
LIST INTENCYJNY 

Zarządzanie przedsiębiorstwem to w obecnych czasach mądre zarządzanie zasobami. 

Najważniejszym zasobem firmy są ludzie i to właśnie na nich należy się skupić 

najbardziej. Bez ich zaangażowania, wiedzy i doświadczenia niemożliwe jest 

prowadzenie działalności i uzyskiwanie zamierzonych wyników. 

Jest to już 7 raport od momentu przystąpienia naszego przedsiębiorstwa do 

międzynarodowej inicjatywy Global Compact. To sporo czasu, by przyjrzeć się temu, co 

się wydarzyło, jak się zmieniliśmy, jak zmieniły się potrzeby naszych pracowników, 

lokalnych społeczności i całej naszej organizacji. Ten czas to też niewątpliwie coraz to 

nowe wyzwania stawiane przedsiębiorstwom w zakresie świadczenia produktów i usług 

najwyższej jakości, rosnącej konkurencyjności, bardziej rygorystycznych wymagań 

prawnych, środowiskowych, gospodarczych. Dzięki zwracaniu uwagi na te wszystkie 

aspekty staliśmy się jeszcze bardziej świadomi naszego wpływu na środowisko i dążymy 

do tego, by działać zgodnie ze zrównoważonym rozwojem.  

Nasze praktyki biznesowe w dalszym ciągu opieramy na najważniejszych aspektach 

raportowanych corocznie w niniejszym dokumencie. Zakorzenione zasady dotyczące 

przestrzegania praw człowieka, dbania o standard pracy, ochronę środowiska i 

zapobieganie antykorupcji sprawiają, iż jesteśmy transparentną, stabilną, sprawiedliwą i 

odpowiedzialną organizacją.  

Postępujemy według wdrożonej misji i wizji oraz na podstawie wytycznych 

wyartykułowanych w deklaracji kierownictwa. Spełniamy wymagania wobec 

odbiorców, pracowników, udziałowców, dostawców i osób trzecich i w ten sam sposób 

chcemy nadal działać w przyszłości. Tym samym potwierdzamy nasze zaangażowanie w 

wypełnianie zasad UN Global Compact i gwarantujemy, iż nadal chcemy naszymi 

działaniami potwierdzać to, iż jesteśmy lokalnie i globalnie odpowiedzialni oraz że 

dobro człowieka i ochrona środowiska naturalnego są na pierwszym miejscu.   

Obserwujemy trendy na rynku przedsiębiorstw nie tylko w Polsce, ale także w zasięgu 

międzynarodowym.  Wiemy, że jedynie szybkie i elastyczne reagowanie na pojawiające 

się zmiany i problemy, trafne proponowanie rozwiązań i prognozowanie sytuacji 

pomoże nam odpowiednio funkcjonować i dostosowywać naszą strategię do wszelkich 

wymaganych wytycznych i wymagań. 

Opracowany raport to potwierdzenie, iż wszyscy nasi pracownicy oraz najwyższe 

kierownictwo dokładają wszelkich starań, by postępować w sposób etyczny i właściwy. 

Przedstawia on zarówno pozytywne jak i negatywne przejawy naszej działalności w 

dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Na podstawie naszych doświadczeń chcemy cały 

czas poprawiać wyniki, eliminować to, co złe oraz wspierać to, co najlepsze. 

 

 



DZIAŁANIA 

Frauenthal Automotive Toruń sp. z o.o. zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro 

człowieka. Wie, jakie prawa mu przysługują i z pełną odpowiedzialnością ich 

przestrzega. W spółce szczególną uwagę przywiązujemy do legalności zatrudnienia i 

dobrych warunków pracy związanych z wynagradzaniem, czasem wolnym, 

wypoczynkiem i podnoszeniem kwalifikacji, do poszanowania godności, równości praw 

pracowniczych, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w żadnym 

stopniu nie tolerujemy dyskryminacji.  Dbamy także o odpowiedni standard pracy.  

Zależy nam na zmniejszaniu uciążliwości pracy, szczególnie operatorów maszyn 

produkcyjnych. Kontynuujemy najlepsze praktyki z poprzednich lat odnośnie jasnych 

zasad zatrudniania i awansowania oraz dostępu do szkoleń. 

To, w jaki sposób firma dba o swoich pracowników, przekłada się na ich lojalność, 

efektywność pracy i uzyskiwane wyniki. Pracodawca chcąc pozyskać pracowników i 

utrzymać ich u siebie powinien już nie tylko oferować atrakcyjne wynagrodzenie, ale 

także zagwarantować jak najwyższy poziom warunków pracy i umożliwić rozwój 

zawodowy. Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o. podąża według tych zasad, stara się, 

by pracownicy pracowali w bezpiecznych warunkach, by mogli się rozwijać i by ogólny 

standard ich pracy się poprawiał. 

W spółce kontynuujemy zasadę, iż zatrudnienie odbywa się tylko na podstawie umów,  

w zdecydowanej większości są to umowy o pracę podpisane pomiędzy pracownikiem a 

FTO, kilka osób jest zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej. Nie ma różnic 

pomiędzy zapewnionym standardem pracy tym dwóm grupom pracowników. 

Zatrudnienie w FTO wzrosło w 2016 z 142 osób do 148 na koniec roku. Część z nowo 

zatrudnionych pracowników zastąpiła na stanowiskach kolegów odchodzących z pracy, 

często po wielu latach pracy  w zakładzie (11 osób), pozostała część była związana z 

rozwojem firmy i powstawaniem nowych stanowisk pracy. Nowo zatrudnione osoby, po 

okresie próbnym, zatrudniane są na podstawie umowy o prace na czas określony, 

kolejna umowa jest na czas nieokreślony. Stąd lekkie przesunięcie  w stosunku do 

poprzedniego roku na rzecz umów na czas określony (z 32% na 32%). 



 

 

Wśród nowozatrudnionych pracowników znalazły się też 2 młode osoby, które 

odbywały w naszej firmie swoje praktyki studenckie i dały się poznać jako osoby 

samodzielne oraz uczące się chętnie i szybko. Wiele stanowisk jest obsadzanych z 

naboru wewnętrznego na drodze rekrutacji wewnętrznych lub z programu poleceń 

pracowniczych. W obu tych przypadkach znane są zasady rekrutacji oraz kryteria 

przyjęcia na nowe stanowisko.  

Coraz trudniej jest znaleźć dobrego pracownika. Często także trudno dotrzeć do osób, 

które byłyby zainteresowane pracą w konkretnej firmie. Frauenthal Automotive Toruń 

Sp. z o.o. wdrożyła program poleceń pracowniczych „Podaj dalej”, aby móc zatrudnić 

osoby jak najlepiej dopasowane do charakteru wykonywanych obowiązków i do 

zespołu. Ta propozycja to pozyskiwanie kandydatów do pracy od osób już u nas 

pracujących. Poprzez tę formę poleceń dużo osób ma możliwość zapoznania się z naszą 

ofertą, ale także ze specyfiką pracy. Jest to nowa inicjatywa pracodawcy doceniająca 

również finansowo zaangażowanie pracowników w budowanie pozytywnego wizerunku 

firmy jako pracodawcy i pomoc przy rekrutacji zewnętrznej. Każdy pracownik ma 

prawo zgłosić kogokolwiek do rekrutacji, a o ostatecznej decyzji decydują kompetencje 

kandydata i jego dopasowanie do stanowiska. 

66% 

34% 
98 pracowników - umowy na czas nieokreślony

50 pracowników - umowy na czas określony



 

Warto zwrócić uwagę, ze programy wdrażania nowych pracowników są ciągle 

doskonalone. Jesteśmy świadomi, że rozpoczęcie pracy w nowym środowisku jest 

związane ze stresem. Poprzez przemyślane zapoznawanie pracownika ze 

współpracownikami oraz obszarami wiedzy, działanie w oparciu o ustalony 

indywidulany plan wdrożenia i dawanie jasnych wytycznych co do kryteriów oceny 

okresu próbnego pozwalają stres pierwszych dni i tygodni w pracy znacząco zmniejszyć. 

Dbając o podnoszenie poczucia bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin 

rozszerzyliśmy zakres świadczeń pozapłacowych oferowanych w kafeterii. 

Poszerzyliśmy możliwości ubezpieczenia członków rodziny, udostępniliśmy karty 

sportowe dla rodzin oraz zróżnicowaliśmy ich rodzaje. 

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla pracowników jest poczucie stabilizacji, również 

finansowej. Jak co roku dokonujemy rewizji wynagrodzeń na podstawie raportu 

płacowego i oceny kompetencji pracowników. Porównujemy poziom wynagrodzeń do 

płac rynkowych w naszym regionie wśród firm o podobnym profilu. Każdy przełożony 

ocenia rozwój zawodowy pracowników i przyrost ich kompetencji i uwzględnia te 

kryteria przy decyzjach płacowych. W 2016 również zadbaliśmy o podniesienie 

wynagrodzeń pracownikom z najniższymi wynagrodzeniami w firmie, co jest zgodne z 

naszym celem, by wynagradzać powyżej minimalnej i średniej płacy w regionie. 

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują także dodatki m.in. za pracę w 

godzinach nadliczbowych, za niezaplanowane dyżury, za pracę w porze nocnej i 

weekendowej oraz za czas przestoju. W zależności od sytuacji finansowej firmy w 

danym miesiącu, naliczana jest także premia, której wysokość nie przekracza 10% pensji 

zasadniczej. Pracownicy mogą złożyć także wniosek o dofinansowanie do wczasów. Pod 

koniec roku wręczono bonus świąteczny, którego wysokość uzależniona była od ilości 

dni, w których pracownik był obecny w pracy. Wartość tego wsparcia wyniosła od 1100 

zł do 330 zł.  



W roku 2016 ze wsparcia finansowego firmy w postaci dodatku aktywizacyjnego 

skorzystało 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym 3 osoby z 

niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.  

Odpowiadając na prośbę pracowników i rady pracowniczej zarząd przygotował 

założenia oraz w grudniu 2016 rozpoczął wypłatę dodatkowego i dobrowolnego 

świadczenia w postaci nagrody jubileuszowej za długi staż pracy. Docenieni finansowo 

zostają pracownicy, którzy pracują dłużej niż 5 lat. Nagrody otrzymało wówczas 14 osób 

pracujących w firmie 14 lat i więcej, o łącznej wartości 25.100,00 zł. W kolejnych latach 

pozostałe osoby pracujące w spółce co najmniej 5 lat odbiorą przysługującą im kwotę 

pieniędzy lub nagrodę rzeczową. Chcemy także nadać szczególny charakter 

przyznawaniu nagrody jubileuszowej i zapraszać osoby nagradzane na spotkanie przy 

kawie z Prezesem. 

Dbając o równowagę pomiędzy czasem przeznaczanym na pracę i wypoczynek dajemy 

naszym pracownikom szansę na aktywne spędzenie czasu wolnego, rozwój ich pasji i 

wspieramy aktywność fizyczną. W naszym przedsiębiorstwie jest kilkadziesiąt osób 

interesujących się wędkarstwem. W 2016 roku już po raz siódmy odbyły się 

mistrzostwa wędkarskie o puchar prezesa. Dla miłośników sportów wodnych 

zorganizowano także spływ kajakowy. Dbając o aktywność fizyczną firma finansuje 

swoim pracownikom biegi odbywające się w Toruniu.  

Przyjazna atmosfera w firmie i dobre relacje między współpracownikami są zawsze 

cenione i wspierane przez Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o. Corocznie odbywa się 

finansowany przez pracodawcę bal karnawałowy, piknik pracowniczy, spotkanie 

świąteczne dla pracowników i mikołajkowe przedstawienie dla dzieci, by zacieśniać 

więzi i sprawiać, by atmosfera w pracy była jeszcze lepsza.  

Wszystkim zależy na tym, by otwarcie mówić o swych sukcesach, problemach, dzielić się 

opiniami i pomysłami i nagradzać wyróżniające się osoby. We wdrożonym programie 

racjonalizatorskim, w którym pracownicy proponują szereg usprawnień związanych z 

procesem produkcyjnym i bezpieczeństwem pracy, nagrodzono pierwsze osoby. 

Kontynuowane jest nagradzanie najlepszych pracowników poprzez organizację wyjazdu 

integracyjnego do montowni samochodów, wręczanie voucherów do kina i umieszczanie 

na tablicach ogłoszeń oficjalnych informacji o najlepszych osobach. 

Podnosząc standardy pracy i dbając o wiedzę pracowników od wielu lat 

przeprowadzamy testy wiedzy dla pracowników na stanowiskach robotniczych w myśl 

zasady „Aby przestrzegać najlepszych standardów, musisz je najpierw znać.” Testy mają 

za zadanie nie tylko weryfikować obecną wiedzę pracowników na temat standardów 

pracy i procedur, lecz przede wszystkim wskazywać na obszary ważne i utrwalać wiedzę 

w 5 obszarach: 

1) Jakość 

2) Ochrona środowiska 



3) Bezpieczeństwo i Higiena pracy 

4) Standardy Pracy i Procedury 

5) Ciągłe Doskonalenie 

W roku 2016 rozszerzyliśmy testy wiedzy na całą firmę, włączając do grupy 

pracowników piszącej testy pracowników administracji oraz Kierowników. Na 

ujawnione luki w wiedzy odpowiedzieliśmy przygotowując materiały szkoleniowe oraz 

przeprowadzając szkolenia wewnętrzne w małych grupach.  

Kolejną inicjatywą poprawiającą warunki i atmosferę w pracy były zorganizowane 

spotkania pod nazwą: „Sales workshop” oraz „Dzień poza firmą”. Celem obu spotkań 

było wypracowanie zasad pracy i współpracy, które będą podnosiły standard naszej 

pracy bez pogorszenia relacji międzyludzkich, bez zwiększania obciążenia pracą, bez 

wywoływania niepotrzebnego stresu. Wymienione negatywne efekty (pogarszająca się 

współpraca, obciążenia pracą oraz stres) były wymieniane w roku 2016 częściej niż w 

poprzednich latach. Stąd inicjatywa kierownictwa firmy, aby poświęcić czas na dyskusję 

i stworzenie takich zasad pracy, aby niwelować efekty negatywne wynikające ze 

zwiększonej ilości zleceń i zapytań od Klientów.  

W II połowie roku 2016 zgłosiliśmy się do konkursu 

organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pt. 

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii 

zakładów od 51 do 250 pracowników.   

Oprócz przygotowania raportu z opisem stanu BHP w firmie, 

FTO poddało się audytowi przeprowadzonemu przez 

Inspektora ze strony Organizatora w sierpniu 2016. Decyzja o 

przyznaniu II nagrody w naszym regionie potwierdza 

wieloletnie starania FTO o stworzenie bezpiecznego miejsca 

pracy i utrzymywania wysokich standardów. Sukces jest tym 

większy, że składa się na niego zaangażowanie wszystkich 

pracowników - gdyż zgodnie z naszymi zasadami każdy 

współtworzy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy. 

Na zaproszenie Państwowej Inspekcji Pracy 2 osoby z firmy uczestniczyły w 

warsztatach dotyczących istoty stresu w pracy, pozyskały materiały i podręczniki , które 

wzbogaciły firmową biblioteczkę oraz wyraziły zgodę na badanie ankietowe wśród 

pracowników firmy dotyczące stresu i jego czynników. Badanie zostało zaplanowane na 

początek kolejnego roku.  

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy zaowocowała wizytą dniu 11 października 

grupy 40 uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły Patronackiej Inspekcji Pracy z 

Koronowa. Oprócz prezentacji firmy i sposobów realizacji polityki bezpieczeństwa i 



higieny pracy, odbyło się przejście przez halę produkcyjną. Zarówno zakład, jak i 

przekazane informacje zostały ocenione bardzo wysoko. Zaangażowanie FTO w wizyty 

studyjne uczniów i studentów traktujemy jako nasz wkład w budowanie świadomości 

bezpieczeństwa w miejscu pracy u przyszłych pracowników. 

Nasza firma, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, już od kilku lat angażuje 

się w różnego rodzaju akcje wspierania osób i działań nie tylko wpłacając środki 

finansowe, ale także dając swój czas i dzieląc się cząstką siebie. Nasi pracownicy 

promowali akcję honorowego krwiodawstwa, zachęcali innych, by włączyli się w tę 

działalność, a później sami podzielili się tym drogocennym płynem.    

W 2016 roku przeznaczyliśmy na darowizny 20306,36 zł. Był to kolejny rok, w którym 

wsparliśmy lokalną społeczność. Nasze środki finansowe przekazujemy głównie na cele 

związane ze zdrowiem, sportem i rozwojem kultury. Spora część tych środków 

dotyczyła naszych pracowników włączających się w działalność różnych organizacji i 

stowarzyszeń oraz ich dzieci aktywnie uczestniczących w różnego rodzaju dyscyplinach 

sportowych i kołach zainteresowań.  

Wśród organizacji, które otrzymały nasze finansowe wsparcie znalazły się:    

- Rada Rodziców Osiek – dofinansowanie do lektur dla dzieci; 

- Pomorzanin Toruń – wsparcie dziecięcej sekcji hokeja na trawie; 

- Stowarzyszenie Run to Run – pomoc finansowa przeznaczona na biegi dla dzieci; 

- PCK Młoda krew ratuje życie – akcja promująca honorowe krwiodawstwo; 

- Razem Możemy Wiele – dofinansowanie do festynu z okazji Dnia Dziecka; 

- Toruńska Akademia Futsalu- pomoc finansowa na zakupu dresów dla dzieci; 

- Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Równamy Szanse – zakup narzędzi plastycznych; 

- Przedszkole Miejskie nr 11 w Toruniu – wyremontowanie pomieszczenia dla dzieci 

przeznaczonego do organizacji zajęć korekcyjno-sportowych; 

- Klub Sportowy Torus – wsparcie zakupu koszulek dla drużyny sportowej; 

- Ogród Zoobotaniczny – honorowa adopcja Walabii Benetta. 

Nasza spółka zdaje sobie sprawę z tego, iż dbałość o przestrzeganie standardów BHP w 

miejscu pracy zależy w równiej mierze od pracodawcy jak i od pracowników. W tym 

celu na szeroką skalę realizowane są różnego rodzaju działania profilaktyczne, które 

mają na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zmniejszenie lub całkowite 

wyeliminowanie wypadków przy pracy.  

Świadomość naszych pracowników dotycząca ich praw i obowiązków oraz pracodawcy 

w zakresie bezpieczeństwa jest coraz większa. Wszyscy bowiem wiedzą, iż nie ma nic 



cenniejszego od zdrowia i życia i należy dołożyć wszelkich starań, by respektować 

obowiązujące przepisy i zalecenia i tym samym przyczyniać się do poprawy swego 

standardu pracy i współpracowników. Istnieje szereg przepisów regulujących 

podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale to 

tak naprawdę wiedza i świadomość osób, na temat tego, jak minimalizować ryzyko w 

pracy przynosi wymierne korzyści. 

Wśród działań zaplanowanych na 2016 rok 2 udało się całkowicie zrealizować, 2 

natomiast wykonano częściowo. W celu zminimalizowania ryzyka zawodowego 

zmieniono system odbioru pyłu po śrutowaniu – wykonano kontenery na złom. Montaż 

6 systemów zmechanizowanego otwierania okien na wydziale produkcji spowodował 

zmniejszenie wpływu czynników uciążliwych. Z powodu braku środków na realizację 

wykonano odciąg miejscowy nad myjkami przemysłowymi tylko na jednym stanowisku, 

a nie jak zakładano na dwóch. Rotacja stanowisk pracy oraz brak funduszy przyczyniły 

się do tego, iż w całości nie uzupełniono i nie zmieniono oświetlenia na określonych, 

niedoświetlonych stanowiskach pracy. 

Charakter pracy w spółce, w dużej mierze na produkcji wiąże się z dużym natężeniem 

hałasu, występującymi pyłami oraz szkodliwymi substancjami chemicznymi. W celu 

oceny narażeń zawodowych corocznie przeprowadzane są pomiary materialnych 

czynników środowiska pracy. Na podstawie uzyskanych wyników można planować 

dalsze czynności, szczególnie w sytuacji, gdy okazuje się, iż konieczne jest 

zminimalizowanie negatywnego wpływu poszczególnych aspektów. Wśród pomiarów 

na stanowiskach pracy znajdują się m.in. pomiar hałasu, stężenie pyłu przemysłowego, 

stężenie tlenków żelaza, manganu, tlenku węgla, tlenku azotu, chromu i natężenie 

oświetlenia.  

Pracownicy spółki pracujący w narażeniu na hałas kierowani są na wstępne i okresowe 

badania profilaktyczne uwzględniające narażenie. 

Wyniki przeprowadzonych w 2016 roku pomiarów w większości przypadków nie 

przekraczały obowiązujących norm. Duża ilość wskaźników była niższa od najwyższych 

dopuszczalnych stężeń. Na niektórych stanowiskach zanotowano niewielkie 

przekroczenia w poziomie hałasu, manganu oraz kilka z nich miało zbyt niskie natężenie 

oświetlenia i tym samym nie było zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. W związku z 

tymi pomiarami ustalono program działań organizacyjno-technicznych zmierzających 

do ograniczenia narażenia na hałas na 2017 rok. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają 

obowiązek stosowania ochronników słuchu. W 2016 roku dokonano wymiany systemu 

grzewczego na jednym z pieców do hartowania dzięki czemu poziom hałasu został 

zmniejszony o około 2 dB. Ponadto wyciągi miejscowe na jednym ze stanowisk pracy 

skonstruowano i wykonano tak, aby głośna jednostka – silnik wentylatora i wentylator 

znalazły się poza halą (na dachu), dzięki czemu hałas na stanowisku nie zwiększył się. 

Systematycznie, z comiesięczną częstotliwością prowadzone są także przeglądy stanu 

bezpieczeństwa pożarowego. Do większości z tych przeglądów inspektor 



przeprowadzający kontrole nie ma większych uwag, jednak czasem zdarzają się 

zalecenia do poprawy, m.in.: 

- konieczność wymiany gaśnic starego typu 

- instalacja okapów wentylacyjno-wyciągowych nad stanowiskami, gdzie na suficie 

odkładają się tłuste oleiste substancje i żrące opary 

- naprawa uszkodzonych hydrantów 

- zlikwidowanie urządzeń grzejnych z warsztatu elektrycznego i doprowadzenie do 

niego ogrzewania wodnego. 

W 2016 roku zanotowano na terenie spółki 3 wypadki przy pracy, w tym 1 zbiorowy i 2 

lekkie. Było to o 2 wypadki mniej niż w roku poprzednim i o 3 mniej niż w 2014 roku. 

Częstotliwość wypadków mierzona liczbą poszkodowanych na 1000 pracowników z 

roku na rok systematycznie maleje. W 2016 roku miały miejsce 2 wypadki w drodze do 

pracy. W protokołach powypadkowych specjalista ds. BHP umieszcza zalecenia i 

działania profilaktyczne mające na celu niedoprowadzenie do podobnych sytuacji w 

przyszłości.  

W dniu 17.02.2016 zorganizowano w firmie próbną ewakuację. Celem było wyrobienie 

dobrych nawyków wśród pracowników. Ewakuacja trwała długo ze względu na 

opieszałość pracowników i jest to główna kwestia do poprawy. Kolejnym punktem 

wymagającym zmiany było zachowanie pracowników w części administracyjnej, 

ponieważ po zbiórce nikt nie przekazał list obecności do sprawdzenia, nie nawiązał 

kontaktu z pozostałymi ewakuowanymi oraz nie skontaktował się ze strażą pożarną. 

Pozostałe elementy zadziałały poprawnie.  

Na 2017 rok podano 4 propozycje doskonalenia warunków BHP. W celu poprawy 

szybkości i skuteczności reagowania po wypadku planuje się udostępnić dwie mobilne 

torby medyczne oraz defibrylator na hali produkcyjnej. Opracowanie koncepcji i 

wstępnego projektu systemu kotar i wentylatorów zapewniających separację gorącego 

powietrza na stanowisku malowania ma zmniejszyć czynniki uciążliwe na stanowisku 

pracy. Większą inwestycją w poprawę bezpieczeństwa pracy z maszynami jest 

zamontowanie blokad bezpieczeństwa na prasach hydraulicznych. 

W planach na kolejny rok jest zakończenie remontu pomieszczeń sanitarnych i szatni dla 

kobiet w obrębie hali produkcyjnej, co podniesie standard pracy kobiet pracujących w 

budynku hali oraz umożliwi nam w przyszłości zatrudnianie kobiet na stanowiskach 

produkcyjnych. 

Z początkiem kolejnego roku powinniśmy również otrzymać wyniki anonimowego 

badania poziomu i czynników stresu przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję 

Pracy i w przypadku niepokojących wyników, podejmiemy konieczne działania. 



Na rok 2017 zaplanowano również wprowadzenie programu wspierania frekwencji w 

pracy, który w swych założeniach inspirowany jest najlepszymi praktykami z branży 

motoryzacyjnej, czego przykładem może być Toyota Manufacturing Poland. 

Kolejną inicjatywą będzie opracowanie założeń dla programów stażowych dla młodych 

utalentowanych osób, które w przyszłości będą budować kadrę inżynierską i 

kierowniczą FTO. 

Wpływ człowieka i jego działalności na środowisko jest nieunikniony i podlega ciągłym 

zmianom. W obliczu coraz większych negatywnych wpływów na środowisko: 

globalnego ocieplenia, smogu, zanieczyszczeń wód i gleb, nieustannie zmniejszających 

się zasobów naturalnych świat zaczyna bardziej zwracać uwagę na swoje zachowanie 

wobec środowiska naturalnego. Także w firmie Frauenthal Automotive  są widoczne 

zmiany w związku z jej odziaływaniem na najbliższe otoczenie.  

Produkcja przemysłowa niesie za sobą powstawanie odpadów, w tym także 

niebezpiecznych.  Ze względu na wzrost produkcji wzrasta ilość produkowanych 

odpadów oraz ogólne zużycie mediów, ale nie przekłada się to negatywnie na wskaźnik 

zużycia na tonę produkcji, który pozostaje na podobnym poziomie. Aspekty prawidłowej 

gospodarki odpadami mają w przedsiębiorstwie bardzo duże znaczenie, stąd co roku 

wprowadzane są kolejne kroki ułatwiające i usprawniające proces składowania i selekcji 

odpadów.  

W celu zminimalizowania niekorzystnych zmian przedsiębiorstwo już od wielu lat 

prowadzi wykazy i ewidencje emisji i zużycia mediów, monitoruje ilość powstających 

odpadów i wprowadzonych do atmosfery zanieczyszczeń, a przy tym stara się nie 

przekraczać wprowadzonych limitów i od razu podejmuje stosowne działania 

korygujące.  Od wielu lat przestrzegane są wdrożone zasady dotyczące segregacji 

odpadów, zarówno na obszarze produkcji jak i w biurach. Nasze przedsiębiorstwo  

stosuje określone sposoby gospodarowania odpadami, w tym m.in. zbiera je tylko w 

przystosowane do tego pojemniki i składuje w przygotowane i odpowiednio 

oznakowane miejsca. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie podpisanych umów 

tylko przez tych partnerów, którzy legitymują się zezwoleniami na ich zbieranie i 

przetwarzanie. Spółka każdego roku występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 

wytwarzanie odpadów.  

Firma w sposób ciągły prowadzi także działania związane z innymi aspektami 

środowiskowymi. W roku 2016 działaniem związanym z ograniczeniem emisji pyłów i 

gazów do powietrza była zmiana filtrów w kabinach malarskich  na fizelinowo-

papierowe. Zapobieganiu zanieczyszczeń gleby służy zakupiony specjalny mobilny 

zestaw sorbentów do eliminacji wycieków substancji niebezpiecznych na hali.  

Modernizowanie maszyn produkcyjnych odbywa się z zachowaniem dbałości o mniejsze 

zużycie energii, podejmowane są także działania służące eliminowaniu wycieków oraz 

zmniejszaniu ilości wytwarzanych odpadów.  



Kontynuowane jest działanie w zakresie zagospodarowania terenów zielonych oraz 

systemu ich nawadniania z wykorzystaniem deszczówki. Działanie to powoduje 

oszczędność wody przeznaczonej do podlewania oraz daje pozytywny efekt wizualny 

firmy. 

 Wzrasta także bardzo świadomość każdego pracownika, który zwraca uwagę na 

aspekty środowiskowe zarówno w pracy, jak i w domu. Dużą dbałość o środowisko 

przez pracowników potwierdzają także wyniki testu wiedzy, w którym sprawdzana jest 

m.in. znajomość zagadnień środowiskowych. Na rok 2017 planowane są kolejne 

teoretyczne i praktyczne szkolenia, które pozwolą jeszcze bardziej pogłębić wiedzę w 

tym zakresie. 

Należy podkreślić, że firma Frauenthal Automotive  prowadzi działalność przestrzegając 

przepisy prawa, które kładą duży nacisk na różne aspekty środowiskowe. Regularnie 

przeglądane są wymagania prawne i firma dostosowuje swoją działalność do 

dynamicznie pojawiających się zmian w wymaganiach środowiskowych i prawnych.  

Frauenthal Automotive wdrożyło i spełnia wymagania normy ISO 14001, ponieważ 

posiadanie certyfikatu jest jednym z głównych warunków współpracy z klientami 

branży automotive. 

W planach  na rok 2017 jest mi.in. 

- wycofanie z użytkowania farby antykorozyjnej zawierającej rakotwórczy Cr+6 

(Dacromet) 

- termomodernizacja budynku biurowca 

- recertyfikacja systemu zgodnego z  ISO14001:2004 i przygotowanie do wdrożenia 

zmian z normy ISO 14001:2015 

- dalsze zmniejszanie ilości pyłów emitowanych z procesu malowania. 

W roku 2016 nie odnotowano żadnych zachowań sugerujących korupcję w 

firmie. Świadczy to o fakcie, iż wdrożone wcześniej zasady są wystarczające.  

  

 

 


