 
czyli ci, których zadowolenie z 
pracy jest nieco mniejsze, ale 
ponieważ są zaangażowani w to, 
co robią, chętnie szukają zmian 
na lepsze i wprowadzają je w 
życie. „Wczasowicze” stanowią 
30% wszystkich pracowników. ich 
poziom zadowolenia z pracy jest 
wysoki, jednak nie przekłada się 
to bezpośrednio na ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Często może się zdarzyć, iż nie 
identyfikują się oni z firmą, nie czują się członkiem zespołu, a przez to trudno zmotywować ich do 

dodatkowego wysiłku i 
wprowadzenia zmian. 
Ostatnia grupa – tzw. 
„zdystansowani” stanowią 
17%. Te osoby nie są 
zadowolone ze swojej pracy 
i jednocześnie nie są w nią 
zaangażowane. Zdarza 
się, iż krytykują obecny 
stan, ale równocześnie nie 
są skłonne wprowadzać 
udogodnień, aby zastaną 
sytuację zmienić. Na 
podstawie tego podziału 
chciano zauważyć relację 
pomiędzy satysfakcją, 
a zaangażowaniem w 
pracę. Mamy nadzieję, iż 
w kolejnych latach więcej 
będzie „zainspirowanych” i 

„naprawiających, „wczasowiczom” zacznie się chcieć i zmaleje liczba „zdystansowanych”.

Aby zwiększać poziom zadowolenia naszych pracowników, stopień ich utożsamiania się z firmą 
i przynależność do organizacji, w 2013 roku, z okazji 20-lecia istnienia firmy, zorganizowaliśmy 
uroczystość jubileuszową. W ramach tego zaplanowaliśmy drzwi otwarte dla wszystkich, z którymi 
współpracujemy na co dzień, klientów, dostawców, urzędników, dawnego zarządu i innych osób. Była 



to doskonała okazja, by poznać nas jako wiarygodnego, rzetelnego i społecznie zaangażowanego 
partnera biznesowego, realizującego praktyki związane z CSR oraz dbającego o wysoki standard 
organizacyjny. Uroczystość jubileuszowa to jeden z wielu przejawów dbałości o przyjazną atmosferę i 
dobre relacje między pracownikami i kontrahentami. Spółka organizuje także dla swej kardy wspólne 
spotkania, pikniki, wycieczki integracyjne.

W naszej firmie wprowadziliśmy przyznawanie Nagród dla Pracownika, który w danym okresie wykazał 
się dobrymi wynikami, zyskał szczególną sympatię współpracowników, potrafił innych zmotywować 
do pracy itp. 91% osób, którym zadano pytanie, czy ta nagroda to dobry pomysł, odpowiedziało, że 
tak, mimo, iż nie było łatwo wskazać jednego kandydata i ciężko było podać konkretny przykład 
uzasadniający wybór.  Ze strony firmy jest to jeden ze sposobów na to, aby doceniać naszych 
pracowników, ich zaangażowanie i wkład w rozwój całej organizacji. Planujemy w dalszym ciągu 
podkreślać ich wkład w naszą działalność. 

W 2013 roku istniały dowody na to, iż na terenie zakładu jest spożywany alkohol. W związku z tymi 
sygnałami postanowiliśmy przebadać alkomatem naszych pracowników. Dokonali tego pracownicy 
firmy ochroniarskiej, kontrolując wyrywkowo wybrane, przypadkowe osoby w obecności przełożonego. 
Badanie to nie wykazało żadnych nieprawidłowości. W celu poznania opinii na temat profilaktyki 
trzeźwości, przeprowadzono także krótkie badanie ankietowe zadając pracownikom pytania, m.in. 
czy wiedzą z jakich przyczyn taka kontrola jest prowadzona i czy znają zasady badania trzeźwości na 
terenie zakładu. Zdecydowana większość odpowiedzi była pozytywna, pracownicy zdają sobie sprawę 
z konieczności takich testów i wyrażają na nie zgodę, jednak niektórym z nich nie były znane zasady 
ich przeprowadzania. 

Pracownik, który z jakiegokolwiek powodu rozstaje się z naszą firmą, otrzymuje referencje w różnych 
językach i może skorzystać z porad doradcy zawodowego w trakcie indywidualnego spotkania.

Wśród widocznych, materialnych udogodnień składających się na poprawę standardu i środowiska 
pracy znalazły się remonty biur. Część z nich przeprowadzono w 2013 roku, pozostałe zostały 
zaplanowane na 2014 rok. Wprowadzono wspólny standard, niezależnie od stanowiska, aby ujednolicić 
wygląd miejsca pracy. Wyremontowano także pomieszczenia socjalne w halach produkcyjnych, aby 
spełniały one wymogi sanitarne i estetyczne.  Wdrożono w firmie jeden klucz systemowy oraz chipowe 
karty wejściowe, w celu poprawy bezpieczeństwa na teranie zakładu.
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OCHRONA ŚRODOWiSKA
Frauenthal Automotive Toruń sp. z o. o. jako przedsiębiorstwo produkcyjne zdaje sobie sprawę z 
niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Fakt ten obliguje nas do szczególnej troski o otoczenie 
i zmniejszania negatywnych wpływów ze strony naszej działalności. Poprzez liczne inwestycje, 
zwiększanie świadomości naszych pracowników oraz udoskonalanie procesów produkcyjnych 
przyczyniamy się do poprawy sytuacji związanej z aspektami środowiskowymi i ich wpływu na 
środowisko. 

Segregacja odpadów, dwustronne drukowanie, gaszenie światła, oszczędność wody i ręczników 
papierowych, skręcanie zużytych opakowań plastikowych to jedne z niewielkich, choć związanych z 
zaangażowaniem całej załogi działań przyczyniających się do ochrony środowiska. Jednym z działań 
zaplanowanych na kolejny rok jest jeszcze lepsze rozmieszczenie większej ilości pojemników na 
segregowane oraz niesegregowane śmieci na terenie całej firmy. Chcemy także mieć pewność, 
że nasi pracownicy zdają sobie sprawę, jak ważna jest ochrona środowiska oraz w jaki sposób 
sami mogą zmniejszać negatywne oddziaływanie. W związku z tym planujemy w dalszym ciągu 
zwiększać poziom ich świadomości poprzez przeprowadzanie różnego rodzaju szkoleń oraz testów 
wiedzy. Wprowadzenie w zakładowej gazetce cyklicznego artykułu na temat aktualnych problemów 
środowiskowych to także jedna z propozycji szerszego dotarcia do wszystkich naszych pracowników i 
zaznajomienia ich z koniecznością ochrony środowiska. 

W 2013 roku opracowano nowy wykaz aspektów środowiskowych . Wśród znaczących aspektów, a więc 
tych, które w największym stopniu negatywnie wpływają na środowisko i którym trzeba w szczególny 
sposób zapobiegać, znalazły się: emisja gazów cieplarnianych, emisja pyłów, odprowadzanie 
ścieków, składowanie odpadów niebezpiecznych, odpad wiórów oraz prace produkcyjne związane z 
linią Geomet i Dacromet. Do każdego z tych aspektów zaproponowano działania przyczyniające się do 
zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. 

W celu niwelowania negatywnego wpływu na środowisko w zakresie produkcji stosujemy system 
odzysku farby COOLAC umożliwiający mniejsze zużycie farby, filtrów malarskich oraz obniżoną emisję 
gazów do atmosfery. 

W dalszym ciągu wspieramy i zachęcamy naszych pracowników do składania propozycji wniosków 
racjonalizatorskich związanych m.in. z ochroną środowiska, zmniejszaniem zużycia materiałów i 
oszczędnościami w całym procesie produkcji. Wszystkie takie pomysły są rozpatrywane, na bieżąco 
analizowane, i jeśli pozwalają na to plany działań i finanse, stopniowo realizowane. Wśród takich 
propozycji znalazły się m. in. dosadzenie większej ilości roślin wokół budynków na terenie zakładu 
oraz odzysk ciepła odpadowego z hali. Na początku 2013 roku zmienił się system wynagradzania 
za wnioski racjonalizatorskie. Wszystkie zasady są teraz jasne i przejrzyste, kwota liczona jest w 
zależności od korzyści wynikających z pomysłu. Zależy nam przede wszystkim na twardych, mierzalnych 
oszczędnościach, jednak za każdy inny pożyteczny plan wiążący się z miękkimi oszczędnościami 
także nagradzamy pomysłodawców. 

W planach na 2014 rok jest zakup specjalistycznej szafy do przechowywania chemikaliów, aby 
wszelkie substancje były zabezpieczone we właściwy sposób i chronione przed wydostaniem się do 
środowiska. Jest to jedno z dostosowań pomieszczeń laboratorium do standardów pracy, norm BHP 
oraz ochrony środowiska. 
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ANTyKORUPCJA
Większość zasad związanych z przeciwdziałaniem korupcji w naszym przedsiębiorstwie zawartych 
jest w Kodeksie etyki, wynikają one także z ogólnie przyjętych norm postępowania. 

Frauenthal Automotive Toruń sp. z o. o. nie zachęca do dawania i przyjmowania prezentów, gdyż 
obniża to wiarygodność firmy. Jeśli jednak chcemy komuś podziękować lub taki prezent przyjąć, 
musimy zadbać o to, by upominki były zgodne z praktykami biznesowymi, miały wyraźny cel biznesowy, 
nie były uważane za łapówkę, a ich wartość nominalna nie przekraczała kwoty 50 euro. Otrzymane 
od klientów prezenty są następnie przekazywane na nagrody dla pracowników, biorących udział 
w konkursach zamieszczanych w gazetce firmowej. Takie postępowanie pokazuje, iż naszą pracę 
wykonujemy nie dla materialnych korzyści, ale po to, aby wspólnie przyczyniać się do jak najlepszych 
i wymiernych korzyści całej spółki.

Nasza firma posiada instrukcję podpisywania dokumentów oraz instrukcję płatności. W praktyce 
oznacza to jasne i jawne zasady organizacji korespondencji oraz wszelkich płatności dotyczących 
funkcjonowania firmy. Poszczególne czynności związane z fakturami, przelewami, kontami i innymi 
transakcjami pieniężnymi są przypisane do konkretnych stanowisk pracy i mogą być wykonywane 
tylko przez wyraźnie wskazane osoby.

W celu wyboru najlepszych pod względem technicznym i ekonomicznym wykonawców usług lub 
dostawców produktów, spółka w wielu przypadkach stosuje procedury związane z obiektywnym 
ofertowaniem. Porównanie zawartych w zapytaniach ofertowych kryteriów związanych z ceną, 
doświadczeniem firmy, jej kapitałem czy podobną działalnością, pozwala na bezstronne porównanie 
propozycji i wyłonienie najkorzystniejszej z nich.

Spółka preferuje współpracę z firmami, które tak jak ona działają w sposób zrównoważony. Cenimy 
naszych kontrahentów za jakość ich pracy, minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na 
środowisko oraz dbanie o pracowników i ich rozwój. 

Mimo, że w 2013 roku nie zidentyfikowano działań korupcjogennych, spółka zamierza w następnym 
roku przeprowadzić warsztaty, dla pracowników narażonych na możliwość przyjęcia łapówki. 

Ponadto, dla jeszcze większej przejrzystości procesu zakupów spółka postanowiła wdrożyć procedurę, 
w ramach której po każdej wizycie dostawców zdajemy raport, kto co dostał (gadżety itp. – oczywiście  
w granicach 50 euro) i co dany pracownik planuje z tym zrobić, gdyż nie zawsze konkretny gadżet 
nadaje się na nagrodę do gazetki. 
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