


Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań pod wieloma względami. Pandemia COVID19 

wpłynęła na światową gospodarkę, a co ważniejsze, na życie prawie wszystkich nas. Mimo 

tak wymagających okoliczności nie tylko kontynuujemy nasze dotychczasowe działania, ale 

także podejmujemy nowe inicjatywy, aby dalej być dobrym pracodawcą, wartościowym 

partnerem biznesowym, jednostką działającą zgodnie z prawem i innymi wymaganymi 

zasadami, w tym środowiskowymi.

W niniejszym raporcie niefinansowym przedstawiamy nasze osiągnięcia w zakresie 

realizacji działań Global Compact, Pokazujemy inicjatywy które  wdrożono,  obowiązujące 

korporacyjne standardy i dobre praktyki. Ponadto określamy również szczegółowe cele, 

które planujemy osiągnąć w nadchodzących latach.

Hendrickson Poland potwierdza swoje zaangażowanie we  wdrażaniu uniwersalnych zasad 

zrównoważonego rozwoju i realizacji celów ONZ.
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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
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. 



22..  PPrraawwaa  cczzłłoowwiieekkaa  
ZZaarrzząąddzzaanniiee  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwweemm  ttoo  ww  oobbeeccnnyycchh  cczzaassaacchh  mmąąddrree  zzaarrzząąddzzaanniiee  zzaassoobbaammii..  NNaajjwwaażżnniieejjsszzyymm  zzaassoobbeemm  ffiirrmmyy  ssąą  lluuddzziiee  ii  ttoo  wwłłaaśśnniiee  nnaa  nniicchh  nnaalleeżżyy  ssiięę  sskkuuppiićć  

nnaajjbbaarrddzziieejj..  BBeezz  iicchh  zzaaaannggaażżoowwaanniiaa,,  wwiieeddzzyy  ii  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiaa  nniieemmoożżlliiwwee  jjeesstt  pprroowwaaddzzeenniiee  ddzziiaałłaallnnoośśccii  ii  uuzzyysskkiiwwaanniiee  zzaammiieerrzzoonnyycchh  wwyynniikkóóww..  DDllaatteeggoo  HHeennddrriicckkssoonn  PPoollaanndd  

wwzzoorreemm  llaatt  ppoopprrzzeeddnniicchh  kkoonnttyynnuuuujjee  nnaajjlleeppsszzee  pprraakkttyykkii  ddoottyycczząąccee  sszzeerrookkoo  rroozzuummiiaannyycchh  pprraaww  cczzłłoowwiieekkaa..    

WWśśrróódd  nniicchh  zznnaallaazzłłyy  ssiięę  mm..iinn..  ddzziiaałłaanniiaa  mmaajjąąccee  nnaa  cceelluu::

•• uuttrrzzyymmaanniiee  ddooddaattkkoowweeggoo  uubbeezzppiieecczzeenniiaa  mmeeddyycczznneeggoo  ddllaa  pprraaccoowwnniikkóóww,,  ppoommiimmoo  rraażżąącceeggoo  ssppaaddkkuu  oobbrroottóóww  ii  zzaawwiieesszzeenniiaa  kkaaffeetteerriiii  

•• ZZaaaannggaażżoowwaanniiee  pprraaccoowwnniikkóóww  ww  ccooddzziieennnnąą  ppoommoocc  ddllaa  oossóóbb  oobbjjęęttyycchh  iizzoollaaccjjąą  //  kkwwaarraannttaannnnąą  

•• zzoorrggaanniizzoowwaanniiee  bbaalluu  kkaarrnnaawwaałłoowweeggoo  ddllaa  pprraaccoowwnniikkóóww  oorraazz  ssppoottkkaanniiaa  śśwwiiąątteecczznneeggoo  ddllaa  pprraaccoowwnniikkóóww  ii  ddzziieeccii::  vvoouucchheerryy

•• kkoonnttyynnuuoowwaanniiee  ddzziiaałłaańń  ppoommooccyy  llookkaallnnyymm  ssppoołłeecczznnoośścciioomm  ww  rraammaacchh  ddaarroowwiizznn  ww  kkwwoocciiee  77000000  zzłł..  mm..iinn..::  wwssppaarrlliiśśmmyy  aakkccjjęę  MMiikkoołłaajjkkoowwąą  

oorrggaanniizzoowwaannąą  pprrzzeezz  CCeennttrruumm  WWssppaarrcciiaa  BBiizznneessuu  ddllaa  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  DDoommóóww  DDzziieecckkaa    ""MMłłooddyy  LLaass"",,  TToouuńńsskkaa  SSzzkkoołłaa  SSzzeerrmmiieerrkkii,,  

RRuunn  ttoo  RRuunn,,  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  eeuurrooppeejjsskkii  PPaarrllaammeenntt  MMłłooddzziieeżżyy  EEYYPP  PPoollaanndd,,  ddwwiiee  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowwee

•• ddoobbrroowwoollnnee  wwppłłaattyy  oodd  pprraaccoowwnniikkóóww  nnaa  kkoonnttoo  ppoommooccyy  ddllaa  iinnnnyycchh  nnaa  zzbbiioorrcczzee  kkoonnttoo  ppoommooccoowwee,,  wwyybbrraanneejj  pprrzzeezz  ssiieebbiiee  

kkwwoottyy  ppiieenniięęddzzyy,,  jjeesstt  ttoo::  11  zzłł//22zzłł//55  zzłł  ––  oorrggaanniizzoowwaannee  jjeesstt  ttoo  ww  ffoorrmmiiee  ccoommiieessiięęcczznnyycchh  ppoottrrąącceeńń  zz  wwyyppłłaattyy..  WW  22002200  

rrookkuu  łłąącczznniiee  uuddaałłoo  ssiięę  zzeebbrraaćć  33885577  zzłł  ii  śśrrooddkkii  ttee,,  ddeeccyyzzjjąą  pprraaccoowwnniikkóóww,,  ppoo  ppoołłoowwiiee  ttrraaffiiąą  nnaa  kkoonnttaa  ddwwóócchh  

iinnssttyyttuuccjjii  cchhaarryyttaattyywwnnyycchh  zz  TToorruunniiaa    FFuunnddaaccjjaa  ŚŚwwiiaattłłoo  oorraazz  FFuunnddaaccjjaa  DDuucchhaa  nnaa  rrzzeecczz  RReehhaabbiilliittaaccjjii  

NNaattuurraallnneejj  LLuuddzzii  NNiieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh..  

•• LLoossoowwaanniiee  vvoouucchheerróóww  wwśśrróódd  pprraaccoowwnniikkóóww  zzee  110000%%  ffrreekkwweennccjjąą  ww  ddaannyymm  ppóółłrroocczzuu

•• ZZaaaannggaażżoowwaanniiee  pprraaccoowwnniikkóóww::

•• ww  zzbbiióórrkkęę  żżyywwnnoośśccii,,  uubbrraańń,,  śśrrooddkkóóww  cczzyyssttoośśccii  ddllaa  ssttaarrsszzeeggoo  mmaałłżżeeńńssttwwaa  zz  TToorruunniiaa

•• ww  zzbbiióórrkkęę  mmaakkuullaattuurryy,,  nnaakkrręętteekk,,  zzuużżyyttyycchh  bbaatteerriiii  

•• WWssppaarrcciiee  ddllaa  bbiieeggaacczzyy  ii  pprraaccoowwnniikkóóww  ggrraajjąąccyycchh  ww  ppiiłłkkęę  ww  rraammaacchh  

rroozzggrryywweekk  FFuuttbbooll  AArreennyy  ––  PPllaayyaarreennaa  TToorruuńń

•• ZZaaaannggaażżoowwaanniiee  ffiirrmmyy  ww  aakkccjjęę  oorrggaanniizzoowwaannąą  pprrzzeezz  UUrrzząądd  

MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii::  PPoozznnaajj  rreeggiioonn  zz  pprrzzeewwooddnniikkiieemm  22002200..  



3. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ
Hendrickson Poland korzysta ze swobody zrzeszania się poprzez pracę zakładowej Rady Pracowniczej, której członkowie wybierani są bezpośrednio przez 

pracowników. 

Dzięki negocjacjom i zaangażowaniu w 2020 roku Rada Pracownicza w 2020 roku zrealizowała na rzecz pracowników

• Organizowanie spotkań z prezesem co kwartał lub częściej, jeśli wymaga tego sytuacja, w czasie których poruszane są wszelkie tematy 

dotyczące pracowników i sytuacji firmy,

• Organizacja pikników rodzinnych dla pracowników i rodzin, organizacja wakacyjnych spotkań dla pracowników i ich dzieci

• Rozszerzenie pakietu socjalnego dla dzieci pracowników tymczasowych

• Zorganizowanie hali sportowej do gry w piłkę nożną oraz możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych w ramach 

Toruńskiej Piłki Nożnej Six League i Futbol Arena

• Wynajem automatów z przekąskami, kanapkami i napojami

• Zorganizowanie suszarek w łazienkach, nowe drzwi do szatni, wymiana obuwia roboczego, zakup okularów 

ochronnych, nowe lodówki do stołówek

• Negocjowanie mleka dla pracowników w miejscach pracy narażonych na większe obciążenia

• Umożliwienie pracownikom z nocnej zmiany wjazdu do zakładu samochodami

• Zwiększ budżet prezentów świątecznych o 50 %

• Aktywny udział w aktualizacji stawek płac i opartych na nich podwyżkach, dodatki za 

pracę podczas pandemii



44..  BBEEZZ  PPRRAACCYY  PPRRZZYYMMUUSSOOWWEEJJ  II  BBEEZZ  PPRRAACCYY  DDZZIIEECCII
SSppóółłkkaa  nniiggddyy  nniiee  zzaattrruuddnniiaałłaa  ddzziieeccii  aannii  nniiee  kkoorrzzyyssttaałłaa  zz  pprraaccyy  pprrzzyymmuussoowweejj..  SSttaannoowwcczzoo  sspprrzzeecciiwwiiaa  ssiięę  ttaakkiimm  ddzziiaałłaanniioomm..  

NNaawwiiąązzuujjąącc  wwssppóółłpprraaccęę  zz  nnoowwyymmii  ppaarrttnneerraammii  bbiizznneessoowwyymmii  HHeennddrriicckkssoonn  PPoollaanndd  sspprraawwddzzaa,,  cczzyy  iicchh  ppaarrttnneerrzzyy  bbiizznneessoowwii  ttaakkżżee  ppooddzziieellaajjąą  ttee  wwaarrttoośśccii  ii  wwssppóółłpprraaccuujjee  ttyyllkkoo  

zz  ttaakkiimmii  ffiirrmmaammii,,  kkttóórree  ttaakkżżee  nniiee  aakkcceeppttuujjąą  pprraaccyy  pprrzzyymmuussoowweejj  ii  pprraaccyy  ddzziieeccii..  

HHeennddrriicckkssoonn  PPoollaanndd  ww  22002200  rrookkuu  oopprraaccoowwaałłaa  rreegguullaammiinn  pprrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiaa  hhaannddlloowwii  lluuddźźmmii,,  zz  cczzeeggoo  kkaażżddyy  jjeeddeenn  pprraaccoowwnniikk  jjeesstt  pprrzzeesszzkkoolloonnyy..  



5. GODNE WARUNKI PRACY, BEZ DYSKRYMINACJI PŁCIOWEJ
To, w jaki sposób firma dba o swoich pracowników, przekłada się na ich lojalność, 

efektywność pracy i uzyskiwane wyniki. Wierzymy, że pracodawca chcąc utrzymać 

pracowników powinien już nie tylko zagwarantować jak najwyższy poziom 

warunków pracy, ale także oferować atrakcyjne wynagrodzenie i umożliwić rozwój 

zawodowy. W żaden sposób nie dyskryminujemy naszych pracowników. W swoich 

codziennych działaniach kierujemy się równością i wzajemnym poszanowaniem, co 

stanowi jedną z podstawowych wartości Hendrickson Poland. 

Dbamy o to, aby etyczne postawy wyróżniały każdego pracownika Hendrickson. 

Dlatego co roku każdy pracownik przechodzi szkolenie z Kodeksu postępowania 

z zobowiązaniem się do jego stosowania.  

Jednakże, gdyby jakiś pracownik uznał, że naruszone są zapisy kodeksu lub polityk 

wewnętrznych, to uruchomiliśmy 24 godzinną linię alarmową dla kwestii związanych 

z kodeksem postępowania w biznesie  aby lepiej służyć tym, którzy mogą jej 

potrzebować. Linia jest anonimowa oraz gwarantuje, że NIE BĘDZIEMY tolerowali 

jakichkolwiek DZIAŁAŃ ODWETOWYCH wobec pracownika. 

Średnie zatrudnienie w firmie spadło o 8% w stosunku do 2019.

W 2020 podjęliśmy szereg działań mających na celu rozwój kompetencji 

pracowników i menedżerów i łatwiejsze monitorowanie rozwoju. Stąd działania 

doskonalące w obszarach:

• poszerzanie macierzy kompetencji i planów rozwojowych oraz podnoszenie 

wiedzy i kompetencji poprzez wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia z zakresu 

komunikacji, zarządzania zespołem i projektami

• poprawy warunków pracy: w nowo nabytych lokalach i halach prowadziliśmy 

szereg prac remontowobudowlanych, oddaliśmy do użytku nowe 

pomieszczenia sanitarne, biura oraz halę produkcyjną  

• wprowadzenie PPK poprzedzoną komunikacją do wszystkich pracowników, 

tak aby mogli świadomie podjąć decyzję dotyczącą ich przyszłości. 

• Przełożyło się to na konkretne działania, tj.:

• nowe rozmieszczenie biur

• Podniesienie umiejętności pracy nad projektem i komunikacji

• zaplanowanie projektów dotyczących redukcji hałasu, kurzu i temperatury na 

hali produkcyjnej

• Opracowanie macierzy kompetencji dla części pracowników

• Wdrożenie Power BI do raportowania danych z obszaru HR

• Wszystkie roczne cele premiowe są wprowadzane, zatwierdzane 

i monitorowane w systemie Oracle 

• opracować proces motywowania pracowników do osiągania celów 

jakościowych

• Wdrożenie elastycznego czasu pracy dla całej firmy ze względu na covid 19

• Wdrożenie PPK

• przeprowadzenie ankiety płacowej i analizy porównawczej wynagrodzeń



6. DZIAŁANIA PREWENCYJNE  NA RZECZ ŚRODOWISKA 
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA

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 w sposób przyjazny dla środowiska. 

W 2020 roku dążyliśmy do zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych:

• Bilans energetyczny maszyn w hali

• Oświetlenie LED w hali kontynuacja w lakierni i magazynie wyrobów gotowych

• Podnoszenie świadomości ekologicznej Konkursy ekologiczne 

• Zapobieganie zanieczyszczeniu

• Kontynuacja polityki zero wycieków na maszynach na wydziale produkcyjnym

• Redukcja odpadów

• Wymiana wody butelkowanej na wodę z oczyszczalni + bidony dla pracowników

• Weryfikacja odpadów powstających w lakierni i zmniejszenie ich ilości

• Analiza odpadów płynnych w lakierni

• Weryfikacja zasad odprowadzania cieczy po destylatorze i myjce

• Mapa odpadów na hali produkcyjnej Analiza powstałych odpadów płynnych 

z maszyn i usprawnienie procesu ich wykorzystania



7.  ANTYKORPUCJA 
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 celu potwierdzenia poprawności działań wzorem lat poprzednich, przeprowadzony został audyt zewnętrzny 

na zgodność z wszelkimi przepisami – zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Audyt nie wykazał 

nieprawidłowości a jedynie zalecenia doskonalące proces. 

Ponadto kontynuowano działania z lat poprzednich: 

• Szkolenia z kodeksu postępowania etycznego

• Darowizny w dużym rygorze formalnym

• Raportowanie spotkań z urzędnikami państwowymi

• Udoskonalano proces obowiązujących procedur:

• Zatwierdzania dostawców

• Aktualizacja danych podstawowych dostawców

• Zatwierdzania danych podstawowych pracowników – przegląd miesięczny zmian na kartotece 

pracowniczej, independent review

• Procedura obrotu gotówką w firmie 

• Zatwierdzanie płatności



PRAWA CZŁOWIEKA

• Dalsze wspieranie interesów pracowników z poszanowaniem ich prawa do 

wolnego czasu

• Organizowanie imprez integracyjnych dla pracowników, jeśli sytuacja 

pandemiczna na to pozwala piknik, spotkanie wigilijne

• Darowizny o planowanym budżecie 20 000 zł

• Miesięczne potrącenia z wypłaty zadeklarowanej sumy pieniędzy nowe 

deklaracje od pracowników

GODNE WARUNKI PRACY, BEZ DYSKRYMINACJI PŁCIOWEJ

Działania na rok 2021 skupiają się na zwiększeniu efektywności wprowadzania 

nowych pracowników do pracy, zarówno produkcyjnej, jak i administracja Szereg 

działań podejmowanych w tym obszarze ma zapewnić większą przejrzystość tego 

procesu, zmniejszyć stres z tym związany 

• Oferta płacowa oparta na danych rynkowych i wewnętrznej skali płac 

Chcemy oferować warunki zatrudnienia, standardy pracy i sposób 

wdrożenia, który będzie atrakcyjny na lokalnym rynku

• Wdrożenie standardu w pierwszym dniu pracy pracownika produkcyjnego

• Skrócenie czasu szkolenia w miejscu pracy o 25%

• Przeprowadzenie analizy płac w HPL (siatka płac) i na tle rynku

• Podniesienie kompetencje trenerów TWI na produkcji poprzez szkolenia 

i superwizje

• Plany wdrożeniowe dla nowych pracowników administracji

• Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie nadzoru nad procesami 

specjalnymi

• Sprawdzenie możliwości digitalizacji procesów HR.

DZIAŁANIA PREWENCYJNE  NA RZECZ ŚRODOWISKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

EKOLOGICZNA 

Działania na rzecz zgodności z wymogami prawnymi: Karta informacyjna projektu 

(KIP) fosforanowanie, Aktualizacja pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

(+ inspekcja przeciwpożarowa), Aktualizacja pozwolenia na wprowadzanie gazów 

i pyłów do powietrza

• Zmniejszenie zużycia zasobów.

• Procedura zarządzania piecami do obróbki cieplnej

• Audyt energetyczny

• Bilansowanie mocy biernej

• Wymiana lampy postojowej

• Zmniejszenie ilości odpadów powstających w lakierni

• Kontynuacja polityki 0 wycieków więcej maszyn w produkcji

• Założenie fosforanowania oczyszczalni ścieków

• Wdrożenie urządzenia do ekstrakcji emulsji z wiórów (CNC)

ANTYKORUPCJA

• Kontynuacja działania z lat ubiegłych

• Szkolenie dla wszystkich pracowników z Kodeksu Postępowania

8. PLANY NA 2021


