


Funkcjonowanie przedsiębiorstw  już od dawna nie  jest  jednopłaszczyznowe  i nie polega 

na  zaspokajaniu  własnych  wewnętrznych  potrzeb,  ani  maksymalizowaniu  zysku. 

Uwzględnia ono potrzeby  także  innych  interesariuszy. Stanowi  to wyzwanie w obecnych 

czasach,  gdy  polskie  przedsiębiorstwa  staja  się  coraz  droższe.  Z  jednej  strony  drożeje 

energia, gaz, podatki i wiele innych czynników, a z drugiej strony, od kilku lat szybko rosną 

zarobki. To oczywiście dobry symptom, bo społeczeństwo staje się zamożniejsze, ale takie 

zmiany  w  społeczeństwie  wymagają  zmian  w  przedsiębiorstwach.  Mimo, 

że systematycznie rośnie efektywność polskich przedsiębiorstw, to wciąż jesteśmy daleko 

za  Europą  zachodnią,  nie  mówiąc  już  o  USA,  czy  Dalekim  Wschodzie.  Aby  być 

konkurencyjnym  musimy  wciąż  zwiększać  efektywność.  W  przypadku  procesów 

produkcyjnych,  kierunek  rozwoju  jest  dość  oczywisty:  to  automatyzacja  i  robotyzacja 

procesów  oraz  ciągłe  doskonalenie.  I  wszystko  to  dzieje  się  w  Hendrickson  Poland 

z  poszanowaniem  zasad  Global  Compact.  Konsekwentnie  dbamy  o  to,  aby  ulepszać 

środowisko pracy, nasze działania ograniczały negatywny wpływ na środowisko naturalne, 

eliminujemy wszelkie przejawy korupcji. Te zasady są już głęboko zakorzenione w naszej 

organizacji. Sprawiają, że jesteśmy stabilną, odpowiedzialną i transparentną firmą.

Niniejszym  raportem  potwierdzamy  nasze  niesłabnące  zaangażowanie  w  wypełnianie 

zasad Global Compact.
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WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW

Że  firma  będzie  zarządzana  w  oparciu  o 
przejrzysty,  ,  zakomunikowany,  kilkuletni  plan 
nazywany strategią firmy

Włączeniu  w  kulturę  firmy  dziesięciu 
podstawowych  zasad  etycznych  Programu 
Global  Compact  ONZ  dotyczących  praw 
człowieka,  standardu  pracy,  ochrony 
środowiskowej i przeciwdziałania korupcji

Że  powyższe  zasady  są  częścią  zarządzania 
firmą i podstawą praktyk biznesowych.

Że  każdy  pracownik  jest  odpowiedzialny  za 
realizowanie  deklaracji  na  swoim  stanowisku 
oraz  traktowanie  współpracowników  jak 
Klienta, któremu gwarantuje najwyższą jakość 
swojej pracy.

Poprawę warunków  bezpieczeństwa  i  higieny 
pracy  poprzez:  ciągłe  doskonalenie  metod 
rozpoznawania  zagrożeń,  zapobiegania 
wypadkom  przy  pracy,  zdarzeniom 
potencjalnie  wypadkowym  i  chorobom 
zawodowym  oraz  dostęp  do  informacji  na 
temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
także  podejmowanych  działań  i  osiąganych 
efektów w tym obszarze z dostosowaniem do  
charakteru i skali ryzyk BHP. 

Podnoszenie  kwalifikacji  pracowników 
poprzez  tworzenie  kultury  udzielania 
informacji  zwrotnej,  wspieranie  kształcenia, 
planowania szkoleń oraz możliwość awansów 
wewnętrznych.

Szeroki program świadczeń pozapłacowych

Tworzenie  środowiska  pracy  przyjaznego 
osobom z niepełnosprawnością.

WZGLĘDEM ODBIORCÓW

Spełnienie  specyficznych  wymagań  przy 
produkcji  wyrobów  i  realizacji  usług  oraz 
ustanowienie  najwyższych  standardów 
produkcji i usług.

Zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu poprzez 
uwzględnienie  znaczenia  charakterystyk 
specjalnych  i  przestrzeganie  związanych  z 
nimi parametrów procesu wytwarzania, co jest 
obowiązkiem  pracownika  każdego  szczebla 
organizacyjnego spółki.

Spełnienie  wymagań  100%  precyzji  dostaw 
wyrobów  i  usług  przy  systematycznym 
obniżaniu wskaźnika wadliwych części.

Systematyczny  wzrost  produktywności, 
konsekwentne  dostosowanie  metod 
planowania do oczekiwań Klientów.

Sprawdzanie  i  potwierdzanie  wszystkich 
parametrów  procesu  podczas  wykonania 
zlecenia testowego.

Sprawdzenie wszystkich właściwości produktu 
podczas audytu wyrobu.

Stosowanie Zasad Planowania Materiałowego 
i  Logistyki  opartych  na  ODETTE  Global 
MMOG/ LE.

Znajomość specyficznych wymagań klientów i 
dogłębne  sprawdzanie  ich  przez  zespoły 
pracowników.

Używanie i ciągłe udoskonalanie systemu EDI 
wg specyficznych wymagań klientów.

Wsparcie  systemem  SAP  planowania 
produkcji  i  realizacji  procesów  zaczynając  od 
wykonania  kalkulacji,  poprzez  zamówienia,  a 

kończąc na wystawieniu faktur.

Cykliczną  analizę  ryzyka  dla  głównych 
obszarów  naszej  działalności  (produkcji, 
dostaw, wysyłek,  informatyki,  bezpieczeństwa 
pracy  i ochrony środowiskowej) oraz ciągłego 
minimalizowania  wystąpienia  ryzyka  poprzez 
podjęte działania, w szczególności:

utrzymywanie  niezbędnych  stanów 
magazynowych.

miesięczne  monitorowanie  mocy 
produkcyjnych i analizę wąskich gardeł.

minimalizowanie  awarii  maszyn  poprzez 
wdrożenie  prewencyjnego  utrzymania 
maszyn.

WZGLĘDEM DOSTAWCÓW

Długoterminową  współpracę  opartą  na 
ciągłym  poszerzaniu  asortymentu  i  wspólny 
rozwój  stosowanych  materiałów,  aby  spełnić 
wymagania stawiane przez klientów.

Dla  każdego  materiału  używanego  do 
produkcji podpisanie Specyfikacji Zakupu, nad 
którą  nadzór  pełnić  będzie  dział  zakupów  i 
jakości.

Podpisanie  kontraktów  z  głównymi 
dostawcami,  uwzględniających 
przestrzeganie  stanów  minimalnych,  stanów 
minimalnych  magazynów  konsygnacyjnych, 
używanie  i  każdorazowe  udostępnianie 
wymaganych certyfikatów.

Kontrolę  precyzji  dostaw  oraz  jakości 
materiału  i  podejmowanie  wszelkich  starań, 
razem  z  dostawcami,  do  ich  ciągłego 
poprawiania.

WZGLĘDEM UDZIAŁOWCÓW

Opracowanie  i  aktualizację  strategii  firmy  z 
mapą  celów  strategicznych  i  wskaźnikami 
mierzącymi postępy jej realizacji 

Realizację  założonych  w  budżecie  celów 
operacyjnych  i  finansowych  oraz  miesięczne 
raportowanie osiągnięcia celów.

  Ciągłe  doskonalenie  systemów  zarządzania, 
coroczne  ustalanie  zadań  i  celów  przy 
zapewnieniu środków dla ich realizacji 

WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH

Systematyczne  zmniejszenie    wpływu  spółki 
na  środowisko  naturalne,  monitorowanie  i 
zapobieganie  emisji  zanieczyszczeń,  ilości 
wytwarzanych  odpadów  oraz    zmniejszenie 
zużycia surowców naturalnych.

Otwartość  na  współpracę  ze  środowiskiem 
naukowym.

Prowadzenie  dialogu  i  reagowanie  na 
potrzeby różnych grup społecznych.

Przejrzystość działalności biznesowej poprzez 
regularne  raportowanie  kwestii 
ekonomicznych,  społecznych  i 
środowiskowych.

Zapewnienie  bezpieczeństwa  gościom 
Spółki. 

Strategia  spółki  HPL,  wyrażona  w  postaci 
istniejących  i  przyszłych  programów  rozwoju 
jest  podporządkowana  oczekiwaniom 
Hendrickson  Europe  oraz  niniejszej 
Długoterminowej  Deklaracji  Kierownictwa 
HPL.

1. Długoterminowa deklaracja kierownictwa
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Przy produkcji strzemion i elementów gwintowanych Kierownictwo HPL deklaruje: 
przyporządkowanie strategii Spółki do oczekiwań Hendrickson Europe, zdefiniowanie procesów wewnętrznych w oparciu o mapę procesów grupy Hendrickson, 
spełnienie specyficznych wymagań klientów oraz norm IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001 i innych wymagań związanych z działalnością spółki. 



2. Prawa człowieka 
Zarządzanie  firmą,  w  zgodzie  z  zasadami  społecznej  odpowiedzialności 

biznesu  (CSR),  powinno  skupiać  szczególną  uwagę  na  przestrzeganiu  praw 

pracowników w miejscu pracy i na tworzeniu z nimi relacji. Przestrzeganie praw 

wiąże się w największym stopniu z zapewnieniem pracownikom bezpiecznego 

i dobrego miejsca pracy oraz na reagowaniu na ich potrzeby, uwzględniając ich 

godność, równość, wolność i inne z natury przysługujące każdemu człowiekowi 

prawa. 

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  pięciu  działań  systemowych  zaplanowanych  na  2019  rok  cztery  udało 

się całkowicie zrealizować, natomiast w przypadku jednego przesunięto termin 

realizacji. Dwa zadania dotyczyły zmniejszenia wpływu czynników uciążliwych 

w środowisku pracy: wymiana oświetlenia ogólnego na hali produkcyjnej oraz 

wymiana  oświetlenia  stanowiskowego  na  hali  produkcyjnej  w  celu 

dostosowania  do  wymogów.  Z  zakresu  poprawy  szybkości  i  skuteczności 

reagowania po wypadku  firma zainstalowała sygnalizację pożarową. Z zakresu 

poprawy  bezpieczeństwa  pracy  na maszynach,  dzięki  projektowi  reWIZJA  na 

kilku  stanowiskach  pracy  dostosowano  je  do  zasadniczych  wymogów  bhp. 

Przeorganizowanie  szatni  w  celu  zwiększenia  liczby  dostępnych  szaf 

pracowniczych,  pomogło  w  podniesieniu  warunków  na  zapleczu  higieniczno

sanitarnym.  W  ciągu  roku  na  bieżąco  realizowane  były  zadania,  również  te 

zgłaszane przez przedstawicieli pracowników, takie jak: wybór nowych środków 

ochrony  indywidualnej (np. masek przeciwpyłowych, okularów ochronnych); 

nowy  prysznic  bezpieczeństwa  i  nowe  apteczki  dekontaminacyjne; 

ujednolicenie  standardów  oznakowań  chemicznych  i  maszynowych; 

organizowanie  pod  kątem  bhp  nowych  stanowisk  pracy;  wykonano 

pomiary natężenia oświetlenia. 

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. 

Wyniki 



przeprowadzonych 

w  2019  roku  pomiarów 

w  dużej  części 

przypadków  nie  przekraczały 

obowiązujących  norm.  Na 

niektórych  stanowiskach 

zanotowano  przekroczenia 

w  natężeniu  hałasu  i  tym  samym  nie 

było  to  zgodne  z  wymaganiami  Polskiej 

Normy.  W  związku  z  tymi  pomiarami 

ustalony  zostanie  program  działań 

organizacyjnotechnicznych  zmierzających  do 

ograniczenia  narażenia  na  hałas  na  2020  rok. 

Dodatkowo  wszyscy  pracownicy  mają  obowiązek 

stosowania ochronników słuchu na hali produkcyjnej. 

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,  regularne 

opróżnianie pojemników w palarniach. 

W 2019 roku zanotowano na terenie spółki 6 wypadków przy pracy, wszystkie 

lekkie.    Wskaźnik  wypadkowości  Total  Recordable  Case  Rate    w  2019  r. 

wynosił  około  3. W  2019  roku  odnotowano  jeden  wypadek  w  drodze  do  lub 

z  pracy.  W  protokołach  powypadkowych  specjalista  ds.  BHP  umieszcza 

zalecenia  i  działania  profilaktyczne  mające  na  celu  niedoprowadzenie  do 

podobnych sytuacji w przyszłości. Wydaje się również polecenia powypadkowe 

zatwierdzane  przez  Prezesa  Spółki  (w  2019  roku  wszystkie  polecenia 

powypadkowe zostały zrealizowane). 

W 2019 roku dokonano kolejnej aktualizacji arkuszy oceny ryzyka zawodowego 

oraz  stworzono  kilka  nowych  –  wraz  z  pojawieniem  się  nowych  stanowisk 

pracy. Aktualizacji  dokonywano  również  ze względu  na modernizację maszyn 

lub  stanowisk.  Wykonano  również  i  zaktualizowano  instrukcje  bezpiecznej 

pracy,  instrukcję  bezpieczeństwa  pożarowego  i  dokument  zabezpieczenia 

przed wybuchem. 

W  2019  roku  otrzymaliśmy  Złoty  Medal  –  nagrodę  w  kategorii  Doskonałość 

Bezpieczeństwa w corocznym rankingu wszystkich zakładów Hendricksona na 

całym  świecie.  Złota  nagroda  przysługuje  tym  zakładom,  które  w  ciągu  roku 

miały  bardzo  małą  wypadkowość  (poziom  bezpieczeństwa  na  poziomie  90

95%). 

Na  2020  rok  zaplanowano  kilka  działań,  które  jeszcze  podniosą  jakość 

i  bezpieczeństwo  pracy,  m.in.:  chcemy  zainstalować  klimatyzatory 

w  stołówkach  pracowniczych;  zamontować  wizualne/akustyczne  systemy 

bezpieczeństwa  na  wózkach  jezdniowych;  przeprowadzić  specjalistyczne 

szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. 

Szanując prawo do zrzeszania się, już od kilku lat firma popiera funkcjonowanie 

Rady  Pracowniczej,  która  w  obecnym  3osobowym  składzie  do  końca  2019 

roku  działała  wspólnie  1,5  roku.  Dzięki  regularnym  spotkaniom  z  Zarządem 

Rada  jest  na  bieżąco  z  aktualnymi  tematami,  wywiesza  te  informacje  na 

tablicach  dla  wiedzy  wszystkich  pracowników,  m.in.:  Rada  wzięła  na  siebie 

obowiązek  informowania  pracowników  o  kluczowych  wskaźnikach  firmy, 

przekazywanie  uzasadnienia  wysokości  premii  powiązanej  z  realizacją  celów 

firmowych,  informowania  o wysokości  absencji,  która  stanowiła  duży  problem 

w  2019,  oraz  losowania  wśród  pracowników  z  100%  frekwencją  w  danym 

półroczu  voucherów  do  wybranych  sklepów..  Ponadto  Rada  interweniuje 

w  przypadku  zgłoszonych  potrzeb,  sugestii,  stara  się  reagować  na  problemy 

pracowników,  organizuje  bal,  piknik  i  spotkanie  świąteczne  dla  dzieci. 

Przedsiębiorstwo  zdaje  sobie  sprawę,  że  niezwykle  istotnym  narzędziem 

budowania  dobrego  środowiska  pracy  jest  otwarty  dialog  z  pracownikami 

i  umożliwienie  im  zabierania  głosu  w  sprawach  firmy.  Dzięki  obecności 

i  pośredniczeniu  Rady  dialog  ten  może  mieć  miejsce.  Praca  Rady  jest 

pozytywnie oceniana zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawcę. 

Respektując  prawo  do  swobody  wypowiedzi,  osoby  mają  możliwość 

pozostawiania  komentarzy  o  firmie  w  Internecie,  na  portalach 

społecznościowych i tych służących ocenie pracodawcy. W okresie od maja do 

września  2019  roku  na  jednej  ze  stron  pojawiły  się  nieprzychylne  opinie, 



głównie  na  temat  jednej  z  osób,  z  komentarzy  można  było  wywnioskować, 

o kogo dokładnie chodzi. Nikt nie przyznał się do pisania tych opinii, jednak aby 

całej  sprawy  nie  bagatelizować  odbyła  się  rozmowa  z  opisywanym 

pracownikiem,  by  poznać  jego  punkt  widzenia  na  całą  sytuację.  Po  tym 

incydencie  więcej  negatywnych  komentarzy  już  się  nie  pojawiło. 

W  przeciwieństwie  do  tego  jednego  portalu  wszystkie  pozostałe  opinie 

wystawiane za pośrednictwem innych witryn były pozytywne.  

Zmianą,  wprowadzoną  w  2019  roku,  było 

podejście  do  tematu  palenia  tytoniu.  Wiemy, 

że  palenie  tytoniu  jest  sprawą  indywidualną. 

Pracodawca  nie  może  nakazać  pracownikowi 

rzucenia palenia, może natomiast ograniczyć  lub 

całkiem  wyeliminować  palenie  papierosów  na 

terenie swojego zakładu. Spółka Hendrickson nie 

stosuje jednak takich obostrzeń, ale we wrześniu 

2019  r.,  w  celu  ustandaryzowania  aspektów 

wpływających  na  realizację  planów 

produkcyjnych  wprowadziła  dodatkowy  czas 

przerwy w ramach godzin pracy na palenie. Są to 

dla  palących  osób  2  przerwy  5  minutowe  na 

każdej zmianie.

W  2019  roku,  podobnie,  jak  w  latach  ubiegłych 

angażowaliśmy  się  w  działania  lokalnych 

społeczności,  działając  na  ich  rzecz,  czy  to  w  imieniu  całej  firmy,  czy 

indywidualnie,  jako  pracownicy.  Dodatkowo,  dysponując  kwotą  25000  zł, 

mogliśmy  ją rozdysponować na organizacje, kluby  i stowarzyszenia, w których 

działają lub o wsparcie poprosili nasi pracownicy. 

W  podziękowaniu  za  pomoc  organizacje  te  umożliwiły  pracownikom 

skorzystanie  z  wybranych  aktywności  i  dzięki  temu  osoby  z  firmy  miały 

możliwość  zintegrowania  się  po  pracy,  np.  poprzez  spędzenie  czasu  na 

lodowisku,  biorąc  udział  w  biegach,  oglądając  spektakl  muzyczny 

przygotowany przez uczniów jednej z toruńskich szkół, pokaz tańców ludowych 

podczas majowej  imprezy  oraz  dając możliwość  dzieciom  na  naukę  pływania 

pod okiem doświadczonych instruktorów.

Dodatkowo,  w  2019  roku  jeden  z  pracowników,  działający  w  organizacji 

Szlachetna  Paczka  zgłosił  się  do  Rady  Pracowniczej  o  pomoc 

w  zorganizowaniu  zbiórki  dla  jednej  z  potrzebujących  rodzin.  Dzięki 

zaangażowaniu  bardzo  wielu  osób  z  firmy  zebraliśmy  wszystkie  potrzebne 

dary, w tym pralkę, obuwie oraz artykuły spożywcze, kosmetyki i chemię. 

Dobrą  tradycją  przedsiębiorstwa  Hendrickson 

Poland  Sp.  z  o.o.  już  od  lat  jest  organizowanie 

trzech  głównych  wydarzeń  integracyjnych  dla 

pracowników  i  ich  rodzin:  balu  karnawałowego, 

pikniku  rodzinnego  oraz  spotkania  świątecznego 

dla  zatrudnionych  oraz  spotkania  świątecznego 

dla  dzieci.  Zawsze  cieszą  się  one  bardzo  dużą 

frekwencją,  np.  na  pikniku  bawiło  się  łącznie 

ponad  300  osób.  W  2019  roku  zmieniono 

w  firmie  formułę  spotkań  świątecznych  dla 

pracowników.  Zawsze  było  to  jedno  wspólne 

spotkanie  dla  wszystkich,  ale  w  2019  roku 

organizatorzy  chcieli,  aby  pracownicy  mogli 

zintegrować się  i  świętować w mniejszym gronie 

–  w  działach  i  zespołach  przynależnych  do 

poszczególnych mistrzów i kierowników. Co roku 

zdarzało  się,  że  bardzo  dużo  osób,  które 

potwierdziły  swą  obecność,  na  tym  spotkaniu  się  nie  pojawiało.  Dla  firmy 

wiązało  się  to  z  ponoszeniem  większych  kosztów  i  koniecznością  szukania 

coraz większej sali, by pomieścić blisko 200 osób. Imprezy świąteczne w 2019 

roku pozwoliły na zminimalizowanie  tych problemów i spotkały się z większym 

entuzjazmem wśród pracowników – łącznie odbyło się 9 takich spotkań.

Firma  wspiera  i  zachęca  do  poszerzania  zainteresowań  pracowników, 

finansując w dalszym ciągu udział w biegach, salę sportową do grania w piłkę 

nożną, czy też organizując zawody wędkarskie.

W 2019  roku  kilkunastu mężczyzn  z  firmy  uformowało  zespół  piłkarski  i  brało 

udział  w  rozgrywkach  w  ramach  Toruńskiej  Ligi  Szóstek  Piłkarskich,  grając 

Obdarowane podmioty
Stowarzyszenie Domów Dziecka Młody Las
Fundacja DoWorld
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Rada Rodziców przy Szkole w Grębocinie
Stowarzyszenie Popierania Kultury Młody Toruń
Toruńskie Stowarzyszenie Szermierzy
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO
Stowarzyszenie Łyżwa 
Run to Run
KS Champions
Stowarzyszenie AA 
Stowarzyszenie OSP Firlus
Kujawska Sekcja Ratownicza



w  meczach  z  innymi  drużynami.  W  2020  roku  planowana  jest  kontynuacja 

rozgrywek.  Inną sportową grupą, działającą pod nazwą Torus Hendrickson, do 

której  należą  pracownicy,  jest Amatorska  Liga  Hokeja.  Ponadto  6  lipca  2019 

roku  odbyły  się  X  Mistrzostwa  Wędkarskie,  gdzie  na  łowisku  w  Krusinie 

o  Puchar  Prezesa  rywalizowało  12  osób  z  firmy.  Już  od  kliku  lat  dużym 

zainteresowaniem  cieszą  się  także  biegi.  W  2019  roku  kilka  osób  z  firmy 

startowało  w  cyklicznych  biegach  na  5  km  w  ramach  Toruńskich  Biegów 

Wolności oraz w 10 km biegu Run Toruń. 

Pracownicy,  oprócz  brania  udziału  w  aktywnościach  firmowych,  samodzielnie 

organizują wolny  czas,  by  spędzić  go w  gronie  znajomych  z  pracy  – w  2019 

roku  odbył  się  dwudniowy  spływ  kajakowy  jeziorami  i  rzeką  Zbrzycą, 

z  noclegiem  pod  namiotami  w miejscowości  Swornegacie.  Kilka  osób  z  firmy 

aktywnie  jeździ  także  na  rowerach  w  koszulkach  podarowanych  przez  firmę 

i pokonuje niekiedy setki kilometrów jeżdżąc do atrakcyjnych miejsc, takich jak 

Ciechocinek, Chełmno czy Golub Dobrzyń. W planach na 2019 rok było  także 

zorganizowanie  wspólnego  rajdu  rowerowego  dla  pracowników  i  ich  rodzin, 

jednakże pogoda i niewielkie zainteresowanie uniemożliwiły wyjazd. 

Pracownicy naszej  firmy mają możliwość dobrowolnej wpłaty co miesiąc, na 

zbiorcze  konto  pomocowe  określonej,  wybranej  przez  siebie  kwoty 

pieniędzy,  jest  to:  1  zł/2zł/5  zł  –  organizowane  jest  to  w  formie 

comiesięcznych potrąceń z wypłaty. W 2019  roku  łącznie udało się 

zebrać 3572 zł i środki te, decyzją pracowników, po połowie trafiły na 

konta dwóch instytucji charytatywnych z Torunia. Wsparcie finansowe 

otrzymały  Fundacja  Światło  oraz  Fundacja Daj  Szansę  działająca  na 

rzecz rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych. 

W  2019  roku  wszyscy  pracownicy  obowiązkowo  brali  udział 

w szkoleniach z kodeksu postępowania w biznesie. Zakres szkolenia 

został  dostarczony  przez  centralę  Hendrickson.  Osoby  posiadające 

dostęp  do  komputerów  odbyły  szkolenie  online.  Przeprowadzenie 

szkoleń  i  wyjaśnienie  wszystkich  kwestii  dla  pracowników 

produkcyjnych było obowiązkiem pracodawcy. Wśród poruszanych 

tematów  znalazły  się  m.in.:  etyka,  szacunek,  uczciwość,  unikanie 

konfliktów,  współpraca  z  klientami  i  jej  zasady,  ochrona  informacji 

i aktywów oraz przestrzeganie prawa. Szkolenie było certyfikowane  i wymaga 

się, by było odnawiane u wszystkich pracowników co rok.

Na 2020 rok planowane jest utrzymanie w przedsiębiorstwie wszystkich działań 

zmierzających  do  wypełniania  wytycznych  z  zakresu  szeroko  rozumianych 

praw  człowieka.  Kierownictwo  chce  kontynuować  działania  mające  na  celu 

integrowanie  pracowników,  wspieranie  ich  zainteresowań,  chce  utrzymać 

wsparcie  finansowe  dla  lokalnych  organizacji,  będzie  respektować  wolność 

słowa, zrzeszania się, sprawiedliwie traktować wszystkich pracowników. 



3. Standard Pracy
Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem w strukturach Hendricksona, w którym 

musieliśmy  dostosować  się  do  nowych  procedur,  wymogów  i  standardów 

nowego  właściciela.  W  tym  roku  odbył  się  audyt  PWC,  który  wydał  szereg 

rekomendacji  i  zaleceń  do  poprawy  w  zakresie  procesów  finansowych, 

informatycznych  i  bezpieczeństwa,  które  systematycznie  wdrażaliśmy.  Nowe 

procedury zwiększyły kontrolę  i bezpieczeństwo głównie  jeśli chodzi o  finanse 

firmy, zmniejszyły ryzyko błędów ludzkich i ewentualnych możliwości nadużyć. 

  W  poprzednich  latach,  jak  i  obecnie,  bezpieczeństwo  pracowników  oraz 

zmniejszanie obciążenia pracowników, pozostaje niezmienne w kręgu naszego 

zainteresowania. Kontynuujemy najlepsze praktyki z poprzednich  lat odnośnie 

komunikacji wewnętrznej w  firmie,  jasnych zasad zatrudniania  i  awansowania 

oraz dostępu do szkoleń.

Średnie  zatrudnienie w  firmie wzrosło w 2019    o  2,6   % w stosunku do  roku 

poprzedniego.  Struktura  zatrudnienia  w  dniu  31.12.2019  przedstawiała  się 

następująco:

Firma  zatrudniła  do  pracy  20  nowych  osób  w  tym  6  osób  na  stanowiska 

administracyjne i 14 na stanowiska robotnicze  część z tych ruchów związana 

była z naturalną  rotacją. W 2019 utworzono nowe stanowisko Dyrektora 

Sprzedaży odpowiedzialnego za obecne i nowe rynki. 

Liczba kobiet w ostatnim dniu roku wyniosła 20 czyli nie zmieniła się od 2018.

Nowo  zatrudnione  osoby,  po  okresie  próbnym,  zatrudniane  są  na  podstawie 

umowy o pracę na czas określony,  kolejna umowa  jest na czas nieokreślony. 

Ilość umów na czas nieokreślony wynosi 31%, na czas nieokreślony 69%

Firma  zatrudnia  też  pracowników przez  agencje  pracy  tymczasowej.  Jest  to 

doskonała  metoda  potwierdzania  zainteresowania  obu  stron  dalszą 

współpracą  i  zastępuje  okres  próbny.  Liczba  pracowników  zatrudnianych 

przez agencję w 2019 roku wyniosła średnio 16 osób. Zgodnie z wewnętrzną 

polityką  firmy  przejmujemy  najlepszych  pracowników  agencji  po  kilku 

miesiącach, mimo, że prawo dopuszcza maksymalny okres do 18 miesięcy. 

Polityka  zatrudniania  pracowników  w  pierwszej  kolejności  przez  agencje 

sprawdza  się,  ponieważ  daje  to  naszej  firmie  dłuższy  czas  na  poznanie 

pracownika  i  zatrudnienie na umowę o pracę sprawdzonych  ludzi. W 2019 

roku przejęliśmy z agencji 11 osób.

Kontynuujemy  najlepsze  praktyki  w  zakresie  wdrażania  nowych 

pracowników,  w  tym:  przemyślane  zapoznawanie  pracownika  ze 

współpracownikami oraz obszarami wiedzy, działanie w oparciu o ustalony 

indywidulany plan wdrożenia, staż jako obserwator na produkcji,  i dawanie 

jasnych wytycznych co do kryteriów oceny okresu próbnego. Kontynuujemy 

wprowadzony  rok  wcześniej  pakiet  powitalny,  który 

zawiera  takie  rzeczy,  jak: 

koszul



ka  firmowa,  ochronniki  słuchu,  klucz  do  biura  i  kartę  na  wejście,  telefon 

służbowy, gazetkę zakładową i gadżety firmowe.

W  roku  2019  ze  wsparcia  finansowego  firmy  w  postaci  dodatku 

aktywizacyjnego  skorzystało  8  osób  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności, 

w tym 1 osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. 

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

również  finansowej.  W  porównaniu  ze  średnią  płacą  w  kujawsko–pomorskim 

firma płaci swoim pracownikom średnio aż o 21% więcej (na podstawie danych 

GUS co do przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw za 

XI  2019  r.  w  naszym  województwie)  a  w  porównaniu  do  przeciętnego 

wynagrodzenia  w  Polsce  o  5  %  więcej  (według  obwieszczenia  Prezesa 

Głównego  Urzędu  Statystycznego  z  dnia  18  grudnia  2019  r.  w  sprawie 

przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw 

w listopadzie 2019 r.).

W  roku  2019  przeznaczyliśmy  Fundusz 

Świadczeń  Socjalnych  na  dofinansowanie  do 

wypoczynku,  dofinansowanie  do  kolonii 

dzieci,  paczki  świąteczne  dla  dzieci 

pracowników  oraz  dofinansowanie 

do  Świąt  oraz  na  zapomogi  dla 

pracowników,  którzy  znaleźli  się 

w trudnej sytuacji życiowej.

Kontynuujemy  wypłatę  dodatkowego 

świadczenia  w  postaci  nagrody 

jubileuszowej  za  długi  staż  pracy, 

ponad  5  lat.  Dobrze  przyjęte  zostało 

zaproszenie  na  spotkanie  przy  kawie 

z  Prezesem  –  spotkania  te  odbywają  się 

w  miłej  atmosferze  i  służą  integracji  załogi 

oraz  są  okazją  do  wymiany  spostrzeżeń 

i anegdot.

Mamy  za  sobą  pełen  kalendarzowy  rok 

w ramach grupy Hendrickson. Ten fakt nie zmienił budżetu szkoleń, ale wpłynął 

na zakres i formę szkoleń.

Plan szkoleń realizowaliśmy zgodnie z przydzielonym budżetem w odpowiedzi 

na  potrzeby  pracowników  i  kierownictwa  według  nadanych  priorytetów: 

najwyższy priorytet miały  szkolenia obowiązkowe,  związane z uprawnieniami   

i  wymogami  prawnymi,  następnie  przynoszące  duże  korzyści  i  oszczędności 

dla firmy a potem te, które są korzyścią dla działu lub pracownika. 

Przynależność  do  grupy  Hendrickson  zaowocowała  dostępem  do  nowych 

platform elearningowych (Linda, Percipio) i nowych szkoleń. Warto podkreślić, 

że rok 2019 był to czas przeszkolenia każdego pracownika osobiście z zakresu 

zasad  Kodeksu  Postępowania  Etycznego  zakończonego  podpisaniem 

osobistego  zobowiązania  do  ich  przestrzegania. Odbyło  się  też  kilka  różnych 

szkoleń z cyberbezpieczeństwa w ciekawej  firmie  interaktywnych szkoleń on

line.

Ponownie,  podobnie  jak  w  poprzednich  latach,  pozyskaliśmy  dofinansowania 

do kształcenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, co dało udział środków 

publicznych w budżecie szkoleń w wysokości 18%. Łączny budżet za 2019 nie 

został  przekroczony,  choć  łączna  suma  inwestycji  w  szkolenia,  zdobywanie 

kwalifikacji i podnoszenie kompetencji była większa o blisko 10% w porównaniu 

do roku poprzedniego. 

Znaczna część szkoleń z budżetu na rok 2019 została zrealizowana na rzecz 

pracowników  działu  jakości,  przed  którymi  stoi  wiele  wyzwań  związanych 



z  spełnieniem  wymagań  nowej 

normy  IATF  i  specyficznych 

wymagań Klientów.   Szkolenie, które 

odbyły  się  w  tym  roku  to  min:  Core 

tools    audytowanie 

podstawowych narzędzi  jakości; 

dobór  sprzętu  kontrolno

pomiarowego;  obróbka  cieplna  metalowych  materiałów  inżynierskich; 

system  zarządzania  jakością w  laboratorium  ISO/  IEC  17025:2018; 

plany kontroli; wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży 

motoryzacyjnej;  MSA  SPC  oraz  efektywne  rozwiązywanie 

problemów  CQI20.

W  planie  szkoleń  zadbaliśmy  również  o  podnoszenie 

kompetencji  technicznych  i  merytorycznych  (w  ramach 

takich szkoleń jak: CQI 9, SMED 2, diagnostyka i obsługa 

palników,  hydraulika,  programowanie  obrabiarek 

sterowanych  numerycznie,  programowanie 

sterowników  PLC,  FMEA  dla  maszyn,  PRINCE  2 

jako  metoda  zarządzania  projektami, 

harmonogramowanie produkcji). 

Co  roku  pewną  część  budżetu  przeznaczamy 

na  doskonalenie  kompetencji  językowych 

kadry,  jak  i  na  szkolenia  z  zakresu 

umiejętności  miękkich  i  przywódczych. 

W  tym  zakresie  znaczące  było 

szkolenie  dla  kadry  kierowniczej 

z zasad współpracy w ramach organizacji 

w  oparciu  o  Piramidę  Skutecznego 

Kierowania. Plakaty z  tymi zasadami zostały  rozmieszczone w wielu pokojach 

i  na  korytarzach.  Odbyło  się  również  wewnętrznie  spotkanie  przypominające 

zastosowanie  zasad  w  praktyce.  Zaplanowano  również  szkolenia  z  tego 

zakresu dla pracowników w I kwartale 2020. 

Oprócz  szkoleń  dla  pracowników  produkcyjnych  z  zakresu  bezpieczeństwa 

pracy i obowiązkowych szkoleń z obsługi maszyn i urządzeń, zorganizowaliśmy 

szkolenia  z  zakresu  podnoszenia  kwalifikacji  i  zdobywania  uprawnień  (wózki, 

suwnice/żurawie,  uprawnienia  energetyczne)  oraz  SMED,  a  także  w  grupie 

wyłonionych  liderów  obszarów  przeprowadziliśmy  warsztaty  z  podstawowych 

umiejętności  kierowniczych  takich  jak:  mentor  produkcji,  czas  pracy, 

udzielanie  informacji  zwrotnej,  delegowanie, panowanie nad stresem 

oraz organizacja czasu pracy. 

W  związku  z  nowymi  wytycznymi  dla  branży  motoryzacyjnej 

(przejściem  z  normy  ISO/TS  16  949  na  IATF  16  949,  nowym 

podręcznikiem FMEA) część szkoleń wynikała z konieczności 

uzupełnienia wiedzy i stała się początkiem dla planu działań 

koniecznych  do  wprowadzenia,  aby  wymagania  te 

spełniać.

Poza  szkoleniami  z  budżetu  szkoleń  finansowaliśmy 

również  studia.  Nowością  w  zakresie  badania 

efektywności  studiów  było  wspólne  spotkanie  dla 

absolwentów  i  studentów  dofinansowanych 

kierunków  wraz  z  przełożonymi,  na  którym 

beneficjenci  wsparcia  finansowego 

przedstawili  korzyści  płynące  z  nauki  dla 

pracownika i dla firmy.

Kolejną  inicjatywą  mająco  na  celu 

długofalowo  poprawić  warunki 

i  standardy  w  pracy  była  seria 

spotkań ze strategią na lata 2019  

2023,  a  potem  spotkanie  pod 

nazwą:  „Dzień  poza  firmą”,  które 

organizujemy raz do roku  i dedykujemy 

na  ważne  dla  firmy  tematy.  W  roku  2019  poświęciliśmy  czas,  aby  hasła 

z podstawy naszej strategii na kolejne lata a związane z rozwojem zamienić na 

konkretne działania. 



Hasła z tej warstwy celów strategicznych to:

Efektem  spotkania  były  listy  konkretnych  działań,  których  wprowadzenie 

zagwarantuje  realizację  strategii.  Wierzymy,  że  zaangażowanie  pracowników 

nie  tylko w  proces wyłaniania  strategii,  ale  również  opracowania  listy  działań, 

przyczyni  się  do  jej  realizacji  krok  po  kroku,  aż  do  końca  2023.  Niektóre 

z  działań  już  się  rozpoczęły:  zaktualizowaliśmy  zakresy  obowiązków, 

dookreśliliśmy  odpowiedzialność  za  procesy  specjalne,  zorganizowaliśmy 

warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności.

Podnosząc  standardy  pracy  i  dbając  o  wiedzę  pracowników  od  wielu  lat 

przeprowadzamy  testy wiedzy dla pracowników na stanowiskach  robotniczych 

i administracyjnych. 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.

Testy za rok 2019 przeprowadzimy w I kwartale 2020 i poprzedzimy dystrybucją 

materiałów szkoleniowych, co jest zgodne z oczekiwanymi pracowników, którzy 

chcą się dobrze do nich przygotować.

Elementem  organizacji  uczącej  się  jest  również  uczenie  się  od  siebie 

nawzajem. Podążając za tą myślą 

i  odpowiadając  na  wyzwania  codziennej  pracy,  organizowaliśmy  warsztaty 

dotyczące  APQP,  zasady 

postepowania  z  wyrobem 

niezgodnym,  ochrony 

środowiska  i  bezpieczeństwo 

pracy  dla  pracowników 

produkcji,  zarządzania 

projektami,  organizacji  pracy 

i  podnoszenia  efektywności 

osobistej.

Po  raz  kolejny  byliśmy  obecni 

na  Dniach  Kariery 

organizowanych  przez 

studencką  organizację  Aisec, 

a  także  wsparliśmy  nagrodami 

konkurs  i  olimpiadę  wiedzy 

z rachunkowości dla studentów 

i uczniów szkół średnich. Firma 

kontynuuje  współpracę 

z  uczelniami  w  regionie. 

Kontakty  te  owocują  m.in. 

zaproszeniem  do  programów 

rozwojowych  dla  studentów, m.in.  organizowany  przez UMK  projekt  KLUCZ   

rozwoju  kluczowych  kompetencji  dla  studentów  kierunków  ścisłych.  Nasze 

zaangażowanie  w  wizyty  studyjne  uczniów,  studentów,  w  tym  studentów 

programów  MBA  a  także  młodych  przedsiębiorców  z  Francji  traktujemy  jako 

nasz  wkład  w  budowanie  świadomości  bezpieczeństwa  w  miejscu  pracy, 

potrzeby kształcenia oraz idei ciągłego doskonalenia u przyszłych pracowników 



iprzedsiębiorców.  Spotkania  te  obejmują  nie  tylko  przejście  przez  halę 

produkcyjną,  ale  również  moduły  tematyczne  prowadzone  przez  naszych 

pracowników. 

W  naszej  firmie  realizowane  były  dwa  projekty  rozwojowe  dla  uczniów  szkół 

średnich  jako  staże  letnie  dofinansowane  z  funduszy  unijnych  oraz  kilku 

uczniów technikum mechanicznego odbyło u nas swoje praktyki uczniowskie. 

Po  koniec  roku  2019  mogliśmy  zaprezentować  plan  działań,  który  powstał 

w wyniku rozmów z Radą pracowniczą  i kierownikami w odpowiedzi na wyniki 

badania  opinii.  W  tym  roku  odbyło  się  badanie  według  nowego  szablonu, 

właściwego  dla  wszystkich  fabryk  Hendrickson  na  świecie.  Badanie 

przeprowadziliśmy  w  czerwcu  a  karty  z  opiniami  wysłaliśmy  do  firmy 

konsultingowej  w  USA.  Wyniki  nadeszły  we  wrześniu  i  od  tego  czasu 

rozmawialiśmy o nich zarówno z centralą Hendrickson w Europie, jak i lokalnie.

Plany na kolejny rok zakładają realizację strategii firmy i wspierającej ją strategii 

personalnej,  działań  zorientowanych  strategicznie  po  „Dniu  Poza  Firmę”  oraz 

działań wynikających z badania opinii pracowników:

przygotowanie planu rozmieszczenia pomieszczeń po wyprowadzeni się 

firmy sąsiadującej,

wyremontowanie nowych pomieszczeń i ich zagospodarowanie,

przygotowanie planu na obniżenie hałasu, zapylenia i temperatury na 

hali produkcyjnej,

wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych,

balansowanie pomiędzy wymaganiami nowych standardów i procedur 

a potrzebą, „odchudzania” procesów wewnętrznych,

rozwijanie szkoleń wewnętrznych i roli trenera wewnętrznego,

podnoszenie umiejętności pracy projektowej i komunikacji.



4. Ochrona środowiska
Hendrickson Poland  jest  świadome wpływu,  jakie działalność  firmy wywiera na 

środowisko naturalne, dlatego prowadzi działalność w oparciu o zasadę polityki 

zrównoważonego  rozwoju,  zakładając  świadome  i  odpowiednio  ukształtowane 

relacje między wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne oraz 

społeczeństwem.  Naszym  celem  jest  prowadzenie  działalności  biznesowej 

zgodnie z kierunkiem strategicznym, kontekstem organizacji oraz wymaganiami 

stron zainteresowanych w sposób przyjazny dla środowiska. 

Prowadzimy  działalność  przestrzegając  przepisów  prawa,  które  kładą  duży 

nacisk na różne aspekty środowiskowe. Regularnie przeglądane są wymagania 

prawne,  a  osoby  nadzorujące  regularnie  uczestniczą w  szkoleniach  z  zakresu 

tematów środowiskowych. Firma na bieżąco dostosowuje swoją działalność do 

dynamicznie pojawiających się zmian w przepisach. A w ostatnim roku zmieniło 

się wiele, głównie w zakresie gospodarki odpadami.  

Hendrickson  Poland  wdrożyło  i  spełnia  wymagania  normy  ISO  14001:2015, 

ponieważ posiadanie certyfikatu  jest  jednym z głównych warunków współpracy 

z  klientami  branży  automotive.  Cały  czas  kontynuujemy  utrzymanie  systemu 

zarządzania  środowiskowego,  co  potwierdza  fakt,  że  w  2019  roku  nie  było 

żadnej kontroli z instytucji zewnętrznych ani skarg od stron zainteresowanych.

W  roku  2019  głównymi  zadaniami  w  zakresie  Systemu  Zarzadzania 

Środowiskowego  w  firmie  HPL  było  ciągłe  doskonalenie  SZŚ,  aby  spełniać 

wszystkie  wymagania  normy  ISO  14001:2015.  Dopracowaliśmy  kontekst 

organizacji,  analizę  ryzyka oraz  kontynuowaliśmy  z  zaangażowaniem osób  ze 

wszystkich  szczebli  i  funkcji  organizacji  w  łagodzenie  negatywnych  wpływów 

organizacji  na  środowisko.  W  dalszym  ciągu 

przeprowadzamy  cykliczne  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  monitorowane  są  wykonania  tych  działań.  Ciągle  podnosimy 

świadomość  ekologiczną  pracowników  i  ich  rodzin  poprzez  zorganizowanie 

podczas  pikniku  firmowego  konkursów  ekologicznych  związanych 

z gospodarką odpadami – w tym roku skupiliśmy się na recyklingu. Kosze do 

segregacji  na  produkcji  zostały  wymienione  na  kolorowe  –  aby  ułatwić 

pracownikom  prawidłową  segregacje  odpadów.  Dla  nowo  zatrudnianych 

pracowników organizowane  są  szkolenia wstępne  z  tematyki  środowiskowej, 

aby każdy pracownik miał świadomość wpływu  firmy na środowisko  i działań 

z  tym  związanych.  Dodatkowo  piszemy  artykuły  do  gazetki  firmowej 

o  tematyce  środowiskowej,  służące  także  jako  materiały  szkoleniowe  dla 

pracowników.

 

Cele zrealizowane w 2019 roku
wymiana oświetlenia na hali produkcji na oświetlenie led, co zmniejszy 

zużycie energii elektrycznej;

uszczelniono  wycieki  z  kolejnych  maszyn,  co  zmniejszy  zagrożenie 

zanieczyszczenia gleby

wykonano bilans energetyczny w celu określanie źródeł największego 

zużycia energii elektrycznej

wykonano  szczegółową  analizę  odpadów  ciekłych  powstających  na 

maszynach  (np.  emulsje  chłodzące,  zużyte  oleje  mineralne,  środki 

myjące),

kontynuowano  zmiany  w  obszarze  obróbki  cieplnej:  wymiana  pieca 

elektrycznego,  która  spowodowała  zmniejszenie  zużycia  energii 

elektrycznej  oraz  wymiana  układu  grzewczego  i  sterowania,  co 

zmniejszy zużycie gazu ziemnego,

kontynuowano  podnoszenie  świadomości  ekologicznej  pracowników 

przez konkursy ekologiczne, artykuły w gazetkach, szkolenia. 



Zgodnie  z  wymaganiami  nowego  wydania  normy  ISO  14001:2015  cele 

środowiskowe wyznaczane są dla  różnych szczebli organizacji,  aby zwiększyć 

świadomość  pracowników  pełniących  różne  funkcje  w  firmie  i    zaangażować 

większą  grupę  ludzi  do  zmniejszenia  negatywnego  oddziaływania  na 

środowisko, poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom, działając w obszarach: 

emisji  do  powietrza  :  wymiana  układu  grzewczego  i  sterowania  na 

stanowisku 74 oraz wymiana starego pieca gazowego, co spowodowało 

zmniejszenie emisji gazów do powietrza

zmniejszenie  zużycia  surowców  naturalnych:  przyspieszenie  pracy 

maszyn  na  st.  55  i  70,  co  dało  mniejsze  zużycie  energii  na  sztukę 

produktu

technologii produkcji : inwestycje i modernizacje urządzeń zmierzające do 

zmniejszenia  szkodliwego  wpływu  na  środowisko    zmniejszenie  ryzyka 

emisji zanieczyszczeń do gleby przez uszczelnienie wycieków z maszyny 

na stanowisku 40

Dużym wyzwaniem  jest  gospodarka  odpadami  –  systematycznie wzrasta  nam 

produkcja,  a  co  za  tym  idzie  ilość powstających odpadów. Z drugiej  strony od 

jakiegoś  czasu  dynamicznie  zmieniają  się  przepisy  prawne  związane 

z  odpadami,  co  powoduje  gwałtowny  wzrost  cen  za  ich  utylizację.  Dlatego 

musimy  podjąć  działania  zmierzające  do  zmniejszania  ilości  powstających 

odpadów,  zwłaszcza  niebezpiecznych.  W  pierwszej  kolejności  zaczniemy  od 

odpadów  wytwarzanych  w  procesie  malowania.  Będziemy  kontynuować 

szczegółową  analizę  odpadów  ciekłych  powstających  na  maszynach  (np. 

emulsje  chłodzące,  zużyte  oleje  mineralne,  środki  myjące)  oraz  poprawiać 

prawidłową  segregację  tych  odpadów.  Zaplanowane  jest  także  wyposażenie 

każdego stanowiska roboczego w mały, dzielony kosz na odpady do segregacji, 

aby  poprawić  pracownikom  ergonomię  pracy.  Zaplanowane  jest  także 

zaprzestanie  wydawania  pracownikom  wody  w  plastikowych  butelkach,  co 

pozwoli  znacząco  zmniejszyć  ilość  powstających  odpadów  z  tworzyw 

sztucznych  oraz  zaoszczędzić  pieniądze  na  zakup  wody  butelkowanej. 

W  zamian  za  to  pracownicy  zostaną  wyposażeni  w  specjalne  bidony  oraz 

w  kuchni  i  na  hali  produkcyjnej  zostaną  zamontowane  specjalne  krany 

z uzdatnianą wodą.

W roku 2020 planowane są uaktualnienia pozwoleń środowiskowych 

na  emisję  gazów  i  pyłów  do  powietrza  oraz  na  wytwarzanie 

odpadów.

W roku 2020 ulegają bardzo dużej zmianie zasady 

ewidencji  odpadów.  Od  początku  2020  roku 

będzie  się  ono  odbywało  tylko  w  systemie 

elektronicznym  w  specjalnie  do  tego 

stworzonej  bazie  BDO. Wszystkie  podmioty 

gospodarujące  odpadami  będą  mogły 

przekazywać  i  odbierać  odpady  tylko 

i  wyłącznie  po  zalogowaniu  się  do  tej 

bazy.  To  bardzo  duża  rewolucja 

w temacie gospodarki odpadów.

Pomimo,  że  działalność  firmy  nie 

powoduje  dużego  zagrożenia  dla 

środowiska,  ani  za  pomocą 

emisji  do  powietrza,  gleby  czy 

wody,  a  wpływ  na  otaczające 

środowisko  jest  znikomy  firma 

w  sposób  ciągły  prowadzi 

działania  zmierzające  do  jak 

najmniejszego  negatywnego 

oddziaływania  na  środowisko 

naturalne.



5. Antykorupcja
Firma dba o wysoki poziom prowadzonej działalności w każdym, nawet najmniejszym aspekcie, nie tylko utrzymując dotychczas wprowadzone standardy, ale także 

ciągle te standardy podnosząc. 

Dzięki przynależności do grupy Hendrickson, dostaliśmy pakiet szczegółowych procedur  i zasad. Grupa Hendrickson wdrożyła u nas nowy kodeks etyczny, który 

dodatkowo  zabezpiecza  firmę  przed  działaniami  korupcyjnymi.  Zobowiązuje  on  pracowników,  do  zgłaszania  każdego  dodatkowego  zatrudnienia  w  dziale  HR, 

ogranicza możliwość prywatnej współpracy z dostawcami, z którymi współpracujemy w Hendrickson. 

Firma udostępniła także każdemu pracownikowi, ciekawe szkolenia w formie elearningowej, które odpowiadają jak powinno się należycie zachować, bez narażania 

na sytuacje korpucjogenne, w niemalże każdej sytuacji. Jest to bogaty zasób wiedzy. 

Ponadto  wdrożono  dodatkowe  procedury  w  dziale  kadr  i  księgowości.  Każdy  przelew  jest  zatwierdzany  kilkustopniowo.  Każda  zmiana  danych  w  kadrach  jest 

potwierdzana  przez  pracownika  innego  działu.  Każdy  nowy  dostawca  jest  szczegółowo weryfikowany.  Proces  zatwierdzania  zakupów w  firmie,  został  na  nowo 

opracowany.  

Dzięki tym zasadom prowadzenie biznesu jest pewniejsze i bezpieczniejsze. Pracownicy dokładnie wiedzą jaki jest zakres ich odpowiedzialności. 

Firma  wspiera  darowiznami  tylko  podmioty  prawne,  które  prowadzą  działalność  edukacyjną  i  sportową.  Procedura  przyznawania  darowizn  jest  bardzo 

sformalizowana i regularnie kontrolowana. W żaden sposób, firma nie wspiera partii politycznych. 


