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Szanowni Państwo,

raport, który macie przed sobą, jest pierwszym 
raportem zrównoważonego rozwoju SITECH Sp. z o.o. 
i uwzględnia działania realizowane przez nas 
w 2015 roku. Chcieliśmy, aby ta publikacja była nie 
tylko podsumowaniem dotychczasowych działań 
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, ale 
przede wszystkim okazją do określenia priorytetów 
i wyzwań na kolejne lata.

Jednym z kluczowych celów tego raportu jest 
podkreślenie, jak ważne jest dla nas społecznie 
odpowiedzialne zarządzanie i jakie ma ono znaczenie 
dla rozwoju naszej spółki. CSR pełni dla nas rolę 
nadrzędną w procesie zarządzania, czego 
potwierdzeniem jest przyjęta przez nas Strategia 
Społecznej Odpowiedzialności SITECH Sp. z o.o. 
Nasza odpowiedzialność przejawia się w podejściu 
do zarządzania pracownikami, tworzonych przez nas 
produktach, ograniczaniu wpływu na środowisko 
naturalne i w budowaniu pozytywnych relacji ze 
społecznościami.

Miniony rok był dla naszej organizacji czasem 
wyzwań, ale też bardzo dobrym okresem. 
Uzyskaliśmy dobre wyniki finansowe i biznesowe. 
Wygraliśmy znaczące dla naszego przedsiębiorstwa 
projekty, które pozwolą nam w przyszłości 
zagwarantować miejsca pracy oraz zachować 
stabilność i rozwijać się. W 2015 roku zrealizowaliśmy 
kolejne projekty przybliżające nas do stania się 
„zieloną fabryką”. Udało nam się wprowadzić w życie 
nowe, innowacyjne pomysły, usprawnienia i projekty 
w ramach programu „Think Blue. Factory”.

2015 rok był dla nas ważny także dzięki 
wyróżnieniom, jakie otrzymaliśmy za naszą 
działalność. Otrzymaliśmy nagrodę Lidera Polskiego 
Biznesu, przyznawaną przez Business Centre Club 
firmom i przedsiębiorcom, którzy kierują się etyką 
prowadzenia działalności gospodarczej oraz troską 
o sprawy publiczne. Każda nagroda jest dla nas 
ważna, bo pokazuje, że nasza praca jest doceniana 
przez otoczenie. 

W kolejnych latach czeka nas wiele wyzwań 
związanych z koncernem Volkswagen oraz sytuacją 
na rynku. Zrealizowanie nowych, ambitnych celów 
budżetowych nie będzie możliwe bez pozyskania 
nowych projektów, doskonalenia procesów, ale 
przede wszystkim bez zaangażowania ze strony 
naszych pracowników. Liczymy na to, że praca 
zespołowa pozwoli nam na wspólne osiąganie 
założonych celów. Ważnym elementem naszej pracy 
w tym roku będzie poszukiwanie innowacji. Ufamy, 
że dzięki nowo otwartemu Centrum Badań i Rozwoju, 
a także pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych 
pracowników, zrealizujemy ten cel.

Mamy nadzieję, że niniejszy raport będzie również 
okazją do poznania nas bliżej przez naszych 
interesariuszy. W codziennej pracy staramy się jak 
najlepiej dbać o relacje z otoczeniem, angażować się 
w działania na rzecz obopólnych korzyści. Liczymy, 
że ten dokument będzie dla Państwa zachętą do 
podzielenia się z nami swoimi opiniami i uwagami. 
Dziękujemy, że możemy wspólnie pracować na rzecz 
zrównoważonej przyszłości.

Zachęcam do lektury,
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1.1 O FIRMIE

1937
Całkowita liczba pracowników*

1,511 mld zł 
Przychód związany ze sprzedażą

11,7 mln produktów
sprzedanych łącznie w 2015 roku

SITECH Sp. z o.o. jest renomowaną spółką branży 
motoryzacyjnej należącą do koncernu Volkswagen. 
Specjalizujemy się w konstrukcji i produkcji 
metalowych stelaży siedzisk samochodowych dla 
wybranych marek samochodów koncernu 
Volkswagen.

Nasza firma została założona w 1998 roku 
w Polkowicach przez spółki Volkswagen AG oraz 
KWD GmbH. Firmę SITECH Sp. z o.o. tworzą trzy 
zakłady produkcyjne – w Polkowicach, Głogowie 
oraz od 2016 roku we Wrześni, a także Biura Badań 
i Rozwoju w Polkowicach i we Wrocławiu. Grupa 

SITECH ma ponadto swoje zakłady w Niemczech 
(zakłady w Wolfsburgu, Emden i Hanowerze, Biura 
Badań i Rozwoju w Wolfsburgu i Ingolstadt) oraz 
Chinach (SITECH Dongchang).

Od 2003 roku firma Volkswagen AG przejęła 100% 
udziałów w SITECH Sp. z o.o. 

Prowadzimy działalność na terenie Polski, a nasze 
produkty trafiają na rynek globalny, m.in. do Czech, 
Hiszpanii, Argentyny, Niemiec, Rosji, RPA, Chin, 
Słowacji, Węgier. Nasi Klienci to Volkswagen, 
Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Seat, Porsche.KLUCZOWE LICZBY
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SITECH Sp. z o.o. w strukturze Volkswagen

Zakład 
Polkowice

Zakład 
Głogów

Zakład 
Września

B+R
Polkowice

Zakład 
Wolfsburg

Zakład 
Emden

Zakład 
Hanower

B+R
Wolfburg

B+R
Wrocław

Technology
Team

VW Finance Luxemburg

B+R
Inglostadt

SITECH DC
Chiny

Volkswagen AG
Wolfsburg, Niemcy

SITECH Sp z o.o.
Polska

SITECH GmbH
Niemcy

Stan na 30.09.2016.*
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Zakład Polkowice

• Tłoczenie
• Spawanie
• Lakierowanie
• Montaż

KLUCZOWE DANE FINANSOWE (W ZŁ)
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Przychody operacyjne

Koszty operacyjne minus 
koszty pracownicze minus podatki

Koszty pracownicze 
(płace pracowników i koszty 
dodatkowych benefitów)

Wypłacona dywidenda

Płatności na rzecz państwa 

Płatności na rzecz inwestorów 

Inwestycje społeczne

Zysk

1,571 mld* 
1,288 mld 

134,3 mln

118,1 mln
2,4 mln
118,1 mln
0**

542,2 mln

NASZE LOKALIZACJE I GŁÓWNE PROCESY

Zakład Głogów

• Zgrzewanie
• Spawanie
• Montaż

Zakład Września

• Montaż
• Tapicerowanie
• Dostawa w systemie JIT-JIS

SITECH skupiał się głównie na wsparciu organizacji wolontariatu pracowniczego (Sygnał Serca, Drużyna Szpiku, Klub HDK,
aktywności sportowej pracowników i dzieci, akcje uświadamiające w zakresie bezpieczeństwa).

**

Przychody operacyjne składają się w około 90% z przychodów ze sprzedaży oraz z około 10% z pozostałych przychodów operacyjnych.*

1840
Średnie zatrudnienie w roku 2015

Planowane zatrudnienie na rok 2018
1603

105
Średnie zatrudnienie w roku 2015

Planowane zatrudnienie na rok 2018
157

6
Średnie zatrudnienie w roku 2015

Planowane zatrudnienie na rok 2018
105
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WŁADZE FIRMY*
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Stanisław Terepka
Dyrektor Zakładu SITECH 

we Wrześni

Jarosław Gaworczak
Dyrektor Zakładu SITECH 

w Głogowie

ZARZĄD FIRMY SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW, POWOŁYWANYCH NA 3-LETNIĄ KADENCJĘ.

Martin Ulfig
Członek Zarządu

Michael Breuer
Członek Zarządu

Thomas Hegel Gunther
Prezes Zarządu

Adam Holewa
Dyrektor Zarządzający ds. technicznych

Dyrektor Zarządzający/Prokurent

Dr Marcin Czyczerski
Dyrektor Zarządzający ds. personalnych 

i organizacji/Prokurent

Sebastian Lotz
Dyrektor Zarządzający 

ds. ekonomicznych/Prokurent

Thomas Schmall 
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej

Rainer Jochen Stutz
Członek 

Rady Nadzorczej

Johannes Neft
Członek 

Rady Nadzorczej

Carsten Stapel
Członek 

Rady Nadzorczej

1. RADA NADZORCZA:

4. DYREKTORZY ZAKŁADÓW:

2. ZARZĄD NIEMIECKI:

3. DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY (PROKURENCI):

W 2015 roku zmienił się Prezes Zarządu. 
Pana Bernda Koala zastąpił Pan Thomas Hegel 
Gunther. Zmiany nastąpiły również w składzie Rady 
Nadzorczej: Pan Thomas Schmall zastąpił Pana 
Wernera Neubauera na stanowisku 
Przewodniczącego. W 2016 roku zmienili się ponadto 
członkowie Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA (do  listopada 2015):

Thomas Schmall – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elmar Marius Licharz – Członek Rady Nadzorczej
Christian Strube – Członek Rady Nadzorczej
Rainer Jochen Stutz – Członek Rady Nadzorczej

W 2015 roku powołana została również funkcja 
Dyrektora Zakładu SITECH we Wrześni, którą objął 
Pan Stanisław Terepka.

W SITECH Sp. z o.o. funkcjonują komisje:

1. Komisja ds. personalnych
2. Komisja ds. BHP
3. Komisja ds. gospodarczych
4. Komisja ds. planowania
5. Komisja ds. racjonalizatorskich
6. Komisja ds. pracy zespołowej

Ich powołanie umożliwia trwałą i efektywną 
współpracę pomiędzy organizacjami związkowymi 
a pracodawcą.

Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych 
i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa, za wyjątkiem zbycia przedsiębiorstwa, 
oddania go do czasowego korzystania oraz zbywania 
i obciążania nieruchomości. Przy prokurze samoistnej 
prokurentowi przysługuje prawo do samodzielnej 
reprezentacji przedsiębiorstwa.

PROKURA: 

10

* Aktualny stan na dzień 30.09.2016 r.
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1.2 CZŁONKOSTWO 
W ORGANIZACJACH 
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Jesteśmy członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń. 
Wśród najważniejszych można wymienić Business 
Centre Club, AHK (Polsko-Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa), Polską Izbę Motoryzacyjną, 
Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny czy Dolnośląski 
Klaster Edukacyjny. Bierzemy również aktywny udział 
w branżowych wydarzeniach, co daje nam okazję do 
wymiany wiedzy i dobrych praktyk z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu i naszej 
działalności.

Współpracujemy ponadto z:
- Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, 
- Konwentem Politechniki Wrocławskiej, 
- Konwentem Uczelni Jana Wyżykowskiego 
  w Polkowicach, 
- AutoForum Club.

1.3 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Prowadzimy działalność zgodnie z naszą strategią 
i oczekiwaniami otoczenia. Dążymy do tego, aby być 
liderem w naszej branży, dlatego cieszy nas, 
że zdobywamy kolejne nagrody i wyróżnienia.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

• Lider Polskiego Biznesu 2015
• Medal Europejski 2015
• Firma dobrze widziana 2015
• Ambasador Polskiej Gospodarki 2015
• Laureat w konkursie Lider Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi 2015
• HR Najwyższej Jakości 2015
• Złota Statuetka Dolnośląski Certyfikat 

Gospodarczy XXIV edycja (2014)
• Wyróżnienie tytułem Diamenty Forbesa 2014
• Wyróżnienie tytułem National Champion w 

konkursie European Business Awards 2013/14

1.4 ZARZĄDZANIE

WIZJA FIRMY: 

Jesteśmy wiodącym producentem siedzisk 
samochodowych dla koncernu VW. Dzięki naszej wiedzy 
powstają produkty wysokiej jakości oraz stabilne 
miejsca pracy.

Najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki 
działania firmy jest Strategia SITECH Sp. z o.o. 
Strategia powstała w 2011 roku i wyznacza cele do 
roku 2018. Dokument ten określa cztery obszary 

OBSZARY STRATEGICZNE:

nasze wewnętrzne cele są 
zorientowane na 

potrzeby, oczekiwania 
oraz życzenia naszych 

klientów. Poprzez ciągłe 
doskonalenie procesów 
wyznaczamy najwyższe 

standardy jakości 
i umacniamy swoją 
pozycję na rynku. 

Stawiamy na innowacyjne 
rozwiązania i efektywność 
projektową, która zapewni 

nam stabilny rozwój 
i umożliwi współpracę 

międzynarodową.

inwestujemy 
w pracowników dbając 

o ich rozwój oraz 
kształtując karierę 
zawodową tak, aby 
w najlepszy sposób 

połączyć ich zdolności 
i zainteresowania 

z potrzebami firmy. 
Tworzymy optymalną 

kulturę przedsiębiorstwa 
i stawiamy na ergonomię 
w procesie optymalizacji 

pracy.

stabilność finansowa 
pozwala na efektywne 
inwestowanie w nowe 

projekty oraz wdrażanie 
zaawansowanych 
technologii, które 

gwarantują najwyższą 
jakość produktów. 
Umożliwia również 

konsekwentną realizację 
strategii 

przedsiębiorstwa 
i zwiększanie jego 
konkurencyjności.

rozwijamy relacje 
z dostawcami, 
doskonalimy 

świadomość projektową 
i produktową. Wdrażamy 
rozwiązania Przemysłu 

4.0, wykorzystujemy 
nasze kompetencje 

biznesowe, aby 
zapewnić przyszłość 
dzięki efektywności.

strategiczne: klient, pracownik, finanse oraz proces, 
a jako centralny i najważniejszy element wskazuje 
zrównoważony rozwój.

KLIENT PRACOWNIK FINANSE PROCES
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KINWOCA
R

P

PROCES

ES NANI F

Przyszłość dzięki efektywności

Przemysł 4.0 i kompetencje 
biznesowe

Stabilny rozwój poprzez 
efektywność projektową

Przyszłość dzięki innowacyjności

Współpraca międzynarodowa

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

Zaktualizowana strategia obecnie  bazuje na 
Programie SPEED Obszaru Komponentów Marki 
Volkswagen. Program SPEED łączy strategię procesu 
z wszystkimi inicjatywami poprawiającymi wydajność 
pracy. Tym samym przyczynia się to do rozwoju 
programu oszczędnościowego marki Volkswagen. 
SPEED znaczy szybko, profesjonalnie, efektywnie, 
uczciwie i długotrwale. Jednym z głównych 
elementów zaktualizowanej strategii firmy jest 
Syntegracja (synergia i integracja). Do strategii 
przedsiębiorstwa zostały dodatkowo włączone 
kwestie związane z ochroną środowiska 
i efektywnością energetyczną oraz wymagania 
prawne.

W strategii firmy, która powstała w 2011 roku 
w ramach każdego z czterech filarów zostało 
wyodrębnionych osiem obszarów. Każdy obszar ma 
zdefiniowane cele, które zamierzamy osiągnąć do 
2018 roku.

Strategia została zaktualizowana w 2015 roku oraz 
w 2016 r. po warsztatach kadry menedżerskiej, 
podczas których zostało zdefiniowanych 12 nowych 
obszarów, wyznaczających kierunki rozwoju 
SITECH Sp. z o.o.. Obszary te zostały 
podporządkowane czterem dotychczasowym 
obszarom strategicznym. Każdy z nowych obszarów 
ma przypisanego koordynatora oraz szczegółowe 
zadania, które są konsekwentnie realizowane.

W zarządzaniu firmą wspierają nas także certyfikowane 
systemy zarządzania, takie jak ISO 9001, ISO/TS 16 949, 
ISO 14001, BS OHSAS 18001, IQ NET, AEO. Aby sprawniej 
zarządzać kwestiami związanymi ze zgodnościami, 
powołaliśmy Compliance Officera. Jego rolą jest 
zapewnienie stałej zgodności przedsiębiorstwa, m.in. 
poprzez uwzględnianie wymogów prawnych i biznesowych, 
identyfikację istniejących oraz mogących się pojawić ryzyk 
związanych ze zgodnością, monitorowanie i ocenę 
skuteczności działania systemu oraz procedur zapewniania 
zgodności i procedur kontrolnych, dostosowywanie, 
koordynowanie i wdrażanie działań w zakresie zapewniania 
zgodności i zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 
a także usprawnianie i monitorowanie procesów zarządzania 
zmieniającym się ryzykiem zgodności.
  
W roku 2016 została wdrożona norma ISO 50001.

SITECH Sp. z o.o. w swojej strategii zakłada racjonalne 
gospodarowanie zasobami zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, prowadzi aktywną edukację 
proekologiczną oraz realizuje cele środowiskowe 
i energetyczne.

W naszej codziennej pracy przestrzegamy wymagań 
klientów, przepisów prawnych, wytycznych urzędów 
i instytucji, zasad Compliance, polityki bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Efektywność inwestycyjna

Zwiększenie konkurencyjności

Konsekwentne wdrażanie strategii

Optymalizacja obszaru administracyjnego

Optymalizacja obszaru bezpośrednio 
produkcyjnego 

Optymalna kultura przedsiębiorstwa

Ergonomia w transformacji 
demograficznej

OBSZARY STRATEGICZNE:

W naszej codziennej pracy przestrzegamy:

• Przepisów prawnych

• Wymagań klientów

• Wytycznych urzędów i instytucji

• Zasad zgodności (compliance)

• Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy

WYMAGANIA PRAWNE
OCHRONA ŚRODOWISKA 
I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Dbamy o środowisko i zasoby naturalne 
poprzez:

• Racjonalne gospodarowanie zasobami - 
zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju

• Prowadzenie aktywnej edukacji 
proekologicznej

• Realizację celów środowiskowych 
i energetycznych
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Wprowadzamy i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, BHP oraz Energią na podsawie 
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1.5 SITECH Sp. z o.o. 
przedsiębiorstwem społecznie 
odpowiedzialnym 

W czerwcu 2013 roku została zatwierdzona 
Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
SITECH Sp. z o.o. 
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OBSZARY STRATEGICZNE

CSR

Kapitał 
ludzki

(działania 
wewnętrzne)

Kapitał 
społeczny
(działania 

zewnętrzne)

Integracja
z rynkiem
i intere-

sariuszami

Ochrona
środowiska

Nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności 
koncentrują się na czterech podstawowych obszarach

wparcie działań związanych z ochroną życia i zdrowia 
pracowników i społeczności lokalnej

Ochrona zdrowia 

 wsparcie inicjatyw dotyczących edukacji i nauki, w tym 
kształtowanie edukacji

Nauka i edukacja

 wsparcie inicjatyw dotyczących edukacji i nauki, w tym 
kształtowanie edukacji

Działalność społeczna

Działania CSR w SITECH Sp. z o.o. 
są realizowane poprzez trzy obszary

Celem działań podejmowanych na rzecz realizacji 
naszej strategii CSR jest przede wszystkim wsparcie 
pracowników i współpraca ze społecznościami, 
w których prowadzimy działalność, ale także stała 
dbałość o oferowane produkty i satysfakcję klientów. 
Kolejnym ważnym aspektem jest zarządzanie 
wpływem naszej firmy na środowisko naturalne oraz 
promocja i edukacja na rzecz ekologii wśród 
pracowników, młodzieży szkolnej i mieszkańców.

Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy 
także wyzwanie przestrzegania międzynarodowych 
zasad i standardów w tym obszarze. Przykładem jest 
realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wśród 
wspomnianych Celów znajduje się wiele wyzwań 
spójnych z celami, jakie stawiamy sobie w naszej 
strategii. 

,,SITECH jest firmą odpowiedzialną społecznie – działa zgodnie 
z prawem i międzynarodowymi normami zachowania, przyczynia 
się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Dzięki dobrze 
wykwalifikowanej załodze osiąga sukcesy realizując jednocześnie 
oczekiwania interesariuszy.
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Kierujemy się ustalonymi wartościami i zasadami współpracy, 
a odpowiedzialność jest podstawą wszelkiej działalności w Grupie SITECH.1.6 Wartości SITECH

,,  jest ważna, ale najważniejszy jest , 
który ją realizuje. Rozumiemy zespół, a zespół rozumie nas.
Istotny jest również , ponieważ bez niego, ,,każda gwiazda szybko gaśnie. Nasz zespół to nasza gwiazda.

Strategia zespół

wynik

- Adam Holewa, Dyrektor zarządzający ds. technicznych, Dyrektor zakładu
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compliance. Podejmowane lokalnie działania 
w zakresie zapobiegania korupcji raportowane są do 
koncernu Volkswagen do komórki compliance 
(poprzez tzw. Compliance Questionnaire), która 
ocenia stopień spełniania wymagań oraz wyznacza 
ewentualne dodatkowe działania czy programy na 
kolejny rok sprawozdawczy.

Nasi pracownicy i kadra zarządzająca są 
zapoznawani z obowiązującymi procedurami oraz 
biorą udział w szkoleniach z zakresu compliance. 

Polityka compliance jest wpisana w strategię 
działania koncernu Volkswagen i każdej należącej 
do niego spółki. W SITECH Sp. z o.o. obowiązują 
„Zasady postępowania w koncernie Volkswagen 
(Code of Conduct)”. W dokumencie tym zostało 
uwzględnione szerokie spektrum tematów i regulacji. 
Zasady dotyczą m.in. unikania konfliktu interesów 
i korupcji, postępowania w kontaktach biznesowych, 
postępowania z informacjami czy ochrony 
środowiska. W strukturze firmy ustanowiliśmy 
compliance Officera. W ramach Grupy SITECH 
bierzemy udział w koncernowych programach 
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ZAPOZNALI SIĘ Z PROCEDURAMI COMPLIENCE
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interesów i korupcji” oraz „Zaproszenia i prezenty dla 
pracowników SITECH Sp. z o.o. i osób trzecich”.

Prowadzimy kampanie informacyjne za 
pośrednictwem Internetu, intranetu i czasopism 
wewnętrznych, a także bierzemy udział 
w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji.

Realizujemy działania na rzecz podnoszenia 
świadomości w zakresie walki z korupcją 
i zapobiegania jej negatywnym skutkom. 
Przekazujemy pracownikom specjalny Przewodnik 
Antykorupcyjny, który pokazuje, w jaki sposób unikać 
tego typu zagrożeń. Mamy własne regulacje 
wewnętrzne: instrukcje „Zapobieganie konfliktom 
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1.7 Nasi interesariusze
Nasi interesariusze są dla nas kluczowi 
w prowadzeniu działalności. Zależy nam, aby 
komunikować się z otoczeniem w sposób uczciwy, 
przejrzysty i przede wszystkim budować relacje 
w oparciu o zaufanie i współpracę. Dbamy o budowanie 
partnerskich i długofalowych relacji, bo tylko takie 
mogą przynieść rezultaty korzystne dla obu stron. 

Aby poznać opinie interesariuszy na temat działań 
podejmowanych przez nas w obszarze CSR, w 2015 
roku przeprowadziliśmy dwie ankiety: „Otoczenie” 
biznesowe i „Pracownicy”. Raport z ankiety stanowi 
dla nas źródło inspiracji do dalszej aktywności 
w sferze odpowiedzialnego biznesu, ale również 
bodziec do prowadzenia dalszego dialogu 
z interesariuszami. Organizujemy dyskusje panelowe 
i spotkania biznesowe dla sąsiadujących z nami firm 
i szkół wyższych na temat istotnych kwestii 
związanych z CSR.  

Wśród głównych oczekiwań stawianych wobec 
SITECH Sp. z o.o.  wymieniane były: tworzenie 

Grupy interesariuszy 
SITECH Sp. z o.o.

Udziałowcy

nowych miejsc pracy w oparciu o pracowników 
z rynku lokalnego oraz realizacja staży i praktyk.

Każdy interesariusz jest dla nas ważny. Podejmujemy 
wiele działań, aby sprostać oczekiwaniom otoczenia 
i być dobrze znanym i pozytywnie odbieranym 
członkiem społeczności. Dla każdej ze 
zidentyfikowanych grup interesariuszy mamy 
dedykowany sposób komunikacji. Dzięki takiemu 
podejściu budujemy relacje na zasadach partnerskich 
– współpracujemy, realizujemy wspólne projekty, 
informujemy o naszych działaniach, edukujemy 
i wspieramy. 

Sprawozdania finansowe.

Kwartalne Spotkania z Załogą, intranet, tablice 
informacyjne, broszury informacyjne, kwartalnik 
„Stelaż”, skrzynki do zadawania pytań, badanie opinii 
i satysfakcji z pracy „Barometr Nastrojów”, spotkania 
dla pracowników i ich rodzin „Piknik rodzinny”, 
Ideenmanagement (wnioski racjonalizatorskie), udział 
w grupach projektowych, Spotkania z HR Partnerami, 
informacje poprzez SMS-y na komórki służbowe, 
monitorki w kantynach, komunikacja bezpośrednia na 
spotkaniach działowych, „SITECH Wiadomości”, Dni 
Otwarte Dyrekcji.

Regularne spotkania z klientami, raportowanie 
statusowe przed klientem, realizacja wspólnych 
projektów (np. „Think Blue. Factory”), rozwój 
produktów we współpracy z klientem, obejmujący 
oprócz wymagań klienta również aspekty 
środowiskowe (np. redukcja emisji CO  poprzez 2
redukcję masy produktów), rozwój nowych 
technologii we współpracy z klientem (wdrażanie 
nowych technologii bardziej przyjaznych środowisku).

Komunikacja i współpraca z Urzędem 
Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska, Starostwem, Urzędem Gminy, 
Ministerstwem Środowiska, Organizacją Odzysku 
Opakowań EKOCYKL S.A., Nadleśnictwem Przemków, 
Pracownią Pomiarów  Środowiskowych ENEKO, 
KGHM Cuprum, odbiorcami odpadów i firmami 
konsultingowymi – Atmoterm, Lemitor.

Aby móc realizować powyższe cele, 
przeprowadziliśmy dokładną analizę interesariuszy. 
Podczas warsztatów dla kadry menedżerskiej została 
stworzona mapa interesariuszy. 

NASI INTERESARIUSZE
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1.8 Jesteśmy blisko społeczności

Chcemy być częścią społeczności lokalnych. Nasze 
zakłady produkcyjne stanowią często jedno 
z głównych miejsc pracy w okolicy. Zatrudnienie 
w naszych fabrykach znajdują mieszkańcy pobliskich 
miejscowości, a w naszych programach i inicjatywach 
często biorą udział członkowie ich rodzin. Cieszymy 
się, że dzięki stałemu rozwojowi firmy możemy 
wspierać społeczności lokalne również finansowo, 
np. poprzez współfinansowanie lokalnej 
infrastruktury.  Partycypujemy m.in. w kosztach 
budowy drogi na terenie należącym do gminy 
Polkowice, co pozwoli na odciążenie z ruchu innych 
ulic, a także, co najważniejsze, przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i innych 
uczestników ruchu drogowego. Przy nowej drodze 
powstało ponad sto nowych miejsc parkingowych, 
co pozwoli na lepszą organizację ruchu w mieście.

Współpracujemy 
z uczelniami i szkołami
Podstawą naszych działań społecznych jest 
budowanie dialogu z interesariuszami oraz 
poszukiwanie nowych obszarów współpracy dla 
obopólnych korzyści. Przykładem jest współpraca 
z instytucjami edukacyjnymi, m.in. z Politechniką  
Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym we 
Wrocławiu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
w Głogowie oraz Uczelnią Jana Wyżykowskiego 
w Polkowicach.

Wspieramy innowacyjne idee i rozwiązania tworzone 
w szkołach i na uczelniach. Doceniamy wiedzę 
i pomysły młodzieży oraz wspieramy projekty 
realizowane na uczelniach. W odpowiedzi na rosnące 
zapotrzebowanie naszej branży na wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, w ramach 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
utworzyliśmy wraz z 50 partnerami Dolnośląski 
Klaster Edukacyjny. Celem jego powstania jest 
wsparcie kształcenia zawodowego dostosowanego 
do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy.

W marcu 2015 roku podpisaliśmy z Politechniką 
Wrocławską oraz Polsko-Niemiecką Izbą 
Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) umowy 
ramowe ws. praktycznego kształcenia studentów. 
Jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw w Polsce 

oraz pierwsze na Dolnym Śląsku wprowadziliśmy 
program praktycznego kształcenia studentów w tak 
dużym zakresie. Chcemy kontynuować działania 
wspierające młodych, zdolnych ludzi, zapewniające 
miejsca pracy i wykwalifikowaną kadrę dla 
naszej firmy.

Pracownicy-społecznicy
Nasi pracownicy chętnie angażują się w działania 
społeczne i charytatywne. W naszej firmie działają 
liczne grupy realizujące programy zaangażowania 
społecznego. Jedną z nich jest Drużyna Szpiku – 
grupa ludzi, którzy zachęcają do rejestrowania się 
w bazie potencjalnych dawców szpiku. W 2015 roku 
dzięki zaangażowaniu całej Drużyny zostało 
zarejestrowanych 235 potencjalnych dawców. 

Uczestnictwo w komisjach do spraw: personalnych, 
BHP, gospodarczych, planowania, racjonalizatorskich, 
wartościowania stanowisk pracy, w komisjach 
pracy zespołowej oraz komisjach podwyżek 
indywidualnych, a także spotkania cykliczne 
z dyrekcją

Kontakt z działem zakupów i działami fachowymi, 
organizacja Dnia Dostawcy, audyt dostawców

Udział w konwentach uczelnianych, realizacja 
wspólnych projektów, udział w Dolnośląskim Klastrze 
Edukacyjnym i Dolnośląskim Klastrze 
Motoryzacyjnym, udział we wspólnych konferencjach, 
członkostwo w Klubie Partnera Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, współpraca 
z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz 
z Politechniką Wrocławską

Akcje ekologiczne (np. konkurs wiedzy ekologicznej 
„Bystrzak”), akcje edukacyjne dla dzieci (np. „SITECH. 
Jestem bezpieczny w podróży”) akcje charytatywne, 
udział w lokalnych wydarzeniach, działania społeczne 
realizowane w ramach wolontariatu

Współpraca i spotkania z przedstawicielami instytucji 
lokalnych i państwowych, m.in. urzędów miast 
i Ministerstwa Rozwoju (wcześniej funkcjonującego 
pod nazwą Ministerstwo Gospodarki), kontakty 
z członkami rządu podczas konwentów BCC, 
uczestnictwo członków rządu w uroczystościach 
organizowanych przez SITECH Sp. z o.o., 
realizowanie wspólnych projektów  
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Związki zawodowe
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Instytucje 
edukacyjne

Społeczności 
lokalne

Instytucje rządowe 
i samorządowe

W 2016 roku odbyło się
spotkanie z interesariuszami 

w formie panelu 
dyskusyjnego, którego 

tematem przewodnim były 
kwestie dotyczące wymiany 

dobrych praktyk 
z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu.
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 

25 | Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 26

Pracownicy naszej firmy stworzyli również Klub 
Honorowych Dawców Krwi. Jest to organizacja 
zrzeszająca pracowników, którzy poprzez 
oddawanie swojej krwi ratują życie i zdrowie innych 
osób. Dodatkowo członkowie Klubu HDK wspierają 
różnego rodzaju inicjatywy charytatywne. Przy okazji 
wydarzeń firmowych, takich jak pikniki rodzinne czy 
turnieje piłkarskie, szkolą resztę załogi z udzielania 
pierwszej pomocy.

Stowarzyszenie „Sygnał Serca” z siedzibą w 
Polkowicach skupia pracowników, którzy niosą 
pomoc najbardziej potrzebującym. Dzięki 
współpracy ze Stowarzyszeniem nasi pracownicy 
spełniają się w roli wolontariuszy. Wśród akcji 
realizowanych w 2015 roku można wymienić 
warsztaty nurkowe dla dzieci z Klubu 
Środowiskowego „Pozytywka” w Polkowicach, 
zbiórkę nakrętek na zakup środków higieny 
osobistej dla Maluszków z Domu Małego Dziecka 
w Jaworze czy organizację spotkania „Zajączek 
Wielkanocny” w klubie „Pozytywka”.

3
Organizacje wolontariatu pracowniczego
działające przy SITECH Sp. z o.o. 

2011-2015

107
Akcji charytatywnych

2013-2015

492
Pracowników zaangażowanych w wolontariat 
pracowniczy

2011-2015

925
Zarejestrowanych potencjalnych dawców 
szpiku kostnego

2013-2015
Promujemy ekologię, 
edukujemy dzieci
Dla społeczności, w których działamy, realizujemy 
liczne akcje i projekty, głównie nakierowane na 
edukację dzieci oraz kształtowanie u nich 
pozytywnych nawyków w zakresie ekologii. Jednym 
z przykładów jest „Bystrzak” – akcja ekologiczna dla 
dzieci ze szkoły podstawowej w Przemkowie , którą 
organizujemy wspólnie z Nadleśnictwem Przemków.

Jako spółce z branży motoryzacyjnej szczególnie 
zależy nam na promowaniu wśród dzieci zasad 
bezpiecznego poruszania się po drogach. Pod koniec 
2015 roku rozpoczęliśmy projekt „SITECH. Jestem 
bezpieczny w podróży”, którego celem jest edukacja 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
w zakresie bezpiecznego podróżowania pojazdami, 
w tym prawidłowego zapinania pasów 
bezpieczeństwa. Projekt jest z powodzeniem 
kontynuowany i rozwijany przy współpracy 
z Komendą Powiatową Policji w Głogowie.

Wszystkie podejmowane przez nas działania są 
potwierdzeniem naszej obecności w lokalnych 
społecznościach. Chcemy być ich częścią, budować 
relacje i realizować projekty korzystne dla obu stron – 
dla nas i dla naszego otoczenia.

W 2015 roku zostały również 
przeprowadzone

Drużyny Szpiku SITECH

trzy akcje charytatywne 

i  rejestrujących, 
a członkowie 
10 akcji

wzięli udział w 23 biegach, 
promując dawstwo. 
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2.1 Solidny partner
Branża motoryzacyjna jest jedną z tych, od których 
zależy zdrowie i życie ogromnej liczby osób 
– w naszym przypadku użytkowników samochodów 
osobowych i użytkowych. Specjalizujemy się 
w produkcji metalowych stelaży siedzisk do 
wybranych modeli samochodów takich marek jak 
Volkswagen, Audi, Škoda oraz Seat. Chcemy, aby 
nasze produkty były bezpieczne, trwałe 
i nowoczesne, wykorzystujące najlepsze dostępne 
technologie. Pracownicy naszych zakładów każdego 
dnia z najwyższą starannością dbają o wysoką jakość 
produkcji. 

Jesteśmy jednym z liderów branży producentów 
części samochodowych. Wśród naszych produktów 
znajdują się nie tylko metalowe stelaże do siedzisk 
samochodowych (siedziska przednie, ławy tylne), ale 
także m.in. wózki i pojemniki transportowe. 
W kooperacji z firmą Fisher Dynamics produkujemy 
również zamki.
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PRZEBIEG PROCESU PRODUKCYJNEGO

W pierwszej kolejności wykonywane jest tłoczenie, 
podczas którego stal podlega różnorodnym procesom 
obróbki plastycznej. 

Następnie poszczególne elementy są poddawane 
spawaniu i zgrzewaniu, co umożliwia trwałe łączenie 
części konstrukcji wykonanych z metalu. 

1

2

3 Kolejnym etapem jest lakierowanie. Powłoka uzyskana po 
przeprowadzeniu tego procesu ma na celu długotrwałe 
zabezpieczenie antykorozyjne. 

3 Montaż końcowy jest ostatnią fazą procesu produkcyjnego, 
w jej ramach wyrób nabiera ostatecznego kształtu.

 tłoczenie

spawanie, 
zgrzewanie

lakierowanie

montaż 
końcowy

Siedziska przednie

Części pojedyncze  
Konsole

Siedziska tylne 
(samochody osobowe)

Struktury 
(samochody użytkowe)
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Nasi klienci to przedstawiciele branży motoryzacyjnej, 
głównie z Europy. Dostarczamy produkty m.in. do 
Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Czech oraz Słowacji. Wśród 
naszych odbiorców można wymienić także Rosję, 
Chiny, RPA i Argentynę. 
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2.2. Jakość i bezpieczeństwo 
naszych produktów

Jakość jest dla nas priorytetem podczas całego 
procesu produkcyjnego. To od niej zależy 
bezpieczeństwo użytkowania siedzisk i foteli przez 
ostatecznych odbiorców.

System siedzeń to jeden z najważniejszych 
elementów konstrukcyjnych w samochodzie, 
ponieważ jest w stałym kontakcie z użytkownikiem 
(siedzenie jest jedynym elementem w samochodzie, 
który aż w 25% styka się z ciałem), a jego jakość ma 
ogromny, bezpośredni wpływ na ochronę podczas 
wypadków. Solidny produkt musi gwarantować 
niezawodność, trwałość, funkcjonalność i komfort 
dla użytkownika. Wszystkie te oczekiwania 
wymagają stałej kontroli i weryfikacji, a także 
spełniania najwyższych standardów. W związku 
z tym nasze siedzenia poddajemy różnego rodzaju 
testom, takim jak testy rozwojowe, dopuszczające, 
testy produkcji seryjnej, testy bezpieczeństwa, 
funkcyjności i akustyki.

W naszych zakładach produkcyjnych zostały 
wdrożone najwyższe standardy zarządzania jakością. 
Działamy zgodnie ze specyfikacją techniczną dla 
przemysłu motoryzacyjnego ISO/TS 16949 oraz 
międzynarodowymi normami ISO 9001, ISO 14001, 
BS OHSAS 18001 oraz AEO.

Zapewnienie jakości ma miejsce od samego 
początku, podczas projektowania wyrobu i procesu, 
poprzez budowę prototypów, produkcję 
przedseryjną, aż do produkcji seryjnej.

Wszystkie nasze produkty są regularnie oceniane 
oraz kontrolowane pod kątem wpływu na zdrowie 
i bezpieczeństwo użytkowników. Stale dążymy do 
poprawy wyników w tym obszarze. 

Niemcy
• Wolfsburg
• Emden
• Zwickau
• Hannower
• Ingolstadt
• Neckarsulm
• Osnabrück
• Kassel
• Ludwigsburg

Belgia
• Bruksela

Hiszpania
• Pamplona
• Martorell

Czechy
• Mlada Boleslav
• Kvasiny
• Vrchlabi

Polska
• Poznań
• Wałbrzych

Słowacja
• Bratysława

Rosja
• Kaługa

Chiny
• Changchun
• Dongchang
• Shanghai

RPA
• Uitenhage

Argentyna
• Pacheco

ŚWIAT

Stawiamy na poszukiwanie nowych 
rozwiązań w naszych centrach badań 
i rozwoju w Polkowicach i we 
Wrocławiu, które zajmują się 
rozwijaniem Know-how i technologii 
oraz projektowaniem produktów.

KLIENCI
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głównie z Europy. Dostarczamy produkty m.in. do 
Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Czech oraz Słowacji. Wśród 
naszych odbiorców można wymienić także Rosję, 
Chiny, RPA i Argentynę. 

31 | Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 32

2.2. Jakość i bezpieczeństwo 
naszych produktów
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poprawy wyników w tym obszarze. 

Niemcy
• Wolfsburg
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• Zwickau
• Hannower
• Ingolstadt
• Neckarsulm
• Osnabrück
• Kassel
• Ludwigsburg

Belgia
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Hiszpania
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Czechy
• Mlada Boleslav
• Kvasiny
• Vrchlabi

Polska
• Poznań
• Wałbrzych

Słowacja
• Bratysława

Rosja
• Kaługa

Chiny
• Changchun
• Dongchang
• Shanghai

RPA
• Uitenhage

Argentyna
• Pacheco

ŚWIAT

Stawiamy na poszukiwanie nowych 
rozwiązań w naszych centrach badań 
i rozwoju w Polkowicach i we 
Wrocławiu, które zajmują się 
rozwijaniem Know-how i technologii 
oraz projektowaniem produktów.

KLIENCI



W ramach produkcji seryjnej zapewnienie 
jakości jest realizowane w następujących 
obszarach:
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2.3. Nowoczesność i rozwój

• ocena potencjału i kwalifikacja dostawców
• wzorcowanie i zatwierdzanie części pojedynczych do 

produkcji
• odbiór procesów produkcyjnych dostawców
• audyt procesów dostawców
• prowadzenie reklamacji części pojedynczych
• okresowa ocena dostawców w serii

Zapewnienie 
jakości dostawców

Team Technologiczny

Od maja 2015 r. działa tyko pion Technology Team, 
który ma za zadanie bieżące wsparcie produkcji 
w grupie SITECH, produkcję części zamiennych, 
refresh (odnawianie) środków okołoprodukcyjnych 
oraz produkcję nowych środków okołoprodukcyjnych.

• nadzór nad realizacją planów kontroli
• planowanie systemu kontroli jakości dla nowych oraz 

wdrożonych projektów
• przeprowadzanie wewnętrznych audytów procesu, 

produktu i systemu
• bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi
• badanie zadowolenia klientów
• wzorcowanie wyrobów gotowych
• nadzór nad przyrządami kontrolnymi i pomiarowymi

Zapewnienie 
jakości – dozór produkcji

Centrum pomiarowe, 
laboratorium
• kontrola wyrobów pod względem zgodności wymiarowej
• badania makroskopowe spoin i zgrzein
• badania ultradźwiękowe zgrzein, badania 

wytrzymałościowe
• analiza składu chemicznego stali
• pomiar twardości (Brinell, Rockwell, Vickers)
• analiza reklamacji od klienta oraz bieżących problemów 

produkcyjnych
• kontrola wzorców i sprawdzianów 

W 2011 r. powstał dział 
technologiczny, 
podzielony na dwa piony:

• Nowe projekty
• Technology Team

Ideą przyświecającą powstaniu Teamu 
Technologicznego było wykorzystanie własnych 
zasobów ludzkich, kompetencji oraz maszyn 
i urządzeń do produkcji zasobów, które do tej pory 
były zamawiane w firmach zewnętrznych. Działania 
Teamu obejmują zarówno grupę SITECH, jak i spółki 
koncernowe VW Kassel i VW Slovakia.

Największym sukcesem Teamu Technologicznego 
w 2015 r. było pozyskanie pierwszego zlecenia 
z VW Slovakia, w wyniku czego otrzymaliśmy 
dwuletni kontrakt na produkcję pojemników 
ze stali nierdzewnej.
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2.4 Satysfakcja klientów 
z naszych usług
Nasza praca jest bezpośrednio związana z naszymi 
klientami. W dużej mierze to właśnie ich zadowolenie 
z produktów i usług pozwala nam się rozwijać. Żeby 
jeszcze lepiej reagować na oczekiwania klientów, 
prowadzimy badania zadowolenia klienta. Do 
przeprowadzania cyklicznych badań w tej sferze 
obliguje nas również specyfikacja techniczna ISO/TS 
16949:2009 Zapewnienie wysokiej jakości produktów 
i dostosowanie ich do potrzeb klientów jest 
gwarantem ich satysfakcji. 

Badanie satysfakcji klientów SITECH Sp. z o.o. jest 
realizowane raz na rok poprzez specjalną ankietę 

Oprócz corocznego badania 
satysfakcji, w cyklu miesięcznym 
oceniane jest zadowolenie 
klientów na podstawie 
wskaźników jakościowych 
i logistycznych.

Projektowanie
produktu

Analiza
produktu

Wdrożenie
projektów

Produkcja
seryjna

Szkolenia
pracowników

95%

85%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

15%

95%

85%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

15%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

69% 74% 77% 80% 81% 86%

75% 75% 75%
77%

80%

82%

WynikCel

składającą się z trzech części: jakość, logistyka, 
ogólny wizerunek i kompetencje. Jest to element 
okresowej oceny zadowolenia klienta oraz 
monitoringu poziomu satysfakcji z naszych usług. 
Celem badania jest zrozumienie aktualnych 
i przyszłych potrzeb klientów, poznanie oczekiwań, 
podniesienie poziomu jakości produktów oraz 
zapobieganie ewentualnym zastrzeżeniom ze strony 
klienta.

W 2015 roku wynik zadowolenia klientów wyniósł 
86%, co stanowi wzrost o 5 p. proc. w stosunku do 
2014 roku.
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Nasze dwa centra badawczo-rozwojowe, 
zlokalizowane w Polkowicach i Wrocławiu, zajmują 
się przede wszystkim rozwojem innowacyjnych 
technologii i Know-how SITECH Sp. z o.o. w zakresie 
konstrukcji lekkich materiałów, procesów 
produkcyjnych, komponentów elektronicznych 
i akustyki. Oprócz zaawansowanych systemów 
i wyposażenia, posiadamy również własną 
Prototypownię, która zajmuje się m.in. 
konstruowaniem narzędzi i przyrządów 
spawalniczych dla prototypów, obróbką metalu czy 
produkcją prototypów w warunkach seryjnych. Dział 
EDK (rozwój, usługi, komponenty) oferuje ponadto 
wsparcie konstrukcyjne w obszarze rozwoju złożeń 
siedzisk, elektryki (systemy bateryjne) i elektroniki. 
Know-how jest dostępne również w obszarach 
komponentów samochodowych.

Biuro badań i rozwoju

SITECH Sp. z o.o. posiada zaawansowane Centrum 
Kompetencji, które odzwierciedla naszą wiedzę 
i doświadczenie w zakresie rozwoju i produkcji 
struktur siedzisk. Centrum Kompetencji łączy 
strategię produktu, badań i rozwoju z laboratorium, 
pomiarami i produkcją seryjną. W zakres Centrum 
Kompetencji wchodzi pięć kluczowych kompetencji.
Umiejscowienie wszystkich kompetencji w jednym 
zakładzie produkcyjnym pozwala na ciągły rozwój 
i poszerzanie ich spektrum. 

Na bazie powyższych kompetencji została stworzona 
tzw. ścieżka kompetencji, przedstawiająca 
poszczególne fazy powstawania siedzeń, od 
projektowania po produkcję seryjną.
Posiadane kompetencje, wykorzystanie 
innowacyjnych technologii i Know-how pracowników 
sprawiają, że SITECH Sp. z o.o. należy do 
najnowocześniejszych przedsiębiorstw produkcyjnych 
w Polsce oraz jest zaufanym partnerem biznesowym 
w obrębie koncernu Volkswagen. 
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W ramach współpracy z klientami chcemy jak 
najlepiej odpowiadać na ich potrzeby. Jednym 
z naszych celów w tym obszarze jest strategiczne 
planowanie załadunku i transportu produktów do 
klienta, aby proces ten był optymalny. Już na etapie 
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planowania transportu uwzględniamy kluczowe 
aspekty, takie jak terminowość, wykorzystanie 
przestrzeni ładunkowej, maksymalna redukcja 
kosztów oraz optymalna wielkość zapasów. 

2.5 Dobrze zaplanowany 
łańcuch dostaw

Opracowywane analizy pozwalają na ułożenie 
efektywnego tygodniowego planu transportowego 
z równoczesnym uwzględnieniem specyficznych 
wymagań naszych klientów oraz poszczególnych 
dysponentów części zakupowych. Komunikacja 
i współpraca na każdym etapie łańcucha dostaw 
pozwalają na dostarczanie usług i produktów na 
najwyższym poziomie, a przede wszystkim zgodnie 
z oczekiwaniami naszych klientów.

OPTYMALIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW

TRANSPORT DEDYKOWANY TRANSPORT DEDYKOWANY MILK-RUN* KONSOLIDACJA

+ EWENTUALNE DOŁADUNKI Z RYNKU

O
P

TY
M

A
LI

ZA
C

JA

*Milk-Run jest przejawem zaopatrzenia bezpośredniego i określa trasę, w której produkty transportowane są od wielu dostawców do 
jednego odbiorcy, aby optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową auta.



W ramach współpracy z klientami chcemy jak 
najlepiej odpowiadać na ich potrzeby. Jednym 
z naszych celów w tym obszarze jest strategiczne 
planowanie załadunku i transportu produktów do 
klienta, aby proces ten był optymalny. Już na etapie 

37 | Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 38

planowania transportu uwzględniamy kluczowe 
aspekty, takie jak terminowość, wykorzystanie 
przestrzeni ładunkowej, maksymalna redukcja 
kosztów oraz optymalna wielkość zapasów. 

2.5 Dobrze zaplanowany 
łańcuch dostaw

Opracowywane analizy pozwalają na ułożenie 
efektywnego tygodniowego planu transportowego 
z równoczesnym uwzględnieniem specyficznych 
wymagań naszych klientów oraz poszczególnych 
dysponentów części zakupowych. Komunikacja 
i współpraca na każdym etapie łańcucha dostaw 
pozwalają na dostarczanie usług i produktów na 
najwyższym poziomie, a przede wszystkim zgodnie 
z oczekiwaniami naszych klientów.

OPTYMALIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW

TRANSPORT DEDYKOWANY TRANSPORT DEDYKOWANY MILK-RUN* KONSOLIDACJA

+ EWENTUALNE DOŁADUNKI Z RYNKU

O
P

TY
M

A
LI

ZA
C

JA

*Milk-Run jest przejawem zaopatrzenia bezpośredniego i określa trasę, w której produkty transportowane są od wielu dostawców do 
jednego odbiorcy, aby optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową auta.



Na funkcjonowanie firmy SITECH Sp. z o.o. na 
najwyższym poziomie wpływają relacje z dostawcami.

W naszej działalności dbamy o najwyższe standardy 
i tego samego oczekujemy od naszych dostawców. 
Dostawcy, którzy chcą podjąć współpracę
z SITECH Sp. z o.o., są informowani o konieczności 
przestrzegania wymagań w obszarze praw 
pracowniczych, takich jak:                                                                                                                                                                                   

2.6 Relacje z dostawcami

40

Stale poszerzamy portfolio dostawców. Coraz większy 
potencjał wykazują firmy lokalne, które stały się 
równorzędnymi graczami dla konkurentów z Niemiec 
czy innych krajów Europy Zachodniej. Stawiają one 
na jakość i innowacyjność, a przede wszystkim 
wykazują dużą chęć współpracy oraz elastyczność w 
dostosowywaniu się do specyficznych wymagań 
klientów. 

W ramach współpracy z dostawcami realizujemy 
projekt Local Sourcing. Jego celem jest zwiększenie 
obrotów oraz liczby lokalnych dostawców. Jest to 
długotrwały proces, który wymaga przygotowania 
nowych kontrahentów do udziału w przetargu, a w 
dalszej perspektywie do realizacji seryjnych dostaw. 
Współpraca z lokalnymi dostawcami jest dla nas 
bardzo istotna. Pozwala nam optymalizować koszty 
materiałowe, obniżać koszty transportu. Ma to 
również swój wymiar ekologiczny, ponieważ skracają 
się drogi transportowe, co pozytywnie oddziałuje na 
środowisko naturalne. Z dumą możemy stwierdzić, że 
nasze starania o zawiązanie współpracy z lokalnymi 
dostawcami dały już efekty w postaci podpisanych 
umów.

W 2015 roku towary i usługi zostały zlecone w około 
75% lokalnym dostawcom.  Natomiast obrót lokalnych 
dostawców materiału produkcyjnego stanowił 48% 
obrotu wszystkich dostawców.

W 2015 roku ponad 52% naszych wydatków na usługi 
zostało przeznaczonych na współpracę z lokalnymi, 
krajowymi dostawcami. 

Istotne umowy z dostawcami powyżej 20 tys. euro 
uwzględniają zapisy dotyczące przestrzegania praw 
człowieka i zostały sprawdzone pod kątem zgodności 
z prawami człowieka. 

Organizujemy też cieszący się dużym 
zainteresowaniem Dzień Dostawców – coroczne 
spotkanie informacyjne połączone ze zwiedzaniem 
fabryki. Podczas spotkania przedstawiciele firm mają 
możliwość zapoznania się z naszymi wymaganiami.
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Pracownicy SITECH Sp. z o.o. stanowią najcenniejszy 
kapitał przedsiębiorstwa. Dzięki ich zaangażowaniu 
oraz kompetencjom firma z sukcesem realizuje cele 
strategiczne oraz stabilnie się rozwija. 
SITECH Sp. z o.o. to organizacja ekspercka, gdzie 
blisko dwa tysiące doskonale przygotowanych do 
wykonywania swoich zadań pracowników konstruuje 
i produkuje metalowe stelaże siedzisk oraz gotowe 
fotele. Jesteśmy atrakcyjnym miejscem pracy, które 
zapewnia stabilne zatrudnienie oraz ciągły rozwój.

3.1 Pracownicy najcenniejszym 
kapitałem

W ramach tych obszarów realizujemy 
działania mające na celu wspieranie biznesu 
oraz najważniejszych klientów, jakimi są 
pracownicy.

Podejmujemy aktywne poszukiwania 
najlepszych pracowników wewnątrz i na 
zewnątrz naszej organizacji. We współpracy 
ze szkołami i uczelniami kształcimy 
zawodowo młodocianych pracowników oraz 
studentów. Realizujemy liczne staże dla 
studentów i absolwentów. W 2015 roku staże 
i praktyki odbyło u nas blisko 50 studentów 
i absolwentów. Nasze programy umożliwiają 
zdobycie cennych umiejętności i pogłębienie 
wiedzy zdobytej w szkole, a także dają realną 
możliwość uzyskania pracy i rozwoju kariery 
zawodowej bezpośrednio po odbytym stażu 
czy praktykach. 

Obecnie w SITECH Sp. z o.o. jest 
zatrudnionych 1919 pracowników, z czego 
413 osób (22%) stanowią kobiety. Oferujemy 
stabilne zatrudnienie – zdecydowana 
większość naszych pracowników jest 
zatrudnionych na umowach o pracę.

W SITECH Sp. z o.o. zarządzamy pracownikami 
zgodnie z przyjętą w 2013 r. Polityką personalną, 
która opiera się na koncernowym modelu zarządzania 
personelem i obejmuje cztery kluczowe obszary:

• Najlepszy pracodawca
• Najlepsi pracownicy
• Najlepsze wyniki
• Sukces

Liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy 
o pracę, regionu oraz płci. 
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Ze względu 
na usytuowanie 
naszych zakładów, 
blisko 95% naszych 
pracowników 
zamieszkuje 
woj. dolnośląskie. 94,44%
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Jesteśmy organizacją otwartą na różnorodność – 
każdy pracownik jest dla nas tak samo ważny. 
W codziennej pracy dbamy o zróżnicowanie 
i respektujemy siebie nawzajem. Współpraca jest 
jedną z podstawowych zasad obowiązujących
w SITECH Sp. z o.o.. Uważamy, że zespoły 
zróżnicowane pod kątem płci, wieku oraz innych cech 
umożliwiają szerokie, systemowe i wieloaspektowe 
myślenie oraz są źródłem innowacji, które wdrażamy 
na co dzień.

Wszystkim pracownikom niezależnie od płci, wieku 
oraz innych cech oferujemy takie same warunki płacy 
i pracy. Ponadto nasze działania są dostosowane do 
wszystkich pracowników oraz do ich indywidualnych 
potrzeb. Ze względu na specyfikę pracy w naszych 
zakładach produkcyjnych, mężczyźni stanowią ponad 
78% załogi. Największą grupę stanowią mężczyźni
w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat. 

3.2 Różnorodność w miejscu pracy

Wszyscy nasi pracownicy to mieszkańcy najbliższych 
okolic naszej firmy. Przeważającą większość 
zatrudnionych stanowią osoby narodowości polskiej. 
Jesteśmy jednak otwarci na osoby innych 
narodowości – w 2015 roku wśród naszej załogi 
zatrudniony był jeden obcokrajowiec.

Wiemy, że różnorodna grupa ludzi to korzyść dla firmy 
i dla samych pracowników. Cenimy doświadczonych 
pracowników, ich wiedzę i nabyte przez lata 
umiejętności praktyczne. Doceniamy ich poprzez 
powierzanie roli mentorów dla młodszych 
pracowników – studentów, stażystów. Wiemy, że taka 
międzypokoleniowa współpraca jest korzystna dla 
obu stron i buduje pozytywne relacje w zespole, 
zwiększa zaangażowanie pracowników i wpływa na 
zadowolenie z pracy.

Liczba pracowników w podziale na płeć i wiek 

Skład kadry pracowniczej w podziale na 
kategorie zatrudnienia, wiek i płeć
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Wszyscy dyrektorzy zarządzający SITECH Sp. z o.o. 
są mężczyznami w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat.

Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik
retencji po urlopie rodzicielskim

Dokładamy wszelkich starań, aby 
nasi pracownicy mieli ułatwiony 
powrót do pracy po urlopach 
rodzicielskich. Zależy nam, aby 
każdy rodzic pracujący w naszej 
firmie czuł się dobrze i był spokojny 
o swoje zatrudnienie.

Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik 
retencji po urlopie rodzicielskim 
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97%

100%

60%

100%

W 2015 r. jeden mężczyzna skorzystał 
z 7-dniowego urlopu rodzicielskiego 
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Wszyscy dyrektorzy zarządzający SITECH Sp. z o.o. 
są mężczyznami w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat.

Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik
retencji po urlopie rodzicielskim

Dokładamy wszelkich starań, aby 
nasi pracownicy mieli ułatwiony 
powrót do pracy po urlopach 
rodzicielskich. Zależy nam, aby 
każdy rodzic pracujący w naszej 
firmie czuł się dobrze i był spokojny 
o swoje zatrudnienie.

Odsetek powrotów do pracy i wskaźnik 
retencji po urlopie rodzicielskim 

Odsetek 
powrotów 

do pracy

Polkowice Głogów

Wskaźnik 
retencji 

po urlopie 
rodzicielskim

97%

100%

60%

100%

W 2015 r. jeden mężczyzna skorzystał 
z 7-dniowego urlopu rodzicielskiego 
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Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dla nas i dla 
naszych pracowników priorytetem. Każdego dnia 
w naszych zakładach czuwamy nad sprawnym 
i bezpiecznym procesem produkcji. Najważniejszym 
dokumentem w tym obszarze jest Polityka BHP, 
wdrożona w 2014 roku. Mówi ona wprost, że zdrowie 
i bezpieczeństwo pracowników stanowią wartość 
nadrzędną w działaniu firmy. Polityka ta zakłada 
przede wszystkim stałe identyfikowanie możliwych 
zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników w procesie 
produkcji, eliminowanie wykrytych zagrożeń i stałą 

3.3 Dbamy o zdrowie 
i bezpieczeństwo

kontrolę. Wspomniany dokument stanowi także 
zobowiązanie firmy do nieustającego minimalizowania 
ryzyka wypadków przy pracy. W celu 
efektywniejszego zarządzania bezpieczeństwem, 
w 2015 roku został wprowadzony system BS OHSAS 
18001. Polityka naszego przedsiębiorstwa względem 
bezpieczeństwa przynosi wymierne efekty. W całym 
2015 roku w SITECH Sp. z o.o. miało miejsce zaledwie 
35 wypadków, z których każdy został zakwalifikowany 
jako lekki.

3.4 Dialog z pracownikami 
podstawą budowania długotrwałych relacji

Podstawą każdej współpracy jest dialog i otwarta 
komunikacja. Budowanie relacji między przełożonymi 
i pracownikami jest podstawą kultury naszej 
organizacji. Takie podejście, wspierane przez 
nastawienie na pracę zespołową, współpracę i udział 
w decydowaniu o firmie, pozwala na długotrwały 
rozwój SITECH Sp. z o.o., przy jednoczesnym 
tworzeniu angażującego i otwartego miejsca dla 
pracowników.

Chętnie korzystamy z pomysłów naszych 
pracowników. Wiemy, że dzięki ich wiedzy i 
doświadczeniu możemy rozwijać naszą firmę. 
Zachęcamy kadrę pracowniczą do współpracy, 
m.in. poprzez Ideenmanagement, czyli 
program promujący zgłaszanie pomysłów na 
usprawnienia racjonalizatorskie, z których 
najlepsze są następnie wdrażane w zakładach. 

Rok 2015 był rekordowy pod względem liczby 
wniosków racjonalizatorskich – otrzymaliśmy 
aż 1880 zgłoszeń. 1 października weszło w 
życie nowe Porozumienie zakładowe, 
upraszczające przepływ wniosków. 
Uruchomiliśmy ponadto nową bazę danych.

IDEENMANAGEMENT 
(zarządzanie pomysłami) 
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6
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50
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mężczyznkobiet łącznie

35
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18,2

424

12,1

424

194,5 

Liczba wypadków lekkich przy pracy

Suma wszystkich wypadków

Wskaźnik częstotliwości wypadków 
(Injury rate – IR)

Liczba dni niezdolności do pracy 
na skutek wypadków i urazów przy pracy

Wskaźnik ciężkości wypadków

Liczba dni nieobecności w pracy (łącznie 
z absencją chorobową)

Wskaźnik absencji (Absentee rate - AR)

Liczba wypadków związanych z pracą, wskaźnik częstotliwości
oraz ciężkości wypadków, a także wskaźnik absencji 
związanych z pracą, w podziale na płeć 

Angażujemy pracowników do współpracy przy 
tworzeniu bezpiecznego miejsca pracy. Zachęcamy 
ich do stałego monitorowania swoich stanowisk, aby 
można było jak najszybciej wykryć ewentualne 
zagrożenia. Przykładem takich działań jest akcja 
„Łowca incydentów”, mająca na celu eliminowanie 
zagrożeń ze sfery BHP.

Podejmujemy także szereg działań związanych 
z ochroną zdrowia naszych pracowników i promocją 
zdrowego stylu życia. Otworzyliśmy Ambulatorium, 
które nie tylko świadczy całodobową opiekę 
medyczną, ale również organizuje akcje 
profilaktyczne, w ramach których pracownicy mogą 
wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne. Od 
2015 roku zapewniamy załodze konsultacje 

fizjoterapeutyczne, mające na celu diagnostykę wad 
postawy ciała oraz zapobieganie schorzeniom układu 
ruchu. 

W 2015 roku zostały przygotowane założenia 
kampanii „SITECH dla zdrowia”, która jest
realizowana w roku 2016. W jej ramach zostanie 
przeprowadzonych szereg akcji profilaktycznych dla 
naszych pracowników, np. w zakresie profilaktyki 
chorób nowotworowych. Pracownicy korzystają
z badań oraz konsultacji z lekarzami specjalistami. 
Promocja profilaktyki wśród pracowników jest dla nas 
bardzo ważna. Zatrudnieni w SITECH Sp. z o.o. mają 
możliwość poddać się m.in. badaniom markerowym 
raka płuc podczas badań okresowych.
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Zależy nam na wzmacnianiu kultury 
współdecydowania i konsultacji z partnerami 
społecznymi. Na mocy porozumienia z Rabenau 
z 2009 roku i Karty Stosunków Pracy Koncernu 
Volkswagen zostały powołane komisje, które 
podejmują decyzje w poszczególnych sferach 
związanych z pracownikami i miejscem pracy. Są to 
m.in. Komisja ds. personalnych, Komisja ds. BHP, 
Komisja ds. gospodarczych, Komisja ds. planowania 
oraz Komisja ds. racjonalizatorskich. 

W firmie funkcjonują także dwie organizacje 
związkowe, które troszczą się o interesy 
pracowników. Do organizacji związkowych należy 
65%  pracowników. 

Jesteśmy blisko pracowników, dlatego komunikację 
opieramy na kontaktach bezpośrednich.

Ważne zmiany organizacyjne komunikujemy podczas 
kwartalnych spotkań z kadrą pracowniczą, w których 
uczestniczą pracodawca i partnerzy społeczni. 

Istotne zmiany są komunikowane załodze już w fazie 
rozpoczęcia projektu, a następnie na poszczególnych 
jego etapach. Jeżeli są to zmiany dotyczące 
wszystkich pracowników, to komunikowane są one 
z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

W naszych zakładach pracownicy mają bezpośredni 
kontakt ze swoim przełożonym, a podczas spotkań 
przekazują sobie istotne informacje mające wpływ na 
codzienną pracę. Dodatkowo w firmie istnieje dział 
Kierowanie i współpraca, odpowiedzialny m.in. za 
przepływ informacji przez poszczególne kanały 
komunikacji. Korzystamy także z licznych narzędzi 
komunikacji z pracownikami, m.in. wykorzystujemy 
nowoczesny intranet oraz informacje w TV, mailing. 
Co więcej, w celu podnoszenia świadomości oraz 
przekazywania wiedzy publikujemy artykuły 
specjalistyczne w magazynie „Stelaż”. Prowadzimy 
również kampanie informacyjno-uświadamiające 
dotyczące wdrażanych projektów oraz zmian 
w organizacji.

Praca zespołowa w SITECH Sp. z o.o. polega na 
kooperacji, wzajemnej pomocy, ale przede wszystkim 
wymaga współodpowiedzialności za efekty pracy 
całego zespołu. Dzięki takiemu systemowi 
pracownicy mają możliwość wykorzystania swojej 

wiedzy i doświadczenia w codziennej pracy. 
Dodatkowo, cele zespołów są powiązane ze 
strategią przedsiębiorstwa.

Wśród korzyści z wprowadzenia pracy 
zespołowej można wymienić m.in. transfer 
wiedzy pomiędzy pracownikami, osiąganie 
lepszych wyników dzięki większej skuteczności 
działania, współdecydowanie, możliwość 
wspólnego wypracowywania rozwiązań oraz 
transparentną komunikację. Pracownicy 
wymieniają się informacjami na temat 
aktualnego przebiegu pracy w trakcie spotkań 
zespołu z bezpośrednim przełożonym.

Pracownicy produkcyjni mają do dyspozycji 
narzędzia pracy zespołowej w postaci Tablicy 
Zespołu oraz Tablicy Sterowania Procesem. 
Służą one zbieraniu danych dotyczących 
procesu w jednym miejscu.  

3.5 Zapewniamy miejsce 
do pracy i rozwoju
Rozwój kompetencji zawodowych pracowników to 
jeden z kluczowych celów określonych w Polityce 
personalnej. Zaangażowana i wykwalifikowana kadra 
gwarantuje efektywność przedsiębiorstwa oraz jest 
wzorem i nauczycielem dla innych pracowników. 
Rozwój kompetencji pracowników silnie wpływa na 
satysfakcję z pracy i stanowi ważny czynnik 
motywacyjny. W 2015 roku przeszkoliliśmy blisko 850 
pracowników. We wspomnianym okresie na rozwój 
naszej kadry przeznaczyliśmy ponad 1,62 mln zł. 

Dla każdego pracownika opracowywany jest 
indywidualny plan rozwoju, w którym ujęte są 
szkolenia, seminaria czy konferencje – udział w nich 

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom 
jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej 
w podziale na płeć 

stanowi także część corocznej oceny pracownika. Za 
planowanie rozwoju pracownika odpowiedzialny jest 
przełożony, który na bazie matrycy kompetencji 
definiuje luki kompetencyjne, a następnie określa 
działania, które te luki wyeliminują. Podczas 
planowania rozwoju przełożony określa również 
ścieżkę rozwoju pracownika w perspektywie 3 lat. 
Raz na kwartał przełożeni dokonują przeglądu 
i aktualizacji planów. Monitorowanie wskaźników 
w tym obszarze pozwala na sprawne zarządzanie 
kompetencjami oraz planami rozwoju pracowników, 
aby jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby 
i oczekiwania.

Na terenie firmy znajduje się także Centrum 
Szkoleniowe, w którym trenerzy wewnętrzni szkolą 
z zakresu Lean Manufacturing, 5S czy ergonomii. 
Dbamy o edukację poprzez cykl biuletynów „Czy 
wiesz, że…”, w którym publikujemy informacje 
i ciekawostki m.in. z zakresu odpowiedzialności 

społecznej oraz ochrony środowiska. Co roku 
wydajemy także informatory środowiskowe, 
zachęcające do ekologicznego działania w pracy 
i życiu prywatnym.

DOBRA PRAKTYKA

Liczba pracowników podlegających regularnej 
ocenie w podziale na kategorie zatrudnienia

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych

Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze

Łączna liczba pracowników podlegających ocenom

Odsetek pracowników podlegających ocenom 
w podziale na kategorie zatrudnienia [%]

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych

Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze

Odsetek pracowników podlegających ocenom

10

337

346

mężczyznkobiet łącznie

28

1 280

1 310

38

1 617

1 656

rok 2015

90%

93%

100%

98%

98%

97%

Ocenie podlegają pracownicy, którzy przepracowali w SITECH minimum 6 miesięcy.
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Dodatkowo, cele zespołów są powiązane ze 
strategią przedsiębiorstwa.

Wśród korzyści z wprowadzenia pracy 
zespołowej można wymienić m.in. transfer 
wiedzy pomiędzy pracownikami, osiąganie 
lepszych wyników dzięki większej skuteczności 
działania, współdecydowanie, możliwość 
wspólnego wypracowywania rozwiązań oraz 
transparentną komunikację. Pracownicy 
wymieniają się informacjami na temat 
aktualnego przebiegu pracy w trakcie spotkań 
zespołu z bezpośrednim przełożonym.

Pracownicy produkcyjni mają do dyspozycji 
narzędzia pracy zespołowej w postaci Tablicy 
Zespołu oraz Tablicy Sterowania Procesem. 
Służą one zbieraniu danych dotyczących 
procesu w jednym miejscu.  

3.5 Zapewniamy miejsce 
do pracy i rozwoju
Rozwój kompetencji zawodowych pracowników to 
jeden z kluczowych celów określonych w Polityce 
personalnej. Zaangażowana i wykwalifikowana kadra 
gwarantuje efektywność przedsiębiorstwa oraz jest 
wzorem i nauczycielem dla innych pracowników. 
Rozwój kompetencji pracowników silnie wpływa na 
satysfakcję z pracy i stanowi ważny czynnik 
motywacyjny. W 2015 roku przeszkoliliśmy blisko 850 
pracowników. We wspomnianym okresie na rozwój 
naszej kadry przeznaczyliśmy ponad 1,62 mln zł. 

Dla każdego pracownika opracowywany jest 
indywidualny plan rozwoju, w którym ujęte są 
szkolenia, seminaria czy konferencje – udział w nich 

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom 
jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej 
w podziale na płeć 

stanowi także część corocznej oceny pracownika. Za 
planowanie rozwoju pracownika odpowiedzialny jest 
przełożony, który na bazie matrycy kompetencji 
definiuje luki kompetencyjne, a następnie określa 
działania, które te luki wyeliminują. Podczas 
planowania rozwoju przełożony określa również 
ścieżkę rozwoju pracownika w perspektywie 3 lat. 
Raz na kwartał przełożeni dokonują przeglądu 
i aktualizacji planów. Monitorowanie wskaźników 
w tym obszarze pozwala na sprawne zarządzanie 
kompetencjami oraz planami rozwoju pracowników, 
aby jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby 
i oczekiwania.

Na terenie firmy znajduje się także Centrum 
Szkoleniowe, w którym trenerzy wewnętrzni szkolą 
z zakresu Lean Manufacturing, 5S czy ergonomii. 
Dbamy o edukację poprzez cykl biuletynów „Czy 
wiesz, że…”, w którym publikujemy informacje 
i ciekawostki m.in. z zakresu odpowiedzialności 

społecznej oraz ochrony środowiska. Co roku 
wydajemy także informatory środowiskowe, 
zachęcające do ekologicznego działania w pracy 
i życiu prywatnym.

DOBRA PRAKTYKA

Liczba pracowników podlegających regularnej 
ocenie w podziale na kategorie zatrudnienia

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych

Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze

Łączna liczba pracowników podlegających ocenom

Odsetek pracowników podlegających ocenom 
w podziale na kategorie zatrudnienia [%]

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych i wyższych

Pracownicy na stanowiskach niższych niż kierownicze

Odsetek pracowników podlegających ocenom

10

337

346

mężczyznkobiet łącznie

28

1 280

1 310

38

1 617

1 656

rok 2015

90%

93%

100%

98%

98%

97%

Ocenie podlegają pracownicy, którzy przepracowali w SITECH minimum 6 miesięcy.
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Aby jeszcze lepiej poznać i zrozumieć naszą kadrę, 
regularnie realizujemy badania satysfakcji z pracy. 
Barometr Nastrojów w SITECH Sp. z o.o., który został 
po raz pierwszy przeprowadzony w 2010 roku 
w Polkowicach, ma na celu zarówno poznanie opinii 
pracowników, jak również uzyskanie informacji 
zwrotnej dotyczącej obszarów do poprawy. 

Barometr jest badaniem kilkuetapowym, a na każdym 
etapie odbywają się spotkania omawiające kluczowe 
informacje. Spotkania te są prowadzone przez 
przełożonych przy udziale pracownika działu 
personalnego. Podczas spotkania przedstawiane są 
kolejne etapy badania, a pracownicy mają okazję do 
rozmowy i wymiany poglądów na temat Barometru 
Nastrojów.

Wyniki Barometru są każdorazowo udostępniane w 
Centrum Informacji, znajdującym się w każdej hali 
produkcyjnej. Przekazywane są tam także informacje 
dotyczące statusu realizacji działań zgłaszanych 
przez pracowników w badaniu. Dzięki standaryzacji 
spotkań mamy pewność, że wszyscy pracownicy 
SITECH Sp. z o.o. otrzymują taki sam zakres informacji 
o Barometrze Nastrojów. 

Od 2010 roku odnotowujemy stały wzrost indeksu 
zadowolenia wśród pracowników – w 2015 roku 
osiągnęliśmy wynik 80,2 punktów.

3.6 Satysfakcja 
i zaangażowanie

Niezwykle ważnym elementem satysfakcji z pracy 
jest wysokość pensji. Chcemy, aby nasi pracownicy 
byli doceniani za swój wysiłek, kompetencje 
i doświadczenie. Możemy się pochwalić pensjami 
średnio do kilkadziesiąt procent wyższymi od 
średniego wynagrodzenia w województwie. 

Stosunek średniego wynagrodzenia na poszczególnych 
stanowiskach w podziale na płeć w odniesieniu do średniej 
płacy w województwie 

Różnica wynagrodzenia między zakładami 
w Polkowicach i Głogowie wynika m.in.
z uwarunkowań lokalnych oraz z cyklu życia zakładu. 
SITECH Sp. z o.o. w Polkowicach to zakład z blisko 17-
letnim stażem, Oddział Głogów – 5-letnim, a Oddział 
Września – rocznym. Duży wpływ na zróżnicowanie 

wynagrodzenia ma także złożoność prac 
wykonywanych w zakładach: w Głogowie 
wykonywane są proste czynności – ok. 90% załogi 
zajmuje stanowiska zwartościowane w najniższych 
grupach taryfikatora kwalifikacyjnego (50% – gr. 1, 
40% gr. 2 i 3).
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Aby jeszcze lepiej poznać i zrozumieć naszą kadrę, 
regularnie realizujemy badania satysfakcji z pracy. 
Barometr Nastrojów w SITECH Sp. z o.o., który został 
po raz pierwszy przeprowadzony w 2010 roku 
w Polkowicach, ma na celu zarówno poznanie opinii 
pracowników, jak również uzyskanie informacji 
zwrotnej dotyczącej obszarów do poprawy. 

Barometr jest badaniem kilkuetapowym, a na każdym 
etapie odbywają się spotkania omawiające kluczowe 
informacje. Spotkania te są prowadzone przez 
przełożonych przy udziale pracownika działu 
personalnego. Podczas spotkania przedstawiane są 
kolejne etapy badania, a pracownicy mają okazję do 
rozmowy i wymiany poglądów na temat Barometru 
Nastrojów.

Wyniki Barometru są każdorazowo udostępniane w 
Centrum Informacji, znajdującym się w każdej hali 
produkcyjnej. Przekazywane są tam także informacje 
dotyczące statusu realizacji działań zgłaszanych 
przez pracowników w badaniu. Dzięki standaryzacji 
spotkań mamy pewność, że wszyscy pracownicy 
SITECH Sp. z o.o. otrzymują taki sam zakres informacji 
o Barometrze Nastrojów. 

Od 2010 roku odnotowujemy stały wzrost indeksu 
zadowolenia wśród pracowników – w 2015 roku 
osiągnęliśmy wynik 80,2 punktów.

3.6 Satysfakcja 
i zaangażowanie

Niezwykle ważnym elementem satysfakcji z pracy 
jest wysokość pensji. Chcemy, aby nasi pracownicy 
byli doceniani za swój wysiłek, kompetencje 
i doświadczenie. Możemy się pochwalić pensjami 
średnio do kilkadziesiąt procent wyższymi od 
średniego wynagrodzenia w województwie. 

Stosunek średniego wynagrodzenia na poszczególnych 
stanowiskach w podziale na płeć w odniesieniu do średniej 
płacy w województwie 

Różnica wynagrodzenia między zakładami 
w Polkowicach i Głogowie wynika m.in.
z uwarunkowań lokalnych oraz z cyklu życia zakładu. 
SITECH Sp. z o.o. w Polkowicach to zakład z blisko 17-
letnim stażem, Oddział Głogów – 5-letnim, a Oddział 
Września – rocznym. Duży wpływ na zróżnicowanie 

wynagrodzenia ma także złożoność prac 
wykonywanych w zakładach: w Głogowie 
wykonywane są proste czynności – ok. 90% załogi 
zajmuje stanowiska zwartościowane w najniższych 
grupach taryfikatora kwalifikacyjnego (50% – gr. 1, 
40% gr. 2 i 3).
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Wyższe średnie wynagrodzenia mężczyzn wynikają 
ze specyfiki pracy na niektórych stanowiskach 
produkcyjnych (spawacz, ślusarz, wykwalifikowany 
operator urządzeń produkcyjnych itd.). Stanowiska te 
powierza się głównie mężczyznom, z uwagi na to, że 
wymagają dużej siły fizycznej i wytrzymałości, a są 
one zwartościowane w wyższej grupie taryfikatora. 
Natomiast w przypadku stanowisk zajmowanych w 
równym stopniu przez pracowników obu płci średnie 
wynagrodzenia są porównywalne.

Stosunek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
wypłacanego kobiet do mężczyzn w podziale na kategorie 
zatrudnienia oraz lokalizacje 

W ramach korzyści pozafinansowych nasi pracownicy 
mają możliwość korzystania z prywatnej opieki 
medycznej, grupowego ubezpieczenia 
pracowniczego, pracowniczych programów 
emerytalnych, funduszu społecznego oraz kasy 
zapomogowo-pożyczkowej.

Ponadto, pracownicy codziennie korzystają 
z zakładowej kantyny, w której obiady są 
dofinansowane przez pracodawcę. Dodatkowo, raz 
w roku organizowany jest festyn dla pracowników 
i ich rodzin .

94%

93%

GłogówPolkowice Września

Stosunek średniego wynagrodzenia zasadniczego 
kobiet do mężczyzn

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych 
i wyższych

Pracownicy na stanowiskach niższych 
niż kierownicze

Stosunek średniego wynagrodzenia wypłacanego 
kobiet do mężczyzn

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych 
i wyższych

Pracownicy na stanowiskach niższych 
niż kierownicze

-

93%

-

93%

94%

96%

-

89%

-

117%

Nasi pracownicy poza 
pensją zasadniczą mają 
możliwość uzyskania 
dodatkowych świadczeń 
finansowych, 
np. w postaci premii 
rocznej, premii 
za wyniki czy premii 
zespołowej, a także 
premii z okazji świąt czy 
w formie dodatku 
szkolnego dla dzieci.

Nagroda jubileuszowa

Dodatek szkolny

Premia roczna

Premia świąteczna

Świadczenie urlopowe

Premia zespołowa

PPE - III Filar

Premia za obecność

Premia za wyniki

Płaca zasadnicza
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Jesteśmy odpowiedzialnym przedsiębiorstwem, 
dlatego dążymy do tego, aby nasze oddziaływanie na 
środowisko naturalne było możliwie najmniejsze. 
Zależy nam na tym, aby produkować zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju. Polityka zarządzania 
środowiskiem jest zawarta w strategii
SITECH Sp. z o.o.. Zakłada ona: 

• racjonalne gospodarowanie zasobami, zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju,

• prowadzenie aktywnej edukacji proekologicznej,

4.1 Polityka i systemy zarządzania
• monitorowanie efektywności działań poprzez 

realizację celów środowiskowych.

Kompleksowo zarządzamy naszym wpływem na 
środowisko – wdrażamy najnowsze normy i standardy 
zarządzania, inwestujemy w nowe, przyjazne 
środowisku technologie, promujemy ekologiczne 
zachowania wśród pracowników. Naszym głównym 
celem jest bycie dobrym sąsiadem dla interesariuszy, 
w tym także dla środowiska naturalnego.

W naszych zakładach wdrożyliśmy System 
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, co wyróżnia 
nas spośród innych firm. 

Otrzymaliśmy również pozwolenia na korzystanie 
ze środowiska, w tym:
• pozwolenie zintegrowane na prowadzenie 

instalacji do powierzchniowej obróbki metali 
w lakierni (obejmuje m.in. wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza, gospodarkę wodno-
ściekową, gospodarkę odpadami, emisje hałasu 
do środowiska),

• pozwolenie sektorowe na wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza z instalacji SITECH Sp. z o.o.,

• pozwolenie sektorowe na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
powstających na terenie zakładu 
SITECH Sp. z o.o.,

• pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

• pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych z Centrum Logistyki 
wraz z infrastrukturą techniczną zasilającą je 
w media,

• pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 
ścieków deszczowych z terenu fabryki silników 
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. oraz z terenu 
SITECH Sp. z o.o.

Stale inwestujemy w ograniczanie wpływu naszych 
zakładów na środowisko. Wśród wydatków na 
środowisko, poza bieżącymi kosztami związanymi 
z korzystaniem ze środowiska, można wymienić m.in. 
opłaty środowiskowe, koszty związane z eksploatacją 
urządzeń zabezpieczających przed emisją do 
środowiska, koszty utylizacji odpadów oraz 
ewentualnych zmian w procesach produkcyjnych.
Nasze podejście do zarządzania środowiskowego 
zakłada wydatki m.in. na szkolenia pracowników w 
celu podniesienia świadomości ekologicznej oraz na 
wdrażanie innowacyjnych pomysłów, których efektem 
będzie zmniejszenie wpływu firmy na środowisko 
naturalne.

Wydatki oraz inwestycje na rzecz ochrony środowiska 

CELE ŚRODOWISKOWE NA ROK 2015
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Cel 
strategiczny
Obniżenie
zanieczyszczenia
środowiska o 25%
do roku 2018
w stosunku 
do roku 2010

o 3% zużycia energii1

o 7,5% wytwarzanych 
odpadów2

o 3% zużycia wody3

o 3% emisji CO24

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Utylizacja odpadów

Wydatki na zakup i wykorzystanie pozwoleń na emisję

Badania i pomiary emisji substancji do powietrza, emisji hałasu, jakości wody 
i ścieków, poziomu lustra wody w studniach

Wydatki na działania obniżające emisje do powietrza (na filtry, substancje)

1 533 PLN

32 546 PLN

143 610 PLN

9 240 PLN

76 384 PLN

120 000 PLN

Usługi zewnętrzne dotyczące zarządzania ochroną środowiska (szkolenia)

Nakłady na znaczące inwestycje służące zmniejszaniu wpływu na środowisko

15 014 PLN

630 000 PLN

Rodzaj inwestycji

Rodzaj wydatku

CO2

W roku 2015 w stosunku do roku 2014 
udało nam się zmniejszyć:
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Zależy nam na tym, aby produkować zgodnie z ideą 
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• prowadzenie aktywnej edukacji proekologicznej,
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Wydatki oraz inwestycje na rzecz ochrony środowiska 

CELE ŚRODOWISKOWE NA ROK 2015
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Jesteśmy jedną ze spółek biorących aktywny udział 
w środowiskowym programie koncernu Volkswagen 
– „Think Blue. Factory.”. Jest to strategia, która ma za 
zadanie promować działania i postawy 
proekologiczne w produkcji i w życiu codziennym, 
poprzez tworzenie przyjaznych dla środowiska 
rozwiązań i produktów. Głównym celem programu 
jest świadome działanie na rzecz zrównoważonego 

4.2 „Think Blue. Factory.” 
w SITECH Sp. z o.o.
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Wybrane projekty zrealizowane w ramach 
„Think Blue. Factory.” w SITECH Sp. z o.o.:

rozwoju. „Think Blue. Factory.” to strategia 
wprowadzająca filozofię „Think Blue.” w proces 
produkcyjny, aby nasze fabryki były przyjazne dla 
środowiska. Głównym celem strategii jest 
zmniejszenie do 2018 roku o 25% zużycia energii 
i wody, ilości produkowanych odpadów, emisji CO ,2

a także ilości używanych rozpuszczalników 
w stosunku do danych z roku 2010.

Cel strategiczny
- 25% w roku 2018 
w stosunku do roku 2010
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Odzysk ciepła ze sprężarek
Ogrzany do temperatury 90°C olej z instalacji olejowej sprężarki przepływa przez płytowy wymiennik 
ciepła. Przepływająca w przeciwną stronę przez wymiennik woda zostaje ogrzana do temperatury 
70°C. Tak podgrzaną wodę możemy wykorzystać w kranach, natryskach lub systemach centralnego 
ogrzewania.

Oszczędność CO2

758 ton/rok
CO2

Korzyści:
• Mniejsze zużycie energii elektrycznej
• Darmowe pozyskiwanie energii cieplnej

Oszczędność energii

864 MWh/rok

Oszczędność w zł

172 000 zł/rok

Transport wewnętrzny
Nasz transport wewnętrzny był realizowany przez firmę zewnętrzną, posiadającą własny tabor 
w postaci wózków spalinowych. Zdecydowaliśmy się wykorzystać rozwiązania z innych fabryk 
koncernu i zastąpić je transportem wózkami o napędzie elektrycznym. Wzięliśmy pod uwagę 
wszystkie znaczące aspekty, tj. koszty personalne, energii elektrycznej, amortyzację wózków, naczep 
czy też koszty napraw.

Oszczędność CO2

6,3 ton/rok
CO2

Korzyści:
• Ograniczenie emisji CO2

• Niższe koszty utrzymania taboru

Oszczędność w zł

165 000 zł/rok
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W naszych zakładach stale monitorujemy 
podstawowe wskaźniki środowiskowe, także 
w związku ze wspomnianymi celami zapisanymi 
w strategii „Think Blue. Factory”.

Monitorujemy zużycie energii elektrycznej przez 
wyprodukowany wolumen. W roku 2016 wdrożyliśmy 
normę ISO 50001, dotyczącą zarządzania energią. 
Przeszliśmy już wstępny audyt pod kątem tej normy. 

4.3 Ograniczamy zużycie 
surowców

Każdego roku dokonujemy szeregu optymalizacji
i usprawnień pod kątem zmniejszenia zużycia energii. 
W każdym zakładzie funkcjonuje zespół 
energetyczny, który swoimi działaniami przyczynia się 
do zwiększenia efektywności energetycznej. 
Wszystkie informacje dotyczące zużycia energii 
raportowane są co kwartał do centrali koncernu 
Volkswagen w Wolfsburgu.
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Całkowite zużycie energii w organizacji 

Zarządzamy zużyciem wody, wykorzystywanej 
zarówno do procesów technologicznych, jak i na 
potrzeby socjalne. Woda używana podczas 
lakierowania elementów metalowych jest 
demineralizowana w stacji uzdatniania. Ścieki 
z procesów produkcyjnych są z kolei wykorzystywane 
do mycia hal produkcyjnych.

W SITECH Sp. z o.o. prowadzimy monitoring jakości 
ścieków wprowadzanych do kanalizacji i wód 
powierzchniowych. Ścieki przemysłowe z instalacji 
trafiają bezpośrednio do chemicznej oczyszczalni, 
gdzie są poddawane procesom neutralizacji. 

Całkowity pobór wody 

Efektem ubocznym m.in. procesów spawania 
i zgrzewania jest emisja gazów i pyłów. 
W SITECH Sp. z o.o. za pośrednictwem 
specjalistycznych, akredytowanych laboratoriów 
regularnie monitorujemy wyniki badań 
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Szczególnie ważna jest dla nas kwestia zarządzania 
odpadami. Staramy się stale zmniejszać ilość 
wytwarzanych odpadów, dlatego w działania w tej 
sferze zostali włączeni wszyscy pracownicy firmy. 
Monitorujemy ilości i rodzaje wytworzonych odpadów 
w danym roku kalendarzowym zgodnie z 
wymaganiami prawnymi oraz zasadami panującymi 
w koncernie Volkswagen. Monitoring ilości 
wytworzonych odpadów prowadzimy wewnętrznie 
minimum 2 razy w tygodniu. W tym celu 
wykorzystujemy oprogramowanie, które 
automatycznie prognozuje ilość wytworzonych 
odpadów na podstawie wprowadzanych danych.

Istotnym aspektem zarządzania odpadami jest 
sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 

Chcemy, aby podejmowane przez nas praktyki 
pozwoliły na stałe ograniczanie ilości powstających 
odpadów, szczególnie opakowaniowych. Do tej pory 
udało nam się osiągnąć cel zakładany na 2015 rok, 
czyli zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów 
o 7,5%.

W całej firmie aktywnie pracujemy nad zmniejszaniem 
ilości powstających odpadów. Wprowadziliśmy 
segregację odpadów na terenie całego 
przedsiębiorstwa, efektywnie zarządzamy surowcami 
oraz redukujemy ilość zużywanego papieru, 
wykorzystując m.in. elektroniczny obieg dokumentów

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod 
oczyszczania możemy w 99% wychwycić gazy i pyły 
powstałe w procesach technologicznych. W  sezonie 
zimowym oczyszczone powietrze jest z powrotem 
kierowane na hale produkcyjne i wykorzystywane do 
ogrzewania.

Całkowita masa odpadów według rodzaju 

Zdajemy sobie sprawę, że sąsiedztwo naszych fabryk 
może być uciążliwe pod względem generowanego 
hałasu. W firmie spełniamy wszystkie normy 
dopuszczalnego hałasu zgodnie z pozwoleniem 
zintegrowanym. Potwierdzeniem tego są pozytywne 

wyniki analiz akustycznych. Chociaż działalność 
naszej firmy nie zakłóca życia lokalnej społeczności, 
nieustannie prowadzimy działania mające na celu 
zmniejszenie emisji hałasu do środowiska.

energia 
elektryczna 

ogrzewanie 

 20 000 MWh

8 000 MWh
Suma 28 000 MWh

woda 
z sieci miejskiej

3 50 000 m

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych [t CO ]2

Emisja związana 
z wytwarzaniem 
energii elektrycznej

Emisja związana 
z wytwarzaniem ciepła

17 400

15 600

Suma emisji 
bezpośrednich 33 000 

Recykling 28,8

47,6 Całkowita 
masa 
odpadów 
110,2

Spalanie 

Składowanie na 
składowiskach odpadów

Inne

33,8

33,8

27 177,7

Całkowita 
masa 
odpadów 
22 282,139,1

Masa odpadów 
niebezpiecznych [Mg]

Masa odpadów innych
niż niebezpieczne [Mg]

Metoda postępowania 
z odpadami

39,1

0



W naszych zakładach stale monitorujemy 
podstawowe wskaźniki środowiskowe, także 
w związku ze wspomnianymi celami zapisanymi 
w strategii „Think Blue. Factory”.

Monitorujemy zużycie energii elektrycznej przez 
wyprodukowany wolumen. W roku 2016 wdrożyliśmy 
normę ISO 50001, dotyczącą zarządzania energią. 
Przeszliśmy już wstępny audyt pod kątem tej normy. 

4.3 Ograniczamy zużycie 
surowców

Każdego roku dokonujemy szeregu optymalizacji
i usprawnień pod kątem zmniejszenia zużycia energii. 
W każdym zakładzie funkcjonuje zespół 
energetyczny, który swoimi działaniami przyczynia się 
do zwiększenia efektywności energetycznej. 
Wszystkie informacje dotyczące zużycia energii 
raportowane są co kwartał do centrali koncernu 
Volkswagen w Wolfsburgu.

6463 | Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015

Całkowite zużycie energii w organizacji 

Zarządzamy zużyciem wody, wykorzystywanej 
zarówno do procesów technologicznych, jak i na 
potrzeby socjalne. Woda używana podczas 
lakierowania elementów metalowych jest 
demineralizowana w stacji uzdatniania. Ścieki 
z procesów produkcyjnych są z kolei wykorzystywane 
do mycia hal produkcyjnych.

W SITECH Sp. z o.o. prowadzimy monitoring jakości 
ścieków wprowadzanych do kanalizacji i wód 
powierzchniowych. Ścieki przemysłowe z instalacji 
trafiają bezpośrednio do chemicznej oczyszczalni, 
gdzie są poddawane procesom neutralizacji. 

Całkowity pobór wody 

Efektem ubocznym m.in. procesów spawania 
i zgrzewania jest emisja gazów i pyłów. 
W SITECH Sp. z o.o. za pośrednictwem 
specjalistycznych, akredytowanych laboratoriów 
regularnie monitorujemy wyniki badań 
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Szczególnie ważna jest dla nas kwestia zarządzania 
odpadami. Staramy się stale zmniejszać ilość 
wytwarzanych odpadów, dlatego w działania w tej 
sferze zostali włączeni wszyscy pracownicy firmy. 
Monitorujemy ilości i rodzaje wytworzonych odpadów 
w danym roku kalendarzowym zgodnie z 
wymaganiami prawnymi oraz zasadami panującymi 
w koncernie Volkswagen. Monitoring ilości 
wytworzonych odpadów prowadzimy wewnętrznie 
minimum 2 razy w tygodniu. W tym celu 
wykorzystujemy oprogramowanie, które 
automatycznie prognozuje ilość wytworzonych 
odpadów na podstawie wprowadzanych danych.

Istotnym aspektem zarządzania odpadami jest 
sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 

Chcemy, aby podejmowane przez nas praktyki 
pozwoliły na stałe ograniczanie ilości powstających 
odpadów, szczególnie opakowaniowych. Do tej pory 
udało nam się osiągnąć cel zakładany na 2015 rok, 
czyli zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów 
o 7,5%.

W całej firmie aktywnie pracujemy nad zmniejszaniem 
ilości powstających odpadów. Wprowadziliśmy 
segregację odpadów na terenie całego 
przedsiębiorstwa, efektywnie zarządzamy surowcami 
oraz redukujemy ilość zużywanego papieru, 
wykorzystując m.in. elektroniczny obieg dokumentów

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod 
oczyszczania możemy w 99% wychwycić gazy i pyły 
powstałe w procesach technologicznych. W  sezonie 
zimowym oczyszczone powietrze jest z powrotem 
kierowane na hale produkcyjne i wykorzystywane do 
ogrzewania.

Całkowita masa odpadów według rodzaju 

Zdajemy sobie sprawę, że sąsiedztwo naszych fabryk 
może być uciążliwe pod względem generowanego 
hałasu. W firmie spełniamy wszystkie normy 
dopuszczalnego hałasu zgodnie z pozwoleniem 
zintegrowanym. Potwierdzeniem tego są pozytywne 

wyniki analiz akustycznych. Chociaż działalność 
naszej firmy nie zakłóca życia lokalnej społeczności, 
nieustannie prowadzimy działania mające na celu 
zmniejszenie emisji hałasu do środowiska.

energia 
elektryczna 

ogrzewanie 

 20 000 MWh

8 000 MWh
Suma 28 000 MWh

woda 
z sieci miejskiej

3 50 000 m

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych [t CO ]2

Emisja związana 
z wytwarzaniem 
energii elektrycznej

Emisja związana 
z wytwarzaniem ciepła

17 400

15 600

Suma emisji 
bezpośrednich 33 000 

Recykling 28,8
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33,8

27 177,7

Całkowita 
masa 
odpadów 
22 282,139,1

Masa odpadów 
niebezpiecznych [Mg]

Masa odpadów innych
niż niebezpieczne [Mg]

Metoda postępowania 
z odpadami

39,1

0



Chcemy, aby wszyscy nasi pracownicy byli świadomi, 
jak ważna jest dla nas ochrona środowiska 
naturalnego i postępowanie zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju. Staramy się uświadamiać 
pracowników oraz zaszczepiać w nich chęć 
wspólnego działania na rzecz ekologii. W ramach 
akcji informacyjnej utworzyliśmy dedykowaną 
zakładkę w intranecie, wydajemy broszury, plakaty, 
publikujemy artykuły i ulotki. Co roku wydajemy też 
specjalny informator środowiskowy oraz 
organizujemy Dzień Jakości i Ochrony Środowiska.
Działania proekologiczne prowadzimy też 
w lokalnych społecznościach, w formie specjalnych 
akcji czy programów dla dzieci.

4.4 Edukacja 
i promocja ekologii

Razem z Nadleśnictwem Przemków organizujemy 
akcje sprzątania lasu, sadzimy wspólnie drzewa oraz 
prowadzimy konkursy dla dzieci z okolicznej szkoły. 
W czerwcu zorganizowaliśmy pierwszą edycję 
konkursu wiedzy o ekologii i lesie „Bystrzak 2015”. 
W jego ramach zorganizowaliśmy m.in. bieg 
terenowo-zadaniowy, którego celem było 
poszerzenie wiedzy ekologicznej uczniów klas 
5 i 6 szkół podstawowych w Przemkowie. Chcemy 
zaszczepić potrzebę ochrony środowiska już od 
najmłodszych lat. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta 
dzięki nam przełoży się na zachowania w domach 
i rodzinach.
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Raport Zrównoważonego Rozwoju SITECH Sp. z o.o. 
za 2015 rok to pierwszy raport danych 
pozafinansowych w historii naszej firmy. Jest on 
kolejnym krokiem w realizacji strategii CSR. Jest to 
dla nas nie tylko podsumowanie dotychczas 
podejmowanych działań i praktyk, ale także przegląd 
wyników oraz sposób na wyznaczenie kolejnych 
wyzwań. Wspomniany dokument pozwala nam na 
monitorowanie stopnia osiągania założonych celów, 
ale również stanowi podstawę do dalszej 
optymalizacji i udoskonalania prowadzenia biznesu 
społecznie odpowiedzialnego, dlatego zamierzamy 
wydawać kolejne raporty co dwa lata.  

Chcemy, aby raport w sposób kompleksowy 
pokazywał działania SITECH Sp. z o.o. w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu, a także by 

5.1 Edukacja i promocja ekologii
uwzględniał i odpowiadał oczekiwaniom szerokiego 
grona interesariuszy. W związku z tym w proces 
definiowania istotnych tematów włączyliśmy 
przedstawicieli różnych grup z naszego otoczenia, 
w tym także naszych pracowników. W prace nad 
raportem zaangażowaliśmy specjalnie w tym celu 
utworzoną grupę roboczą składającą się 
z przedstawicieli wszystkich działów.

Tworzenie raportu rozpoczęliśmy od 
przeprowadzenia warsztatów z kadrą menedżerską, 
podczas których została opracowana mapa 
interesariuszy oraz zidentyfikowane zostały aspekty 
istotne dla firmy i jej otoczenia. Do każdego 
zdefiniowanego aspektu zostały przydzielone 
wskaźniki do uwzględnienia w raporcie. 
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Lista istotnych aspektów i zasięg ich oddziaływania 

1. Ocena dostawców pod kątem 
wpływu na społeczeństwo

2. Polityka publiczna

3. Wpływ środowiskowy dostawców

4. Mechanizm rozpatrywania skarg 
środowiskowych

5. Mechanizm zapobiegania 
nadużyciom w sferze wpływu na 
społeczeństwo

6. Surowce materiały

7. Przeciwdziałanie dyskryminacji

8. Komunikacja marketingowa

9. Ocena dostawców pod kątem praw 
człowieka

10. Mechanizm zapobiegania 
nadużyciom w sferze praw 
człowieka

23. Zatrudnienie

24. Równe wynagrodzenie kobiet 
i mężczyzn

25. Praktyki i  procedury związane 
z zamówieniami

26. Pośredni wpływ ekonomiczny

27. Środki bezpieczeństwa

28. Inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska

29. Wolność zrzeszenia i prawo do 
sporów grupowych

30. Oznaczenie produktów i usług

31. Energia/emisje 

32. Zapobieganie korupcji

33. Woda/ścieki i odpady 

34. Różnorodność i równość szans

35. Satysfakcja pracy

11. Mechanizm zapobiegania 
nadużyciom w sferze praktyk 
pracowniczych

12. Społeczności lokalne

13. Wyniki ekonomiczne

14. Zdrowie i bezpieczeństwo

15. BHP

16. Zgodność z regulacjami

17. Zachowanie naruszające swobodę 
konkurencji

18. Komunikacja z pracownikami

19. Obecność na rynku

20. Szkolenia i edukacja

21. Polityka prywatności

22. Relacje między pracownikami 
a kierownictwem
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starań, aby dane w nim prezentowane były pełne, 
wiarygodne i zgodne ze stanem faktycznym. 

Chcemy, aby raport nie tylko stanowił zestawienie 
zdarzeń z roku 2015, ale przede wszystkim, by 
wzmacniał świadomość CSR w naszym otoczeniu, 
także wśród pracowników. Mamy nadzieję, że będzie 
on również narzędziem do komunikacji z naszymi 
interesariuszami. 

Chcemy, żeby raport w sposób kompleksowy, spójny 
i przejrzysty prezentował działania podejmowane 
przez nas w ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Publikacja uwzględnia kluczowe informacje 
o firmie oraz informacje zgodne z wymaganiami 
międzynarodowych standardów raportowania 
pozafinansowego. 

Raport dotyczy całego roku kalendarzowego 
2015  i swym zasięgiem obejmuje działania 
SITECH Sp. z o.o., czyli Zakłady Polkowice, Głogów, 
oraz w przypadku niektórych danych – także Zakład 
we Wrześni.

Raport został opracowany w oparciu o Wytyczne 
Global Reporting Initative w wersji G4, na poziomie 
CORE. Raport nie został poddany weryfikacji przez 
niezależnego audytora, ale dołożyliśmy wszelkich 
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5.2 Tabela wskazująca miejsce
zamieszczenia wskaźników GRI 
w Raporcie
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Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 

Wskaźniki GRI 

G4-1

STRATEGIA I ANALIZA

Oświadczenie kierownictwa najważniejszego szczebla o znaczeniu
zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz jej strategii

G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans

PROFIL ORGANIZACYJNY

Nazwa organizacji

Podstawowe marki, produkty i usługi

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

Liczba krajów, w których działa organizacja

Charakter własności oraz forma prawna

Rynki obsługiwane przez organizację z uwzględnieniem podziału geograficznego, 
obsługiwanych sektorów oraz typów klientówi beneficjentów

Skala organizacji

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia, rodzaj umowy, 
regiony i płeć

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy

Łańcuch dostaw organizacji

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, 
jej struktury, własności lubłańcucha dostaw

Stosowanie przez organizację zasady przezorności

G4-15
Zewnętrzne inicjatywy, karty lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych,
środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których
się stosuje

G4-16 Uczestnictwo w stowarzyszeniach oraz organizacjach krajowych
lub międzynarodowych

PROFIL ORGANIZACYJNY

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC

Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
lub równoważnych dokumentach

Proces definiowania treści raportu

Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu

Zakres i istotność dla każdego ze zidentyfikowanych aspektów
wewnątrz organizacji

Zakres i istotność dla każdego ze zidentyfikowanych aspektów
na zewnątrz organizacji

Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach
oraz przyczyny tych zmian

Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące 
zakresu i granic aspektów

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

Odniesienie
w Raporcie

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
ZAANAGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

Podejście organizacji do angażowania interesariuszy, z uwzględnieniem
częstotliwości angażowania według typu i grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach
zaangażowania oraz odpowiedź organizacji na nie

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 

PARAMETRY RAPORTU

Okres objęty raportowaniem

Data publikacji poprzedniego raportu ( jeśli został opublikowany)

Cykl raportowania (np. roczny, dwuletni)

Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treści

Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w Raporcie

Polityka organizacji oraz bieżące praktyki w zakresie zapewnienia zewnętrznej 
weryfikacji raportu

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

Odniesienie
w Raporcie

str. 6

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Odniesienie
w Raporcie

str. 2

Odniesienie
w Raporcie

str. 2, 12 13

str. 6

str. 30

str. 6

str. 6

str. 6

str. 6

str. 6

str. 44

str. 51

str. 37, 38

str. 10

str. 13

Odniesienie
w Raporcie

str. 11

str. 11

Odniesienie
w Raporcie

str. 69

str. 70

str. 70

str. 70

str. 21

str. 21

str. 22

str. 22

str. 69

str. 70

str. 71 - 74

str. 70

str. 70



5.2 Tabela wskazująca miejsce
zamieszczenia wskaźników GRI 
w Raporcie
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Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 

Wskaźniki GRI 

G4-1

STRATEGIA I ANALIZA

Oświadczenie kierownictwa najważniejszego szczebla o znaczeniu
zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz jej strategii

G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans

PROFIL ORGANIZACYJNY

Nazwa organizacji

Podstawowe marki, produkty i usługi

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

Liczba krajów, w których działa organizacja

Charakter własności oraz forma prawna

Rynki obsługiwane przez organizację z uwzględnieniem podziału geograficznego, 
obsługiwanych sektorów oraz typów klientówi beneficjentów

Skala organizacji

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia, rodzaj umowy, 
regiony i płeć

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy

Łańcuch dostaw organizacji

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, 
jej struktury, własności lubłańcucha dostaw

Stosowanie przez organizację zasady przezorności

G4-15
Zewnętrzne inicjatywy, karty lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych,
środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których
się stosuje

G4-16 Uczestnictwo w stowarzyszeniach oraz organizacjach krajowych
lub międzynarodowych

PROFIL ORGANIZACYJNY

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC

Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
lub równoważnych dokumentach

Proces definiowania treści raportu

Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu

Zakres i istotność dla każdego ze zidentyfikowanych aspektów
wewnątrz organizacji

Zakres i istotność dla każdego ze zidentyfikowanych aspektów
na zewnątrz organizacji

Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach
oraz przyczyny tych zmian

Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące 
zakresu i granic aspektów

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

Odniesienie
w Raporcie

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
ZAANAGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

Podejście organizacji do angażowania interesariuszy, z uwzględnieniem
częstotliwości angażowania według typu i grupy interesariuszy

Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach
zaangażowania oraz odpowiedź organizacji na nie

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 

PARAMETRY RAPORTU

Okres objęty raportowaniem

Data publikacji poprzedniego raportu ( jeśli został opublikowany)

Cykl raportowania (np. roczny, dwuletni)

Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treści

Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w Raporcie

Polityka organizacji oraz bieżące praktyki w zakresie zapewnienia zewnętrznej 
weryfikacji raportu

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

Odniesienie
w Raporcie

str. 6

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Odniesienie
w Raporcie

str. 2

Odniesienie
w Raporcie

str. 2, 12 13

str. 6

str. 30

str. 6

str. 6

str. 6

str. 6

str. 6

str. 44

str. 51

str. 37, 38

str. 10

str. 13

Odniesienie
w Raporcie

str. 11

str. 11

Odniesienie
w Raporcie

str. 69

str. 70

str. 70

str. 70

str. 21

str. 21

str. 22

str. 22

str. 69

str. 70

str. 71 - 74

str. 70

str. 70
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G4-34

SKŁAD I STRUKTURA ZARZĄDU

Struktura organu zarządzającego organizacji wraz z komitetami
odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji dotyczących wpływu na gospodarkę,
środowisko i społeczeństwo

G4-56

ETYKA

Wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci
kodeksów postępowania orazkodeksów etyki

Wskaźniki ekonomiczne

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
WSKAŹNIKI GRI

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla
w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym
rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności

Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi

Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych
lokalizacjach prowadzenia działalności

G4-EC1

G4-EC5

G4-EC7

G4-EC9

Pośredni
wpływ

ekonomiczny

Aspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

Zużycie energii wewnątrz organizacji

Całkowity pobór wody według źródła

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Energia

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz
metody postępowania z odpadem

Całkowite wydatki na ochronę środowiska i inwestycje
według typu

G4-EN3

G4-EN8

G4-EN15

G4-EN19

G4-EN23

G4-EN31

Woda

Emisje

Ścieki
i odpady

Wskaźniki społeczne

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 

PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA
Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które 
nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym
w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje
prowadzenia działalności

Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po
urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć

G4-LA2

G4-LA3

Aspekt

Aspekt

Zatrudnienie

PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACAAspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami
operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone
w umowach zbiorowych

Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni
straconychi nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych
związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć

Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich
wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, z podziałem na
płeć oraz kategorię pracowników

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na
kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz
innych wskaźników różnorodności

Relacje między
pracownikamia
kierownictwem

Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
w podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje
prowadzenia działalności

G4-LA4

G4-LA6

G4-LA11

G4-LA12

G4-LA13

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Szkolenia 
i edukacja

Różnorodność
i równość szans

Równe 
wynagrodzenie 

mężczyzn i kobiet

PRAWA CZŁOWIEKAAspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) Inwestycje,
w których trakcie

realizacji
przestrzegane są
prawa człowieka

G4-HR1

G4-HR4

G4-HR7

Wolność 
zrzeszania się

i prawo do sporów
zbiorowych

Środki
bezpieczeństwa

Odniesienie
w Raporcie

Usługi ochrony 
prowadzi firma 

zewnętrzna

Całkowita liczba i udział procentowy ważnych umów 
inwestycyjnych, które uwzględniają zapisy dotyczące praw 
człowieka lub które zostały sprawdzone pod kątem zgodności 
z prawami człowieka

Zidentyfikowane zakłady i dostawcy, w których przypadku
może dochodzić do naruszenia lub może występować 
poważne ryzyko naruszenia wolności zrzeszania się 
i zawierania umów zbiorowych oraz działania podjęte, 
aby chronić te prawa

Procent personelu ochrony przeszkolonego w zakresie 
obowiązujących w organizacji polityk lub procedur 
związanych z prawami człowieka

SPOŁECZEŃSTWOAspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
Zapobieganie 

korupcji G4-SO4

G4-SO7

G4-SO8

Zachowanie 
naruszające

swobodę
konkurencji

Zgodność
z regulacjami

Odniesienie
w Raporcie

w raportowanym
okresie nie

zostały nałożone
sankcje i kary 

w zakresie
naruszenia zasad

wolnej konkurencji

Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom
i procedurom antykorupcyjnym

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków
prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej
konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki

Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji
pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

w raportowanym
okresie nie zostały
nałożone sankcje

i kary z tytułu
niezgodności

z prawem

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKTAspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
Zdrowie

i bezpieczeństwo

Oznaczenie
produktów i usług

Polityka
prywatności

Odniesienie
w Raporcie

w raportowanym
okresie nie

zgłoszono skarg
dotyczących
naruszenia

prywatności lub 
utraty danych klienta

Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku 
których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie 
i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów

Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem
i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania
produktów i usług

w raportowanym
okresie nie zostały

nałożone kary
z tytułu niezgodności

z prawem

G4-PR1

G4-PR5

G4-PR8

G4-PR9

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących
naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów

Zgodność
z regulacjami
w obszarze

odpowiedzialności
za produkt

Odniesienie
w Raporcie

Odniesienie
w Raporcie

str. 9, 10

str. 15, 16

Odniesienie
w Raporcie

Odniesienie
w Raporcie

Odniesienie
w Raporcie

str. 8

str. 54

str. 24

str. 40

str. 63

str. 63

str. 64

str. 63

str. 64

str. 60

str. 56

str. 48

Odniesienie
w Raporcie

str. 51

str. 49

str. 52

str. 47, 48

str. 55

str. 40

str. 39

str. 19, 20

str. 32

str. 36
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G4-34

SKŁAD I STRUKTURA ZARZĄDU

Struktura organu zarządzającego organizacji wraz z komitetami
odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji dotyczących wpływu na gospodarkę,
środowisko i społeczeństwo

G4-56

ETYKA

Wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci
kodeksów postępowania orazkodeksów etyki

Wskaźniki ekonomiczne

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
WSKAŹNIKI GRI

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla
w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym
rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności

Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi

Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych
lokalizacjach prowadzenia działalności

G4-EC1

G4-EC5

G4-EC7

G4-EC9

Pośredni
wpływ

ekonomiczny

Aspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

Zużycie energii wewnątrz organizacji

Całkowity pobór wody według źródła

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Energia

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz
metody postępowania z odpadem

Całkowite wydatki na ochronę środowiska i inwestycje
według typu

G4-EN3

G4-EN8

G4-EN15

G4-EN19

G4-EN23

G4-EN31

Woda

Emisje

Ścieki
i odpady

Wskaźniki społeczne

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 

PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA
Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które 
nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym
w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje
prowadzenia działalności

Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po
urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć

G4-LA2

G4-LA3

Aspekt

Aspekt

Zatrudnienie

PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACAAspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami
operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone
w umowach zbiorowych

Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni
straconychi nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych
związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć

Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich
wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, z podziałem na
płeć oraz kategorię pracowników

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na
kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz
innych wskaźników różnorodności

Relacje między
pracownikamia
kierownictwem

Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn
w podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje
prowadzenia działalności

G4-LA4

G4-LA6

G4-LA11

G4-LA12

G4-LA13

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Szkolenia 
i edukacja

Różnorodność
i równość szans

Równe 
wynagrodzenie 

mężczyzn i kobiet

PRAWA CZŁOWIEKAAspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) Inwestycje,
w których trakcie

realizacji
przestrzegane są
prawa człowieka

G4-HR1

G4-HR4

G4-HR7

Wolność 
zrzeszania się

i prawo do sporów
zbiorowych

Środki
bezpieczeństwa

Odniesienie
w Raporcie

Usługi ochrony 
prowadzi firma 

zewnętrzna

Całkowita liczba i udział procentowy ważnych umów 
inwestycyjnych, które uwzględniają zapisy dotyczące praw 
człowieka lub które zostały sprawdzone pod kątem zgodności 
z prawami człowieka

Zidentyfikowane zakłady i dostawcy, w których przypadku
może dochodzić do naruszenia lub może występować 
poważne ryzyko naruszenia wolności zrzeszania się 
i zawierania umów zbiorowych oraz działania podjęte, 
aby chronić te prawa

Procent personelu ochrony przeszkolonego w zakresie 
obowiązujących w organizacji polityk lub procedur 
związanych z prawami człowieka

SPOŁECZEŃSTWOAspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
Zapobieganie 

korupcji G4-SO4

G4-SO7

G4-SO8

Zachowanie 
naruszające

swobodę
konkurencji

Zgodność
z regulacjami

Odniesienie
w Raporcie

w raportowanym
okresie nie

zostały nałożone
sankcje i kary 

w zakresie
naruszenia zasad

wolnej konkurencji

Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom
i procedurom antykorupcyjnym

Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków
prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej
konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki

Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji
pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

w raportowanym
okresie nie zostały
nałożone sankcje

i kary z tytułu
niezgodności

z prawem

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKTAspekt

Analiza istotnych obszarów (materiality matrix) 
Zdrowie

i bezpieczeństwo

Oznaczenie
produktów i usług

Polityka
prywatności

Odniesienie
w Raporcie

w raportowanym
okresie nie

zgłoszono skarg
dotyczących
naruszenia

prywatności lub 
utraty danych klienta

Procent istotnych kategorii produktów i usług, w przypadku 
których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie 
i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów

Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem
i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania
produktów i usług

w raportowanym
okresie nie zostały

nałożone kary
z tytułu niezgodności

z prawem

G4-PR1

G4-PR5

G4-PR8

G4-PR9

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących
naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów

Zgodność
z regulacjami
w obszarze

odpowiedzialności
za produkt

Odniesienie
w Raporcie

Odniesienie
w Raporcie

str. 9, 10

str. 15, 16

Odniesienie
w Raporcie

Odniesienie
w Raporcie

Odniesienie
w Raporcie
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