




Zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób nowoczesny, ale także etyczny 
z roku na rok staje się coraz trudniejszym i bardziej wymagającym zada-
niem. Należy się bowiem skupić nie tylko na osiąganiu założonych wyni-
ków i realizowaniu strategii, ale przede wszystkim na tym, by być dobrym 
pracodawcą, wartościowym partnerem biznesowym, jednostką działającą 
zgodnie z prawem i innymi wymaganymi zasadami, w tym środowiskowy-
mi, wsparciem dla potrzebujących, a więc organizacją działającą w spo-
sób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie. Frauenthal Automotive 
Toruń Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, by sprostać wszelkim wyma-
ganiom, korzystać z praktyk najlepszych partnerów, a także być wzorem 
postępowania dla innych.

LIST INTENCYJNY

Prezes zarządu

Jest to już 5 raport na temat działalności spółki 
w  ramach przystąpienia do międzynarodowej 
inicjatywy Global Compact. Przez te wszystkie lata 
wiele się zmieniło, nie tylko w zakresie techniczno-
ekonomicznego funkcjonowania naszego 
przedsiębiorstwa, ale także w  mentalności 
pracowników, którzy mają większą świadomość 
swoich praw, poszanowania dla natury, 
postępowania zgodnie z założeniami i wytycznymi. 
Zmiany nastąpiły także w  otoczeniu, inne są 
wymagania prawne, gospodarcze, środowiskowe. 
Staramy się na bieżąco monitorować sytuację, 
dostosowywać do zmieniających się okoliczności, 
minimalizować niekorzystny wpływ naszej 
działalności na otoczenie, być w  zgodzie 
z  samym sobą oraz z  drugim człowiekiem, 
współpracować z  najlepszymi partnerami 
biznesowymi i  za takich być postrzegani.

Przejawem dążenia do ogólnie akceptowanych 
zmian, zrównoważonego rozwoju, poszanowania 
praw naszych pracowników, standardów pracy, 

prowadzenia biznesu zgodnie z etyką i społeczną 
odpowiedzialnością, przeciwdziałania korupcji są 
przedstawione działania i dalsze plany rozwojowe 
dla całej spółki. Dzięki ilościowym i jakościowym 
wynikom poświadczamy przejrzystość zasad, 
którymi się kierujemy w codziennej pracy, a także 
pragniemy  zaprezentować nasze zaangażowanie 
w budowanie strategii, w której nie zapominamy 
o  pracownikach, partnerach biznesowych, 
społecznościach lokalnych i  środowisku. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkiemu 
jesteśmy w stanie sprostać, nie wszystkie założenia 
spełnić, czasem popełniamy błędy, jednak 
angażujemy się w zadania z pełną świadomością, 
wierząc, że przyniosą spodziewane efekty. 

W  dalszym ciągu chcemy budować swój 
wizerunek lokalnie i globalnie odpowiedzialnego 
przedsiębiorstwa, a także zacieśniać współpracę 
z  twórcami UN Global Compact w  kolejnych 
latach, rzetelnie realizując jego założenia.
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Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o. o. działa na rynku polskim od 
1993 roku, początkowo pod nazwą Pol-Necks, a od 2012 roku w obecnej 
formie. Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu w branży 
motoryzacyjnej, a jednocześnie europejskim liderem jakościowym i 
ilościowym w produkcji strzemion do mocowania resorów w pojazdach 
ciężkich. Dostarczamy swoje produkty największym przedsiębiorstwom 
samochodów ciężarowych, takim jak Volvo, Renault, Scania, BPW, 
Daimler, SAF, dostosowując je do indywidualnych wymagań klientów. 

Jakość naszych wyrobów i dążenie do perfekcji niejednokrotnie było nagradzane w licznych 
konkursach, zdobywaliśmy wyróżnienia w wielu prestiżowych rankingach, „Pracodawca Fair 
Play”, złoty medal „Quality International”, wysoka pozycja w zestawieniu „Gazele Biznesu” to tylko 
niektóre z nich. Zarządzanie firmą zgodnie z najwyższymi standardami odbywa się w oparciu o takie 
certyfikowane systemy jak: ISO/TS 16949:2002 (System Zarządzania Jakością), ISO 14001:2004 
(System Zarządzania Środowiskowego), OHSAS 18001:2007 (System Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy). Są one gwarantem dążenia do najwyższej jakości i dbałości o warunki pracy. 
Dziesięciolecia doświadczeń, zaangażowania i wiedzy technicznej naszych pracowników pozwalają 
nam na projektowanie, testowanie i produkcję najbezpieczniejszych elementów zawieszeń.

Nadal prowadzimy wiele nowych projektów, modernizujemy linie produkcyjne, 
poprawiamy warunki pracy, wdrażamy inwestycje, a tym samym staramy się zwiększać 
efektywność działań, redukować koszty, szukamy oszczędności, minimalizujemy 
negatywny wpływ na środowisko i unowocześniamy procesy w całym zakładzie.

O FRAUENTHAL 
AUTOMOTIVE TORUŃ
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Frauenthal Automotive Toruń Sp. z  o. o. dba o  przestrzeganie praw 
człowieka w  miejscu pracy i  stara się tworzyć dobre relacje między 
pracownikami. 

PRAWA CZŁOWIEKA

Jednym z  najważniejszych narzędzi 
umożliwiających budowanie odpowiedniego 
środowiska pracy jest ciągły i  otwarty dialog 
z  pracownikami, możliwość dzielenia się swymi 
opiniami, wyrażanie własnego zdania i  odwaga 
do wypowiadania swoich racji. Pracownicy 
są zachęcani do tego, by mówić o  swoich 
odczuciach, by dawać informacje zwrotne swoim 
przełożonym, by dzielić się swymi pomysłami, 
my szanujemy ich zdanie, nawet wtedy, kiedy 
się z nim nie zgadzamy. Oczywiście wszystko to 
odbywać się ma w  poszanowaniu dla drugiego 
człowieka, z  dbałością o  kulturę słowa i  dobro 
całego zespołu. 

Jedną z kluczowych wartości firmy jest szacunek 
dla drugiego człowieka. Nasi współpracownicy, 
klienci, dostawcy, rodziny i przyjaciele traktowani 
są w równy, sprawiedliwy i przyjazny sposób, bez 
względu na to, z jakich krajów, grup społecznych, 
czy religijnych pochodzą. 

Prywatność i poszanowanie dla pracy są dla nas 
bardzo ważne, jednakże w miejscu pracy staramy 
się przestrzegać zasady, by nie pukać każdorazowo 
do gabinetów i biur, ale móc wejść i załatwić daną 
sprawę zawodową od razu. Jesteśmy po to, by 
pomagać sobie nawzajem, wspierać się, czujemy 
się, jak jedna wielka rodzina. 

Dla FTO nie bez znaczenia pozostaje dbałość 
o  relacje międzyludzkie i  atmosferę między 
współpracownikami, na co duży wpływ 
mają imprezy integracyjne. W  marcu spółka 
zorganizowała bal karnawałowy, w  czerwcu 
piknik rodzinny dla wszystkich pracowników 
i  ich dzieci, a  w  grudniu kolację wigilijną oraz 
Gwiazdkę dla dzieci pracowników.. Imprezy te 
zostały sfinansowane ze środków obrotowych 
firmy. 

Odpowiedzialność znaczy dla nas nie tylko 
spełnianie wymogów formalnych i  prawnych, 
przestrzeganie kodeksów i  innych wytycznych, 

ale także inwestowanie w  zasoby ludzkie. 
Sytuacja życiowa naszych pracowników, ich 
dobre zdrowie, samopoczucie i  bezpieczeństwo 
są jednymi z najważniejszych czynników, którymi 
się kierujemy myśląc o  prawach człowieka 
w miejscu pracy. 

FTO sponsoruje również lokalną działalność 
sportową i  kulturalną, wpływając w  ten sposób 
pozytywnie na region, w którym działa. 

Nasi pracownicy mają ogromne poczucie 
przynależności społecznej, świadomość, że 
istnieje wiele osób w  potrzebie, którym można 
pomóc, a  co szczególnie ważne, skłonni są tej 
pomocy udzielić. Dowodzi to temu, że nie tylko 
chcą, by ich prawa były przestrzegane, ale także 
przyczyniają się do ochrony godności i standardu 
życia innych osób. W  2014 roku wśród 72 
pracowników produkcyjnych i  administracyjnych 
przeprowadzono badanie ankietowe na temat 
darowizn i  innych form pomocy potrzebującym. 
Pracownicy FTO prawie jednogłośnie

ORGANIZACJE WSPARTE 
PRZEZ FTO W 2014 ROKU
•	 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU 

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ DAJ 
SZANSĘ” 

•	 TEATR ZA JEDEN UŚMIECH
•	 FUNDACJA „DZIECIOM  ZDĄŻYĆ 

Z POMOCĄ”
•	 STOWARZYSZENIE MOTOROWE 

MARBUD RACING TEAM
•	 AXEL
•	 K.S KAMUS MARATON
•	 LKS „ PROMIEŃ”
•	 KLUB SPORTOWY TORUS 





Firma stara się zapewnić wysoki standard pracy poprzez ulepszanie 
stanowisk pracy, zwiększanie bezpieczeństwa, umożliwianie rozwoju 
osobistego oraz rozwijanie swych pasji i zainteresowań. 

STANDARD PRACY

Firma stara się zapewnić wysoki standard pracy 
poprzez ulepszanie stanowisk pracy, zwiększanie 
bezpieczeństwa, umożliwianie rozwoju osobistego 
oraz rozwijanie swych pasji i zainteresowań. 

Praca w  firmie opiera się na legalnym, 
dobrowolnym zatrudnieniu w  ramach umowy 
o  pracę lub umowy cywilno-prawnej. Trzymamy 
się zasady, by nie podejmować współpracy 
z osobami poniżej 18 roku życia. 

Ciągłe dążenie do poprawy bezpieczeństwa 
pracy poprzez liczne usprawniania na 
stanowiskach pracy, szkolenia, zwracanie uwagi 
na poprawne zachowania, promowanie dobrych 
praktyk widoczne jest w  wynikach ilościowych. 

uzależnione od decyzji zarządu i  związane 
z ogólną sytuacją finansową spółki. 

Kolejny raz z  rzędu przeprowadzono badanie 
pomiaru satysfakcji wśród pracowników, 
zarówno produkcyjnych, jak i administracyjnych, 
ze wszystkich stanowisk pracy. Wzięto pod uwagę 
poziom zaangażowania w  pracę, możliwości 
współdecydowania, zadowolenie z  wyposażenia 
stanowisk pracy, możliwości rozwojowe, 
nastawienie do kierownictwa, narzędzia i sposób 
komunikowania się, identyfikowania się z firmą itp. 
Analiza wyników i porównanie ich do lat ubiegłych 
pozwala na monitorowanie bieżącej sytuacji 
w firmie, zapoznanie się z ogólnym nastawieniem 
pracowników do wykonywanych obowiązkow oraz 
planowanie doraźnych i długookresowych działań 
w celu zwiększenia ogólnej satysfakcji z pracy.

Pracownicy otrzymują możliwość doskonalenia 
swoich umiejętności, uczestniczenia 
w  szkoleniach, poszerzania swej wiedzy. 
Firma wspiera dążenia pracowników do 
samokształcenia, dofinansowuje kursy, proponuje 
elastyczny czas pracy, by móc pogodzić ze sobą 
pracę zawodową i dalszą naukę. 

Mając świadomość tego, że to pracownicy 

LICZBA PRACOWNIKÓW
(NA DZIEŃ 31.12.2014)

142
w sumie

46
na czas 

określony

96
na czas 

nieokreślony

1
kobieta

45
mężczyzn

10
kobiet

86
mężczyzn

ŚREDNIE WYNAGRODZENIA
(W 2014 R. ŁĄCZNIE Z ZARZĄDEM)

4 438,48 zł
brutto

3 110,74 zł
netto

W  2014 roku nie zanotowano wypadków 
ciężkich i  śmiertelnych, nie było także chorób 
zawodowych, od wielu już lat nie mają miejsca 
wypadki branżowe, związane z  niewłaściwym 
sposobem wykonywania prac i  robót. Do mniej 
pozytywnych wskaźników należy liczba dni 
związana z  wypadkami, która wyniosła 260 dni, 
ponadto zarejestrowano 6 wypadków lekkich przy 
pracy.

Przedsiębiorstwo zapewnia wszystkim swoim 
pracownikom równy dostęp do proponowanych 
świadczeń socjalnych. Oprócz podstawowego 
wynagrodzenia proponuje premie uznaniowe 



BADANIE SATYSFAKCJI: PRZEŁOŻENI VS PODWŁADNI

BADANIE SATYSFAKCJI: PRODUKCJA VS ADMINISTRACJA



w  głównej mierze przyczyniają się do dobrej 
sytuacji spółki i gwarantują utrzymanie produkcji 
na odpowiednim poziomie, organizacja pragnie 
inwestować w  młodzież uczącą się także 
w  szkołach zawodowych i  technikach, a  tym 
samym zapewnić sobie napływ wykwalifikowanej 
i  zdolnej siły roboczej. W 2014 roku zaproszono 
kilkudziesięciu  uczniów do zapoznania się ze 
specyfiką firmy, zaznajomiono ich, na czym polega 
praca na produkcji, w  laboratorium, w  dziale 
zasobów ludzkich, by zachęcić ich do dalszego 
rozwoju, a w przyszłości zaprosić do współpracy 
z  firmą. Dla najlepszych uczniów przewidziano 
także 2-tygodniowe praktyki pod okiem mistrzów 
poszczególnych oddziałów. Uczniowie mogli 
w  teorii i  w  praktyce dowiedzieć się, na czym 
polega praca w firmie.

W celu polepszenia standardów pracy związanych 
z  wynagrodzeniami, rozpoczęto w  2014 roku 
projekt, który powinien zostać zakończony 
pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku. 
Skomplikowany do zarządzania poprzedni 
system bazował w głównej mierze na stawkach 
godzinowych, opierał się w  50% na zmiennych 
zarobkach, posiadał wiele luk informacyjnych. 
Zaproponowano zmianę stawek płacowych 
na miesięczne, modyfikację i  ujednolicenie 
porozumień ze wszystkimi pracownikami, 
doprecyzowano powody przyznawania premii 
uznaniowych i  ich częstotliwość dla załogi 
produkcyjnej i administracyjnej. Punktem wyjścia 
było zdefiniowanie i rozpoznanie płac rynkowych 
dla poszczególnych stanowisk pracy, zmiana 
regulaminu wynagradzania oraz oszacowanie 
ryzyka utraty kluczowych pracowników.

Ostatecznym bodźcem do rozpoczęcia wyżej 
wspomnianego projektu, był casus pracownika 
produkcyjnego, który z  powodu dłuższego 
wdrażania się na nowym stanowisku, nie 
wyrobił normy, aby nabyć prawo do premii. 
W  konsekwencji, tuż przed świętami otrzymał 
jedynie wynagrodzenie w wysokości minimalnego. 
Na szczęście skorzystał on z  pomocy 
funkcjonującej w  zakładzie rady pracowniczej, 
i  z  ich ingerencją udało się polepszyć sytuację 
majątkową tego pracownika i  uwypuklić wady 
systemu, gdzie aż połowa wynagrodzenia zależała 
od czynnika ruchomego. 

Frauenthal Automotive Toruń Sp. z  o. o. 
przestrzega wolności zrzeszania się oraz 

zapewnia, że przeprowadzanie ważnych działań 
odbywa się zgodnie z zapisami prawa. Na terenie 
spółki działa Rada Pracownicza, która ma 
dostęp do najważniejszych informacji na temat 
ekonomicznej i  gospodarczej sytuacji firmy 
oraz zatrudnienia. W  marcu 2014 roku, zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami, przeprowadzono 
wybory uzupełniające do Rady, w  których mógł 
uczestniczyć każdy uprawniony do głosowania 
pracownik. Tym samym dano szansę na 
uczestniczenie w życiu firmy oraz pozwolono na 
współdecydowanie o jej kształcie. 

W  spółce istnieje obowiązek tworzenia 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. W  2014 roku 
na każdego pracownika dokonaliśmy odpisu 
kwoty w wysokości 1 093,93 PLN, co łącznie na 
wszystkich pracowników dało kwotę 158 116,64 
PLN. 

SUMA WYDATKÓW 
ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM 
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 

2014 ROKU 

158 601,78 zł

ZAKRES POMOCY MATERIALNEJ 
ZE ŚRODKÓW FŚS:

•	DOPŁATY	DO	WYPOCZYNKU
•	DOFINANSOWANIA	DO	ŚWIĄT	

(DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW)

•	PACZKI	DLA	DZIECI	
•	ZAPOMOGI

Spółka przeznacza również środki obrotowe 
na uatrakcyjnianie i  wspomaganie aktywnego 
wypoczynku pracowników oraz ochronę ich 
zdrowia. W  roku 2014 każdy z  pracowników 
mógł otrzymać dofinansowanie w  60% do 
programu Multisport i korzystać z wielu obiektów 
sportowych w całej Polsce. Firma w trosce o stan 
zdrowia załogi  nadal kontynuuje finansowanie 
prywatnego ubezpieczenia medycznego TU 
ZDROWIE dla wszystkich pracowników, co 
pozwala na korzystanie z  bardzo szerokiego 
wachlarza specjalistycznych usług medycznych 
w najlepszych placówkach w mieście i regionie. 



OCHRONA 
ŚRODOWISKA

dokumentacji, nowe oznaczenia, terminy 
i  ilości składowania, uzupełnienie o  odpady 
z laboratoriów. Zaproponowano szereg rozwiązań 
dla konkretnych typów odpadów, głównie 
niebezpiecznych, by w  łatwiejszy sposób móc 
nimi gospodarować i zarządzać. Wykazano wiele 

Frauenthal Automotive Torun Sp. z o. o., w dużej 
mierze opierając się na działalności produkcyjnej 
może niekorzystnie wpływać na środowisko, m.in. 
poprzez emisję hałasu, gazów cieplarnianych, 
pyłów, gazów spalinowych, zużycie energii 
elektrycznej i  cieplnej, wody, odprowadzanie 
ścieków, wycieki różnych substancji, składowanie 

odpadów, w tym także niebezpiecznych.

Aby minimalizować ryzyko wprowadzenia 
zanieczyszczeń do atmosfery przedsiębiorstwo 
prowadzi szereg działań, przyczyniających 
się do ograniczenia negatywnego wpływu na 
środowisko. Prowadzone są ewidencje zużycia 
energii, surowców, materiałów, monitoruje się 
ilość wprowadzonych gazów i  pyłów, stosowane 
są działania mające na celu tłumienie hałasu, 
segreguje się odpady, odpowiednio się je składuje 
i  nimi rozporządza, stosuje się filtry końcowe, 
neutralizuje czynniki szkodliwe. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, iż stosuje się wanny 
wychwytowe, by ograniczyć wycieki substancji 
niebezpiecznych (olejów, smarów, chłodziw) 
oraz wanny ociekowe pod kontenerem na wióry 
metalowe, a tym samym minimalizuje się ryzyko 
zanieczyszczenia wód, gleb i atmosfery.

Także pracownicy administracyjni poprzez 
swoją codzienną pracę mają negatywny 
wpływ na środowisko. W  celu ograniczenia 
złego oddziaływania cały czas zwiększa się 
ich świadomość na temat gaszenia światła, 
oszczędzania wody, papieru, toneru, segregacji 
odpadów. Nawet tak niewielkie przejawy 
zaangażowania w  sprawy środowiskowe 
przyczyniają się do poprawy jakości życia, nie 
tylko w miejscu pracy.

Wśród mierzalnych czynników związanych 
z  ochroną środowiska wymienić należy zużycie 
surowców i energii, w tym wody, gazu ziemnego 
i prądu.

W  2014 roku szczególny nacisk położono na 
ulepszenie standardu magazynu odpadów 
poprzez uporządkowanie, uzupełnienie 

ZUŻYCIE SUROWCÓW I ENERGII

5 974 
m3 wody

3 432 
kWh energii elektrycznej

489 659  
m3 gazu ziemnego

niezgodności związanych z  dotychczasowym 
przechowywaniem odpadów oraz dano wiele 
propozycji, jak można poprawić jakość ich 
składowania. W dalszym ciągu przedsiębiorstwo 
współpracuje z  uprawnionymi do odbioru 
odpadów podmiotami, którzy w  odpowiedni 
sposób nimi gospodarują. 

Działalność produkcyjna spółki i  ilość 
generowanych odpadów opierają się w  głównej 
mierze na wyznaczonych limitach. Gwarantują 
one, że przedsiębiorstwo nie przekracza 
dopuszczalnych norm, ich monitorowanie 
pozwala na efektywne zarządzanie całym 
procesem produkcji. 

Minimalizowanie negatywnego wpływu to tylko 
jedno z  wielu zadań mających na celu ochronę 
środowiska. Wśród pozytywnych, a  jednocześnie 
estetycznych czynników można wyróżnić 
dalsze zazielenianie terenu wokół całego 
przedsiębiorstwa w  formie systematycznego 
dosadzania roślin wokół budynków.



Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o. o. dba o to, 
by wszelkie działania biznesowe odbywały się 
w  sposób etyczny, uczciwy, z  poszanowaniem 
przyjętych praktyk i  zasad. Wśród nich na 
szczególne znaczenie zasługuje przeciwdziałanie 
korupcji.

Zasługujące na podkreślenie jest to, że 
w  firmie nie notowało się przypadków łamania 
praw związanych z  korupcją, co niezwykle 
cieszy, szczególnie w  dobie licznych układów 
i  nieuczciwych praktyk biznesowych. Niemniej 
przedsiębiorstwo zdecydowało się na 
przeprowadzenie warsztatów dla pracowników 
szczególnie narażonych na możliwość przyjęcia 
łapówki, aby uzmysłowić im, jakie zdarzenia 
można uznać za korupcjogenne, z jakim ryzykiem 
wiązałoby się złamanie zasad uczciwości, a także 
jak można przeciwdziałać takim zdarzeniom.

Wszyscy pracownicy mają świadomość, iż ich 
ewentualne nadużycia, dokonywane także poza 
miejscem pracy, mogą mieć negatywny wpływ 
na całą organizację. Oprócz generowania strat 
finansowych i  niesienia za sobą konsekwencji 
prawnych, oddziaływają także nieprzychylnie na 
wizerunek przedsiębiorstwa. Działania te mogą się 
często wiązać z brakiem wiedzy lub świadomości 
pracowników, dlatego firma zdaje sobie sprawę 
z tego, jak ważne jest wdrożenie mechanizmów, 
których celem jest przeciwdziałanie nadużyciom, 
jak również określenie jasnych zasad dla 
pracowników i ich właściwe przeszkolenie w tym 
zakresie.

Wśród najważniejszych rozwiązań, dzięki którym 
staramy się unikać nieuczciwych działań są 
jasno ustalone i  sprecyzowane procedury 
zakupowe, instrukcje dokonywania płatności, 
podpisywania dokumentów oraz obiektywne 
ofertowanie. Informacje tam zawarte dotyczą 
wszystkich pracowników, którzy mają obowiązek 
postępowania zgodnie z  Kodeksem Etycznym 
spółki. Zasady dotyczące podpisywania 
nowych umów, przechowywania dokumentacji 
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i  korespondencji, zatrudniania pracowników, 
gwarantowanie ochrony danych osobowych są 
ściśle określone, znane i przestrzegane. 

Firma dąży do tego, aby rozumieć potrzeby 
i  wyzwania swoich klientów i  proponować im  
innowacyjne i lepsze od innych rozwiązania. Nasze 
proaktywne podejście i  spełnianie wymagań 
na każdym kroku procesu projektowania, 
wytwarzania i  oferowania opiera się na 
uczciwych zasadach obiektywności, wdrożonych 
standardach i formalnych ustaleniach z klientami. 
Nie ma w nich mowy o nieprawych i nieetycznych 
praktykach i  postępowaniu wbrew ogólnie 
przyjętym wytycznym.  W  tym celu większość 
umów z dostawcami, z którymi prowadzona jest 
regularna współpraca ma charakter pisemny. 

Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz 
zwiększanie się liczby osób prowadzących 
działalność gospodarczą sprawia, iż we 
współpracy szczególny nacisk kładziemy na 
podobny do prowadzonego system zarządzania 
organizacją. Zwraca się więc uwagę na to, 
by partner biznesowy także działał według 
zasad zrównoważonego rozwoju, dbał o  swoich 
pracowników, społeczności lokalne oraz 
środowisko naturalne.






