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SŁOWEM WSTĘPU

N

iniejszy Raport pokazuje nasze własne drogi społecznej odpowiedzialności biznesu. Praktyki oraz wskaźniki, które w nim
zamieściliśmy są dowodem na to, że odpowiedzialny biznes
może być źródłem osiągania przewagi konkurencyjnej. Bycie odpowiedzialnym to dla nas przede wszystkim dialog z interesariuszami,
inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska oraz otoczenie
biznesowo – społeczne.

Raport podzielony jest
na 4 strategiczne obszary:

Apator a ekologia,
Apator a miejsce pracy,
Apator a społeczeństwo.
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Apator a rynek,
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SŁOWO OD PREZESA

Szanowni Państwo, Nasi Akcjonariusze,
Klienci i Współpracownicy,

Publikacja ta jest podsumowaniem najważniejszych osiągnięć minionego roku, jak również głównych zadań, które wyznaczyliśmy sobie
na przyszłość. W swojej działalności nie zapomnieliśmy o ważnych dla
nas kwestiach, które związane są z odpowiedzialnym biznesem. Skupiliśmy się na 4 obszarach: miejscu pracy, ekologii, społeczeństwu oraz
etyce biznesu. Na tych płaszczyznach możemy rozwijać nowe trendy
i technologie, efektywnie zarządzać każdym rodzajem energii, a przy
tym dbać o partnerów, pracowników, odbiorców i akcjonariuszy.
Konsekwentne realizowanie strategii biznesowej, połączonej z jasno wytyczonymi celami zrównoważonego rozwoju służy ciągłemu
wzrostowi wartości firmy. Mam nadzieję, że informacje przedstawione w raporcie będą dla Państwa potwierdzeniem, iż dokonaliście wyboru właściwego i godnego zaufania partnera w biznesie.

P

ragnę jednocześnie podziękować Radzie Nadzorczej, Akcjonariuszom,
Kontrahentom oraz innym Interesariuszom, bowiem to dzięki
Wam istniejemy na rynku i cieszymy się tak dużym zaufaniem.
Chciałbym również zapewnić,
iż w kolejnych latach dołożymy wszelkich starań w ramach
Grupy Apator, aby umacniać
pozycję wiodącego lidera w Europie Środkowo – Wschodniej w zakresie aparatury pomiarowej i łącznikowej.
Z poważaniem
Janusz Niedźwiecki

Prezes Zarządu Apator SA
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O

ddajemy w Państwa ręce Raport Społecznej Odpowiedzialności napisany zgodnie ze standardami GRI (Global
Reporting Initiative), prezentujący w sposób kompleksowy
środowiskowe, ekonomiczne oraz społeczne aspekty działalności
spółki Apator SA.
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INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH

W izja G rupy A pator

G

rupa Apator – Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej.

Wartości
RZETELNOŚĆ
OTWARTOŚĆ I SZCZEROŚĆ BUDUJĄCE DOBRE
RELACJE Z KLIENTAMI
ELASTYCZNOŚĆ

N

aszym wyzwaniem jest tworzenie nowoczesnych technologii
efektywnie zarządzających każdym rodzajem energii. Bezpieczeństwo jest wyznacznikiem naszego działania.

ENTUZJAZM
KOMPETENCJE TECHNICZNE WSPARTE
WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM
NOWOCZESNOŚĆ
DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO
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M isja G rupy A pator
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S trategia

A

spiracją Grupy Apator jest bycie liderem w segmencie aparatury łącznikowej i pomiarowej na rynku krajowym, jak i na kluczowych rynkach zagranicznych. W perspektywie najbliższych
3 lat Grupa Apator skoncentruje się na następujących strategicznych
filarach:

Ekspansja geograficzna
kluczowe rynki dla Grupy Apator obejmujące Europę Środkową
i Wschodnią, Rosję oraz kraje bałkańskie zostaną poszerzone o Niemcy, Benelux, Wielką Brytanię i Irlandię.
Rynek krajowy
zdobywanie nowych obszarów i sektorów.
Rozwój nowoczesnych produktów i usług
w zakresie wytwarzania aparatury łącznikowej Grupa Apator stanie się
wiodącym europejskim specjalistą, natomiast w segmencie aparatury
pomiarowej zostanie multiintegratorem dostarczającym innowacyjne
systemy opomiarowania i odczytu zużycia energii elektrycznej, wody,
ciepła i gazu.
Realizacja polityki jednej silnej marki firmowej „Apator”

Strategiczne cele Grupy Apator do uzyskania w 2013 r. kształtują się
następująco:
w segmencie pomiarowym:
być w pierwszej czwórce dostawców aparatury pomiarowej
w strategicznym regionie geograficznym,
osiągnąć i utrzymać pozycję lidera w Polsce na rynku inteligentnych
liczników i systemów w każdym z mediów,
uzyskać przychody ze sprzedaży na poziomie 370 - 450 mln zł przy
EBITDA 20 – 25%,
uzyskać 50% przychodów z eksportu,
uzyskać silną pozycję marki Apator na strategicznych rynkach
zagranicznych,
zapewniać wysoką jakość wyrobów - poziom poniżej 0,5% reklamacji
w skali rocznej dla liczników i systemów wszystkich mediów.
w segmencie łącznikowym:
być w pierwszej trójce dostawców aparatury łącznikowej
w strategicznym regionie geograficznym,
utrzymać pozycję lidera na rynku aparatury łącznikowej w Polsce,
uzyskać przychody ze sprzedaży na poziomie 150 - 160 mln zł przy
EBITDA 20 - 25%,
uzyskać 25% przychodów z eksportu,
uzyskać silną pozycję marki Apator na strategicznych rynkach
zagranicznych,
zapewniać wysoką jakość wyrobów - poziom poniżej 0,1% reklamacji
w skali rocznej.
Strategia uwzględnia wyłącznie wzrost organiczny Grupy Apator, natomiast nie obejmuje potencjalnych akwizycji.
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INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH
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INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH
2.1. Nazwa organizacji
2.2, 2.5, 2.6 – Profil i obszar działalności
2.3., 2.4., 2.7., 2.8., 2.9. – Struktura operacyjna
Zgodnie z „Wytycznymi do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju” według GRI

A

pator SA to nowoczesna i profesjonalnie zarządzana spółka,
która ambitnie i konsekwentnie przejmuje firmy na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Siedziba spółki znajduje
się w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 21/29. Apator to firma z wieloletnią tradycją. Powstała w 1949 roku. Od 1993 roku działa w formie spółki
akcyjnej, utworzonej przez pracowników na bazie majątku zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego PZAE APATOR.
Spółka Apator SA tworzy grupę kapitałową i posiada bezpośrednio lub
pośrednio udziały w poniższych podmiotach:

S

półka Apator SA i Grupa Apator dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie opomiarowania nośników energii, ich odczytu, transmisji i wizualizacji danych odczytowych oraz działa
w segmencie aparatury łącznikowej. Produkty oferowane są klientom
pod marką firmową Apator oraz pod markami produktowymi.
Główne produkty to systemy pomiarowe (LEWsystem Apator,
AMRsystem Apator), liczniki energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze, ciepłomierze oraz aparatura łącznikowa dedykowana głównie
dla energetyki i górnictwa.

100%

100%

70%

100%

100%

100%
Apator Telemetria
Apator Metroteks
Apator Metra
Teplovodomer

100%
50%
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STRUKTURA
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R

do 2

L A S S*

S*
L
* C C

S S **C

C

*C
S
C L A

Ciepłomierze

KREDYTOWE INDUKCYJNE LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wodomierze przemysłowe
Nubis o wysokiej klasie
dokładności

System billingowy
dla wodociągów
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LEWsystem APATOR

Wodomierze domowe
i przemysłowe

00

GAZOMIERZE domowe
i przemysłowe

LICZNIKI NOWEJ GENERACJI

ELEKTRONICZNE LICZNIKI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Produkty Grupy Apator – segment pomiarowy

A

Produkty Grupy Apator – segment pomiarowy
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INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH
System zdalnego odczytu

System zdalnego odczytu

Raporty

Obsługa klienta

transmisja
pomiary

Analiza danych

Baza telemetryczna

gromadzenie
danych

Eksploatacja sieci

zlecenie odczytu

TCP/IP

koncentrator
PLC

analiza danych
koncentrator

RADIO

koncentrator

M-Bus

Pomiar

Transmisja

Gromadzenie
danych

Analiza
danych
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GSM
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Produkty Grupy Apator – segment łącznikowy
Rozłączniki kasetowe
RBK 00 / RBK 1

Rozłączniki izolacyjne RA

Ograniczniki przepięć
ASA i ASM

Łączniki krzywkowe

Produkty Grupy Apator – segment łącznikowy
aparatura górnicza

Rozrusznik
stycznikowy

Przeciwwybuchowy
agregat sprężarkowy

Rozłączniki listwowe
ARS 00/100
Linia produktów dedykowana
energetyce zawodowej
- Wyższa kategoria użytkowania
- Aparaty wykonane z tworzywa
uniepalnionego
-	Bogata gama akcesoriów
i wykonań

Przekładnik
tyrystorowy DC

Przemiennik
częstotliwości

Serwokontroler AC

RAPORT SPOŁECZNY 2010

urządzenia do automatyki
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2010 r.
68%

Aparatura pomiarowa

30%

Aparatura łącznikowa

2%

Pozostała sprzedaż

G

rupa Apator z roku na rok odnotowuje rosnące przychody ze
sprzedaży, a swoje produkty eksportuje do prawie 60 krajów.

Skupiamy się na kluczowych rynkach geograficznych takich jak: kraje
Europy Środkowo – Wschodniej i Rosja, Niemcy, Austria, Kraje Beneluksu, Wielka Brytania, Szwajcaria, Turcja, Kraje Bałkańskie i Kraje Nadbałtyckie. W tym strategicznym regionie geograficznym chcemy utrzymywać się w pierwszej czwórce dostawców aparatury pomiarowej oraz
w pierwszej trójce dostawców aparatury łącznikowej.
Udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł:
Grupa Apator – 26%
Apator SA – 14%

G

łówne kierunki eksportu Grupy Apator w 2010 roku obejmowały: Rosję, Niemcy, Węgry, Danię, Ukrainę, Białoruś, Hiszpanię, Egipt, Rumunię, Bułgarię, Litwę, Wielką Brytanię, Czechy,
Austrię, Etiopię, Francję, Turcję, Kolumbię, Serbię, Belgię, Chorwację.
Grupa Apator wykorzystuje również potencjał sprzedaży produktów dojrzałych technologicznie w Polsce, oferując je na rynkach rozwijających się.
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D

ominującym segmentem Grupy Apator jest segment pomiarowy. Udział poszczególnych segmentów w sprzedaży ogółem
przedstawia poniższy wykres:
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W ładze G rupy A pator
Skład Rady Nadzorczej

Skład Zarządu

Apator SA

Janusz Marzygliński
Mariusz Lewicki
Ryszard Wojnowski
Danuta Guzowska
Krzysztof Kwiatkowski

Janusz Niedźwiecki - Prezes
Tomasz Habryka
Jerzy Kuś

Apator Metrix SA

Janusz Lewicki
Janusz Niedźwiecki
Krzysztof Malec

Arkadiusz Chmielewski- Prezes
Ryszard Lippke

FAP Pafal SA

Kazimierz Piotrkowski
Janusz Niedźwiecki
Janina Karaszewska-Zandrowicz
Tadeusz Sosgórnik

Tomasz Habryka- Prezes

Apator Rector Sp. z o. o.

Janusz Marzygliński
Marek Kurzawa
Jerzy Kuś

Krzysztof Wojtczak- Prezes
Marek Michalski

Apator Powogaz SA

Janusz Marzygliński
Janina Karaszewska-Zandrowicz
Tadeusz Sosgórnik
Janusz Niedźwiecki
Jolanta Dombrowska

Krzysztof Prucnal- Prezes
Mieczysław Ziółek
Marcin Szczurowicz

Apator Mining Sp. z o.o.

Mariusz Lewicki
Kazimierz Piotrowski
Zbigniew Baranowski

Tadeusz Sosgórnik- Prezes

Apator Control Sp. z o.o.

Ryszard Wojnowski
Tomasz Habryka
Monika Guzowska

Ryszard Trąbała- Prezes

Apator Elektro SA

Aleksander Iwanow
Mirosław Klepacki

K. G. Burcew
A. W. Konfetkin
O. W. Petrowa

Apator GmbH

Tomasz Habryka
Mirosław Klepacki
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Spółka
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S truktura organizacyjna
Struktura organizacyjna poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Apator jest zróżnicowana i optymalnie dostosowana do skali ich
działalności. Natomiast struktura organizacyjna spółki Apator SA kształtuje się następująco:
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Dyrektor Generalny

GQ
GK
GZ
GA
GI
DŁ
Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej

ŁŁ

Biuro Sprzedaży Aparatury Łącznikowej
dyrektor

ŁR

Biuro Rozwoju Aparatury Łącznikowej
i Ograniczników Przepięć
dyrektor

ŁN

Biuro ds. Normalizacji i Certyfikacji
kierownik

Pełnomocnik Dyrektora Generalnego
ds. Systemu Zarządzania
Dział Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego
kierownik
Dział Zarządzania Kadrami
kierownik
Dział Inwestycji i Administracji
kierownik
Dział Informatyki
kierownik

DS
Biuro Sprzedaży Aparatury
i Systemów Pomiarowych dla Energetyki
dyrektor

SP

Biuro Sprzedaży Aparatury
i Systemów Pomiarowych dla Przemysłu
dyrektor

SH

Biuro Handlu Zagranicznego
Aparatury i Systemów Pomiarowych
dyrektor

SR

Biuro Rozwoju Aparatury
i Systemów Pomiarowych
dyrektor

GD

Zespół Doradców Zarządu

GJ

DP

Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych

SE

GB

Pełnomocnik Dyrektora Generalnego
ds. Wdrożeń Dyrektywy MID
Biuro Zarządzania Jakością i Serwisem
kierownik
Zespół Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy

GM

DF

Dyrektor ds. Produkcji

DM
Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego
i Marketingu

Dyrektor ds. Finansowych

PC

Wydział Produkcji Części
kierownik

FG

Dział Księgowości
kierownik

PE

Wydział Montażu Aparatury Pomiarowej
kierownik

FK

Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych
kierownik

PM

Wydział Montażu Aparatury Elektrycznej
kierownik

FF

Dział Finansowy
kierownik

PT

Dział Technologiczny
kierownik

PZ

Dział Zakupów i Logistyki
kierownik

PR

Dział Utrzymania Ruchu
kierownik

PL

Dział Magazynów
kierownik

MM

Biuro Marketingu
kierownik

RAPORT SPOŁECZNY 2010
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INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH

dyrektora generalnego – podstawowym zadaniem jest zarządzanie i bezpośredni nadzór nad: systemem zarządzania jakością,
środowiskiem, administracją, inwestycjami, działem informatyki
i kadr, nadzorem właścicielskim nad Grupą Apator, kontrolą jakości i serwisem, relacjami inwestorskimi oraz polityką CSR.
finansowy – pion prowadzi działania w zakresie ubezpieczeń majątkowych, ewidencji i rachunkowości spółki, ewidencji kosztów,
kalkulowania i rozliczania kosztów działalności spółki, rozliczania
podatków, realizacji płatności złotowych i dewizowych.
łącznikowy – podstawowym zadaniem pionu jest projektowanie
aparatury łącznikowej oraz jej sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym, prowadzenie archiwum dokumentacji konstrukcyjnej
i norm, ochrona własności intelektualnej (patenty, wzory użytkowe) oraz prawidłowe stosowanie norm, dyrektyw UE, badań i certyfikacji aparatury łącznikowej.
pomiarowy – do zadań tego pionu należy projektowanie systemów i aparatury pomiarowej oraz ich sprzedaż na rynku krajowym
i zagranicznym.

produkcyjny – w zakresie działalności pionu mieści się planowanie
i realizacja produkcji, projektowanie procesów technologicznych,
przeglądy i remonty maszyn, instalacji wraz z gospodarką energetyczną i wodno-ściekową, zaopatrzenie materiałowe łącznie z kooperacją zewnętrzną, rozliczanie zużycia materiałów oraz gospodarka magazynowa wyrobami gotowymi, materiałami, elementami
kooperacyjnymi, odpadami oraz opakowaniami.
rozwoju strategicznego i marketingu – zadaniem pionu jest promocja marki Apator oraz marek produktowych, relacje z prasą,
w tym z prasą branżową, polityka CSR, opracowywanie materiałów
marketingowych, dbanie o portal internetowy Grupy Apator oraz
udział w targach krajowych i zagranicznych.
W ciągu 2010 roku przeprowadzono dwie istotne zmiany w strukturze
organizacyjnej spółki. Pierwsza zmiana miała miejsce w styczniu 2010
roku i dotyczyła :
powołania Zespołu Doradców Zarządu;
likwidacji pionu Dyrektora ds. Techniki i przeniesienia odpowiednio
biur konstrukcyjnych do pionów Dyrektora ds. Aparatury Łącznikowej i Dyrektora ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych.
Druga zmiana miała miejsce w lipcu 2010 roku i dotyczyła powołania
pionu Dyrektora ds. Rozwoju Strategicznego i Marketingu.

RAPORT SPOŁECZNY 2010

W Apator SA w 2010 roku funkcjonowało sześć pionów
organizacyjnych:
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APATOR NA RYN KU KAPITAŁOWYM

A

kcje spółki Apator SA notowane są na rynku podstawowym
Giełdy Papierów Wartościowych i według jej klasyfikacji spółka
należy do sektora „przemysł elektromaszynowy”. Akcje spółki
wchodzą w skład indeksu sWIG80. Pierwsze notowanie akcji spółki odbyło się 24 kwietnia 1997 roku. Do stycznia 2011 roku akcje Apator SA
wchodziły w skład Respect Index. W styczniu 2011 roku akcje spółki
weszły w skład indeksu dywidendowego WIGdiv.

K
U

apitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił
3 510 702,80 i dzieli się na akcje imienne uprzywilejowane
co do głosu w stosunku 1:4 i akcje zwykłe na okaziciela.
dział inwestorów w kapitale spółki Apator SA wg stanu na
6 grudnia 2010 r. (dzień ustalenia prawa do wypłaty zaliczki na
poczet dywidendy za 2010) przedstawia poniższy wykres:

Udział inwestorów

22%
16%

Pozostali Akcjonariusze

Inwestorzy instytucjonalni

5 osób fizycznych po 5% głosów

RAPORT SPOŁECZNY 2010

28%

34%
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O RAPORCIE
3.1. Okres raportowania
3.2. Data publikacji ostatniego raportu
3.3. Cykl raportowania
3.4. Osoba kontaktowa
3.6. – 3.10. – Zakres i zasięg raportu

Dane dotyczące raportu

B

iorąc pod uwagę fakt, iż niniejszy Raport jest po raz pierwszy
sporządzany według wytycznych GRI, spółka Apator SA aplikuje
na poziom C. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest praktykowana w firmie od lat, dlatego Apator SA spełnia również wiele wyma-

gań dotyczących wyższych aplikacji. Część dodatkowych wskaźników
została również umieszczona w Raporcie.

R

aport Społecznej Odpowiedzialności obejmuje spółkę Apator SA
i dotyczy 2010 roku. W Raporcie podane zostały również podstawowe informacje o Grupie Apator. Cykl raportowania wynosi jeden rok kalendarzowy. Raport za 2009 rok opublikowany został 8 września 2010 roku na stronie internetowej Apatora.
Osobami kontaktowymi, odpowiedzialymi za przygotowanie raportu są:
Jolanta Dombrowska – kierownik Działu Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego,
Monika Pietkiewicz – specjalista ds. wizerunku korporacyjnego.
RAPORT SPOŁECZNY 2010

W

ytyczne Global Reporting Initiative są zbiorem międzynarodowych zaleceń, które dotyczą opracowywania raportów
z działalności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Wytyczne te nie są obowiązkowym zbiorem zasad, czy też wskaźników i nie
narzucają kodeksu postępowania w danym zakresie. GRI opiera się na
zasadach oraz praktykach, które promują rzetelną sprawozdawczość. Poszczególne Poziomy Aplikacji zostały oznaczone przez GRI literami od
C (poziom najniższy), przez C+, B, B+, A do A+ (gdzie „+” oznacza zewnętrzną weryfikację raportu).
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zrównoważonego rozwoju,
zewnętrznych interesariuszy, którzy poszukują rzetelnych informacji i danych.
Ma to istotną wagę z kilku powodów.
Grupa Apator to spółka giełdowa, w związku z tym zobligowana
jest zapewnić swoim akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom dostęp do danych i informacji, które umożliwią dokonanie
porównań stanu spółki z innymi podmiotami rynku kapitałowego
i branży, w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Grupa zapewnia bezpieczną, stabilną pracę, dobre warunki do realizacji zadań służbowych, zatrudnienie z terminowo wypłacanymi
pensjami oraz pakiety socjalne.
Grupa Apator jest świadoma swojego oddziaływania na środowisko. Poszanowanie i troska o zachowanie wartości środowiska
przyrodniczego jest integralną częścią strategii Grupy. W większości spółek funkcjonuje ISO 18001.
Raport społecznej odpowiedzialności kierowany jest do:
wszystkich zainteresowanych wdrażaniem polityki społecznej
odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w biznesie,
akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów,

Zarówno wizja, misja, jak i strategia społecznej odpowiedzialności
odwołują się do takich wartości jak: zrozumienie i szacunek dla klienta, zaspokajanie i poszanowanie indywidualnych potrzeb oraz kreowanie postępu i nowoczesności. Wyzwaniem stojącym przed Grupą
jest tworzenie nowoczesnych technologii, które w sposób efektywny
będą zarządzać każdym rodzajem energii. Stanowi to rodzaj pewnych
zobowiązań przy wyznaczaniu standardów oraz faworyzowaniu dobrych praktyk społecznych, zarządczych oraz środowiskowych.

pracowników spółki Apator i Grupy Apator,

Apator SA należy do jednego z większych pracodawców w Toruniu.
Grupa Apator jest stosunkowo dużym pracodawcą w Polsce. Silna
pozycja rynkowa zobowiązuje do ponoszenia odpowiedzialności
nie tylko za procesy gospodarcze i ich właściwy przebieg, ale również za pozyskiwanie, utrzymanie oraz rozwój kapitału ludzkiego.

organizacji pozarządowych.

zakładowych organizacji związkowych,
społeczności lokalnej,
klientów,
partnerów biznesowych,
administracji publicznej,

W Raporcie Społecznej Odpowiedzialności ujęte zostały wybrane wskaźniki w zakresie działalności: ekonomicznej, społecznej,
środowiskowej.

RAPORT SPOŁECZNY 2010

W Raporcie za 2010 rok uwzględniono Ramowe Zasady Raportowania
GRI. Ponadto kierowano się zasadą istotności zagadnień dla:
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3.11.	 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu,
zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

W obecnym Raporcie po raz pierwszy odniesiono się do wytycznych
GRI, w związku z czym poszerzył się zasięg raportu oraz zakres wskaźników.

Prezentacja wskaźników istotnych dla rozwoju
przedsiębiorstwa
Z arządzanie
Celem strategicznym Apator SA jest wdrażanie najwyższych standardów związanych z ładem korporacyjnym. Przyczynia się to do zwiększenia transparentności, wzmacnia ochronę praw akcjonariuszy oraz
poprawia jakość komunikacji z interesariuszami.

Ł ad korporacyjny
Zasady „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” oraz społecznej odpowiedzialności biznesu to podstawy korporacyjnego systemu
wartości i zachowań.

S połeczna odpowiedzialność
Apator SA ceni sobie prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – łącząc tym samym
ekonomię z etyką oraz ekologią. Zobowiązania firmy dotyczą sfery
odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego
poprzez dostarczanie produktów w taki sposób, by nie dopuścić do
degradacji kapitału społecznego i przyrodniczego.

B udowa silnej marki i wizerunku A patora
Celem strategicznym marki Apator jest budowa wizerunku nowoczesnej, innowacyjnie rozwijającej się i dynamicznej firmy. Chcemy być
postrzegani jako przedsiębiorstwo profesjonalnie zarządzane, stawiające na jakość, ekologię, innowacyjność oraz bezpieczeństwo.

Z integrowany S ystem Z arządzania
Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach ISO 9001, ISO 14001
oraz 18001 stanowi podstawę zarządzania w spółce Apator SA i jest wspierany przez narzędzia informatyczne, takie jak Lotus Notes oraz BaaN.
Spółki Grupy Apator również są zarządzane w oparciu o systemy ISO. Narzędzia wspomagające funkcjonowanie tych systemów to BaaN i Lotus Notes.

RAPORT SPOŁECZNY 2010

W

iększość informacji dotyczy podmiotu dominującego
– spółki Apator SA. Niektóre aspekty, o ile było to możliwe,
dotyczą skonsolidowanych danych Grupy Apator. W każdym przypadku dokonano rozróżnienia przedstawionych informacji
wskazując na konkretny podmiot, którego one dotyczą. W przyszłych
latach przewiduje się rozszerzenie zasięgu i zakresu raportowania,
chodzi tu przede wszystkim o wzrost liczby wskaźników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych spółek Grupy Apator.
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S trategiczne priorytety i kluczowe zagadnienia
z perspektywy zrównoważonego rozwoju

dbanie o przyjazność
wyrobów dla środowiska;

RYNEK
dbanie o jakość wyrobów
(minimalizowanie odsetka
reklamacji);

oszczędność surowców;
nastawienie na wdrażanie
systemów pomiarowych
zarządzających zużyciem
mediów użytkowych
(energii elektrycznej, wody,
ciepła, gazu);
ciągła edukacja
pracowników w zakresie
ochrony środowiska;
działania edukacyjne;

MIEJSCE PRACY
ciągłe podnoszenie
kwalifikacji pracowników;

SPOŁECZEŃSTWO
wypracowany mechanizm
wspierania młodych
talentów;

szkolenia;
wymiana doświadczeń
między uczelniami
a biznesem;
kształtowanie trendów
w zakresie zarządzania
nośnikami energii
(uczestnictwo w konsorcjach
i organizacjach
pozarządowych);

stałe podwyższanie
standardów bezpieczeństwa
poprzez stosowanie
innowacyjnych technologii;
utrzymanie osiągniętych
dobrych relacji
(przełożony – podwładny,
pracownik – pracownik);

wspieranie lokalnej
społeczności.

RAPORT SPOŁECZNY 2010

ŚRODOWISKO
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ŚRODOWISKO

RYNEK

MIEJSCE PRACY

wprowadzenie lepszej
segregacji odpadów
(tektura, tworzywa sztuczne);

wprowadzenie produktów
z zakresu aparatury
łącznikowej o wysokich
parametrach i dodatkowych
funkcjonalnościach
(linia produktów „pro”);

zakończenie
długoterminowego projektu
szkoleniowego o wartości
ponad 1 mln zł;

zwiększanie ekologicznej
świadomości pracowników
poprzez cykliczne szkolenia;
wycofywanie surowców
mało przyjaznych dla
środowiska (tworzywa
termoutwardzalne);
zmniejszenie ilości odpadów
komunalnych;

P ora ż ki

nieskuteczne działania
w zakresie zmniejszenia
zużycia wody;

udział w ważnych
przedsięwzięciach z zakresu
energetyki i systemów
pomiarowych
(Prime Alliance, Konsorcjum
Smart Power Grids Polska);
opracowanie i wdrożenie
strategii działania na lata
2011-2013;
przesunięcie części
projektów konstrukcyjnych
na 2011 rok;

nowe technologie i maszyny
zwiększające bezpieczeństwo
w miejscu pracy;
sukces Programu Pomysłów
Pracowniczych (program
zachęca do wdrażania
innowacji przez pracowników,
za co są wynagradzani);
opracowanie koncepcji
nowego zakładu
produkcyjnego;
niewystarczająca jakość
komunikacji wewnętrznej;
brak wdrożenia nowego systemu motywacyjnego;
przygotowanie do referendum
na temat wprowadzenia
Pracowniczego Programu
Emerytalnego (ostatecznie odbyło się w 2011 roku – wynik:
brak zgody pracowników na
przystąpienie do Programu);

SPOŁECZEŃSTWO
uporządkowanie działań
sponsorskich;
nakierowanie na wspieranie
młodych talentów;
udział w programie „CSR
płaszczyzna transferu
wiedzy i kreowania
wspólnych przedsięwzięć
odpowiedzialnych
społecznie”;
prowadzenie projektu CSR
wraz z UMK, MPO i Ciech
Soda Polska;

BRAK
(w raportowanym okresie
starano się brać udział we
wszystkich wartych uwagi
inicjatywach społecznych).
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O siągnięcia

Kluczowe zdarzenia, osiągnięcia i porażki w raportowanym okresie
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APATOR A ETYKA
„To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą
w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje
znaczenie Twojemu życiu.”
Albert Schweitzer

APATOR A ETYKA
4.1 - 4.3 - Nadzór nad działalnością spółki

N adz ó r nad działalnością sp ó łki

Z

godnie ze Statutem spółki Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W jej skład wchodzi od pięciu do
siedmiu członków powoływanych na wspólną, pięcioletnią
kadencję. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady
Nadzorczej. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu corocznie zwięzłą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym
dla spółki.

O

pis doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji członków
Rady Nadzorczej udostępniony jest w internetowym serwisie
Grupy Apator (http://inwestor.apator.eu/lad_korporacyjny/
regulamin_rady_nadzorczej).

S

tałym komitetem Rady Nadzorczej Grupy Apator jest Komitet Audytu. Pełni on funkcje konsultacyjno–doradcze dla Rady Nadzorczej
Apator SA i składa się z trzech osób powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. Celem funkcjonowania Komitetu Audytu
jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami.

R
G

egulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony w serwisie internetowym spółki (http://inwestor.apator.eu/lad_korporacyjny/
regulamin_rady_nadzorczej).

rupa Apator stosuje zasady ładu korporacyjnego, które zebrane
są w zbiorze pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na
GPW”. Zostały one przyjęte przez Radę Nadzorczą GPW 4 lipca
2007 roku, a pełen tekst zbioru tych zasad udostępniony jest w serwisie
internetowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W 2010 roku Grupa Apator wydała komunikat dotyczący odstępstw od
zasad zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”,
przedstawiają się one następująco:

RAPORT SPOŁECZNY 2010

S

tałym organem nadzoru i kontroli spółki Apator SA jest Rada Nadzorcza powoływana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Regulamin Walnych Zgromadzeń udostępniony jest w serwisie internetowym spółki (http://inwestor.apator.eu/lad_korporacyjny/regulamin_walnego_zgromadzenia).
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„Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość,
bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu, Spółka powinna w szczególności: prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich; zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami
i analitykami wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej; umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać do
na swojej stronie internetowej”.

P

owyższa zasada nie jest stosowana w zakresie transmitowania
obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet.
Spółka Apator SA nie transmituje obrad Walnych Zgromadzeń
z wykorzystaniem sieci Internet. Wynika to z braku zainteresowania ze
strony akcjonariuszy spółki, a jednocześnie wiąże się z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów przez spółkę. Spółka Apator SA
dokonuje jednak rejestracji przebiegu obrad i upublicznia je na swojej stronie internetowej pod adresem www.apator.eu.

Zasada nr 6 z działu III
„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu
ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących

członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba
będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których
mowa w tym Załączniku.
Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu”.

P

owyższa zasada nie jest stosowana w zakresie spełnienia kryterium niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką przez przynajmniej dwóch członków
Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu
21 czerwca 2010 roku podjęło uchwałę o pięcioosobowym składzie
Rady Nadzorczej na kolejną, pięcioletnią kadencję. W skład obecnej
Rady Nadzorczej Apator SA wchodzą cztery osoby, które są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami spółki oraz jeden niezależny
Członek Rady. Skład Rady Nadzorczej, której podstawową funkcją
jest właściwa i efektywna kontrola działalności spółki oraz realizacji
jej strategii, ustalany jest suwerennie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Z doświadczeń spółki Apator SA wynika, że Rada Nadzorcza odzwierciedlająca strukturę właścicielską w akcjonariacie spółki,
bardzo pozytywnie wpływa na jakość nadzoru, i tym samym zapewnia
należyte zabezpieczenie interesów wszystkich akcjonariuszy.
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Zasada nr 1 z działu I
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Z

arząd kieruje całokształtem działalności spółki, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami, które nie zostały zastrzeżone dla
kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd określa strategię i główne cele działalności spółki, które
przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Ponadto dba również
o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółki oraz prowadzenia spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.

4.4. – Zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla Walnego Zgromadzenia

Z

godnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych podczas obrad
Walnego Zgromadzenia Zarząd zobowiązany jest do udzielenia
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji, które dotyczą spółki,
jeśli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
W Grupie Apator stosowane mechanizmy zgodne z powyższym artykułem umożliwiają akcjonariuszom uzyskiwanie wyczerpujących informacji dotyczących działalności spółki. Jeśli udzielenie informacji akcjonariuszowi mogłoby zaszkodzić interesom spółki, w szczególności chodzi
tu o ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych bądź organizacyj-

nych przedsiębiorstwa, a także narazić Członka Zarządu na poniesienie
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej, wówczas Zarząd powinien odmówić udzielenia takich informacji.

W

przypadkach uzasadnionych Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Takie informacje wraz z podaniem daty ich przekazania oraz
osoby, której udzielono informacji, powinny zostać przez Zarząd ujawnione na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu Walnemu
Zgromadzeniu. Materiały mogą jednak nie obejmować informacji, które zostały podane do wiadomości publicznej oraz zostały przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

Z

godnie z art. 429 KSH, akcjonariuszowi, któremu odmówiono podania żądanej przez niego informacji podczas obrad Walnego
Zgromadzenia oraz który zgłosił sprzeciw do protokołu, przysługuje prawo złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Ponadto akcjonariusz może złożyć wniosek
do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji
udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

W

ramach cyklicznych spotkań Zarządu Apator SA z pracownikami spółki przedstawiane są kwestie związane z funkcjonowaniem spółki i Grupy Apator. Istnieje wówczas możliwość
zgłaszania uwag i postulatów do Zarządu, a poprzez Zarząd również do
Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
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R

ada Nadzorcza powołuje Zarząd spółki. Zgodnie ze Statutem
spółki Apator SA w skład Zarządu wchodzi od jednego do trzech
Członków powoływanych na okres trzech lat. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z pełnionej funkcji przez Radę
Nadzorczą bądź Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
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4.5. Premiowanie Rady Nadzorczej i Zarządu a wyniki organizacji

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Apator SA przedstawia się
następująco:
Przewodniczący Rady – 6.500 zł brutto miesięcznie,
Członek Rady – 5.500 zł brutto miesięcznie.

W

ynagrodzenie dla Członków Zarządu ustalane jest przez
Radę Nadzorczą. Wyróżnia się dwa systemy premiowania
Zarządu Apator SA – kwartalny i roczny. System premiowania
związany jest z wynikami finansowymi uzyskiwanymi przez spółkę.

4.6. – Unikanie konfliktu interesów

W

celu uniknięcia konfliktu interesów w Apator SA, spółka stosuje przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, a także „Dobre praktyki
spółek notowanych na GPW”.

Z

godnie z Regulaminem Rady Nadzorczej w przypadku powstania
konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu
nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Informacja o zgłoszonym konflikcie powinna zostać umieszczona w protokole
z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Z

godnie z postanowieniami zasady nr 2 z działu III „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich
powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej
lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. Ponadto zapis nr 4 również
z działu III przewiduje poinformowanie Rady Nadzorczej o zaistniałym
konflikcie interesów bądź możliwości jego powstania oraz powstrzymanie się Członka Rady od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania
nad uchwałą, w sprawie której zaistniał konflikt interesów.

W

yeliminowaniu konfliktu interesów członków najwyższego
organu nadzorczego daje również, zgodnie ze wspomnianymi już „Dobrymi praktykami...” zasada nr 1, ppkt 5 z działu II.
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Z

godnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Apator SA przy
ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno brać pod uwagę możliwości
finansowe spółki oraz to, aby nie stanowiło ono istotnej pozycji kosztów spółki i pozostawało we właściwej proporcji do wynagrodzenia
Członków Zarządu.
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4.9 – 4.11 – Nadzór i zarządzanie

S

ystem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy skierowany
jest na dążenie do zmniejszania narażeń pracowników na czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy. Zarząd spółki dążąc do jak
najlepszych wyników rynkowych i ekonomicznych, zobowiązał się do
ciągłej dbałości o warunki pracy, jak i do wdrażania rozwiązań zapobiegających wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym.

P

W Apator SA funkcjonuje zintegrowany system zarządzania oparty na
normach PN – EN – ISO 9001: 2000, ISO 14001 oraz PN–N–18001.

oprzez stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, kierujemy
ich uwagę na jakość wyrobów, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy. Umożliwia to systematyczny rozwój systemu,
uwzględniając przy tym istotną rolę pracowników.
Apator SA prowadzi audyty, które mają na celu zweryfikowanie wdrożonego i utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz
sprawdzenie, czy odpowiada on zaplanowanym wymaganiom normy.

P

W

N adz ó r i zarządzanie

ierwszym elementem składającym się na Zintegrowany System
Zarządzania jest system zarządzania jakością. Sprostanie oczekiwaniom klientów, zwiększenie efektywności funkcjonowania
spółki oraz zapewnienie konkurencyjności wyrobów wiąże się z ciągłym doskonaleniem procesów głównych oraz systematycznym wdrażaniem innowacji technicznych, które udoskonalą wyrób.

D

rugim składnikiem systemu zarządzania jest działalność związana ze środowiskiem naturalnym. Do podstawowych zasad
systemu zarządzania środowiskowego należy zapobieganie
zanieczyszczeniom oraz oszczędzanie zasobów naturalnych.

Apator SA w 2000 roku został wdrożony elektroniczny
Zintegrowany System BaaN. System ten realizuje pełną
funkcjonalność MRP II oraz zapewnia pełną integrację
modułów logistycznych z modułami finansowymi. BaaN IV integruje
zarządzanie firmą, dostarczając na każdym etapie informacji i narzędzi
do planowania zadań na poziomie strategicznym, taktycznym
i operacyjnym. Każdy z tych poziomów charakteryzuje się odmiennym
zakresem uprawnień i kompetencji, jednakże cały proces planowania
realizowany poprzez system BaaN IV jest wewnętrznie zintegrowany
i ściśle powiązany z innymi procesami: rozwoju produktu, zakupów,
produkcji, sprzedaży i finansów.
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Chodzi tu mianowicie o konieczność udostępnienia – w przypadku wyboru członków do Rady Nadzorczej dokonywanych przez Walne Zgromadzenie – uzasadniania zgłaszanych kandydatur wraz z życiorysami
zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i tym
samym podjęcie stosownej uchwały z należytym rozeznaniem.
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Nazwa spółki

Wdrożone i certyfikowane
systemy zarządzania

Apator SA

ISO 9001, ISO 14001, PN–N–18001

FAP Pafal SA

ISO 9001, ISO 14001

Apator Metrix SA

ISO 9001, ISO 14001

Apator Powogaz SA

ISO 9001, ISO 14001, PN–N–18001

Apator Rector Sp. z o.o.

ISO 9001:2000

Apator Control Sp. z o.o.

ISO 9001,

Apator Mining Sp. z o.o.

ISO 9001, ISO 14001, PN–N–18001

G

rupa Apator nieustannie doskonali Systemy Zarządzania. Bardzo ważną rolę w tych działaniach odgrywają kontrahenci biznesowi oraz klienci. Wiele uwagi poświęca się na prawidłową
komunikację z interesariuszami. Są oni na bieżąco informowani o działaniach prowadzonych przez Grupę. W tym celu wykorzystywany jest
portal firmowy podzielony na serwis korporacyjny, produktowy i inwestorski. Podstawową zasadą pracowników Grupy Apator jest budowanie zaufania wśród partnerów biznesowych oraz dążenie do obustronnych korzyści ze współpracy.

D

latego też firma promuje etykę, partnerstwo, odpowiedzialność i uczciwość we wszystkich aspektach działalności. Otwarta i szczera polityka dotycząca wyników i perspektyw firmy
umacnia wizerunek firmy i główne cechy marki. Przy wyborze partnerów biznesowych spółka Apator SA kieruje się takimi wartościami jak:
profesjonalizm, wiarygodność, spełnianie określonych wymagań jakościowych i cenowych. Współpraca z kontrahentami oparta jest na partnerskich stosunkach i uregulowana umowami o współpracy. Spółka
kieruje się ustanowionymi procedurami zakupowymi. Dostawcy podlegają okresowej ocenie wiarygodności poprzez system informatyczny
BaaN oraz poprzez audyty. Dzięki takim działaniom nie zidentyfikowano umów z dostawcami, z którymi wymagane byłoby zastosowanie
klauzul dotyczących praw człowieka.

4.14 – 4.16 – Interesariusze

Skąd możesz wiedzieć, który z Twoich przyjaciół, członków rodziny, klientów i innych znajomych może pomóc Ci w odnalezieniu drogi do sukcesu?
J. Vitale

KLIENCI
W dobie konkurencyjnych rynków oraz globalizacji, firmom coraz trudniej zdobyć i utrzymać klienta. W związku z tym Grupa Apator wykorzystując informacje o swoich klientach, doskonali ofertę produktową
oraz wzmacnia relacje biznesowe.
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Systemy Zarządzania w Grupie Apator
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Klienci Grupy Apator:

Energetyka

Wodociągi i kanalizacja

Gazownictwo

Ciepłownictwo

Przemysł

Budownictwo

Administracja nieruchomościami

Górnictwo

Produkty
aparatura łącznikowa
aparatura przeciwprzepięciowa
liczniki energii elektrycznej
napędy i sterowanie
systemy IT
rozwiązania systemowe
wodomierze
przepływomierze
napędy i sterowanie
systemy IT
rozwiązania systemowe
gazomierze
systemy IT
rozwiązania systemowe
ciepłomierze
napędy i sterowanie
systemy IT
rozwiązania systemowe
aparatura łącznikowa
wodomierze
przepływomierze
gazomierze
napędy i sterowanie
aparatura górnicza
systemy IT
rozwiązania systemowe
aparatura łącznikowa
wodomierze
przepływomierze
ciepłomierze
napędy i sterowanie
liczniki energii elektrycznej
wodomierze
przepływomierze
ciepłomierze
gazomierze
systemy IT
rozwiązania systemowe
aparatura górnicza

Spółki Grupy oferujące produkty w ramach poszczególnych obszarów
Apator SA
Apator Control Sp. z o.o.
FAP Pafal SA
Apator Rector Sp. z o.o.
Apator Elektro SA
Apator GmbH SA
Apator SA
Apator Rector Sp. z o.o.
Apator Powogaz SA
Apator Control Sp. z o.o.
Apator SA
Apator Metrix SA
Apator Rector Sp. z o.o.
Apator SA
Apator Rector Sp. z o.o.
Apator Powogaz SA
Apator Control Sp. z o.o.
Apator SA
Apator Rector Sp. z o.o.
Apator Powogaz SA
Apator Control Sp. z o.o.
Apator Mining Sp. z o.o.

Apator SA
Apator Powogaz SA
Apator Control Sp. z o.o.
FAP Pafal SA
Apator SA
Apator Powogaz SA
Apator Control Sp. z o.o.
Apator Metrix SA
Apator Mining Sp. z o.o.
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Klienci
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prowadzonej przez Apator działalności centralnym elementem jest klient i komunikacja z nim. Apator SA na bieżąco weryfikuje potrzeby klientów poprzez badania satysfakcji oraz
bezpośrednie i telefoniczne zbieranie opinii. Ze swojej strony Apator
stara się uświadamiać i włączać klientów w zrównoważoną konsumpcję, chociażby poprzez wybieranie produktów przyjaznych środowisku,
jakimi są wyroby Grupy.

W

DOSTAWCY

INWESTORZY

PRACOWNICY

prowadzenie serwisu inwestorskiego na portalu internetowym
(również w języku angielskim);
publikowanie raportów bieżących i okresowych;
organizowanie konferencji dla prasy, inwestorów oraz analityków;
bieżące spotkania z inwestorami i analitykami zarówno w siedzibie
spółki, jak również w innych miastach (Warszawa, Poznań);
współpracę z agencją PR;
przestrzeganie zasad określonych w „Dobrych praktykach spółek
notowanych na GPW”.

W myśl zasady: „To nie korporacje robią interesy, lecz ludzie”, Grupa
Apator dba o swoich pracowników, ponieważ są oni jednym z najważniejszych źródeł budowania przewagi konkurencyjnej. Świadome
tworzenie kultury przedsiębiorstwa gwarantuje realizację przyjętej
strategii. Prowadząc działania antymobbingowe dbamy o atmosferę
w miejscu pracy.

N

a koniec 2010 roku w Grupie Apator było zatrudnionych
1 743 osób, czyli w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił
wzrost o 6,09% (100 osób). W spółce dominującej Apator SA
z końcem 2010 roku było zatrudnionych 413 pracowników. Przychody
ze sprzedaży Grupy Apator za 2010 rok wynosiły 409 778 tys. zł, co
w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wyniosło 235 tys. zł. W spółce Apator SA przychody te wynosiły 162 589 tys. zł, co dało kwotę
396 tys. zł przypadającą na jednego zatrudnionego.
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Świadome kształtowanie relacji inwestorskich oraz przekazywanie
otoczeniu rzetelnej informacji o działalności Grupy Apator jest
prowadzone w spółce od 1996 roku, czyli od momentu upublicznienia
akcji Apator SA. Investor Relations są realizowane poprzez:

W myśl zasady, iż jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę, strategia zakupowa Apator koncentruje się głównie na wyborze wiarygodnych i spełniających określone wymagania jakościowe partnerów, przy
uwzględnieniu wymagań cenowych.
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KOMUNIKACJA Z INTERESARIUSZAMI

przedstawiamy bieżące
informacje o działaniach
spółki naszym
akcjonariuszom oraz
inwestorom

poprzez spotkania,
targi, konferencje,
newsletter
poprzez konferencje
prasowe, materiały
i informacje prasowe

docieramy
bezpośrednio do
naszych klientów
przedstawiamy
najistotniejsze wydarzenia
społeczeństwu za
pośrednictwem mediów

INWESTORZY

poprzez współpracę
biznesową, konferencje
i spotkania
poprzez zapewnienie
odpowiednich warunków
pracy, działania
organizacji związkowych,
wewnętrzny radiowęzeł,
platformę Lotus Notes,
spotkania

komunikujemy się
z naszymi pracownikami,
którzy tworzą kulturę
organizacyjną naszej firmy

KLIENCI

MEDIA

docieramy i zacieśniamy
współpracę z istotnymi
dla nas instytucjami
i organizacjami, dzięki
którym się rozwijamy

INSTYTUCJE

PRACOWNICY
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poprzez raporty bieżące,
sprawozdania finansowe,
konferencje, spotkania,
newslettery
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na z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności,
niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji
państwowych
31.12. 2010r.

Spółka Apator SA (zł)

Przychody
Przychody (sprzedaż netto)

162 589 000

Przychody ze sprzedaży środków trwałych

346 886,89

Koszty operacyjne

158 238,00

Odsetki zapłacone od otrzymanych
kredytów za 2010 r.

z programów o zdefiniowanych świadczeniach

Rezerwy na nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytalno-rentowe

1 779 412,86
19 425,85

Podatki (razem), w tym:

6 212 509,00

CIT

444 170,00

VAT

5 768 339,00
604 597,00

Dopłata do wynajmu mieszkań w 2010 r.

58 183,00

Darowizny

66 870,00

5 321 018,76 zł

z tego:
- długoterminowe

4 773 336,21 zł

- krótkoterminowe

547 682,55 zł

Koszty za 2010 r.

Odsetki otrzymane od udzielonej
pożyczki dla Apator GmbH

Pożyczki ZFŚS udzielone w 2010 r.
pracownikom i emerytom Apator SA

EC3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających

ZUS za 2010 r.

21 102 073,57 zł
3 201 541,35 zł

EC4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa
W 2010 roku spółka Apator SA otrzymała 189 250 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, natomiast Unia Europejska udzieliła refundacji kosztów targów na kwotę 120 563,61 zł.
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WSKAŹNIKI ZWIĄZANE Z ETYKĄ
EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielo-
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bla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji
Relacja najniższego wynagrodzenia podstawowego
(zasadniczego) obowiązującego w Apator SA w roku
2010, tj. 1512 zł do minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w 2010 r., tj. 1317 zł, wyniosła 115%.

EC7 Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lo-

kalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku
lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji
W spółce Apator SA nie istnieją procedury w zakresie
zatrudniania pracowników z rynku lokalnego. Nie mniej jednak
większość pracowników została zrekrutowana na rynku lokalnym.
W 2010 roku miał miejsce jeden awans wewnętrzny na wyższe
stanowisko osoby z rynku lokalnego.

EC8 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz

społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów
oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo
Apator SA jest czynnym uczestnikiem wielu programów realizowanych przez społeczność lokalną. Firma stara się wspierać tych,
którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Działalność filantropijna szerzej opisana została w dziale Apator a społeczeństwo.

Naruszenie zasad wolnej konkurencji

SO7 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków praw-

nych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji,
praktyk monopolistycznych oraz ich skutki
W okresie sprawozdawczym w spółce Apator SA nie
odnotowano żadnych przypadków naruszeń zasad wolnej
konkurencji, bądź stosowania praktyk monopolistycznych.

Zgodność z regulacjami

SO8 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinanso-

wych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

W okresie sprawozdawczym spółka Apator SA nie płaciła
grzywien i nie nałożono na nią niepieniężnych sankcji w związku
z niedostosowaniem się do obowiązującego prawa oraz
regulacji.

Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

PR1 Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ pro-

duktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim procedurom
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EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szcze-
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Procedury obowiązujące w spółce Apator SA narzucają określenie wpływu wszystkich produktów na zdrowie oraz bezpieczeństwo.
Etapy analizy cyklu życia wyrobu, w których usprawniany jest
wpływ produktu na bezpieczeństwo i zdrowie obejmują:
koncepcję rozwoju produktu;
badania i rozwój (R&D);
certyfikację;
dystrybucję i zaopatrzenie,
produkcję i wytwarzanie;
marketing i promocję;
użytkowanie i serwis;
usunięcie, ponowne użycie bądź recykling.

W okresie sprawozdawczym w spółce Apator SA nie odnotowano incydentów niedostosowania się do obowiązujących regulacji, przepisów i kodeksów w zakresie wpływu produktu na
zdrowie.

Oznakowanie produktów i usług

PR5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym

wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta

Apator SA dba o dialog z klientami, chociażby poprzez branie
udziału w targach. W 2010 roku nie przeprowadzono ankiety
satysfakcji klienta, jednak monitorowano relacje z klientami
w ramach bieżących spotkań i rozmów.

Komunikacja marketingowa

PR6 Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i do-

PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami

i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na
zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków

browolnych kodeksów regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu
Apator SA dobrowolnie przestrzega standardów uregulowanych
w Kodeksie Etyki Reklamy. Firma dba o przestrzeganie podstawowych zasad etycznej reklamy, dzięki czemu może budować
wizerunek uczciwej marki na rynku.
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Wyroby dostarczane są klientom wraz
z obowiązującymi warunkami technicznymi
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PR7

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami
i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu według
rodzaju skutków
W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych przypadków niezgodności z regulacjami i kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej.

Ochrona prywatności klienta

Zamiast podsumowania
Według wszystkich ogólnie przyjętych zasad, etyka jest jedną
z fundamentalnych reguł sterujących biznesem. Pamiętajmy
jednak, że etyka w biznesie nie zależy wyłącznie od moralności
przedsiębiorców, ale pełni funkcję podobną do kodeksu
drogowego. Nie wszyscy go przestrzegają, jednak gdyby go nie
było, na drogach zapanowałby totalny chaos.
D. Dolata

PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszeW okresie sprawozdawczym w spółce Apator SA nie odnotowano żadnych skarg z tytułu naruszenia prywatności klientów bądź
utraty danych.

Zgodność z regulacjami

PR9

Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem
i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług
W okresie sprawozdawczym spółka Apator SA nie ponosiła kar
związanych z niezgodnościami prawnymi i regulacjami dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów i usług.

Aleksandra Trzcińska
Kierownik Biura Obsługi Klienta
W spółce Apator SA dialog z interesariuszami jest na dobrym
poziomie, który wciąż jest udoskonalany. Poprzez komunikację
marketingową i sukcesywne informowanie klientów o naszych
produktach zyskujemy stałych partnerów handlowych, rozpoznawalnych na rynku. Klient jest dla nas najważniejszy. Serwis
korporacyjny, inwestorski i produktowy pomaga w uzyskaniu
najważniejszych informacji o spółce i całej Grupie. Ciągła aktualizacja danych oraz poszerzanie go o nowe aspekty daje rzetelne informacje dla rynku na temat naszej działalności.
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nia prywatności klientów oraz utraty danych
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„Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach.
Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci.”
L. Brown

APATOR A EKOLOGIA

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości
Udział i rodzaj wykorzystanych materiałów jest podobny do zastosowanych materiałów w konstrukcjach firm konkurencyjnych.
Wśród najważniejszych surowców wykorzystywanych w produkcji
należy wymienić:
Zużycie surowców
(tony)

Porównanie roku
2010 z 2009

Stal

118,5

wzrost o 25%

Miedź i stopy

310,1

wzrost o 10%

Surowce

Aluminium
Tworzywa

4,9
378,19

bez zmian
wzrost o 15%

Zarówno tworzywa termoplastyczne, jak i elementy metalowe
nadają się do ponownego przetwórstwa.
W 2010 roku odnotowano wzrost zużycia surowców (z wyjątkiem
aluminium) średnio o 17% w stosunku do 2009 roku. Spowodowane to było zwiększoną produkcją.

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł

energii

W 2010 roku zużyto 2 842 MWh energii elektrycznej, co w porównaniu z planowanym 2 700 MWh daje niewielkie przekroczenie zużycia o 142 MWh. W porównaniu do 2009 roku, w którym
zużyto 2 681 MWh, rok 2010 charakteryzował się 6% wzrostem,
który spowodowany był zwiększoną produkcją, głównie liczników energii elektrycznej oraz dużym udziałem produkcji „zmianowej”.
Zestawiając wyniki pomiarów zużycia energii elektrycznej, można zauważyć, że w 2010 roku spadek zużycia wystąpił na: oddziale przetwórstwa tworzyw sztucznych, montażu i w centrum
nawiewu, natomiast największy wzrost zużycia energii elektrycznej odnotowano na oddziale produkcji ograniczników przepięć
i na wydziale montażu aparatury pomiarowej.
Tak niewielki wzrost zużycia energii jest konsekwencją stosowania postanowień zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego dotyczącego optymalizacji zużycia energii elektrycznej
w Spółce oraz zmian organizacyjnych i technologicznych.
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Poniżej przedstawiono wskaźniki w obszarze środowiska naturalnego
według wytycznych GRI, które dotyczą spółki Apator SA.
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Zużycie wody w 2010 roku wyniosło 12 071 m3 i było prawie
trzykrotnie większe od zużycia wody w 2009 roku. Miało na to
wpływ kilka awarii układu chłodzenia na wydziale przetwórstwa
tworzyw sztucznych i ograniczników przepięć, ponadto w okresie letnim wzrosło zużycie wody na skutek podlewania trawników. Poza tym system kanalizacyjny wymagał częstszych konserwacji.

EN11

Lokalizacja oraz powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach
chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do
takich obszarów
Teren spółki Apator SA nie graniczy bezpośrednio z żadnym terenem chronionym bądź terenem o wysokiej wartości bioróżnorodności.

EN12 Opis istotnego wpływu działalności produktów i usług na

bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej bioróżnorodności poza obszarami chronionymi
Właściwe użytkowanie produktów spółki Apator SA nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane
W 2010 roku nie podjęto żadnych działań w związku z siedliskami chronionymi bądź zrewitalizowanymi, ponieważ spółka
Apator SA nie graniczy z żadnym terenem chronionym i terenem
o wysokiej wartości bioróżnorodności, co zostało podkreślone
we wskaźniku EN11.

EN14 Strategie, działania i plany zarządzania wpływem na bioróżnorodność

Nie stwierdzono negatywnego wpływu działalności produkcyjnej spółki Apator SA na stopień bioróżnorodności w środowisku
lądowym i słodkowodnym.

EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

Łączna emisja dwutlenku węgla (CO2) w 2010 roku wyniosła
770, 64 tony. Wzrost o 11,7 % w stosunku do 2009 r. spowodowany
był mroźną zimą i zwiększonym zużyciem oleju opałowego.

EN19 Emisje substancji niszczących warstwę ozonową według wagi
Spółka Apator SA nie wykorzystuje ani nie emituje substancji
niszczących warstwę ozonową.
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EN8 Całkowity pobór wody według źródła
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emitowanych do powietrza według rodzaju i wagi

Emisja

Wartości określone
w decyzji o dopuszczalnej
emisji
[kg/rok]
(WŚiZ 7642-15/07)

EN21 Całkowita objętość odprowadzanych ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

Razem za rok 2010
Parametr

[kg/rok]

Formaldehyd

122,6

29,08

Styren

210,2

46,53

Etylobenzen

376,7

133,77

NO2

528,7

9,91

CO

203,7

21,34

Zn

2,2

0,37

Ni

0,9

0,20

Węglowodory alifatyczne

814,7

143,15

Węglowodory analityczne

543,1

86,87

Toluen

54,0

22,00

Sn

0,26

0,06

Jednostka

Dopuszczalne
Stężenie średnie wartości wskaźników
na rok
zanieczyszczeń
[mg/l]
zawarte w umowie
z MZWiK w Toruniu

BZT5

mg O2/l

142,5

500,0

ChZT

mg O2/l

375

700,0

Zawiesina ogólna

mg/l

106

300,0

Substancje ekstrahujące
się eterem naftowym

mg/l

20,25

100,0

Azot amonowy

mg N/NH4/l

49,25

200,0

Fosfor ogólny

mg P/l

11,55

15,0

mg SO4/l

63,5

500,0

Chlorki

mg Cl/l

137,5

1000,0

Cynk

mg Zn/l

1,56

5,0

Chrom

mg Cr/l

0,003

1,0

Nikiel

mg Ni/l

0,03

0,8

Kobalt

mg Co/l

0,017

1,0

Antymon

mg An/l

0,073

0,5

Odczyn

ph

8,45

6,5-9,5

Temperatura

o

C

14,33

35

Siarczany
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EN20 Emisja związków NOx i SOx i innych istotnych związków
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EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju i metody postępowania z nimi

W firmie powstaje około 34 różnych odpadów:
w tym 12 odpadów niebezpiecznych (np. zużyte baterie
i akumulatory, oleje przepracowane, emulsje olejowe,
sorbenty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny);
pozostałe to odpady inne niż niebezpieczne
(np. opakowanie – tektura i tworzywa sztuczne, komunalne,
złom metali żelaznych i nieżelaznych);
część odpadów, jak np. odpady poprodukcyjne z tworzywa
sztucznego, złom, oleje przepracowane jest odsprzedawana
firmom, które zajmują się recyklingiem i odzyskiem.

W związku z wprowadzeniem baterii na rynek krajowy, Apator SA podlega ustawie o bateriach i akumulatorach. Jako wprowadzający baterie
jest zobowiązany do zorganizowania systemu zbiórki baterii, przekazywania ich do odzysku i recyklingu. Dodatkowo, spółka musi prowadzić sprawozdawczość w zakresie ilości i masy wprowadzonych baterii.
Wszystkie te obowiązki realizuje Organizacja Odzysku Baterii i Akumulatorów „Reba”. 2010 rok był pierwszym okresem, w którym Apator SA
dokonał rozliczenia w myśl nowych przepisów o bateriach i akumulatorach.
W 2010 roku pod wpływem działań doskonalących dokonano uporządkowania hali po zakończonej produkcji aparatury górniczej, w wyniku
czego sprzedano ponad 11 ton odpadów złomu stalowego.

Firma cały czas dąży do zmniejszenia ilości i rodzajów odpadów. Kilka razy w roku organizowane są nieodpłatne zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego przy współpracy z firmą Thornmann
Recycling i innych podmiotów.

Odpady [tony]

80
60
40
20
0

komunalne
opakowaniowe
z tworzyw sztucznych
opakowaniowe
z papieru i tektury

2008

2009

2010

70,9

66,0

59,9

2,4

2,9

4,5

20,9

19,4

23,7
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W 2010 roku w wyniku zmian w ustawie o odpadach przeorganizowano w spółce system zbierania odpadów. Po przeprowadzonej analizie
kosztów i dostosowaniu organizacyjnemu ustalono, że uruchomiona
zostanie selektywna zbiórka odpadów tworzyw sztucznych. W tym celu
spółka podpisała nową umowę z Kompanią Recyclingową, która dokonuje odbioru i utylizacji tworzyw sztucznych, nienadających się do
powtórnego przetworzenia oraz skupuje odpady tworzyw, których
Apator SA posiada w nadmiarze np. poliwęglany oraz ABS-y. Dzięki
temu działaniu, oprócz korzyści finansowych, na składowisko odpadów
trafiło o około 30 ton odpadów mniej.
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Sprzedaż olejów przepracowanych [tony]
1,60

1,22

1,13

1,20

0,80

0,40

0,00

0,18
2008

2009
lata

2010

EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków
W 2010 roku nie odnotowano, z punktu widzenia wpływu na
środowisko, żadnych istotnych wycieków.

EN26 Inicjatywy mające na celu minimalizowanie wpływu produktów i usług na środowisko oraz zakres wpływu tych inicjatyw

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego dotyczącym
warunków przyjmowania zużytych liczników energii elektrycznej
od klientów krajowych i zagranicznych, spółka Apator współpracuje z firmą Thornmann Recycling, której przekazuje zużyte
liczniki energii elektrycznej. Zużyte liczniki, które nabywane są
od klientów (w stosunku 1:1 do nowych liczników sprzedanych
klientowi) nie wymagają specjalnych warunków przechowywania i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Zużyte urządzenia
nie są wprowadzane ponownie na rynek, lecz utylizowane przez
Thornmann Recycling.
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W 2010 roku sprzedano 1,13 tony odpadu przepracowanego oleju.
Większa ilość ma swoje uzasadnienie w wymianie oleju w maszynach
– głównie we wtryskarkach, które były przewidziane w harmonogramie
wymiany oleju na rok 2010.
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EN27 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich opakowań według kategorii materiału

Recykling opakowań z papieru i tektury
120%

90%

60%

30%

I

I-II

I-III

I-IV

I-V

I-VI

I-VII
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I-XI

I-XII

I-XI
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Recykling opakowań z tworzyw sztucznych
580%

400%

220%

40%

I

I-II
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I-V
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I-X
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Zgodnie z umową zawartą między organizacją „Eurobac SA”
a Apator SA odpady opakowaniowe z tworzywa sztucznego
i tektury przekazywane są organizacji, dzięki czemu koszty, jakie ponosi spółka związane z obsługą w zakresie przejęcia obowiązków przez organizację odzysku są nieznaczne. Jednakże
należy wspomnieć o tym, że od momentu zwiększonej produkcji
aparatury pomiarowej wzrosła również częstotliwość odbiorów
tych odpadów (za odbiory płaci spółka). Wymagania prawne są
następujące: 52% recyklingu dla opakowań z tektury oraz 18%
dla opakowań z tworzyw sztucznych. Odpady opakowaniowe
uzbierane przez Spółkę ponad ilość wymaganą przez przepisy
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, są sprzedawane do organizacji. W 2010 roku sprzedano 3 719 kg odpadów
opakowaniowych z tworzywa sztucznego oraz 7 162 kg odpadów z papieru i kartonu. Łączna wartość sprzedanych odpadów
wyniosła 658,38 zł.
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wych sankcji za niedostosowanie się do praw i regulacji dotyczących
ochrony środowiska
Nie wystąpiły przypadki naruszenia i/lub niedostosowania się
spółki Apator SA do praw i regulacji środowiskowych.

EN30 Całkowite wydatki poniesione na ochronę środowiska i inwestycje według rodzaju

Rodzaj aspektu

Bilans zamknięcia
(zł)

Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych

15 268,05

Zagospodarowania odpadów opakowaniowych
Opłaty za korzystanie ze środowiska

843,00
1 979,00

Analizy fizyczno – chemiczne

23 360,00

Odpady komunalne

28 405, 67

Woda i odprowadzenie ścieków

82 483,10

RAZEM

152 338,82

Wskaźniki dotyczące oznakowania produktów
i usług

PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na

mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym
Spółka Apator SA realizuje obowiązek udostępniania informacji
o produktach, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów
prawa oraz obowiązujących wewnętrznych procedur
postępowania.

Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów zobowiązuje producenta do dostarczenia konsumentowi informacji umożliwiającej mu
ocenę zagrożeń związanych z produktem w czasie zwykłego bądź
możliwego do przewidzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne, jak również możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje wprowadzającemu towar zamieszczenie na nim jego nazwy i adresu, nazwy
towaru, innych oznaczeń i informacji wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.
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Dyrektywa 2006/95/WE Parlementu Europejskiego i Rady z dnia
12 grudnia 2006 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku „Prawo o miarach”. Ustawa ta reguluje zagadnienia:
1) legalnych jednostek miar i państwowych wzorców jednostek miar;
2) prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych;
3) kompetencji i zadań organów administracji rządowej właściwych
w sprawach miar;
4) sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy.
Na podstawie obowiązujących przepisów, na produktach Apator SA
umieszcza się następujące informacje:
nazwę produktu;
adres producenta;
ilość nominalną produktu;
wzory etykiet i nadruków;
kod kreskowy.

PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami

oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według skutków
W 2010 roku spółka Apator SA nie odnotowała żadnych przypadków niezgodności z regulacjami, bądź dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania informacji o produktach
i usługach.

Informacje dotyczące utylizacji produktu
W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w spółce Apator SA
funkcjonuje szereg dokumentów regulujących pośrednio i bezpośrednio wytwarzanie wyrobów, a w szczególności:
Procedura procesu produkcji;
Instrukcje ogólnosystemowe;
Przewodniki technologiczne;
Zakładowe instrukcje technologiczne;
Instrukcje stanowiskowe;
Szkolenia stanowiskowe;
Procedura marketingu i sprzedaży;
Procedura bezpiecznej pracy.
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.
Rozporządzenie to określa zasadnicze wymagania dla przyrządów
pomiarowych podlegających ocenie zgodności, procedury oceny
zgodności, a także wzór znaku CE i sposób oznakowania przyrządów
pomiarowych.
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Zamiast podsumowania

Apator SA troszczy się o środowisko naturalne, chociażby poprzez sukcesywne zmniejszanie wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zmniejszanie emisji z przetwórstwa tworzyw
sztucznych spowodowanej zmianą tworzywa na bardziej przyjazne środowisku. W zakresie zakupów i stosowania substancji
i mieszanin niebezpiecznych dostosowujemy się do obowiązujących procedur. W roku 2010 uzyskaliśmy zaplanowany poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra.
W budowanym nowym zakładzie Apatora zaplanowano szereg
rozwiązań przyjaznych środowisku. Do najważniejszych należy
wymienić: instalacje magazynowania wody deszczowej, instalacje kolektorów słonecznych, energooszczędne oświetlenie
oraz ograniczenie ilości pojazdów roboczych zasilanych paliwami nieodnawialnymi.
Uważam, że firma wychodzi naprzeciw nowoczesnym, ekologicznym rozwiązaniom.
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Bartosz Mińkowski
Specjalista ds. systemu zarządzania
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„Jeśli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym
będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko, by
osiągnąć jak najlepsze wyniki.”
Sir Hector Lang

APATOR A MIEJSCE PRACY

A

pator dba o swoich pracowników, którzy składają się na sukces
firmy. Cenimy sobie relacje międzyludzkie, pracę w miłej i przyjaznej atmosferze, otwartość oraz pomysłowość. Współpracując
ze sobą korzystamy z naszych umiejętności i doświadczeń, ucząc się
wzajemnie nowych rzeczy.

Praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy
Cenimy ludzi, którzy angażują się w biznes, pragną zmieniać rzeczywistość i działają zgodnie z zasadami etycznymi. Pięć zasad, którymi się
kierujemy to:
Wolność Wydajność Wzajemność Jakość Odpowiedzialność

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE
PRACOWNIKÓW
Poniżej przedstawiono wskaźniki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy, według wytycznych GRI, które dotyczą spółki Apator SA.

LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu

Wielkość zatrudnienia w Apator SA na dzień 31.12.2010 roku
wynosiła 413 osób.

Wyszczególnienie lokalizacji biura
Toruń

Pełnozatrudnieni

Niepełnozatrudnieni

Na czas nieokreślony

Na czas określony

395

3

365

48

3

365

48

Świdnica

8

Zielona Góra

5

Kraków

2

Razem

410
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dziale na grupy wiekowe, płeć i region

Wskaźnik rotacji pracowników Apator SA (łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w 2010 r. w odniesieniu do łącznej
liczby pracowników na koniec 2010 roku) wyniósł 7,5%.

LA3 Świadczenia dodatkowe gwarantowane pełnoetatowym pra-

cownikom, które nie są zapewniane pracownikom czasowym i pracującym w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek
organizacyjnych
Spółka Apator SA zapewnia możliwość korzystania z pakietu tych
samych świadczeń socjalnych wszystkim pracownikom. Firma
zgodnie z Kodeksem Pracy gwarantuje urlop wychowawczy przysługujący matce lub ojcu, a także z własnej inicjatywy zapewnia
pomoc socjalną w postaci pożyczek oraz dofinansowania wypoczynku pracowników, emerytów i dzieci.

LA4 Odsetek pracowników, których obejmuje układ zbiorowy pracy
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy obejmuje 100% pracowników
spółki Apator SA.

LA5 Minimalne wyprzedzenie z jakim informuje się o istotnych
zmianach w działalności, z uwzględnieniem czy są one określone
w układzie zbiorowym pracy
W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy brak jest wytycznych
dotyczących okresu, w jakim należy informować pracowników
przed wprowadzeniem zmian. Jednak Zarząd spółki informuje
pracowników z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach.

LA6 Odsetek całkowitej liczby zatrudnionych, reprezentowanych

w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują
takie programy
Zgodnie z przepisami prawa pracy w spółce Apator SA powołana została Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (Komisja BHP).
W jej skład wchodzą:
przedstawiciele związków zawodowych działających w Apator SA;
przewodniczący służby BHP;
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy;
lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
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Skład Komisji w 2010 r.
Przewodniczący – Marek Kryszak (GB)
V-ce przewodniczący – Wiesław Rakowski (ZSJP)
Członkowie:
Urszula Wiśniewska (CITOMED),
Grzegorz Lipiński (MZZPA),
Czesław Bełwon (KMNSZZ Solidarność)

LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych z tego

powodu i nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych
związanych z pracą według regionów
W 2010 roku nie wystąpiły żadne wypadki śmiertelne ani choroby
zawodowe.

LA10 Średnia liczba godzin w ramach szkoleń przypadających na
jednego pracownika według rodzaju zatrudnienia w systemie rocznym
Spółka Apator SA w 2010 roku nie prowadziła zestawienia średniej liczby godzin szkoleniowych przypadających na jednego
pracownika. Zestawienia takie zostanie umieszczone w następnym raporcie za rok 2011.
W roku 2010 na cele szkoleniowe wydano kwotę 256 tys. zł. W ramach
tego budżetu pracownicy uczestniczyli w otwartych specjalistycznych
szkoleniach i sympozjach, kursach językowych, szkoleniach stanowiskowych oraz w zajęciach na studiach inżynierskich, magisterskich
i podyplomowych. Przez cały rok odbywały się również szkolenia
stanowiskowe. W październiku 2010 r. zakończono realizację projek-

tu szkoleniowego „Wzrost konkurencyjności Grupy Apator poprzez
rozwój kompetencji jej pracowników”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowany pod
nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt obejmował 122 dni szkoleniowe (795 osobo-szkoleń), uczestniczyło w nim
210 osób. Projekt trwał od stycznia 2009 r. do października 2010 r.,
wartość projektu wyniosła 1 739 tys. zł, zaś wkład gotówkowy Grupy
Apator wyniósł 186 tys.
Łącznie zrealizowano 61 szkoleń dwudniowych, w takich tematach jak:
Efektywne negocjacje,
Efektywny handlowiec,
Inteligencja emocjonalna w sprzedaży,
Negocjacje inteligentne emocjonalnie,
Profesjonalna obsługa klienta,
Style myślenia w sprzedaży,
Techniki perswazji,
Zarządzanie kluczowym klientem,
Zorientowanie na rynek,
Controlling,
Komunikacja interpersonalna,
Inteligencja emocjonalna w kierowaniu,
Praca w zespole,
Prezentacja publiczna,
Prowadzenie rozmów oceniających,
Public Relations,
Rozwijanie kreatywności,
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Trening umiejętności menedżerskich,
Zarządzanie projektem,
Podstawowe kompetencje emocjonalne,
Obsługa MS Word,
Obsługa MS Excel.

LA13

Skład organów zarządzających i nadzorczych spółki w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej
Łączna liczba zatrudnionych

Odsetek osób podlegających ocenie

Pracownicy

41

3

0,7%

0

0%

Kadra wyższego szczebla

22

5,3%

7

1,7%

Kadra niższego szczebla

8

1,9%

1

0,2%

33

8%

8

1,9%

4

1,0%

1

0,2%

Razem

19,85%

do 30 lat

Wyszczególnienie
Zarząd

413

Liczba osób podlegających regularnej ocenie
jakości pracy

Mężczyźni % ogólnej Kobiety % ogólnej
Liczba
liczby
Liczba
liczby
osób
pracowników osób pracowników

Rada Nadzorcza

% ogólnej liczby
pracowników

30-50 lat

% ogólnej liczby
pracowników

powyżej 50 lat

% ogólnej liczby
pracowników

Zarząd

0

0

2

0,5%

1

0,2%

Kadra wyższego szczebla

0

0

14

3,4%

15

3,6%

Kadra niższego szczebla

1

0,2

7

1,7%

1

0,2%

Razem

1

0,2

23

6%

17

4,1%

Rada Nadzorcza

0

0

0

0

5

1,2%
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ku do wynagrodzenia kobiet według kategorii zatrudnienia

Kategoria zatrudnienia

Wskaźnik podstawowego
wynagrodzenia mężczyzn do
Kobiety
wynagrodzenia kobiet

Liczebność
Mężczyźni

Kadra wyższego szczebla
(w tym zarząd)

25

7

1,41

Kadra niższego szczebla

8

1

0,9

Administracja

109

41

1,20

Produkcja

149

73

1,16

Razem

291

122

1,35

Praktyki dotyczące respektowania praw człowieka

HR4

Łączna liczba przypadków dyskryminacji i podjęte działania
w tej kwestii
W spółce Apator SA nie wystąpiły przypadki dyskryminacji ze
względu na kolor skóry, rasę, płeć, religię, poglądy polityczne,
pochodzenie społeczne lub narodowe.

HR5 Działalność zidentyfikowana jako mogąca stanowić ryzyko na-

ruszenia prawa swobody zrzeszania się i negocjacji zbiorowych oraz
działania podjęte w celu wspierania możliwości wykonania tych praw
W spółce Apator SA nie wystąpiły działania, w których prawa do
zrzeszania się i rokowań mogły być zagrożone.

HR6 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzy-

ko wykorzystania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu eliminacji
takich przypadków
W spółce Apator SA nie wystąpiły działania, które uznawane są
jako stanowiące znaczne ryzyko zaistnienia przypadków pracy
dzieci i młodocianych pracowników narażonych na prace niebezpieczne dla życia i zdrowia.

HR7 Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ry-

zyko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz środki
podjęte w celu eliminacji takich przypadków
W spółce Apator SA nie wystąpiły incydenty pracy obowiązkowej
i wymuszonej.
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Zamiast podsumowania
Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to,
czym naprawdę jesteśmy.
Joseph Conrad

Pracuję w firmie Apator SA już od 14 lat, jest to moje pierwsze miejsce pracy tuż po studiach. Dzięki dofinansowaniu firmy mogłam również ukończyć studia podyplomowe w Łodzi,
należę również do grupy pracowników, której Apator SA dofinansowuje naukę języka angielskiego. Dzięki obustronnemu
zaufaniu pracownicy mają możliwość podnoszenia swoich
kwalifikacji z korzyścią dla firmy.
W związku z tym, iż moja praca wymaga znajomości przepisów
prawa, które zmieniają się dość często, biorę udział w szkoleniach organizowanych przez firmę.
Spółka Apator SA jest przyjazna młodym matkom i ojcom, istnieją
bardzo dobre warunki pracy, kobiety nie muszą się czuć zagrożone odejściem z pracy po powrocie z urlopu wychowawczego.

Mimo, iż każdy z nas mówi trochę innym fachowym językiem,
w zależności od zajmowanego stanowiska pracy, z czego wynikają częściowo bariery we wzajemnej komunikacji i braki
zrozumienia, istnieją bardzo dobre kontakty w relacji przełożony – podwładny. Funkcjonujące na terenie firmy radio zakładowe oraz Lotus Notes ułatwiają pracownikom wzajemną
współpracę.
Osobiście mocno identyfikuję się z firmą, z nią wiążę swoją
przyszłość zawodową. Czasami oczekiwałabym więcej pozytywnej informacji zwrotnej na temat wykonywanej przeze mnie
pracy, co bardziej motywuje do działania. Jestem zadowolona
z warunków, jakie oferuje mi firma i z możliwości pracy w tak
wspaniałym zespole.
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„Zyski są przedsiębiorstwu potrzebne jak człowiekowi
powietrze, lecz życie nie polega tylko na oddychaniu.”
Charles Handy

APATOR A SPOŁECZEŃSTWO

„Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe
idee, które niezbędne są społeczeństwu do jego ciągłego rozwoju.”
Albert Einstein
4.12. – 4.13. Członkostwo w organizacjach

A

pator SA aktywnie angażuje się w inicjatywy dotyczące powstawania i wdrażania nowoczesnych technologii służących gospodarce oraz ekologii.
Unia Europejska stworzyła szereg aktów prawnych obligujących kraje
członkowskie Unii do wprowadzania oszczędnego gospodarowania zasobami i poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Są to między innymi dyrektywa o efektywności końcowego wykorzystania energii i usługach energetycznych nr 2006/32/WE oraz pakiet klimatyczny „3x20”.
Apator SA rozwija inteligentne systemy pomiarowe, oszczędzające zużycie energii oraz działa w różnorodnych organizacjach mających na
celu promowanie oszczędności energii poprzez wdrażanie nowych
standardów.

Apator SA należy do następujących organizacji krajowych i międzynarodowych:
Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Toruniu;
Prime Alliance Luis Fuentes Bejarano;
Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
Konsorcjum Smart Power Grids Polska;
Polski Komitet Normalizacyjny.
Apator SA należy do następujących organizacji biznesowych:
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu;
Business Centre Club.
Apator SA należy do następujących organizacji specjalistycznych:
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych;
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.
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FAP Pafal SA:
Achilles Information GmbH;
Apator Powogaz SA:
Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich;
Izba Gospodarcza Wodociągów Polskich;
Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa;
Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media;
Klub Polskie Forum ISO 9000;
Apator Metrix SA:
Stowarzyszenie Naukowo–Techniczne Inżynierów i Techników
		 Przemysłu Naftowego i Gazowniczego;
Izba Gospodarcza Gazownictwa;
FacoGaz;
Apator Rector Sp. z o.o.:
Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa;
Północna Izba Gospodarcza;
ESRI Polska Sp. z o.o.;
Oracle Polska Sp. z o.o.;
IBM Ireland Limited Oldbrook House;
Microsoft Sp. z o.o.
Członkostwo w wyżej wymienionych organizacjach ma charakter dobrowolny. Grupa Apator popiera kierunki działania podejmowane
przez organizacje, których jest członkiem, a pracownicy firmy, zgodnie
ze swoimi kompetencjami, biorą udział w pracach grup problemowych.

Uczestnictwo spółek w konkursach
Apator SA, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych grup interesariuszy, mając na celu jak najszersze przekazywanie informacji o spółce i grupie kapitałowej oraz zapewnienie możliwości banchmarkingu,
bierze corocznie udział w poniższych konkursach:

Nazwa konkursu

Nazwa organizacji,
do której przesyłana jest ankieta

APATOR SA
Lider Polskiego Biznesu
Diamenty

Business Centre Club

Lista 2000
„Polskie przedsiębiorstwa”

Rzeczpospolita

Lista 500

Rzeczpospolita

Lista 500

Polityka

Perły Polskiej Gospodarki

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk oraz Centrum
Informacji Społeczno–Gospodarczej

Gazele Biznesu

Wydawca „Pulsu Biznesu”

Firma innowacyjna

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Sieci Naukowej MSN

Nagroda Marszałka
woj. kujawsko-pomorskiego

Urząd Marszałkowski

Ambasador Polskiej Gospodarki Business Centre Club
Wybitny Eksporter

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
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2.10. Nagrody i wyróżnienia

W 2010 roku Apator może się poszczycić poniższymi nagrodami biznesowymi:
Apator wśród laureatów rankingu Perły Polskiej Gospodarki
Apator znalazł się w gronie laureatów rankingu, w kategorii Perły Duże
(przedsiębiorstwa o przychodach 100 mln – 1 mld zł).
Na listę rankingową trafiają firmy, które spełniają minimum siedem kryteriów efektywności (m.in. rentowność obrotu, ogólny poziom zadłużenia, stopa zwrotu
na aktywach i na zainwestowanym kapitale, wydajność
pracy), a ich przychody z całokształtu działalności gospodarczej w 2009 roku zaczynają się od 100 mln zł.
Apator nagrodzony statuetką Rzeczpospolitej „Innowacja 2010”
Rzeczpospolita przeprowadziła IX edycję rankingu najlepszych polskich firm, tzw. Listę 2000. Spośród 2000 firm wytypowano jedynie te,
które efektywnie wykorzystują nowoczesne technologie oraz przeznaczają znaczne środki na działalność badawczo-rozwojową. Apator SA
stanął na czele rankingu firm innowacyjnych, zajmując 2 miejsce.

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla
Apator SA
Apator SA znalazł się w gronie wybitnych przedstawicieli regionu, którzy zostali uhonorowani nagrodami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za działalność w roku 2009. We wrześniu 2010 roku
podczas gali Apator SA otrzymał statuetkę w kategorii „Gospodarka”.
Kapituła wysoko oceniła działalność biznesową firmy i sukcesy w branży elektromaszynowej.
V Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla Apator SA
Dowodem uznania dla Apatora było przyznanie przez BCC kolejnego, V Diamentu do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Diamenty otrzymują tylko te przedsiębiorstwa, które wcześniej uhonorowano
Złotą Statuetką, a które w kolejnych latach utrzymały, bądź poprawiły
swoją pozycję na rynku.
Apator SA wśród Toruńskiej Siódemki
W 2010 roku słuchacze Radia Gra oraz użytkownicy portalu GRA.PL
wyłonili Toruńską Siódemkę. To siedem firm z Torunia, które mają niebagatelne znaczenie dla miasta i mieszkańców. Apator SA znalazł się
wśród laureatów.
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Apator SA – Ambasadorem Polskiej Gospodarki
Apator SA został uhonorowany tytułem „Ambasadora Polskiej Gospodarki 2010” w kategorii Marka Europejska. Marka Europejska to wyróżnienie dla firm, których działalność biznesowa jest bardzo dobrze
znana w Europie i kojarzona już nie tylko z Polską, ale z najlepszymi
jakościowo wyrobami lub usługami europejskimi. Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club.
Nagroda Acanthus Aureus na Międzynarodowych Targach
Energetyki EXPOPOWER
Stoisko Apatora po raz kolejny otrzymało nagrodę Acanthus Aureus na
Międzynarodowych Targach Energetyki EXPOPOWER. Wyróżnienie to
zostało przyznane za najlepsze odzwierciedlenie strategii marketingowej firmy w ekspozycji targowej.
Gazele Biznesu dla Apator Mining Sp. z o.o.
W pierwszym kwartale 2010 roku spółka Apator Mining Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie w X edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych
i średnich firm – Gazele Biznesu, organizowanego przez Puls Biznesu.

„Partner of the Year” dla Apator Rector Sp. z o.o.
Podczas konferencji partnerów ESRI w Palm Springs, w marcu 2010 roku
wręczono spółce Apator Rector Sp. z o.o. nagrodę „Partner of the Year”.
Nagroda została przyznana w dowód uznania za szerokie wdrożenie
technologii ESRI w Polsce, szczególnie w sektorze energetycznym.
“Przedsiębiorstwo usługowe 2009” dla Apator Rector Sp. z o.o.
W lutym 2010 roku Apator Rector Sp. z o.o. otrzymało wyróżnienie Prezydenta Miasta Zielonej Góry w kategorii „Przedsiębiorstwo usługowe
2009” za wybitny wkład gospodarczy w rozwój i promocję miasta Zielona Góra.
Dostawca roku dla FAP Pafal SA
Spółka FAP Pafal SA otrzymała tytuł dostawcy roku 2009. Wyróżnienie
to zostało przyznane w lutym 2010 roku przez firmę E. ON Hungaria
za dobrą współpracę i dostawy na najwyższym poziomie. Warto wspomnieć, iż firma Pafal była jedyną firmą spoza Węgier, jaka została uhonorowana przez odbiorcę.

G

rupa Apator szczyci się uzyskanymi nagrodami, gdyż podkreślają one stabilność i atrakcyjność firmy oraz budują wizerunek
marki.
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Lider Polskiego Eksportu 2010 dla Apator SA
Apator SA po raz kolejny został uhonorowany Medalem Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich – Lider Polskiego Eksportu 2010. Nagroda jest
dowodem uznania za osiągnięcia w zakresie rozwoju eksportu, podkreśla znaczący wkład firmy w budowę pozytywnego wizerunku Polski na
arenie międzynarodowej.
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4.17. – Dialog z interesariuszami, SO1 – Społeczność lokalna

W 2010 roku firma skoncentrowała się na następujących płaszczyznach
wsparcia społecznego:
działalność charytatywna,
wsparcie edukacji,
promocja kultury,
wsparcie sportu.
Działania te mają szczególne znaczenie dla postrzegania marki Apator
jako marki społecznie odpowiedzialnej.
Apator od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną.
W 2010 roku pomoc kierowana była m.in. na rzecz:
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
Stowarzyszenia Oratorium,
Polskiego Związku Niewidomych,
Fundacji Społeczno-Charytatywnej „POMOC RODZINIE I ZIEMI”,
Uniwersytetu M. Kopernika,
Fundacji Piękniejszego Światła,

Stowarzyszenia Przyjaciół SP6 i Świetlicy Środowiskowej,
AIESEC Polska,
Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski,
II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu,
Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety,
Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej
Ludzi Niepełnosprawnych,
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
Toruńskiego Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci
z Wadą Słuchu,
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Apator rokrocznie jest fundatorem pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym w Rowach dla dzieci z hospicjum „Nadzieja” i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wielofunkcyjnej „Dom Dziecka” w Bąkowie.
Apator od 5 lat wspiera także organizatorów Koncertów Finałowych
Toruńskiej Minilisty Przebojów. Dochód z tej imprezy przeznaczony jest
na hospicjum „Nadzieja”.
Z okazji Dnia Dziecka Apator organizuje również piknik dziecięcy dla
dzieci z hospicjum „Nadzieja”. Dzieci otrzymują ponadto talony na
święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia.
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Spółka Apator SA jest mocno zaangażowana w życie społeczności
lokalnej.
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Współpraca z uczelniami z regionu i kraju
Apator podpisał umowy z kilkoma polskimi uczelniami technicznymi.
Współpraca z Politechniką Wrocławską poszerzyła się o członkostwo
w Radzie Programowej uczelni. Celem tej współpracy jest stworzenie
platformy wymiany poglądów, dotyczących jakości kształcenia inżynierów elektryków oraz stworzenia warunków głębszego powiązania środowiska naturalnego i dydaktycznego z zakładami pracy oraz instytucjami branżowymi.
Ponadto Apator współpracuje również z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przykładami takich działań mogą
być fundowane nagrody za najlepsze prace dyplomowe i doktorskie
oraz stypendia dla naukowców prowadzących badania (obecnie Apator funduje 2 stypendia doktoranckie dla studentów fizyki i informatyki
stosowanej).
Program „Apator – dołącz do najlepszych”
Już od 2006 roku realizowany jest program „Apator – dołącz do najlepszych”, którego celem jest wzmocnienie wizerunku, zwłaszcza
wśród młodej kadry polskich elektryków oraz pozyskanie najzdolniejszych fachowców z tej dziedziny. Do najważniejszych celów strategicznych tego programu należy zaliczyć budowanie świadomości
marki Apator wśród przyszłych pracowników oraz potencjalnych
klientów.

Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”
Apator w ramach programu „Apator – dołącz do najlepszych” wspiera
coroczną organizację Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” (SEP). Celem Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i umiejętności
zawodowych uczniów oraz lepsze przygotowanie do nauki w szkołach
wyższych. Olimpiada sprzyja także nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych oraz pracownikami
przemysłu. Laureaci odbywają praktyki w Apatorze, firma podpisuje
także umowy stypendialne i oferuje pracę po zakończeniu studiów.
Współpraca z AIESEC (praktyki studenckie)
Apator od kilku już lat jest partnerem programu wymiany studentów
Toruńskiego Komitetu Lokalnego AIESEC Polska, zapewniając studentom z całego świata praktyki zawodowe.
Fundowanie praktyk w ramach programu „Grasz o staż”
Od 2009 roku firma Apator jest fundatorem praktyk w programie
„Grasz o staż”, najpopularniejszym i najbardziej prestiżowym konkursie stażowym w Polsce. Po raz kolejny firma udowodniła, że ceni sobie
młodych, zdolnych ludzi, dając im szanse kreowania ścieżki zawodowej oraz rozwoju ich talentu i umiejętności.
Współpraca z organizatorami konkursu „Energia kontrolowana”
Celem konkursu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną
środowiska, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii oraz kontrolowaniem jej zużycia.
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Drzwi otwarte
Apator „otwiera drzwi” przed uczniami szkół ponadgimnazjalnych
oraz studentami uczącymi się na kierunkach związanych z branżą,
w której działa firma. W ramach takich spotkań gościliśmy uczniów
techników i liceów o profilach elektrycznym, teleinformatycznym i informatycznym. Uczniom przedstawiliśmy profil firmy, zasięg działania, specyfikę rynku oraz produkty i usługi. Mieli oni okazję zwiedzić
firmę, porozmawiać z pracownikami Apatora oraz obejrzeć hale produkcyjne.

Działalność edukacyjna rozumiana jest przez nas również jako praca
nad poprawą świadomości klientów w zakresie racjonalnego zużycia
mediów, oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz
kształtowania zasad proekologicznych.
Projekt portalu edukacyjnego „Liczniki przedpłatowe”
Apator SA uruchomił portal edukacyjny, którego celem jest promocja
racjonalnego zarządzania zużyciem energii elektrycznej. Do funkcji
portalu należy zaliczyć:
kształcenie klienta w obszarze nowoczesnych rozwiązań
ułatwiających codzienne funkcjonowanie;
promowanie korzystnych postaw konsumenckich: niskie zużycie
energii elektrycznej, nacisk na ochronę środowiska;
dostarczanie przydatnych narzędzi (kalkulator kosztów energii,
zestawienie domowych „pożeraczy” energii).
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Festiwal Ekonomisty
Organizatorem Festiwalu jest Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W ramach imprezy odbywają się wykłady, warsztaty, spotkania, zawody o Puchar Wydziału oraz akcje charytatywne i konkursy.
Apator włączając się do festiwalu przygotował warsztaty dla studentów. Studenci rozwiązywali case poświęcony budowie modelu grupy
kapitałowej/architektury marki.
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Apator jest mecenasem wielu znaczących wydarzeń artystycznych
o charakterze lokalnym, jak i o zasięgu ogólnopolskim.
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki , kwiecień 2010
Celem postawionym przez organizatorów Festiwalu jest popularyzacja
nauki i sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych
przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej
pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką.
Współpraca z Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu
Apator SA włączył się w organizację:
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
i Młodzieży „Chopin – inspirator wyobraźni”, maj 2010;
Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży,
październik 2010.
Ogólnopolski konkurs na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny
Tuba Satyrica 2010, ufundowanie głównej nagrody Złota Tuba,
kwiecień 2010
Akcja organizowana jest przez Centrum Kultury Dwór Artusa, Muzeum
Karykatury w Warszawie, Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury
oraz toruński Urząd Miasta.

Współpraca z CSW w Toruniu
Sponsoring Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii
Plaster, maj 2010
Wydarzenie to promuje młodych grafików związanych z twórczością
plakatową i projektowaniem graficznym. Festiwalowi towarzyszyły
warsztaty typograficzne prowadzone przez znakomitych europejskich
projektantów, międzynarodowa wystawa plakatu współczesnego na
tarasie Centrum Sztuki Współczesnej oraz wystawa Lexa Drewińskiego – wybitnego polskiego plakacisty.
Koncert Jose Carrerasa na Motoarenie w Toruniu, lipiec 2010
Apator wsparł organizatorów koncertu jednego z najwybitniejszych
tenorów wszech czasów Jose Carrerasa, który wystąpił 31 lipca
2010 roku na toruńskiej Motoarenie. Koncert był nie tylko wielkim
widowiskiem muzycznym, ale też niezapomnianym spektaklem. Jose
Carrerasowi towarzyszyła wspaniała ukraińska sopranistka Natalia
Kovalova. Występ wielkiego tenora uświetnił obchody 777 rocznicy
nadania praw miejskich Toruniowi.
Współpraca ze Sławkiem Wierzcholskim
(Nocna zmiana bluesa)
Apator wspiera działalność artystów. Współpraca ze Sławkiem Wierzcholskim, znanym toruńskim bluesmenem, zaowocowała wydaniem
płyty „Piątek Wieczorem”, która zdobyła miano „Złotej Płyty” oraz organizacją w Toruniu wyjątkowego festiwalu harmonijki ustnej „Harmonica Top”.
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Mecenas akcji Toruńskie Gwiazdy, lipiec 2010
Plebiscyt Toruńskie Gwiazdy organizowany przez Radio Gra i Wydział
Kultury Urzędu Miasta promuje i nagradza artystów o toruńskich korzeniach. W 2010 roku nagrodą Prezydenta Miasta oraz mecenasa akcji
Apator SA został uhonorowany zespół Manchester.

Galeria „A”
Jedną z inicjatyw kulturalnych jest również utworzenie na terenie firmy
Galerii A.
Na wystawach prezentowane są różne dziedziny sztuki: malarstwo, grafika, fotografia, rzeźba, wzornictwo przemysłowe.
W Galerii „A” eksponowane były m.in. prace dzieci z Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Prezentowano także liczne
wystawy fotografii podróżników np. „Etiopia. Jest taki świat”, „Golden
Land Myanmar – Kambodża”.
Wydawnictwa
Pomoc w wydaniu książki Wojciecha Polaka pt. „Sierpień nad Wisłą
i Drwęcą. Strajki i protesty w Toruniu i województwie toruńskim latem
1980 r.” w nakładzie 1000 egzemplarzy.
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Akcja Chopin w autobusach i tramwajach MZK, czerwiec 2010
Z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora utwory Chopina w wykonaniu Pawła Wakarecy (torunianin) umilały mieszkańcom Torunia podróż
komunikacją miejską.
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PROMOWANIE SPORTU
Apator włącza się w popularyzację sportu oraz czystej, sportowej
rywalizacji.

Apator kibicuje młodym piłkarzom
Od ponad 2 lat Apator SA patronuje drużynie piłkarskiej chłopców
z rocznika 1998 i 1999. Drużyna TKP-Elana to grupa 11- i 12-latków,
zgłoszona do rozgrywek w grupie wiekowej Młodzików (do niedawna
w grupie Orlików). W sezonie 2010/2011 drużyna TKP Elany rocznika ’98 to team 23 chłopców, trenujący pod okiem trenera, Grzegorza
Jeromina. Nad sprawami organizacyjnymi pieczę sprawuje kierownik
zespołu, Rafał Kamiński. W tym sezonie chłopcy podnoszą swoje umiejętności w Lidze Wojewódzkiej Młodzików, składającej się z 12 drużyn.
Apator angażował się także w wydarzenia sportowe, takie jak:
Bella Cup (sponsoring klubu Start Wisła)
Gam Nestle Nesquik Cup
Bal sportowca – finał toruńskiego plebiscytu na sportowca roku
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Apator wspiera młode talenty
Firma objęła szczególnym patronatem 12-letnią toruniankę – Agatę
Kryger, mistrzynię polski Juniorów 2010 w łyżwiarstwie figurowym.
Agata trenuje łyżwiarstwo figurowe od 2003 roku w klubie sportowym
AXEL w Toruniu i zdobywa kolejne sukcesy na zawodach krajowych
i międzynarodowych.
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Zamiast podsumowania

Apator preferuje imprezy/inicjatywy cykliczne, umowy długoterminowe, które dają możliwość budowania trwałych relacji z uczestnikami
projektów oraz ich organizatorami.

WSKAŹNIKI
SO5 Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu
Specjaliści Grupy Apator aktywnie uczestniczą w opiniowaniu
różnych dokumentów o charakterze ustaw oraz rozporządzeń.
Spółka Apator SA w sposób pośredni, poprzez organizacje branżowe i środowiskowe wpływa na inicjowane projekty.

SO6 Darowizny na rzecz partii politycznych
Zasady etyczne przyjęte przez spółkę Apator SA zakładają apolityczność spółki, która w żaden sposób nie wspiera ugrupowań
politycznych.

Cele ekonomiczne i cele społeczne przez długi czas były postrzegane
jako odmienne i nierzadko konkurencyjne wobec siebie. Jest to jednak
dychotomia fałszywa, która w warunkach dzisiejszej otwartej
konkurencji, opartej na wiedzy reprezentuje spojrzenie coraz
bardziej przestarzałe. Przedsiębiorstwa nie funkcjonują w izolacji
od otaczających je społeczności. Ich zdolność konkurowania
w dużym stopniu zależy od warunków panujących na obszarach,
na których działają.
Michael R. Porter, Mark R. Kramer
Przemysław Skoczylas
Kierownik Biura Marketingu
Firma Apator SA skupia się w swojej działalności filantropijnej
głównie na społeczności lokalnej. W trakcie mojej siedmioletniej
pracy w Apatorze zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów
i braliśmy czynny udział w licznych inicjatywach społecznych.
Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszej lokalnej społeczności, koncentrujemy się przede wszystkim na promocji kultury
oraz wspieraniu utalentowanej młodzieży. Efektywnie wydatkujemy powierzone nam środki, czego rezultaty mogą dostrzec
mieszkańcy Torunia.
Planujemy poszerzyć współpracę w zakresie działań filantropijnych ze spółkami zależnymi. To z kultury organizacyjnej oraz
ludzi pracujących w spółce Apator SA wynika chęć niesienia pomocy i wsparcia.
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W

ybór partnerów oraz projektów sponsorskich musi być każdorazowo oceniany pod kątem tego, w jakim stopniu dane
działanie przynosi realne korzyści marketingowe firmie i pozwala realizować założone cele.
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ZAKOŃCZENIE

K

onsekwentne realizowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jest gwarancją nie tylko dobrej reputacji, może
być również zachętą dla inwestorów. Współpraca oparta na
partnerstwie pozwala nam realizować politykę CSR na każdym szczeblu naszej działalności. Możecie Państwo traktować nas jako partnera
godnego zaufania.
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C

oraz częściej firmy decydują się na prezentowanie swojej
działalności za pośrednictwem raportów społecznych. My
zdecydowaliśmy, iż wytyczne GRI dadzą Państwu rzetelną
informację na temat Apatora. Spójne zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w firmie oraz ciągły monitoring przyjętych przez nas
zasad zapewniają sukces tego przedsięwzięcia.
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