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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. 

Grzegorz Klecha 
Prezes Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o.  



 

 

PRAWA CZŁOWIEKA 
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. 

Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro człowieka. Wiemy, jakie prawa mu przysługują 
i z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegamy. 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. 
Jednocześnie kontynuujemy najlepsze praktyki z poprzednich lat dotyczące jasnych zasad 
zatrudniania i awansowania oraz dostępu do szkoleń. 

Nasza spółka zdaje sobie sprawę z tego, iż dbałość o przestrzeganie standardów BHP w miejscu 
pracy zależy w równej mierze od pracodawcy jak i od pracowników. W tym celu na szeroką skalę 
realizowane są różnego rodzaju działania profilaktyczne, które służyć mają poprawie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zmniejszeni lub całkowitej eliminacji wypadków przy 
pracy.  Przykładami takich działań są: wdrożenie zasad bhp dla kierowców wjeżdżających na 
teren firmy, wydzielenie drogi dla pieszych, wymiana regałów wysokiego składowania i 
wykonywanie ich regularnych przeglądów, wymiana wszystkich kasków ochronnych.  

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 systemowych zaplanowanych na 2017 rok trzy udało się całkowicie zrealizować, 
natomiast z jednego zrezygnowano (brak realności zadania). Zadanie to brzmiało: 
zamontowanie blokad bezpieczeństwa na prasach hydraulicznych. Specjalista od utrzymania 
ruchu uargumentował niemożliwość wykonania działania. W celu zminimalizowania ryzyka 
zawodowego oraz poprawienia warunków pracy zrealizowano liczne zadania, m.in.:  
zakupienie AED (defibrylatora); wyeliminowanie czynnika rakotwórczego z procesu 
produkcyjnego („Dacromet”);  wymiana regałów wysokiego składowania i wykonywanie 



 

 

regularnych przeglądów regałów. Rotacja stanowisk pracy (przemieszczanie stanowisk nie 
skutkowało przeniesieniem oświetlenia) przyczyniła 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 i natężenie oświetlenia.  

Pracownicy spółki pracujący w narażeniu na hałas kierowani są na wstępne i okresowe badania 
profilaktyczne uwzględniające narażenie. 

Wyniki przeprowadzonych w 2017 roku pomiarów w dużej części przypadków nie przekraczały 
obowiązujących norm. 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 2018 
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 

- naprawa uszkodzonych hydrantów 

- zlikwidowanie urządzeń grzejnych z warsztatu elektrycznego i doprowadzenie do niego 
ogrzewania wodnego. 

W 2017 roku zanotowano na terenie spółki 4 wypadki przy pracy, wszystkie lekkie. Jednego 
zdarzenia nie uznano jako wypadek przy pracy.  Wskaźnik częstotliwości (mierzony liczbą 
poszkodowanych na 1000 pracujących) w 2017 r. wynosił 24,0 (przy zatrudnieniu 167 
pracowników). W analogicznym okresie w 2016 roku wynosił 26,1 (przy zatrudnieniu 152 
pracowników). W 2017 roku miał miejsce 1 wypadek 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 2017 roku dokonano kolejnej aktualizacji arkuszy oceny ryzyka zawodowego oraz stworzono 
kilka nowych – wraz z pojawieniem się nowych stanowiska pracy. Aktualizacji dokonywano 
również ze względu na modernizację maszyn lub stanowisk. Łącznie wprowadzono 16 ocen 
ryzyka zawodowego, w tym zaktualizowano 9 arkuszy oceny ryzyka zawodowego oraz 
wykonano 7 nowych arkuszy oceny ryzyka zawodowego. 

Na 2018 rok podano 5 propozycji doskonalenia warunków BHP. W celu poprawy szybkości i 
skuteczności reagowania po wypadku planuje się: przeniesienie szaf elektrycznych celem 
ułatwienia dostępu oraz przeszkolenie wytypowanych pracowników z udzielania pierwszej 
pomocy. W celu poprawy bezpieczeństwa pracy na maszynach: wymiana wszystkich hełmów 
ochronnych używanych do pracy z żurawikami/ suwnicami oraz weryfikacja stanowisk pod 
kątem zgodności z wymaganiami zasadniczymi. W celu zmniejszenia wpływu czynników 
uciążliwych w środowisku pracy: regeneracja posadzki  na części hali produkcyjnej celem 
zmniejszenia zapylenia i usunięcia nierówności.  

Dbając o równowagę pomiędzy czasem przeznaczanym na pracę i wypoczynek, dajemy naszym 
pracownikom szansę na aktywne spędzenie czasu wolnego, wspieramy ich aktywność fizyczną, 
rozwój pasji i zainteresowań.  

Kilkadziesiąt spośród osób przez nas zatrudnionych interesuje się wędkarstwem. W 2017 roku 
odbyła się 8 już edycja Mistrzostw Wędkarskich o Puchar Prezesa Frauenthal Automotive Toruń. 
W zawodach tych udział wzięły 24 osoby. W tym samym roku powstał również Klub FTO Fishing 
Fans, zrzeszający aktywnych wędkarzy, zatrudnionych w naszej Spółce. Dla miłośników 
sportów wodnych zorganizowany został także spływ kajakowy.  

W planach na przyszły rok nie zabraknie także czegoś dla sympatyków rowerowych przejażdżek 
i gier zespołowych – rajd rowerowy oraz hala sportowa, w której członkowie załogi będą mogli 
grać w piłkę nożną pozwoli Nam podtrzymywać sympatię do aktywności fizycznych naszych 
pracowników. 

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 bal karnawałowy, 
piknik pracowniczy, spotkanie świąteczne dla pracowników, a dla najmłodszych – 
przedstawienie mikołajkowe. Kilkudziesięcioro dzieci pracowników miało także niebywałą 
okazję wybrać się do Toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, by z bliska pooglądać tamtejsze 
zwierzęta i posłuchać o ich zwyczajach. Wszystko to po to, by zacieśniać więzi i sprawiać, by 
atmosfera w pracy była jeszcze lepsza.   

W kolejnym roku przypadać będzie 25-lecie istnienia naszej Spółki. Z tej okazji zorganizowany 
zostanie bal jubileuszowy dla pracowników oraz bankiet dla partnerów biznesowych, na 



 

 

których zamierzamy przeprowadzić licytację - zebrane z niej środki zostaną przekazane na 
wybrany szczytny cel.  

Wspólne zaangażowanie pracowników widoczne było również podczas realizowania drugiej 
edycji kalendarza firmowego. Bardzo wiele osób z chęcią podjęło się tej inicjatywy, w zespołach 
lub pojedynczo przygotowywali swoje stylizacje, by uwiecznić je na zdjęciach w kalendarzu 
inspirowanym osobami ze świata muzycznego. Takie działania stanowią dowód na to, że lubimy 
wspólnie spędzać czas, angażować się w zadania poza codziennymi obowiązkami w pracy i 
czerpiemy z tego ogromną radość.  

 

Nasza Spółka, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, już od kilku lat angażuje się w 
różnego rodzaju akcje wspierania innych osób i działań, nie tylko wpłacając środki finansowe, 
ale także dając swój czas i dzieląc się cząstką siebie. Wyrazem tego było m.in. włączenie się przez 
pracowników w akcję dla schroniska dla zwierząt, zorganizowaną przez jedną z zatrudnionych 
przez nas osób, poprzez przekazywanie potrzebnych, brakujących materiałów, tj. karmy, 
środków higienicznych, kocy itd. czy zamiar włączenia się w zimową akcję „Szlachetna Paczka”. 

Na darowizny w 2017 roku przeznaczyliśmy 30610, 86 zł. Był to kolejny rok, w którym 
wsparliśmy głównie lokalną społeczność.  

Nasze środki finansowe przekazujemy na cele związane ze zdrowiem, sportem i rozwojem 
kultury. Spora ich część przeznaczona była na działalność organizacji i stowarzyszeń, z którymi 
bezpośrednio związani są nasi pracownicy bądź ich dzieci, a promujących różnego rodzaju 
dyscypliny sportowe bądź zainteresowania.  

Wśród organizacji, które otrzymały nasze finansowe wsparcie znalazły się:    

• Toruński Ogród Zoobotaniczny – honorowa adopcja kangurów (zwierząt wybranych w 
ogólnozakładowym głosowaniu); 

• Radę Rodziców Zespołu Szkół w Osieku – dofinansowanie na zakup kamizelek odblaskowych 
dla przedszkolaków oraz zakup mebli do przedszkola; 

• Stowarzyszenie Popierania Kultury Ludowej Młody Toruń – zakup strojów ludowych; 

• Stowarzyszenie Run to Run – dofinansowanie do biegów dla dzieci; 

• Studio Tańca Wir – zakup strojów tanecznych; 



 

 

• Fundację Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – cele statutowe 

• Radę Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 11 w Toruniu – wyremontowanie pomieszczenia 
przeznaczonego na salę gimnastyczną dla dzieci; 

• Ochotniczą Straż Pożarną – cele statutowe; 

• Międzyszkolny Klub Sportowy Włókniarz – zakup dresów sportowych; 

• Kuźnię Smaków – dofinansowanie do zlotu miłośników motocykli; 

• Toruńską Akademię Futsalu – zakup sprzętu sportowego 

• Polski Czerwony Krzyż – cele statutowe 

• I LO im. M. Kopernika w Toruniu – zakup akcesoriów dla toruńskiego schroniska dla zwierząt; 

• Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych – 
dofinansowanie konkursu dla osób z ośrodka; 

• Stowarzyszenie OSP w Firlusie – dofinansowanie do festynu dla dzieci.  
 

W 2018 roku planujemy również ujednolicenie zasad pobierania comiesięcznych składek 
pracowników, przekazywanych dobrowolnie na cel charytatywny oraz zasad dysponowania 
tymi środkami.  

Oprócz przekazywania wsparcia o charakterze finansowego wykazujemy się szczególnym 
zaangażowaniem w rozwój ekonomii społecznej w regionie – z rąk  Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego otrzymaliśmy wyróżnienie, jako przykład realizacji strategii CSR - 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, na którym wręczane były 
nagrody, wystąpienie miała także Przedstawicielka Działu HR, która opowiadała o naszych 
działaniach z tego zakresu.  

W 2018 roku zamierzamy także postawić większy nacisk na zdrowie naszych pracowników m.in. 
poprzez akcję informacyjną o szczepieniu się przeciwko grypie. 



 

 

 

STANDARD PRACY 
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 zagwarantować jak najwyższy poziom warunków pracy, ale także 
oferować atrakcyjne wynagrodzenie i umożliwić rozwój zawodowy. 

Z początkiem roku 2017 zatrudnialiśmy 148 osób, podczas gdy na koniec tego roku – 166. Tym 
samym zatrudnienie wzrosło o ok. 13 % (18 osób).    

Struktura zatrudnienia w dniu 31.12.2017 Przedstawiała się następująco:  

 

 

Struktura zatrudnienia w dniu 31.12.2017 Przedstawiała się następująco:  

Część z nowo zatrudnionych osób zastąpiła pracowników, którzy, często po wielu latach 
owocnej współpracy ze Spółką, podjęli decyzję o jej zakończeniu (łącznie: 13 osób), m.in. z 
powodu przejścia na emeryturę (1 osoba) lub rentę (2 osoby). 

Poziom podejmowanych dobrowolnie przez pracowników decyzji o zakończeniu współpracy 
utrzymał się na poziomie 6,25%. I choć na tle innych spółek wskaźnik ten pozwala zaliczyć nas 
do grona spółek poniżej średniej w regionie oraz kraju, to jednak, jako pretendujących do bycia 
pracodawcą preferowanym przez potencjalnych pracowników, jest to dla nas przesłanka do 
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wzmożenia działań, których konsekwencją będzie coraz to większe zmniejszanie owego 
wskaźnika.  

Pozostałym osobom nowo zatrudnionym powierzone zostały obowiązki ustalone dla 
utworzonych w roku 2017, w związku z dynamicznym rozwojem Spółki, miejsc pracy. 

Pierwszym rodzajem umowy, zawieranej po okresie próbnym, trwającym 3 miesiące, z osobami 
nowo zatrudnionym, są umowy o pracę na czas określony.   

Po jego upływie natomiast – w razie chęci utrzymania współpracy – zawierana jest umowa na 
czas nieokreślony. 

Różnica 14 pkt %-owych, istniejąca między ilością umów o pracę na czas określony i umów o 
pracę na czas nieokreślony, wynika z fluktuacji (przemieszania się w ramach struktury 
organizacyjnej spółki bądź poza nią) pracowników. 

 

 

 

Wiele stanowisk pracy zajmowanych jest w naszej Spółce przez osoby wybrane w drodze 
rekrutacji wewnętrznych lub programów poleceń pracowniczych, których elementem 
obligatoryjnym jest zaznajomienie osób pretendujących na dane stanowisko z zasadami 
rekrutacji i przyjmowania pracowników.  

Frauenthal Automotive Toruń, jako podmiot dostrzegający zasadność ciągłego doskonalenia 
oraz doceniający ambitność, w roku 2017, do grona nowych pracowników włączył także 2 osoby, 
które do Spółki zgłosiły się z zamiarem odbycia studenckich praktyk. Wykazując się szerokim 
wachlarzem umiejętności oraz samodzielności, obecnie, jako zatrudnione przez nas, biorą 
czynny udział w dynamicznym rozwoju Spółki. 

Nowych pracowników pozyskujemy także dzięki współpracy z agencjami pracy. W 2017 roku 
dzięki temu zatrudnionych zostało średnio 21 osób. Zgodnie z naszą wewnętrzną polityką, osoby 
odznaczające się szczególnym zaangażowanie w działalność Spółki, zatrudniane są już po kilku 
miesiącach, mimo, iż zgodnie z prawem, jako pracodawca użytkownik, mamy prawo do 
korzystania z pracy tychże osób przez okres 18 miesięcy. Na koniec roku 2017 grono naszych 

54%
46%

90 pracowników - umowy na czas nieokreślony
76 pracowników - umowy na czas określony



 

 

pracowników zasiliło 14 osób przejętych w ten sposób z agencji pracy, dla których obowiązujące 
standardy zatrudnienia niczym nie odbiegają od tych, przyjętych dla pracowników pozyskanych 
w drodze rekrutacji. 

Rok 2017 był także rokiem wzrostu zatrudnienia kobiet w naszej Spółce. Remont pomieszczeń 
sanitarnych oraz przygotowanie szatni dla kobiet zatrudnionych przy produkcji, pozwolił nie 
tylko poprawić warunki ich pracy, lecz także umożliwił zatrudnienie pierwszej kobiety na 
produkcji.  Ponadto, na stanowisko Lidera Ciągłego Doskonalenia oraz stanowisko Kierownika 
Działu Zapewnienia Jakości – oba przez wiele lat zajmowane przez mężczyzn – zatrudnione 
zostały kobiety, które w procesie rekrutacji wykazały się największym profesjonalizmem. 
Ostatecznie, liczba kobiet zatrudnionych w FTO w roku 2017 wzrosła z 15 do 17 osób, dzięki 
czemu utrzymana została tendencja z ostatnich kilku lat. 

 

 

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 indywidualny plan wdrożenia i dawanie jasnych 
wytycznych, co do kryteriów oceny okresu próbnego staramy się stres pierwszych dni i tygodni 
w pracy znacząco zmniejszyć. 

Dodatkowo, w roku 2017 wprowadziliśmy tzw. pakiet powitalny, wręczany nowemu 
pracownikowi, zawierający: koszulkę firmową, ochronniki słuchu, klucz do biura wraz z kartą 
wejścia, telefon służbowy, gazetkę zakładową oraz gadżety firmowe.  

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla pracowników jest poczucie stabilizacji, również 
finansowej. Co roku więc 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 oraz przyrost ich kompetencji i uwzględnia te kryteria przy decyzjach płacowych. 



 

 

Średnia wysokość wynagrodzenia w 2017 ustalona została na kwotę 5290 brutto, a więc o 6,6 % 
więcej aniżeli w roku 2016 roku i jest zgodna z dynamiką płac w Polsce.  

Z porównania wskazanej kwotę z kwotą średniego wynagrodzenia w województwie kujawsko– 
pomorskim jasno wynika, iż nasza Spółka osobom przez siebie zatrudnionym płaci nawet o 33 
% więcej, aniżeli inne spółki w tym obszarze ( zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw za XII 2017 r. wynosiło 3976,50 zł w województwie kujawsko 
– pomorskim). Natomiast na tle kraju różnica ta, na naszą korzyść wynosi 24% (według 
Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w II kwartale 2017 r. 
wyniósł 4255,59 zł). 

 

 

 

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownikom 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 Spółki w danym miesiącu, możliwe 
jest także przyznanie premii pracownikowi szczególnie wyróżniającemu się swym 
zaangażowaniem, której wysokość nie przekracza 10% pensji zasadniczej. 

Chcąc docenić oddanie pracowników, którzy ze spółką związani są więcej niż 5 lat, dokonujemy 
na ich rzecz wypłaty dodatkowego świadczenia w postaci nagrody jubileuszowej za długi staż 
pracy. Przyznaniu go towarzyszy spotkanie uznanego pracownika z Prezesem, utrzymywane w 
miłej atmosferze, przy kawie, stanowiące okazję dla integracji załogi oraz wymianę nie tylko 
spostrzeżeń, ale i anegdot z życia codziennego. 

Nasza Spółka służy także wsparciem finansowym dla pracowników znajdujących się w sytuacji 
szczególnej. Wsparcie to udzielane jest w postaci dodatku aktywizacyjnego, z którego – 
podobnie jak w roku poprzednim -  skorzystało 10 osób, względem, których orzeczono 
niepełnosprawność, w tym 3 osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.  
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Dbając także o bezpieczeństwo członków rodzin osób zatrudnionych, zdecydowaliśmy się na 
rozszerzenie zakresu świadczeń pozapłacowych oferowanych w kafeterii, poprzez 
umożliwienie ubezpieczenia przez pracowników swych dzieci i wnuków, wprowadzenie 
możliwości finansowania innych usług medycznych, nieobjętych pakietem medycznym.  

Chcąc stale podnosić standardy pracy oraz poziom wiedzy pracowników na stanowiskach 
robotniczych od wielu już lat przeprowadzamy testy -  w myśl zasady „Aby przestrzegać 
najlepszych standardów, musisz je najpierw znać.” Testy te służą nie tylko weryfikacji wiedzy 
już posiadanej na temat standardów pracy i procedur, lecz przede wszystkim zwracać uwagę i 
utrwalać zasady w 5 najważniejszych obszarach:  

 

 

 

Rok 2017 był tym, w którym testy wiedzy przeprowadzone były po raz pierwszy dla wszystkich 
pracowników, w tym także pracowników administracji oraz Kierowników. Ustalone na 
podstawie wyników końcowych wnioski stały się przyczynkiem dla opracowania materiałów 
szkoleniowych, a następnie przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych w małych grupach.  

Kolejną inicjatywą, służącą poprawie warunków i standardów pracy było spotkanie pod nazwą: 
„Dzień poza firmą”. Organizowane rokrocznie, dedykowane jest ważnym aktualnie dla nas 
tematom.  Do takich w roku 2017 zaliczono: 

• podnoszenie standardów pracy pod hasłem „Robota musi wyglądać” 

• efektywna praca zespołowa 

• lepsze decyzje dzięki fachowej wiedzy 

• dobre zarządzanie spotkaniami 

Przy rosnącej ilości pracy w naszej ocenie ważne jest, aby organizowana ona była w sposób 
efektywny, bez obniżenia standardów. Stąd też zajęcia przygotowane i prowadzone były przez 
naszych pracowników, w formie interaktywnej, co pozwoliło zaangażować wszystkich 
uczestników. 

Rok 2017 był także kolejnym rokiem podporządkowanym planowi szkoleń, ustalonemu w 
odpowiedzi na potrzeby pracowników i kierownictwa. 

Jakość Ochrona 
środowiska BHP Standardy  

i Procedury Ciągłe 
Doskonalenie 



 

 

Budżet służący jego realizacji, ustalony został pierwotnie na kwotę 135 000 PLN, następnie – w 
ostatnim kwartale - zwiększony do kwoty 153 000 PLN. Ogromnym bez wątpienia sukcesem było 
pozyskanie - w wysokości blisko  50 000 PLN – dofinansowania do kształcenia z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego i zwiększenie go pod koniec roku o kolejne 15 000 PLN, czego 
konsekwencją było ustalenie udziału środków publicznych na kształcenie pracowników w 
wysokości 30% kwoty przeznaczonej na ten cel. 

Cały budżet szkoleń został wykorzystany w nieco ponad 100%. 

 

Głównym przedsięwzięciem zrealizowanym z owych środków było przygotowanie naszych 
pracowników do wdrożenia systemu SAP, m. in. poprzez sfinansowanie 120 godzin szkoleń dla 
36 użytkowników przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, studiów 
podyplomowych związanych z programowaniem ABAP oraz szkoleń rozwijające kompetencje 
IT naszych pracowników. 

Poza działaniami służącymi wdrożeniu systemu SAP z budżetu szkoleń sfinansowaliśmy 
również szereg wyjazdów na kongresy i targi branżowe (np. „Forum HR w motoryzacji”, 
„Konferencja Lean/SixSigma”), dzięki którym pracownicy mieli nie tylko możliwość zdobywania 
wiedzy merytorycznej, ale także wiedzy na temat najbardziej efektywnych praktyk 
obowiązujących w branży automotive.  

Część budżetu szkoleniowego przeznaczana została także na sfinansowanie studiów. Osoby 
przez nas zatrudnione, oprócz wspominanych studiów programistycznych, decydowały się 
również na mechanikę i budowę maszyn, ochronę środowiska oraz inżynierię produkcji. 

Na rok 2017 zaplanowano również wprowadzenie programu wspierania frekwencji w pracy, 
który w swych założeniach inspirowany jest najlepszymi praktykami z branży automotive, czego 
przykładem może być Toyota Manufacturing Poland. Program ten realizowany jest jednak przez 
nas w niepełnym zakresie, ze względu na trudności w tym, jak rozmawiać z pracownikami o 
skutkach ich nieobecności w pracy dla Spółki. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wpływ człowieka i jego działalności na środowisko jest nieunikniony oraz 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 naszej Spółce są widoczne zmiany w związku z oddziaływaniem jej na 
najbliższe otoczenie.  

Choć wiemy, że nasza działalność nie powoduje dużego zagrożenia dla środowiska, ani za 
pomocą emisji do powietrza, gleby czy wody, a wpływ na nie jest znikomy, to jednak naszym 
głównym celem jest identyfikacja i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, 
poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, działając w 4 obszarach: 

• gospodarki odpadami –stosowanie odpowiedniej segregacji odpadów, monitorowania ilości 
ich wytwarzania, zmniejszanie ilości wytwarzania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, 
podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników oraz cykliczne szkolenia, 

• emisji do powietrza– monitoring ilości godzin pracy urządzeń, stosowanie substancji jak 
najmniej szkodliwych dla środowiska, eliminacja ryzyka wystąpienia awarii środowiskowej 
przez monitoring maszyn i instalacji, 

• użycia surowców naturalnych – monitoring i ograniczanie zużycia mediów i stali, ograniczanie 
zużycia papieru, 

• technologii produkcji - stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii 
sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, inwestycje i 
modernizacje urządzeń zmierzające do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko. 

Co więcej, mimo wzrostu produkcji, a tym samym wzrostu ilość produkowanych odpadów oraz 
ogólnego zużycia mediów, wskaźnik zużycia na tonę produkcji w roku 2017 pozostaje na 
poziomie podobnym do lat ubiegłych.  

Podkreślenia wymaga, iż w naszej działalności kładziemy ogromny nacisk na znajomość 
przepisów prawa służących ochronie środowiska, by sprostać ich wymaganiom i aktualizować 
swe założenia wobec pojawiających się stale zmian w polskim ustawodawstwie.   

Wdrożyliśmy i spełniamy wymagania normy ISO 14001, jako że posiadanie certyfikatu jest 
jednym z głównych warunków naszej współpracy z klientami branży automotive. Jednocześnie 



 

 

stale kontynuujemy utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego. Potwierdzeniem tego 
jest brak w 2017 r. kontroli z instytucji zewnętrznych ani skarg od stron zainteresowanych. 

 

W roku 2017 naszymi głównymi zadaniami w zakresie ochrony środowiskowej było: 

• wycofanie z użytkowania farby antykorozyjnej zawierającej rakotwórczy Cr+6 (Dacromet), od 
lipca 2017 stosowana jest jedynie cynkowa farba Geomet, jako bardziej przyjazna dla 
pracowników oraz środowiska, a jednocześnie zapewniająca bardzo dobrą ochronę 
antykorozyjną. 

• termomodernizacja budynku biurowca, która oprócz poprawy wizerunku firmy przede 
wszystkim ma przynieść oszczędności w wydatkach na ogrzewanie. 

• recertyfikacja systemu zgodnego z  ISO 14001:2004 po raz pierwszy po latach wykonywana 
przez polską jednostkę certyfikującą Bureau Veritas i przygotowanie do wdrożenia zmian z 
normy ISO 14001:2015 

• zamontowanie oświetlenia LED i czujek ruchu na korytarzu biur, co obniży zużycie energii 
elektrycznej w części biurowej 

• kontynuacja procesu wdrażania programu redukcji gazów na piecach (wymiana palników w 
piecach do obróbki cieplnej) – w kolejnym etapie w 2018 

• stawianie na zakup zgodnie z najwyższymi standardami m.in. pomp/silników o podwyższonej 
sprawności, która jest wykorzystywana w pełnym zakresie pracy  

• pobudzanie świadomości pracowników do zmniejszania zużycia energii podczas codziennej 
pracy – gaszenia światło wychodząc z pomieszczenia, wyłączania komputerów i klimatyzacji 
po skończonej pracy 

• promowanie wśród pracowników wspólnych dojazdów do pracy 

• kupno nowych, bardziej ekologicznych aut służbowych 

• podnoszenie świadomość ekologicznej pracowników i ich rodzin poprzez: 

• zorganizowanie podczas pikniku firmowego 2 konkursów ekologicznych związanych z 
prawidłową segregacją odpadów oraz stosowanymi oznaczeniami na opakowaniach 
substancji niebezpiecznych. Nagrodami były zestawy dla dzieci wykorzystujące energię 
słoneczną oraz butelki flirtujące wodę (celem było ograniczenie kupowanie wody w 
butelkach plastikowych, które generują duże ilości opadów) 



 

 

• zorganizowanie dla dzieci pracowników konkursu na wykonanie karmnika dla ptaków 
z wykorzystaniem odpadów powstających podczas codziennego funkcjonowania w 
domu. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone, a karmniki rozwieszone na drzewach na 
terenie firmy pozwoliły ptakom przetrwać zimowy czas. 

• prowadzenie cyklicznych Gemba Walk– podczas kwartalnych obchodów po terenie firmy 
zarówno wewnątrz hali produkcyjnej, jak i po terenach zewnętrznych. Grupa osób, m.in. 
Prezes, osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska, BHP i osoby odpowiedzialne za 
wyznaczone im tereny zwracają uwagę na występujące niezgodności oraz wskazują punkty do 
poprawy; wyznaczone działania są spisywane i na bieżąco realizowane. 

Natomiast wśród planowanych działań na rok 2018 przewidujemy: 

• dostosowanie się do spełnienia wymagań normy ISO 14001 po nowelizacji z roku 2015 i 
ponowna certyfikacja na zgodność z tą normą  

• zwiększenie zaangażowania w tematykę ochrony środowiska pracowników z różnych 
szczebli organizacji, głównie kierowników i mistrzów, aby dbanie o środowisko bezpośrednio 
dotyczyło coraz to większej ilości osób z firmy. 

• dostosowanie zasad segregacji odpadów do zmieniających się wymagań prawnych w tym 
zakresie (ujednolicenie frakcji segregowanych odpadów oraz kolorów pojemników na odpady 
na terenie całego kraju) oraz znalezienie firmy, która odbierałaby od nas odpady nadające się 
do recyklingu (tworzywa sztuczne i papier/makulaturę) 

• wyznaczenie celów środowiskowych dla różnych szczebli organizacji, aby zwiększyć 
świadomość pracowników pełniących różne funkcje w firmie i zaangażować większą grupę 
ludzi do aktywnego dbania o środowisko, poprzez: 

• Zamontowanie odstojników na farbę wydobywającą się z malarni, aby zmniejszyć ilość 
cynkowego nalotu na dachu w obrębie malarni. 

• Zaplanowanie w dłuższym okresie czasu zmniejszenie ilości wycieków z maszyn 
produkcyjnych poprzez uszczelnienie maszyn i wanien wychwytowych 

• Dalsze podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i ich rodzin przez ich 
udział w szkoleniach oraz konkursach z zakresu ochrony środowiska. 

• Dalsze działania w obszarze obróbki cieplnej – wymiana pieca gazowego na 
elektryczny, co spowoduje zmniejszenie emisji gazów do powietrza oraz zmniejszenie 
zużycia surowców naturalnych. 

 



 

 

ANTYKORUPCJA 
Firma dba o wysoki poziom prowadzonej działalności w każdym, nawet najmniejszym aspekcie, 
utrzymując dotychczas wprowadzone standardy. W dalszym ciągu pracownicy, za przykładem 
najwyższego kierownictwa, dbają o etykę zachowań. W relacjach biznesowych normalną 
praktyką jest otrzymywanie i wręczanie drobnych upominków, najczęściej związanych w 
prowadzoną działalnością. Firma dopuszcza przyjmowanie upominków o drobnej wartości, 
jednak pracownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie swoich przełożonych. 
Najczęściej upominki te są przeznaczane na nagrody w konkursach w czasie zabaw 
integracyjnych. 

Wspomniane wyżej upominki, oferowane przez partnerów biznesowych, są niedopuszczalne w 
relacjach z urzędnikami państwowymi. 

Firma nie wspiera partii politycznych za to jest żywo zaangażowana w pomoc społeczną co 
zostało opisane w pierwszej części raportu. Warto jednak i w tym miejscu podkreślić, że nawet 
udzielenie najmniejszej pomocy finansowej jest monitorowane, udzielone w oparciu o jasne i 
proste kryteria.  

Zwracamy szczególną uwagę na sposób działania firm, z którymi współpracujemy. We 
współpracy preferujemy firmy, które działają w sposób etyczny i zrównoważony. Przejrzystość 
wszelkich działań, procesów i decyzji biznesowych oraz rzetelność, nie tylko w pracy, ale także 
poza nią to aspekty, na które FTO  zwraca bardzo dużą uwagę. Zależy nam, by ograniczać ryzyko 
korupcji, nepotyzmu, a tym samym minimalizować możliwość wystąpienia konfliktu interesów. 
Cenimy naszych kontrahentów za jakość ich pracy, minimalizowanie niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko oraz dbanie o pracowników i ich rozwój. 

 

  



 

 

 

ZAKOŃCZENIE 
Obserwujemy trendy wśród 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. 

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. 


