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LIST  PREZESA 

 
Szanowni Państwo,  
 
Z prawdziwą satysfakcją spoglądam na dokonania Grupy Apator w 2011 roku. To był udany rok. 
Mimo wielu zawirowań na światowych rynkach nasza firma osiągnęła najwyższe wyniki 
finansowe w jej historii, odważnie realizowała założone plany, stawiała sobie nowe ambitne 
wyzwania.  
Z drugiej strony to był rok niełatwych decyzji, które musieliśmy podjąć, aby Apator mógł nadal 
rozwijać się i wzmacniać – już nie w obrębie Torunia, ale w nowej fabryce w Pomorskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Sukcesem minionego roku jest niewątpliwie doskonała kondycja firmy. Dzięki temu Apator 
pozostaje atrakcyjnym, stabilnym pracodawcą i partnerem w biznesie. Wysiłki włożone 
w budowę naszego nowego zakładu produkcyjnego zaprocentują dalszym, dynamicznym 
rozwojem firmy, optymalizacją procesów produkcyjnych, innowacyjnymi produktami, większym 
komfortem pracy dla załogi Apatora. Nowy zakład powstaje z najwyższą dbałością o środowisko, 
w oparciu o nowoczesne rozwiązania, które zminimalizują ryzyko zanieczyszczania wody, 
powietrza i gruntów. 
Otoczenie, w którym żyjemy i pracujemy, boryka się z wieloma nierozwiązanymi problemami. 
Dziś nasze wysiłki koncentrujemy na wsparciu młodych, zdolnych ludzi, którzy potrzebują 
pomocy przy realizacji swoich niezwykłych pasji, zainteresowań, marzeń… Wierzymy, że w 
gronie naszych stypendystów znajdują się prawdziwe diamenty: przyszli wynalazcy, wielcy 
naukowcy, wybitni humaniści oraz nieprzeciętni artyści. Pomoc im jest naszym małym wkładem 
w przyszłość kraju, tak  rozumiemy ideę  społecznego zaangażowania i odpowiedzialnego, 
etycznego biznesu.  
W 2011 roku po raz kolejny nasze odpowiedzialne podejście do otoczenia biznesowego 
i społecznego, pracowników oraz otaczającego nas środowiska naturalnego, zostało 
potwierdzone przynależnością Apatora do RESPECT Indeks – grona spółek giełdowych 
działających zgodnie z najwyższymi standardami corporate social responsability. Będziemy 
konsekwentnie podążać tą drogą… 
 
 
Z wyrazami szacunku 
 
 
 
Janusz Niedźwiecki 
 
Prezes Zarządu Apator SA 
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INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH 

Informacje ogólne 
Apator to firma o wieloletnich doświadczeniach i tradycjach. Została założona w 1949 roku. 
Zajmowała się produkcją aparatury łącznikowej i górniczej oraz produkcją urządzeń rozdzielczo-
sterowniczych. Od 1993 roku funkcjonuje w formie spółki akcyjnej utworzonej przez 
pracowników zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego PZAE APATOR. Obecny 
przedmiot działalności spółki Apator SA obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż systemów 
i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej.  
 
Apator SA wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod 
nr KRS 0000056456. Od maja 2012 roku Spółka zlokalizowana jest w Pomorskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej  w Ostaszewie. Adres siedziby spółki tymczasowo pozostaje bez zmian 
przy ulicy Żółkiewskiego 21/29 w Toruniu. Apator SA jest właścicielem gruntu, na którym 
prowadzi działalność oraz właścicielem znajdujących się na tym gruncie budynków i budowli. 
 
Apator SA to nowoczesna i profesjonalnie zarządzana spółka, która ambitnie i konsekwentnie 
przejmuje firmy na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. W skład Grupy Apator, 
oprócz Apator SA, bezpośrednio wchodzi sześć spółek krajowych i dwa podmioty zagraniczne.  
 
Akcje 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. W styczniu 2011 roku akcje Spółki weszły także w skład indeksu dywidendowego WIGdiv, 
a od lipca 2011 roku  po raz kolejny w skład Respect Index. 
 
Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 3 510 702,80 zł i dzieli się na akcje 
imienne uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1:4 oraz akcje zwykłe na okaziciela. 
Udział inwestorów w kapitale spółki Apator SA wg stanu na 8 lipca 2011 roku (dzień ustalenia 
prawa do wypłaty  dywidendy za 2010) przedstawia poniższy wykres: 

 

 
 

*Apator Mining Sp. z o.o. – spółka zależna od Apator SA, posiada akcje nabyte pod rządami 
Kodeksu Handlowego i zgodnie z art. 613  KSH może z nich wykonywać prawo głosu i pobierać 
dywidendę (prawa nabyte). 

Inwestorzy 

instytucjonalni

36%

Apator Mining*)

16%

5 osób fizycznych (po 

co najmniej 5% 

głosów każdy)

22%

Pozostali 

akcjonariusze

26%
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Wizja, Misja, Wartości  
Wizja: Grupa Apator – Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury 
pomiarowej oraz aparatury łącznikowej. 

 
Misja: Naszym wyzwaniem jest tworzenie nowoczesnych technologii efektywnie zarządzających 
każdym rodzajem energii. Bezpieczeństwo jest wyznacznikiem naszego działania. 

 
 
Wartości: Rzetelność, Otwartość i szczerość budujące dobre relacje z klientami, Elastyczność, 
Entuzjazm, Kompetencje techniczne wsparte wieloletnim doświadczeniem, Nowoczesność, 
Dbałość o środowisko. 

Strategia działalności Grupy Apator  

 
Aspiracją Grupy Apator jest bycie liderem w segmencie aparatury łącznikowej i pomiarowej na 

rynku krajowym jak i na kluczowych rynkach zagranicznych. Grupa Apator koncentruje się na 

następujących strategicznych filarach:  

1. Ekspansja geograficzna - kluczowe rynki dla Grupy Apator obejmujące Europę Środkową 

i Wschodnią, Rosję oraz kraje bałkańskie zostaną poszerzone o Niemcy, Benelux, Wielką 

Brytanię  

2. Rynek krajowy - zdobywanie nowych obszarów i sektorów 

3. Rozwój nowoczesnych produktów i usług - w zakresie wytwarzania aparatury łącznikowej 

Grupa Apator stanie się wiodącym europejskim specjalistą, natomiast w segmencie 

aparatury pomiarowej zostanie multiintegratorem dostarczający 

4. m innowacyjne systemy opomiarowania i odczytu zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła 

i gazu 

5. Realizacja polityki jednej silnej marki firmowej "Apator" 

Strategiczne cele Grupy Apator do uzyskania w 2013 roku kształtują się następująco: 

 a) 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 

b) 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% 
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 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.  

 
Powyższa strategia biznesowa dotyczy lat 2010-2013. W I kwartale 2012 roku podjęto decyzję o 
rozpoczęciu prac nad strategią do 2017 roku. 

Skład Grupy Apator 
 
Spółka Apator SA tworzy grupę kapitałową i posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały 
w poniższych podmiotach: 
 

 

 
Na koniec 2011 roku skład Grupy Apator był następujący: 
 

Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z 
Apator SA 

Apator Mining Sp. z o. o. Katowice 100,00% Spółka zależna od Apator SA 

Apator Control Sp. z o. o. Toruń 100,00% Spółka zależna od Apator SA 

Apator Metrix SA Tczew 100,00% Spółka zależna od Apator SA 

FAP Pafal SA Świdnica 100,00% Spółka zależna od Apator SA 

Apator Rector Sp. z o. o. Zielona Góra 70,00% Spółka zależna od Apator SA 

Apator Powogaz SA Poznań 100,00% Spółka zależna od Apator SA 

Apator GmbH Berlin (Niemcy) 100,00% Spółka zależna od Apator SA 

Newind Sp. z o. o.   60,00% 
 

42,00% 

Zależna pośrednio przez 
Apator Rector Sp. z o. o. 
Udział pośredni przez Apator 
Rector Sp. z o. o. 

Apator Metra s. roku o. Sumperk (Czechy) 100,00% 
 

100,00% 

Zależna pośrednio przez 
Apator Powogaz SA 
Udział pośredni przez Apator 
Powogaz SA 

Apator Metroteks Sp. z o. o. Kijów (Ukraina) 61,00% 
 

61,00% 

Zależna pośrednio przez 
Apator Powogaz SA 
Udział pośredni przez Apator 
Powogaz SA 
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Firma Siedziba Udział w kapitale Powiązanie z 
Apator SA 

Apator Telemetria Sp. z o. o. 
 
 

Słupsk 50,80% 
 

50,80% 

Zależna pośrednio przez 
Apator Powogaz SA 
Udział pośredni przez Apator 
Powogaz SA 

Apator Elektro SA Moskwa (Rosja) 50,00% Stowarzyszona z Apator SA 

Teplovodomer SA Mytiszczi (Rosja) 50,00% 
 

50,00% 

Stowarzyszona pośrednio 
przez Apator Powogaz SA 
Udział pośredni przez Apator 
Powogaz SA 

 
Zmiany w składzie Grupy Apator w trakcie 2011 roku: 
 
W dniu 1 stycznia 2011 roku spółka Apator Powogaz nabyła 360 tys. udziałów (100%) spółki 
Metra Sumperk s.r.o. z siedzibą w Czechach.  
Apator Rector Sp. z o. o. zawarł w dniu 25 maja 2011 roku umowę nabycia 60% kapitału 
spółki Newind Grupa Apator  Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Przeniesienie własności 
udziałów nastąpiło z dniem 31 maja 2011 roku. 
W dniu 8 lipca 2011 roku spółka Wodpol Sp. z o.o., zależna bezpośrednio od Apator 
Powogaz SA, została zlikwidowana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców. 

Władze Grupy Apator  

 
 

Spółka 
stan na 31.12.2011 roku 

Skład Rady Nadzorczej Skład Zarządu 

Apator SA 

 
Janusz Marzygliński 

Mariusz Lewicki 
Ryszard Wojnowski 
Danuta Guzowska 

Eryk Karski 
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 Piotrowski 
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-

Krzysztof Prucnal- Prezes 
Marcin Szczurowicz 
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Spółka 
stan na 31.12.2011 roku 

Skład Rady Nadzorczej Skład Zarządu 

Zandrowicz 
Tadeusz Sosgórnik 
Janusz Niedźwiecki 

Jolanta Dombrowska 
 

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 

 
Aleksander Iwanow 
Mirosław Klepacki 

 

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

Apator GmbH 

 
- 

 
Tomasz Habryka 
Mirosław Klepacki 

 
 

Struktura organizacyjna  
 
Struktura organizacyjna poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Apator jest 
zróżnicowana i optymalnie dostosowana do skali ich działalności. We wszystkich spółkach 
występują procesy projektowania, zakupów, produkcji i sprzedaży.  
 
W strukturze organizacyjnej spółki Apator SA w ciągu 2011 roku przeprowadzono istotne 
zmiany, które weszły w życie  z dniem 1 kwietnia 2011 roku: 
 

 powołanie pionu Dyrektora ds. Eksportu  oraz komórki organizacyjnej – Biuro Eksportu, 

 likwidacja Biura Handlu Zagranicznego Aparatury i Systemów Pomiarowych działającego 
w ramach pionu Dyrektora ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych i przeniesienie jej 
zakresu działania do pionu eksportu, 

 likwidacja Pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. Wdrożenia Dyrektywy MID. 
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Schemat struktury organizacyjnej – stan po zmianach: 
 
 

Dyrektor Generalny

Pełnomocnik Dyrektora Generalnego 

ds. Systemu Zarządzania

Dział Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego

kierownik

Dział Zarządzania Kadrami

kierownik

Dział Inwestycji i Administracji

kierownik

Biuro Zarządzania Jakością i Serwisem

kierownik

Dział Informatyki

kierownik

 Zespół Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy

Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej
Dyrektor ds. Aparatury 

i Systemów Pomiarowych
Dyrektor ds. Produkcji Dyrektor ds. Finansowych

Biuro Sprzedaży 

Aparatury Łącznikowej

dyrektor

Biuro Rozwoju Aparatury Łącznikowej

i Ograniczników Przepięć

dyrektor

Biuro ds. Normalizacji 

i Certyfikacji

kierownik

Wydział Produkcji Części

kierownik

Wydział Montażu

Aparatury Pomiarowej

kierownik

Wydział Montażu

Aparatury Elektrycznej

kierownik

Dział Technologiczny

kierownik

Dział Zakupów i Logistyki

kierownik

Dział Utrzymania Ruchu

kierownik

Dział Magazynów

kierownik

Dział Księgowości

kierownik

Dział Kosztów 

i Analiz Ekonomicznych

kierownik

Dział Finansowy

kierownik

DG

GQ

GK

GZ

GA

GJ

GI

GB

DŁ DS DP DF

ŁŁ

ŁR

ŁN

PC

PE

PM

PT

PZ

PR

PL

FK

FF

Zarząd

Rada Nadzorcza

W alne Zgromadzenie

 Zespół Doradców Zarządu
GD

Biuro Sprzedaży Aparatury

i Systemów Pomiarowych 

dla Energetyki

dyrektor

SE

Biuro Sprzedaży Aparatury

i Systemów Pomiarowych 

dla Przemysłu

dyrektor

SP

Biuro Rozwoju Aparatury 

i Systemów Pomiarowych

dyrektor

SR

FG

Dyrektor ds. Rozwoju 

Strategicznego i Marketingu

DM

Biuro Marketingu

kierownik

MM

Dyrektor ds. Eksportu

DE

Biuro  Eksportu

dyrektor

EE

 
 
W Apator SA w 2011 roku funkcjonowało sześć pionów organizacyjnych: 
 

 dyrektora generalnego – podstawowym zadaniem jest zarządzanie i bezpośredni nadzór 
nad: systemem zarządzania jakością, środowiskiem itp., 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, prowadzenie archiwum dokumentacji konstrukcyjnej i norm, 
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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, 

 

 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,  

 

 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, 

 

 eksportu - do zadań tego pionu należy sprzedaż systemów i aparatury pomiarowej oraz 
aparatury łącznikowej na rynkach zagranicznych, 

 

Produkty Grupy Apator i poziom sprzedaży 
 
Spółka Apator SA i Grupa Apator dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie 
opomiarowania nośników energii i ich odczytu, transmisji i wizualizacji danych odczytowych oraz 
działa w segmencie aparatury łącznikowej. Produkty oferowane są klientom pod marką Apator  
oraz pod markami produktowymi. 
Główne produkty to systemy pomiarowe (LEWSystem Apator, AMR System Apator), liczniki 
energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze, ciepłomierze oraz aparatura łącznikowa 
dedykowana głównie dla energetyki i górnictwa.  
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Poziom sprzedaży i jej struktura 
 
W 2011 roku Grupa Apator uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 537.019 tys. zł, co 
oznacza wzrost o 127.797 tys. zł, czyli o 31,23% w stosunku do 2010 r. Dominującym 
segmentem Grupy Apator jest segment pomiarowy. Udział poszczególnych segmentów w 
sprzedaży ogółem przedstawia poniższy wykres: 
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Struktura przychodów ze sprzedaży ogółem w 2011 r.

Aparatura 

pomiarowa

69%

Aparatura 

łacznikowa

26%

Pozostała 

sprzedaż

5%

 

 

Grupa Apator z roku na rok odnotowuje rosnące przychody ze sprzedaży, a swoje produkty 

eksportuje do prawie 60 krajów. Wzrost eksportu i polityka jednej silnej marki firmowej Apator to  

główne cele strategiczne. 

Do strategicznych  rynków geograficznych Grupy Apator należą: kraje Europy Środkowo – 

Wschodniej i Rosja, szczególnie 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  – 36,07%  

 Apator SA  – 27,25%  
Główne kierunki eksportu Grupy Apator w 2011 roku obejmowały: Rosję, Danię, Niemcy, 

Czechy, Węgry, Ukrainę, Litwę, Egipt, Bułgarię, Hiszpanię, Słowenię, Belgię, Gruzję, Włochy, 

Turcję, Białoruś, Rumunię, Wielką Brytanię, Sierra Leone.  

Grupa Apator wykorzystuje również potencjał sprzedaży produktów dojrzałych technologicznie 

w Polsce, oferując je na rynkach rozwijających się. 

 

STRATEGIA CSR  
 

Cele priorytetowe 
 
Cele w stosunkach z dostawcami i klientami 
Apator SA dostawcą bezpiecznych produktów – wytwarzanie produktów zapewniających 
bezpieczeństwo użytkowników. 
 
Apator SA gwarantem wysokiej jakości  wyrobów i usług – podnoszenie satysfakcji klientów, 
odpowiedzialny marketing i etyczna reklama, ochrona danych osobowych. 
 
Apator SA partnerem biznesowym dbającym o etykę w łańcuchu dostaw – współpraca 
z dostawcami promującymi etyczne postawy i dbanie o bycie etycznym partnerem biznesowym. 
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Cele w stosunkach z pracownikami 
Apator SA dobrym pracodawcą – zapewnienie wysokiej kultury organizacyjnej firmy, stanie na 
straży etycznych zachowań pracowników, inwestowanie w rozwój pracowników, zapewnienie 
dobrych warunków w miejscu pracy oraz dodatkowych korzyści m.in. takich jak: organizacja 
wypoczynku pracowników i ich rodzin, spotkań integracyjnych, imprez dla dzieci pracowników, 
dofinansowanie rekreacji. 
 
Cele w stosunkach ze społeczeństwem 
Apator SA mecenasem kultury i sztuki – popularyzacja kultury i sztuki poprzez wspieranie wielu 
wydarzeń artystycznych o charakterze lokalnym,  jak i zasięgu ogólnopolskim. 
 
Apator SA inwestorem w rozwój branży elektroenergetycznej – członkostwo firmy w 
organizacjach, które działają na rzecz wypracowania najlepszych rozwiązań technologicznych i 
standardów komunikacyjnych dla krajowego rynku elektroenergetycznego. 
 
Cele w zakresie ochrony środowiska 
Apator SA strażnikiem ochrony środowiska – minimalizowanie negatywnego wpływu na 
środowisko poprzez optymalizację procesów, w tym racjonalizację procesów zużycia surowców, 
segregację odpadów, zarządzanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi, wykorzystywanie 
w procesie produkcyjnym nowych ekologicznych technologii. 
 
Apator SA promotorem postaw ekologicznych – zwiększanie świadomości ekologicznej 
pracowników poprzez organizowanie akcji na rzecz ochrony środowiska - zbiórka zużytych 
baterii, nakrętek oraz wyrabianie u pracowników nawyku ograniczania zużycia papieru. 
 

Cele dodatkowe, które pozwolą nam zrealizować strategię CSR spółki Apator SA 
 

Wzmacnianie dialogu z interesariuszami – wypracowanie mechanizmów pozwalających na 
sprawne i skuteczne poznanie potrzeb interesariuszy, doskonalenie procesu słuchania głosu 
oraz odpowiadania na oczekiwania interesariuszy 
 
Wspieranie mechanizmów zarządzania polityką CSR w Grupie Apator – budowanie sprawnego 
i skutecznego zarządzania CSR w Grupie Apator oraz zdobycie wysokich ocen podmiotów 
zewnętrznych potwierdzających, że CSR jest dla nas sposobem na efektywne zarządzanie a nie 
kreowaniem wizerunku firmy 
 
 

CSR jest dla nas … 
 
„Skutecznym narzędziem, które pozwala wyróżnić firmę na tle konkurencji, otwiera 
przed nią nowe rynki, stanowi potencjał dla nowych produktów i innowacji, może być 
remedium na ewentualne problemy prawne czy elementem zarządzania wizerunkiem. 
Dostrzegłam w nim przede wszystkim inspirującą i wartościową filozofię prowadzenia 
biznesu, marketingu i komunikacji” 

 
Monika Pietkiewicz 
Specjalista ds. wizerunku korporacyjnego 
 

„CSR stała się nam szczególnie bliska za sprawą udziału firmy w projekcie „CSR 
płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć odpowiedzialnych 
społecznie”. Spółka Apator SA przystąpiła do projektu, aby poszerzyć wiedzę 
pracowników na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i nawiązać w tym zakresie 
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współpracę z uczelnią wyższą, szczególnie z Centrum Przywództwa i Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu UMK w Toruniu.  
Dzięki projektowi w spółce podjęto działania zmierzające do zapewnienia spójności 
działań w zakresie CSR ze strategią biznesową firmy oraz doprecyzowano podział 
odpowiedzialności za działania podejmowane w ramach CSR.”  
 
Jolanta Dombrowska  
Koordynator Projektu 
 

Strategiczne priorytety i kluczowe zagadnienia  
Strategiczne priorytety i kluczowe zagadnienia z perspektywy zrównoważonego rozwoju 
przedstawia poniższa tabela 

 
 

ŚRODOWISKO 

 

RYNEK 

 

MIEJSCE PRACY 

 

SPOŁECZEŃSTWO 

- dbanie o przyjazność 

wyrobów dla 

środowiska; 

 

- oszczędność 

surowców; 

 

- tworzenie systemów 

pomiarowych 

optymalizujących 

zużycie mediów 

użytkowych 

 

- działania edukacyjne 

skierowane do 

pracowników oraz 

klientów 

- dbanie o nieustanny 

rozwój i coraz lepszą 

jakość wyrobów w celu 

zaspokojenia 

oczekiwań klientów 

 

- wymiana 

doświadczeń i wiedzy 

między uczelniami a 

biznesem; 

 

- kształtowanie 

trendów rynkowych 

oraz udział w tworzeniu 

standardów 

dotyczących rozwoju 

sektora 

energetycznego w 

kraju (prace w ramach 

konsorcjów i 

organizacji 

pozarządowych); 

 

- ciągłe podnoszenie 

kwalifikacji 

pracowników poprzez 

szkolenia oraz systemy 

dofinansowania nauki 

 

- stałe podwyższanie 

standardów 

bezpieczeństwa oraz 

komfortu pracy 

poprzez stosowanie 

innowacyjnych 

technologii i procesów; 

 

- poprawa komunikacji 
 wewnętrznej, dostęp 
pracowników do 
kluczowych informacji 
dotyczących miejsca 
pracy 
 
- poprawa  
 

- program stypendialny 

dla utalentowanej 

młodzieży 

 

- wsparcie przyszłych 

inżynierów poprzez 

stypendia, staże i 

praktyki 

 

- wspieranie inicjatyw z 

zakresu kultury, sztuki i 

sportu 

 

- działalność 

filantropijna na rzecz 

lokalnych instytucji i 

organizacji 

pomagających ludziom 

w trudnej sytuacji 

losowej 
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Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne 
 
Apator SA przyjmuje i popiera zewnętrzne ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, 
zasady i inne inicjatywy. Realizacja zadeklarowanych przez Apator SA zasad przyczynia się do 
rozwoju spółki w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu z korzyścią dla otoczenia.  
 

 Apator SA przyjęła do stosowania postanowienia Kodeksu dobrych praktyk. Kodeks 

ten nosi nazwę „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” i jest tzw. miękkim prawem. 
Oznacza to, że spółki powinny je stosować, ale jednocześnie za ich niestosowanie lub tylko 
częściowe stosowanie nie grożą im żadne sankcje ze strony GPW. Zgodnie z zasadą 
comply or explain, Apator SA informuje rynek o zakresie jego stosowania.  realizacja 
postanowień Kodeksu przyczynia się m.in. do poprawy przejrzystości działań naszej spółki, 
a tym samym wzmocnienia jej wizerunku i relacji z rynkiem. Potwierdzeniem tych działań jest 
uczestnictwo w Index Respect oraz znalezienie się Apator SA w elitarnym gronie 15 spółek 
giełdowych wyróżnionych w badaniu komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Badanie 
przeprowadzone zostało w 2012 roku przez miesięcznik „Trend”. 

 

 Apator SA jako członek wielu organizacji takich jak Business Centre Club, czy też 
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich ma wpływ na prowadzenie aktywnego lobbingu 
gospodarczego na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej oraz tworzenie dobrego prawa. 

 

 Apator SA posiada zintegrowany  system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP. Spółka 
zaangażowana jest w ogólnopolskie inicjatywy systemu zbiórki odpadów opakowaniowych, 
baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórki odpadów 
produkcyjnych.  

 

 Apator SA, dzięki członkostwu w Agencji Poszanowania Energii w Toruniu, bierze aktywny 
udział w międzynarodowych inicjatywach mających na celu promocję odnawialnych źródeł 
energii, zmniejszanie zużycia energii, racjonalne wykorzystanie energii oraz wdrażanie 
nowoczesnych, mniej uciążliwych dla środowiska technologii. 

 

Przegląd wyzwań i średnioterminowych  celów  
 
Główne wyzwania stojące przed Apator SA oraz jej cele na kolejny rok i na kolejne 3-5 lat: 
1.Wyzwania wynikające ze strategii biznesowej 
Grupa Apator konsekwentnie dąży do realizacji założeń określonych w strategii biznesowej. 
Kluczowym celem firmy jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera w segmentach aparatury 
łącznikowej i pomiarowej  na rynku krajowym, jak i na kluczowych rynkach zagranicznych. 
Jednym z najważniejszych założeń strategii jest intensywna ekspansja geograficzna, zwłaszcza 
na rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej. Apator poszerza dotychczasowy strategiczny 
obszar zainteresowań rynkowych (Europa Środkowo-Wschodnia) o Niemcy,  Benelux, Wielką 
Brytanię, a także zamierza uzyskać silną pozycję   w aparaturze pomiarowej  na rynku 
rosyjskim. 
Kolejnym filarem długoterminowego planu działania jest głęboka penetracja rynku krajowego 
skierowana na docieranie  do nowych  obszarów   i sektorów.  Realizacja tego założenia opiera 
się w głównej mierze na intensywnym  rozwoju nowoczesnych produktów i usług. Firma buduje 
portfolio ofertowe wprowadzając nowoczesne rozwiązania oraz innowacyjne technologie 
osiągane dzięki pracy własnych biur projektowych. 
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Najbliższe lata będą dla Grupy Apator czasem intensywnego wzrostu, szczególnie w sektorze 
pomiarowym. Firma  poszukuje możliwości  akwizycji przedsiębiorstw, których portfolio stanowi 
rozszerzenie lub uzupełnienie oferty produktowej. 
2.Grupa Apator ekspertem w branży 
Grupa Apator jest dostawcą inteligentnych urządzeń i systemów pomiarowych, które tworzone 
są zgodnie z potrzebami klientów i oczekiwaniami regulatorów rynku. Rola Apatora na rynku nie 
sprowadza się jednak tylko do produkcji urządzeń. Zespół ekspertów firmy włącza się we 
wszelkie inicjatywy rządowe i pozarządowe na rzecz wypracowania najlepszych rozwiązań 
technologicznych i standardów komunikacyjnych dla krajowego rynku elektroenergetycznego.  
Apator SA współpracuje w tym celu z Urzędem Regulacji Energetyki, który nadzoruje i reguluje 
rynek energii w Polsce, angażuje się w prace zespołów projektowych powołanych przy Polskim 
Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), dążąc do tego, aby polskie 
standardy dotyczące rynku energii nie były kopiowane z innych krajów, lecz dostosowane 
zostały do potrzeb i możliwości polskiego rynku.  
Apator SA jest członkiem Konsorcjum Smart Power Grids Polska (w skrócie KSPGP), które 
działa na rzecz opracowania koncepcji rozwoju inteligentnych sieci w Polsce, wypracowania 
standardów wdrożenia „smart grid” w oparciu o krajowe realia.  
Apator SA jest również członkiem KIGEIT (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki 
i Telekomunikacji), dzięki czemu bierze czynny udział w projektach legislacyjnych dotyczących 
wypracowania kierunków rozwoju i rozwiązań dotyczących sektora energetycznego w Polsce.  
Apator SA pracuje także na rzecz rozwiązań globalnych, jest członkiem międzynarodowej 
organizacji Prime Alliance skupiającej największych producentów rynku inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych, która działa na rzecz stworzenia globalnego standardu komunikacji 
urządzeń i rozwoju systemów klasy AMI – PRIME PLC.  
Apator SA jest także inicjatorem i organizatorem cyklicznej konferencji branżowej Baltic Smart 
Grid Meeting, podczas której spotykają się dystrybutorzy, dostawcy energii oraz producenci 
urządzeń i oprogramowania dla energetyki, aby dyskutować o możliwych rozwiązaniach, 
szansach i zagrożeniach wynikających z wdrożenia „smart grid” w Polsce. 
3.Budowana nowej siedziby spółki w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 
Ostaszewie 
Budowa nowoczesnej fabryka i przeniesienie  do niej działalności w  2012 roku  - to ważny krok 
na drodze optymalizacji i automatyzacji produkcji, wielka szansa na dalszą rozbudowę oferty 
nowoczesnych produktów i usług, które sprostają wyzwaniom rynku i oczekiwaniom naszych 
klientów.  
Nowy zakład zaprojektowany został w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania 
prośrodowiskowe. Zastosowano w nim energooszczędne systemy oświetlenia, sterowania 
żaluzjami, ogrzewania i klimatyzacji z odzyskiem ciepła, zbierania wody deszczowej na potrzeby 
nawadniania trawników.  
Konsekwentnie będą wdrażane jeszcze wydajniejsze technologie ograniczające zużycie energii 
elektrycznej, emisję zanieczyszczeń do atmosfery i ilości powstających odpadów i ścieków 
przemysłowych. 
 
Wyzwania dla branży elektroenergetycznej w Polsce  

 ciągłe doskonalenie jakości i bezpieczeństwa produktów – brak szkodliwego działania na 
zdrowie użytkowników,  

 rozwój produktów z myślą o ochronie środowiska – minimalizowanie negatywnego 
wpływu produktów na środowisko oraz ograniczenie zużycia surowców i efektywny 
ekologicznie sposób ich użytkowania, 

 odpowiadanie na oczekiwania klientów –  dostęp do najnowszych technologii we 
wszystkich dziedzinach życia kreuje oczekiwania klientów co do bezpieczeństwa 
i innowacyjności naszych produktów,  

 doskonalenie obsługi klientów – stałe doskonalenie procesów związanych z rzetelnym 
informowaniem klientów o produktach i warunkach ich zakupu, 
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 usprawnienie legislacji regulującej rynek – stabilne otoczenie regulacyjne oraz 
legislacyjne sprzyja przyjmowaniu długoterminowych planów inwestycyjnych 
i rozwojowych.  

 

Kluczowe zdarzenia, osiągnięcia i porażki  
Kluczowe zdarzenia, osiągnięcia i porażki w raportowanym okresie przedstawia poniższa tabela: 
 

  
Środowisko 

 
Rynek 

 
Miejsce pracy 

 
Społeczeństwo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiągnięcia 

- doskonalenie 
segregacji odpadów 
(tektura, tworzywa 
sztuczne); 
- zwiększanie 
ekologicznej 
świadomości 
pracowników 
poprzez cykliczne 
szkolenia; 
- wycofywanie 
surowców 
mało przyjaznych 
dla 
środowiska 
(tworzywa 
termoutwardzalne); 
- zmniejszenie ilości 
odpadów 
komunalnych; 
 
-zastosowanie 
proekologicznych 
rozwiązań przy 
projektowaniu w 
2011 roku nowego 
zakładu, do którego 
została w II 
kwartale 2012 roku 
przeniesiona cała 
działalność spółki 
Apator SA 
 
-uzyskanie tytułu 
Lidera Polskiej 
Ekologii 

- wprowadzenie 
produktów klasy 
professional dla 
bardziej 
wymagających 
klientów oraz nowych 
odmian produktów 
spełniających wysokie 
standardy jakościowe 
(potwierdzone 
badaniami w 
niemieckim instytucie 
VDE) 
- działania w ramach 
organizacji: Prime 
Alliance,  Konsorcjum 
Smart Power Grids 
Polska; Krajowa Izba 
Gospodarcza 
Elektroniki i 
Komunikacji 
- organizacja 
konferencji branżowej 
Baltic Smart Grids 
Meeting integrującej 
środowisko branżowe 
w celu wypracowania 
standardów 
wprowadzenia 
inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych 
w Polsce 
 - rozpoczęcie 
procesu wdrażania 
systemu 
CRM w Grupie 
Apator, który 
udoskonali 
zarządzanie relacjami 
z klientami (zwiększy 
efektywność 
handlowców oraz 
kampanii 
promocyjnych,  
uporządkuje 
informacje wewnątrz 
firmy, poprawi 
komunikację między 
spółkami Grupy 

- nowe technologie 
i urządzenia 
usprawniające 
pracę i  
zwiększające jej 
bezpieczeństwo  - 
takie jak np: 
Automatyzacja 
montażu liczników, 
zakup mieszalnika 
do gęstwy 
warystorowej 
 
- doskonalenie 
komunikacji 
wewnętrznej 
poprzez 
stworzenie 
magazynu 
wewnętrznego dla 
pracowników pt 
„Flesz Apatora”, 
wysyłanie 
pracownikom 
newslettera z 
aktualnymi 
informacjami 
dotyczącymi firmy 
-opracowanie 
projektu i 
rozpoczęcie 
budowy  
nowoczesnego 
zakładu 
oferującego 
przyjazne warunki 
pracy, 
komunikowanie 
pracownikom 
nadchodzących 
zmian 
 

- wdrożenie 
programów 
wspierania 
młodych, 
utalentowanych 
ludzi - Program 
stypendialny dla 
Młodych Talentów;  
umowy 
sponsorskie 
wspierające 
młodych 
sportowców 
 
- udział w 
programie „CSR 
płaszczyzna 
transferu wiedzy i 
kreowania 
wspólnych 
przedsięwzięć 
odpowiedzialnych 
społecznie” 
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Środowisko 

 
Rynek 

 
Miejsce pracy 

 
Społeczeństwo 

Apator) 
-rozszerzenie Grupy 
Apator o spółki Apator 
Metra Sp. z o.o. oraz 
Newind Grupa Apator 
Sp. z o.o. – 
rozszerzenie 
wachlarza wyrobów i 
usług oferowanych 
przez Apator SA 
 

Porażki - nieskuteczne 
działania 
w zakresie 
zmniejszenia 
zużycia wody 

- przesunięcie części 
projektów 
konstrukcyjnych na 
2012 rok, co 
powoduje opóźnienia 
we wprowadzaniu 
wyrobów na rynek 

- brak systemu 
motywacyjnego - 
powolny proces 
jego wdrażania 
- negatywny wynik 
referendum na 
temat 
wprowadzenia 
Pracowniczego 
Programu 
Emerytalnego  

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

 

DANE DOTYCZĄCE RAPORTU 
Niniejszy 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.  
 
Raport podzielony jest  na 4 strategiczne obszary: 
 

 Apator a rynek 

 Apator a ekologia 

 Apator a miejsce pracy 

 Apator a społeczeństwo 
 
Raport sporządzony jest 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 wymagań dotyczących wyższych aplikacji.  
 
Wytyczne 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. Celem takiego raportu jest informowanie o swoich 
osiągnięciach szerokiej grupy odbiorców. GRI opiera się na zasadach oraz praktykach, które 
promują rzetelną sprawozdawczość i stosują się do wytycznych. Poszczególne Poziomy 
Aplikacji zostały oznaczone przez GRI literami od C (poziom najniższy), przez C+, B, B+, A do 
A+ (gdzie „+” oznacza zewnętrzną weryfikację raportu).  
 
Raport Społecznej Odpowiedzialności dotyczy 2011 roku. Większość informacji zawartych w 
raporcie  dotyczy podmiotu dominującego – spółki Apator SA. Niektóre aspekty, o ile było to 
możliwe dotyczą pozostałych spółek z Grupy Apator lub skonsolidowanych danych Grupy 
Apator. W każdym przypadku dokonano rozróżnienia przedstawionych danych wskazując na 
konkretny podmiot, którego informacje dotyczą.  
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Cykl raportowania wynosi jeden rok kalendarzowy. Raport za 2010 rok opublikowany został 
4 lipca 2011 roku na stronie internetowej Apatora, natomiast za 2011 rok w dniu 14 lipca 2012 r. 
 
Osobami kontaktowymi, odpowiedzialnymi za przygotowanie raportu są:  

 Jolanta Dombrowska – kierownik działu zarządzania i nadzoru korporacyjnego, tel. 56 61 91 
228, 

  Monika Pietkiewicz – specjalista ds. wizerunku korporacyjnego, tel. 56 61 91 318. 
 
W Raporcie za 2011 rok uwzględniono Ramowe Zasady Raportowania GRI. Ponadto kierowano 
się zasadą istotności zagadnień dla: 

 zrównoważonego rozwoju 

 zewnętrznych interesariuszy, którzy przed podjęciem decyzji 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, 

 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, 

 Apator SA należy do jednego z większych pracodawców w Toruniu. Grupa Apator jest 
stosunkowo dużym pracodawcą w Polsce (prawie 2 tys. pracowników). 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. 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 system zarządzania środowiskowego oparty o  ISO 14001. 

 
Raport społecznej odpowiedzialności kierowany jest do: 

 akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów, 

 pracowników spółki Apator i  Grupy Apator, 

 klientów,  

 dostawców 

 partnerów biznesowych, 

 zakładowych organizacji związkowych, 

 społeczności lokalnej, 

 administracji publicznej, 

 organizacji pozarządowych, 

 wszystkich zainteresowanych wdrażaniem polityki społecznej odpowiedzialności 
i zrównoważonego rozwoju w biznesie. 

 
W Raporcie społecznej odpowiedzialności ujęte zostały wybrane wskaźniki w zakresie 
działalności: ekonomicznej, społecznej, środowiskowej. Poświadczenia zgodności ze stanem 
rzeczywistym danych zawartych w  raporcie udzielił Zarząd Apator SA. Raportowane wskaźniki 
uzyskano od pracowników spółki oraz z funkcjonującego w firmie systemu BaaN. Raport CSR 
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nie podlegał weryfikacji przez podmiot zewnętrzny. Jednak część wskaźników w nim zawartych 
została zweryfikowana w trakcie badania sprawozdań finansowych spółki i Grupy Apator za 
2011 rok przez biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. 
 
W obecnym Raporcie spółka aplikuje na poziom C według wytycznych GRI. Raport został 
poszerzony w stosunku do ubiegłorocznego o: 
 

 kryteria 1.2, 3.13, 4.7 – 4.8, 4.12 oraz 4.17, 

 informacje dotyczące podejścia do zarządzania dla każdej kategorii wskaźników, 

 nowe wskaźniki - EC6, EC9, EN29, LA9, 

 

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 

 
 
Budowanie relacji z partnerami w oparciu o wzajemne zaufanie i obustronne korzyści jest 
podstawową zasadą naszej pracy. Dlatego promujemy etykę, uczciwość i partnerstwo we 
wszystkich aspektach naszej działalności. Prowadzimy otwartą i szczerą politykę informacyjną 
dotyczącą wyników i perspektyw firmy, aby umocnić główne cechy naszej marki firmowej.  
 
Dbamy o to, by nie zawieść zaufania, jakim obdarzają nas nasi Partnerzy i Akcjonariusze, 
działając w sposób rzetelny odpowiedzialny i uczciwy. Potwierdzeniem, że spółki Grupy Apator 
są dobrymi partnerami w biznesie są uzyskane przez nie nagrody: Przejrzysta firma, Filary 
Polskiej Gospodarki, Perły Polskiej Gospodarki, Przedsiębiorstwo Fair Play oraz Solidna Firma.  
 
Niezwykle ważnym elementem, który pozwala nam zapewnić stosowanie wysokich standardów 
etycznych jest opracowanie w 2011 roku i wprowadzenie na początku 2012 roku Kodeksu 
Etycznego Grupy Apator.  
Kodeks zawiera fundamentalne i powszechnie przyjmowane wartości etyczne. Zasady te 
stanowią podstawę budowania wizerunku Grupy Apator w relacjach z klientami, pracownikami, 
akcjonariuszami oraz z lokalnymi społecznościami.  
 
Celem wprowadzenia Kodeksu Grupy Apator było zapewnienie stosowania zasad związanych z 
uczciwością oraz przestrzeganiem zasad etycznych, a tym samym scalenie społeczności 
pracowników w ramach Grupy Apator. Wprowadzenie  Kodeksu zmniejsza ryzyko potencjalnego 
wystąpienia niewłaściwych zjawisk we wszystkich spółkach Grupy Apator.  
 
Kodeks Etyczny Grupy Apator wskazuje normy i wartości etyczne, które wpierają realizację 
zadań biznesowych i budują właściwe relacje z otoczeniem. Opisuje postawy i zachowania, 
które są najbardziej oczekiwane przez naszych akcjonariuszy, klientów i partnerów 
biznesowych. 
 
Dla pracowników kodeks jest niejako drogowskazem wyznaczającym pożądane zachowania w 
konkretnych, niejednokrotnie trudnych dla pracownika sytuacjach wymagających ingerencji, czy 
pomocy przełożonego. Każdy pracownik, który dowie się o jakimkolwiek przypadku 
nieetycznego zachowania, oszustwa, nadużycia lub innego działania na szkodę firmy, 
zobowiązany jest zgłosić o tym fakcie do bezpośredniego przełożonego, Kierownika Działu HR 
danej Spółki lub Kierownika Działu Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego Apator SA. W firmie 
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działa również system anonimowego zgłaszania zachowań nieetycznych. Wszystkie 
postępowania wyjaśniające będą prowadzone z zachowaniem całkowitej poufności.  

Nadzór nad spółką Apator SA i Grupą Apator 
 
Rada Nadzorcza 
Stałym 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://inwestorokuapatorokueu/lad_korporacyjny/regulamin_walnego_zgromadzenia).  
 
Zgodnie 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, którzy nie są dyrektorami zarządzającymi w 
Apator SA. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu corocznie zwięzłą ocenę 
sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania 
ryzykiem istotnym dla spółki. 
 
Opis doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji członków Rady Nadzorczej udostępniony jest 
w internetowym serwisie Grupy Apator 
(http://inwestorokuapatorokueu/lad_korporacyjny/regulamin_rady_nadzorczej). 
 
Stałym komitetem Rady Nadzorczej jest Komitet Audytu. Komitet Audytu pełni 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. 
 
Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony w serwisie internetowym spółki  
(http://inwestor.apator.eu/lad_korporacyjny/regulamin_rady_nadzorczej). 
 
Na koniec 2011 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziło 6 osób, w tym 2 niezależnych członków 
(Krzysztof Kwiatkowski, Eryk Karski). 
 
Ład korporacyjny 
Spółka Apator SA w 2011 roku przestrzegała zasady zadeklarowane przez Zarząd Apator SA w 
dniu 30 czerwca 2010 r. (ujęte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", 
stanowiących załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r.), za 
wyjątkiem: 

 zasady I.1 w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet. 

 zasady III.6 w zakresie spełnienia kryterium niezależności od spółki i podmiotów 
pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką przez przynajmniej dwóch członków rady 
nadzorczej (zasada nie była stosowana do 20 czerwca 2011 r.) 

Spółka Apator SA dokonuje rejestracji przebiegu obrad walnych zgromadzeń i upublicznia je na 
swojej stronie internetowej pod adresem http://www.apator.eu. W przypadku pojawienia się ze 
strony akcjonariuszy zainteresowania transmisją on-line, spółka Apator SA rozważy podjęcie 
działań w tym kierunku. 
Do 20 czerwca 2010 r. w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej wchodziły: 

 cztery osoby, które są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami spółki, 

 jeden niezależny Członek Rady.  
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Decyzją walnego zgromadzenia od 20 czerwca 2011 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzi sześć 
osób, w tym: 

 cztery osoby, które są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami spółki, 

 dwóch niezależnych Członków Rady.  
 
Zmiany w stosowaniu zasad po 31.12.2011 roku: 
W dniu 22 grudnia 2011 r. Zarząd Apator SA zadeklarował przestrzeganie od 1 stycznia 2012 r. 
zasad ujętych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" (stanowiącym 
załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r.), za 
wyjątkiem: 

 zasady I.1 w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, 

 zasady IV.10 w zakresie udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 

Spółka nie stosuje tych zasad ze względu na brak zainteresowania ze strony akcjonariuszy oraz 
konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 
Zarząd 
Zarząd spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą. 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. 
 
Zarząd 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.  
 
Zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla Walnego Zgromadzenia 
Zgodnie 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 organizacyjnych 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.  
 
Zgodnie 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.  
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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. 
 
Premiowanie Rady Nadzorczej i Zarządu a wyniki organizacji 
Zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Grupy Apator SA przy ustalaniu wysokości 
wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno brać pod uwagę 
możliwości finansowe spółki oraz aby nie stanowiło ono istotnej pozycji kosztów spółki 
i pozostawało we właściwej proporcji do wynagrodzenia Członków Zarządu.  
 
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Apator SA przedstawia się następująco: 
Przewodniczący Rady – 6.500 zł brutto miesięcznie, 
Członek Rady – 5.500 tys. zł brutto miesięcznie 
 
Wynagrodzenie 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. 
 
Unikanie konfliktu interesów 
W celu uniknięcia konfliktu interesów w Apator SA, spółka stosuje przepisy Kodeksu Spółek 
Handlowych, postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, a także „Dobrych Spółek 
notowanych na GPW”. 
 
Zgodnie 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.  
 
Zgodnie 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.  
 
Wyeliminowaniu konfliktu interesów Członków najwyższego organu nadzorczego daje również, 
zgodnie ze wspomnianymi już „Dobrymi Praktykami” zasada nr 1, ppkt 5 z działu II. 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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Systemy Zarządzania w Grupie Apator wspierające prowadzenie 
nadzoru 
 
Wykaz systemów w Grupie Apator 
 

Nazwa spółki Wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania 

Apator S.A. ISO 9001, ISO 14001, PN–N–18001 

FAP Pafal S.A. ISO 9001, ISO 14001  

Apator Metrix S.A. ISO 9001, ISO 14001 

Apator Powogaz S.A. ISO 9001, ISO 14001, PN–N–18001 

Apator Rector Sp. z o.o. ISO 9001 

Apator Control Sp. z o.o. ISO 9001,  

Apator Mining Sp. z o.o. ISO 9001, ISO 14001, PN–N–18001 

 
System zarządzania w Apator SA 
W Apator SA funkcjonuje zintegrowany system zarządzania oparty na normach PN – EN – ISO 
9001: 2000, ISO 14001 oraz PN–N–18001.  
 
Pierwszym 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.  
Drugim składnikiem systemu zarządzania jest działalność związana ze środowiskiem 
naturalnym. Do podstawowych zasad systemu zarządzania środowiskowego należy 
zapobieganie zanieczyszczeniom oraz oszczędzanie zasobów naturalnych. 
System 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.  
 
 
System IT wspierający proces zarządzania 
W 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. 
 
System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki 
System kontroli wewnętrznej w Apator SA opiera się na określonym podziale uprawnień, obowiązków 
i odpowiedzialności, zakomunikowanym w spółce poprzez Regulamin Organizacyjny, opisy stanowisk i 
inne uregulowania w postaci procedur, instrukcji oraz zarządzeń. System ten nadzorowany jest poprzez 
kierowników komórek organizacyjnych, dyrektorów pionów i Zarząd spółki w trybie: 

 bieżącym, 

 cotygodniowych zebrań kierowników danego pionu z dyrektorem pionu, 

 comiesięcznych zebrań kierowników i dyrektorów pionów z Zarządem spółki, 

 cotygodniowych narad dyrektorów pionów z Zarządem spółki, 
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 cotygodniowych posiedzeń Zarządu. 
Kontrola wewnętrzna sprawowana jest bezpośrednio przez każdego pracownika, w tym przez 
funkcjonujący system samooceny. Następnie pracownik jest kontrolowany przez bezpośredniego 
zwierzchnika i osoby z nim współpracujące w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności. 
Celem tych działań jest zapewnienie zgodności zrealizowanych czynności z obowiązującymi procedurami 
i wymaganiami, w tym wymaganiami prawnymi. 
Za całokształt prowadzonej kontroli wewnętrznej, za minimalizowanie poziomu istniejącego ryzyka, 
a także za identyfikację nowych zagrożeń odpowiedzialny jest Zarząd spółki.  
Audyt wewnętrzny realizowany jest w spółce przez Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych, który co 
miesiąc analizuje wykonanie kosztów przez poszczególne komórki organizacyjne, ich odchylenia od 
planowanych założeń oraz przyczyny tych odchyleń. Pracę powyższych działów kontroluje Dyrektor ds. 
Finansowych.  
Nadzór nad powyższymi aspektami sprawuje Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach m.in. poprzez: 

 analizę comiesięcznych sprawozdań finansowych spółki Apator SA i spółek Grupy Apator, w tym 
miesięcznych sprawozdań skonsolidowanych, 

 analizę kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych spółki Apator SA i spółek 
Grupy Apator, w tym sprawozdań skonsolidowanych, 

 analizę zidentyfikowanych ryzyk, 

 współpracę z biegłym rewidentem. 
Jednym z głównych narzędzi kontroli wewnętrznej jest Zintegrowany System Zarządzania BaaN IV 
funkcjonujący zarówno w spółce Apator SA jak i w spółkach zależnych: FAP Pafal SA, Apator Metrix SA, 
Apator Powogaz SA i Apator Control sp. z o. o.  
Kolejnym narzędziem systemu kontroli jest wdrożony system zarządzania oparty o normy ISO 9001:2000, 
ISO 14001 oraz normę BHP 18001. Nadzór jest tutaj sprawowany poprzez system kwartalnych i rocznych 
sprawozdań z funkcjonowania systemu w głównych procesach: 

 marketingu i sprzedaży, 

 zakupów, 

 projektowania, 

 produkcji, 

 ochrony środowiska, 

 bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Następnym narzędziem systemu kontroli jest sprawozdawczość finansowa i zarządcza. Wyniki 
działalności przedstawiane są w formie sprawozdań finansowych sporządzanych przez Dział Księgowości 
spółki Apator SA. W ramach Grupy Apator każda ze spółek prowadzi politykę rachunkowości opierającą 
się na zasadach ewidencji zdarzeń stosowanych w podmiocie dominującym. W konsekwencji 
prowadzonej ewidencji powstają księgi rachunkowe poszczególnych spółek grupy, będące w dalszej 
kolejności podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych przez wszystkie podmioty 
Grupy. Jednostkowe sprawozdania finansowe są podstawą do sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań Grupy Apator. 
Obszary ryzyka występujące w Grupie Apator minimalizowane są przez systemy wewnętrznej kontroli 
funkcjonujące w spółkach zależnych w sposób podobny jak w spółce Apator SA, przez wdrażanie nowych, 
wspólnych rozwiązań uregulowanych w wytycznych korporacyjnych, funkcjonowanie Komitetu ds. 
Zarządzania Produkcją oraz przez system kontroli zewnętrznej takiej jak: 

 wspólny biegły rewident dla wszystkich spółek Grupy Apator – firma KPMG Audyt spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

 wspólna jednostka certyfikująca System Zarządzania, czyli Polski Rejestr Statków SA. 

Na podstawie przeprowadzonej rocznej oceny stosowanych procedur Rada Nadzorcza stwierdza, że 
system kontroli wewnętrznej w spółce Apator SA i Grupie Apator działa w prawidłowy sposób i jest 
skuteczny. 
Ryzyka istotne dla spółki i Grupy Apator: 
Do głównych ryzyk zaliczyć należy: 

 ryzyko związane ze zmianą kursów walut, 

 ryzyko kredytowe, 

 ryzyko związane ze zmiennością sprzedaży i płynnością finansową. 
Dla Grupy eksport stanowi istotne źródło przychodów. W związku z powyższym kontrakty terminowe są 
stałym elementem działalności biznesowej. Poziom eksportu na dany rok jest szacowany na podstawie 
przewidywań handlowców działających na poszczególnych rynkach zagranicznych, następnie 
podejmowane są decyzje w sprawie poziomu zabezpieczeń w ramach obowiązujących w tym zakresie 
regulacji wewnętrznych. 
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Ryzyko kredytowe jest ograniczone poprzez zaciąganie kredytów w złotych polskich. Poziom 
oprocentowania jest uzależniony od stopy WIBOR. 
Ryzyko związane ze sprzedażą i płynnością jest minimalizowane poprzez stosowanie procedur 
postępowania takich jak finansowa kontrola zleceń sprzedaży w systemie BaaN czy obsługa należności w 
systemie BaaN. Rada Nadzorcza stwierdza, że w wyniku kontroli i monitoringu prowadzonego przez 
Zarząd Apator SA oraz stałego nadzoru Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu główne ryzyka są istotnie 
ograniczone. 
Pozostałe ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są 
również prawidłowo identyfikowane i zarządzane 

 

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 korzystając z  informacji o swoich klientach doskonali 
ofertę produktową oraz kładzie duży nacisk na relacje biznesowe i wychodzenie na przeciw 
wymaganiom klientów. 
 
Klienci Grupy Apator: 

Klienci Produkty Spółki Grupy oferujące produkty 
w ramach poszczególnych 
obszarów  

Energetyka aparatura łącznikowa 
aparatura 
przeciwprzepięciowa 
liczniki energii elektrycznej 
napędy i sterowanie 
systemy IT 
rozwiązania systemowe 

Apator SA 
Apator Control Sp. z o.o. 
FAP Pafal  S.A. 
Apator Rector Sp. z o.o. 
Apator Elektro S.A. 
Apator GmbH S.A.  

Wodociągi i 
kanalizacja 

wodomierze 
przepływomierze 
napędy i sterowanie 
systemy IT 
rozwiązania systemowe 

Apator SA 
Apator Rector Sp. Z o.o. 
Grupa Apator Powogaz  
Apator Contorl Sp.z o.o. 
 

Gazownictwo gazomierze 
systemy IT 
rozwiązania systemowe 

Apator SA 
Apator Metrix S.A. 
Apator Rector Sp. z o.o. 

Ciepłownictwo ciepłomierze 
napędy i sterowanie 
systemy IT 
rozwiązania systemowe 

Apator SA 
Apator Rector Sp. z o.o. 
Grupa Apator Powogaz  
Apator Control Sp. z o.o. 

Przemysł aparatura łącznikowa 
wodomierze 
przepływomierze 
gazomierze 
napędy i sterowanie 
aparatura górnicza 
systemy IT 
rozwiązania systemowe 

Apator SA 
Apator Rector Sp. z o.o. 
Grupa Apator Powogaz  
Apator Control Sp. z o.o. 
Apator Mining Sp. z o.o. 
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Klienci Produkty Spółki Grupy oferujące produkty 
w ramach poszczególnych 
obszarów  

Budownictwo aparatura łącznikowa 
wodomierze 
przepływomierze 
ciepłomierze 
napędy i sterowanie 
liczniki energii elektrycznej 

Apator SA 
Apator Powogaz S.A. 
Apator Contorl Sp.z o.o. 
FAP Pafal  S.A. 

Administracja 
nieruchomościami 

wodomierze 
przepływomierze 
ciepłomierze 
gazomierze 
systemy IT 
rozwiązania systemowe 

Apator SA 
Grupa Apator Powogaz  
Apator Control Sp. z o.o. 
Apator Metrix S.A. 

Górnictwo apartaura górnicza Apator Mining Sp. z o.o. 

 
Centralnym elementem staje się 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. 
 
„Społeczna odpowiedzialność w relacjach z klientami realizowana jest przez Apator SA na wielu 
płaszczyznach. Podstawą działania jest rzetelność i uczciwość w relacjach z klientami 
i kontrahentami. Apator SA działa według jasno wyznaczonych zasad i propaguje czystą grę 
w biznesie. Dbałość o satysfakcję klienta jest kwestią priorytetową. Prowadzone przez nas 
działania marketingowe są zróżnicowane i przyczyniają się do pozyskiwania nowych partnerów 
handlowych. Niezwykle ważne są również działania mające na celu utrzymywanie dobrych 
stałych relacji z klientami oraz satysfakcjonujący, etyczny serwis posprzedażowy. Dokładamy 
wszelkich starań aby obsługa klienta była na najwyższym poziomie, w związku z tym ciągle 
polepszamy terminowość realizacji zamówień oraz dbamy o najwyższą jakość dostarczanych 
towarów i usług.” 
 
Katarzyna Leśniewska 
Specjalista ds. handlu zagranicznego 
 
 
 
Inwestorzy 
 
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. Inwestor Relation jest realizowany poprzez: 
 

 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 innych 
miastach (Warszawa, Poznań); 

 współpracę z agencją PR - P&L z siedzibą w Warszawie; 

 przestrzegania zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 
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poprzez 
konferencje 
prasowe, 
materiały 
i informacje 
prasowe 

 

docieramy 
bezpośrednio 
do 
naszych  
klientów 

Dostawcy 
 
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.  
 
 
„W relacjach z dostawcami staramy się formować przejrzyste zasady współpracy i kładziemy 
nacisk na przestrzeganie zasad etycznych. Przy zawieraniu umów zwracamy szczególną uwagę 
na respektowanie zasad etycznych, ochrony środowiska oraz praw pracowniczych”. 
 
Tomasz Urbańczyk 
Kierownik Działu Zakupów i Logistyk 
 
Pracownicy 
 
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.  
 
Na koniec 2011 roku w Grupie Apator było zatrudnionych 1 922 osób, czyli z porównaniem 
z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 10,27% (179 osób). W spółce dominującej Apator SA 
z końcem 2011 roku było zatrudnionych 446 pracowników. Przychody ze sprzedaży Grupy 
Apator za 2011 rok wynosiły 537 019 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 
wyniosło 279 tys. zł. W spółce Apator S.A przychody te wynosiły  156 092 tys. zł, co dało 
350 tys. zł przypadającą na jednego zatrudnionego. 
 
Komunikacja z Interesariuszami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poprzez raporty 
bieżące, 
sprawozdania 
finansowe, 
konferencje, 
spotkania, 
newslettery 

poprzez 
spotkania, 
targi, 
konferencje, 
newsletter 

 

poprzez 
zapewnienie 
odpowiednich 
warunków 
pracy, działania 
organizacji 
związkowych, 
wewnętrzny 
radiowęzeł, 
platformę Lotus 
Notes, 
spotkania 
pracowników z 
Zarządem  

 

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

 

przedstawiamy 
najistotniejsze 
wydarzenia 
społeczeństwu 
za 
pośrednictwem 
mediaów 
regionalnych, 
ogólnopolskich 
i branżowych 

 

poprzez 
współpracę 
biznesową, 
konferencje i 
spotkania  

KLIENCI 

przedstawiamy 
bieżące 
informacje o 
działaniach spółki 
naszym 
akcjonariuszom 
oraz inwestorom 

INWESTORZY 

MEDIA 

 

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

 

PRACOWNICY 

INSTYTUCJE 
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Poprzez 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 audity, które mają na celu zweryfikowanie wdrożonego i utrzymywanego 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz sprawdzenie czy odpowiada on zaplanowanym 
wymaganiom normy. Grupa 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 z partnerami biznesowymi oraz obustronne korzyści ze współpracy. 
Dlatego 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 audity. Dzięki takim działaniom nie 
zidentyfikowano umów z dostawcami, z którymi wymagane byłoby zastosowanie klauzul 
dotyczących praw człowieka.  

 

Wskaźniki związane z etyką – aspekt ekonomiczny 
 
EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem 
przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na 
rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji 
państwowych 
 

Wyszczególnienie 
                                          Apator SA 

stan na dzień 31.12.2011 
(tys. zł) 

Przychody ze sprzedaży netto 156 092 

Koszt operacyjny netto 
 
- w tym koszty wynagrodzeń pracowniczych 

146 030 
 

22 859 

Zysk operacyjny 11 863 

Podatek dochodowy 2 059 

Zysk netto 37 731 

Kapitał własny  165 192 

Aktywa ogółem  258 579 

Zobowiązania razem 93 387 

Średnia ważona liczba akcji  35 107 028 

Zysk na jedną akcję [zł/akcję] 4,71 

Inwestycje w społeczności (darowizny) 109  
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EC3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów 
o zdefiniowanych świadczeniach 
 

Wyszczególnienie stan na dzień 31.12.2011 
(tys. zł) 

Rezerwa aktuarialna - długoterminowa 4 556 

Rezerwa aktuarialna - krótkoterminowa 678 

 
EC4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa 
 
W 2011 roku Unia Europejska udzieliła spółce Apator SA refundacji kosztów targów na kwotę 
157 802,42 zł brutto.  
 
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.  
 
EC9 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz 
z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania 
 
Pozytywny ekonomiczny wpływ na rynek i społeczność:  

 oszczędności dla użytkowników mediów – produkty Grupy Apator wytwarzane przy 
wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii zapewniają wysoką jakość produktu 
i stwarzają możliwości w oszczędzaniu mediów, 

 zwiększenie szansy na osiągnięcie efektu przyspieszenia rozwoju gospodarczego na 
terenie całego kraju – kompleksowe usługi Grupy Apator w zakresie opomiarowania 
mediów, kompleksowe podejście do rozwoju produktów Grupy, 

 tworzenie popytu - w 2011 roku nakłady inwestycyjne Apator SA wyniosły 40.929 tys. zł, 
(co stanowi 26,22% przychodów spółki Apator SA), w tym na budowę nowego zakładu - 
34.186 tys. zł, 

 zwiększenie szans na rozwój dla społeczności lokalnej – w związku z budową nowego 
zakładu w PSSE w Ostaszewie, Apator SA stworzył nowe miejsca pracy i możliwości na 
rozwój zawodowy. 

 

Wskaźniki związane z etyką – obecność na rynku 
 
EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy 
minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji 
 
Relacja najniższego wynagrodzenia podstawowego (zasadniczego) obowiązującego 
w Apator S.A. w roku 2011, tj. 1 512,00 zł brutto do minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w 2011 roku, tj. 1386,00  zł brutto, wyniosła 109,1%. 
 
EC6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców 
w głównych lokalizacjach organizacji.  
 
Apator SA prowadzi konkurencyjną i otwartą politykę zakupową, dbając jednocześnie 
o przestrzeganie obowiązujących zasad etycznych. Dokładane są starania, aby relacje 
z dostawcami i partnerami biznesowymi oparte były na jasnych i przejrzystych zasadach. 
Wdrożona w Apator SA procedura zakupów zapewnia bezstronny i całkowicie uzasadniony 
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wybór dostawców. Spółka w ramach pozyskiwania informacji o dostawcach uwzględnia 
informacje o posiadanych przez nich certyfikatach Systemu Zarządzania 
Jakością/Środowiskowego oraz innych systemach. Apator SA na miarę swoich możliwości 
zwraca również uwagę na kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną. Weryfikacji 
zadeklarowanych do stosowania przez firmy systemów i zasad służą prowadzone przez 
Apator SA bieżąca i okresowa ocena oraz audity u dostawców. W przypadkach budzących 
wątpliwości dostawca wzywany jest do udzielenia wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. 
Negatywna ocena w zakresie przestrzegania standardów etycznych i ekologicznych wyklucza 
dostawcę z dalszej współpracy z Apator SA. W umowach zawieranych z dostawcami Apator SA 
kładzie nacisk na respektowanie zasad etycznych i ochrony środowiska, a w szczególności na 
respektowanie praw pracowniczych.  
 

Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców* w 
głównych lokalizacjach organizacji 

2010 roku 2011 roku  

Apator SA 66% 69% 
*lokalnego dostawcę zdefiniowaliśmy jako podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski, posiadający 
polski NIP. 

 
EC7 Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego 
kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji. 
 
Apator SA preferuje zatrudnianie osób z regionu pod warunkiem, że spełniają wymogi opisu 
stanowiska. Spółka przy rekrutacji na stanowiska kierownicze preferuje rekrutację wewnętrzną. 

Wskaźniki związane z etyką – spółka i jej produkty a 
klient, społeczeństwo i środowisko 
 
Naruszenie zasad wolnej konkurencji 
 
S07 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych 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 
 
S08 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych 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. 
 
PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach według skutków 
 
W 2011 roku spółka Apator SA nie odnotowała żadnych przypadków niezgodności 
z regulacjami, bądź dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania informacji o produktach 
i usługach. 
 
PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi 
dostawy i użytkowania produktów i usług 
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W okresie sprawozdawczym spółka Apator SA nie odnotowała kar związanych 
z niezgodnościami prawnymi i regulacjami, dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów 
i usług. 
 
EN28 Wartość istotnych grzywien i całkowita wartość niefinansowych 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. 
 
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 
 
PR1 Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie 
i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów i usług 
podlegających takim procedurom 
 
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 
 
Wyroby dostarczane są klientom wraz z obowiązującymi warunkami technicznymi. 
 
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 
 
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 pozostaje w ciągłym dialogu ze swoimi klientami. W 2011 roku nie przeprowadzono 
ankiety satysfakcji klienta, jednak monitorowano relacje z klientami w ramach targowych spotkań 
branżowych, szkoleń dla klientów, konferencji i sympozjów, które służą wymianie poglądów, są 
okazją do zdobycia informacji o bieżących potrzebach, opiniach i oczekiwaniach naszych 
klientów.  
Jeśli pojawią się przypadki niezadowolenia klientów Apator SA identyfikuje ich przyczyny, 
definiuje obszary do poprawy i kierunki dalszych działań. Dzięki temu może lepiej dostosować 
czas i sposób prowadzenia procesów sprzedaży i obsługi do oczekiwań klientów. 
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Komunikacja marketingowa 
 
PR6 Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów i dobrowolnych kodeksów 
regulujących kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji 
i sponsoringu  
 
Apator SA dobrowolnie przestrzega standardów uregulowanych w Kodeksie Etyki Reklamy, 
co wzmacnia uczciwy wizerunek firmy na rynku.  
 
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 w Apator SA nie odnotowano żadnych przypadków 
niezgodności z regulacjami i kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej. 
 
Ochrona prywatności klienta 
 
PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów 
oraz utraty danych 
 
W okresie sprawozdawczym w Apator SA nie odnotowano żadnych skarg z tytułu naruszenia 
prywatności klientów bądź utraty danych. 
 
 
 
„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 
 

APATOR A EKOLOGIA – ZIEMIA 
 
„Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci.” 
 

L. Brown 
 

Apator SA  - Lider Polskiej Ekologii w kategorii „Wyrób” w 2011 roku  
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Apator SA prowadzi politykę ukierunkowaną na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy. 
Jest firmą przyjazną środowisku. Dba o ekologię poprzez prowadzenie racjonalnej 
gospodarki materiałami, energią, wodą i papierem oraz produkcję przyjaznych dla 
środowiska wyrobów. Apator SA promuje działania ekologiczne wśród swoich pracowników 
oraz społeczeństwa.  
 
Celem spółki Apator SA jest dostarczanie bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska 
wyrobów, wytwarzanych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pracy.  
 
W trosce o stan środowiska naturalnego firma zobowiązuje się do przestrzegania wymagań 
obowiązujących przepisów prawnych z zakresie występujących w firmie aspektów 
środowiskowych, między innymi zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
atmosferycznego, ścieków i wytwarzanych odpadów.  
 
Apator SA podejmuje działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami zawartymi w opracowanym systemie zarządzania środowiskowego według 
normy PN EN ISO 14001:2005. Powyższe wymagania realizowane są poprzez 
opracowywanie rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów opartych na zastosowanych 
materiałach oraz procesach technologicznych przyjaznych dla środowiska.  
 
Apator SA dostarcza bezpieczne i przyjazne dla środowiska wyroby, czego dowodem jest 
otrzymany przez spółkę tytuł Lidera Polskiej Ekologii w kategorii „Wyrób” w zakresie 
urządzeń tworzących przedpłatowo-kredytowe systemy pomiarowe. Opracowywane 
w Apator SA rozwiązania konstrukcyjne wyrobów prowadzą do oszczędności w zużyciu 
mediów, a co za tym idzie, ograniczają negatywny wpływ na środowisko oraz zmniejszają 
eksploatację naturalnych zasobów ziemi. 
 
W realizacji priorytetowego dla nas celu w zakresie zarządzania ochroną środowiska, jakim 
jest dostarczanie bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska wyrobów, wspierają nas 
specjaliści z dziedziny ochrony środowiska, którzy na bieżąco monitorują postępy w 
minimalizacji negatywnego wpływu firmy na środowisko.  
 
Ponadto spółka prowadzi proekologiczne działania, które zwiększają świadomość 
pracowników w zakresie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Celem szkoleń 
jest budowanie kultury korporacyjnej w taki sposób, aby postawy ekologiczne promowane 
były nie tylko w miejscu pracy, ale również poza nim.  
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W ramach działań na rzecz ochrony środowiska realizujemy program segregacji odpadów 
i zbiórki zużytych baterii. W tym celu na terenie firmy znajdują się pojemniki na makulaturę 
i zużyte baterie. Ponadto kilka razy w roku w Apator SA organizowane są nieodpłatne zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy współpracy z firmą MK-Tech 
Electrorecycling i innych podmiotów. 
 
Krokiem milowym firmy w rozwoju nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań 
technologicznych było zaprojektowanie nowego zakładu w Ostaszewie. W ramach projektu 
przyjęto  takie rozwiązania jak: instalacje magazynowania wody deszczowej, instalacje 
kolektorów słonecznych, energooszczędne oświetlenie oraz ograniczenie ilości pojazdów 
roboczych zasilanych paliwami nieodnawialnymi.  

Wskaźniki środowiskowe – zużycie surowców,  energii i wody 
 
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:  
 

Surowce Zużycie surowców (tony) Porównanie roku 2011 z 2010 

Stal 134,4 wzrost o 13% 

Miedź i 

stopy 

382 wzrost o 23% 

Aluminium 3,3 spadek o 33% 

Tworzywa 547,2 wzrost o 45% 

 

Wzrosty zużycia surowców spowodowane są zwiększoną produkcją wszystkich segmentów 
aparatury. Zarówno tworzywa termoplastyczne, jak i elementy metalowe nadają się do 
ponownego przetwórstwa. 
 
EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 
 
Energia elektryczna 
 
W 2011 roku zużyto 3 110 MWh energii elektrycznej. W porównaniu do 2010 roku, w którym 
zużyto 2 842  MWh, rok 2011 charakteryzował się 9% wzrostem, który spowodowany był 
zwiększoną produkcją, co miało bezpośredni wpływ na wielkość zużycia energii elektrycznej.  
Największy wzrost zużycia energii elektrycznej nastąpił na oddziale przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, oddziale produkcji ograniczników przepięć i na wydziale montażu aparatury 
pomiarowej.  
Odnosząc wartość zużycia energii do wartości sprzedaży tj. porównując elektrochłonność, 
wynosi ona w 2011 roku  20 kWh/tys. zł, co w porównaniu do 2010 roku – 28,11 kWh/tys. zł 
jest wynikiem bardzo dobrym. 
 
Zużycie opału 
 
W 2011 roku w ciągu łącznej pracy 5 589 godzin wszystkich kotłów zużyto  

326 931 m
3
 gazu ziemnego, czyli o 68 625 m

3
 mniej niż w 2010 roku. Do produkcji ciepła 

użyto również olej opałowy w ilości 4 300 litrów, jednakże tylko po to, aby móc zużyć zapas, 
którego trwałość użycia zbliżała się ku końcowi.  
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W 2011 roku wyprodukowano 10 783 GJ energii cieplnej, co w porównaniu  
z 13 290 GJ w 2010 roku daje oszczędność 18%. 
 

Zużycie gazu [m
3
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Zużycie paliwa w silnikach pojazdów 
 
W 2011 roku zużyto 84,4 tony oleju napędowego, co w porównaniu do 2010 roku daje 
spadek o 0,9 tony. Gazu propan-butan (stosowany obecnie tylko do wózków widłowych) 
zużyto w ilości 6,3 ton, co w równaniu do 2010 roku – 6,4 daje porównywalną wielkość.  
Benzyny bezołowiowej zużyto 80 kg (wyłącznie do kosiarek do trawy). 
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EN8 Całkowity pobór wody według źródła 
 
Zużycie wody w 2011 roku wyniosło 11 164 m3 i było ponad 7,5% mniejsze od zużycia wody 
w 2010 roku. Pomimo wzrostu zatrudnienia tj. od stycznia do grudnia wzrost o 31 osób, 
zużycie wody spadło w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku.  

Wskaźniki środowiskowe – bioróżnorodność 
 
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 
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W 2011 roku 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 2011 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. 
 

Wskaźniki środowiskowe – emisje, ścieki i odpady 
 
EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi  
 
Łączna emisja dwutlenku węgla (CO2) w 2011 roku wyniosła: 649,1873 tony. 
 
EN19 Emisje substancji niszczących warstwę ozonową według wagi  
 
Spółka Apator SA nie wykorzystuje, ani nie emituje substancji niszczących warstwę 
ozonową. 
 
EN20 Emisja związków NOx i SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza 
według rodzaju i wagi 
 

Emisja Wartości określone w 
decyzji o dopuszczalnej 
emisji [kg/rok]  

2011 rok 
[kg/rok] 

Formaldehyd 122,6 21,64 

Styren 210,2 43,3 

Etylobenzen 376,7 202,04 

NO2 528,7 5,0 

CO 203,7 15,56 

Zn 2,2 0,188 

Ni 0,9 0,116 

Węglowodory alifatyczne 814,7 76,71 

Węglowodory 
aromatyczne 

543,1 42,78 

Toluen 54,0 6,91 

Sn 0,26 0,06 
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EN21 Całkowita objętość odprowadzanych ścieków według jakości i docelowego miejsca 
przeznaczenia 
 

 
 
Parametr 

 
 
Jednostka 

 
Stężenie 
średnie na rok 
[mg/l] 

Dopuszczalne wartości 
wskaźników 
zanieczyszczeń zawarte 
w umowie z MZWiK w 
Toruniu 

BZT5 mg O2/l 140,0 500,0 

ChZT mg O2/l 390,0 700,0 

Zawiesina ogólna  mg/l 147,0 300,0 

Substancje ekstrahujące się 
eterem naftowym 

mg/l 28,0 
100,0 

Azot amonowy mg N/NH4/l 95,5 200,0 

Fosfor ogólny mg P/l 7,9 15,0 

Siarczany mg SO4/l 71,5 500,0 

Chlorki mg Cl/l 165,0 1000,0 

Cynk mg Zn/l 0,345 5,0 

Chrom mg Cr/l 0,002 1,0 

Nikiel mg Ni/l 0,007 0,8 

Kobalt mg Co/l 0,009 1,0 

Antymon mg An/l 0,008 0,5 

Odczyn ph 8,7 6,5-9,5 

 
EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju i metody postępowania z nimi 
 
W firmie powstają 34  rodzaje 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. 
 

Apator SA cały czas dąży do zmniejszania ilości i rodzajów odpadów. Kilka razy w roku 
organizowane są nieodpłatne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy 
współpracy z firmą MK-Tech Electrorecycling i innych podmiotów. W 2011 roku zebrano 
ponad 7 ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który został 
sprzedany za kwotę 5 838,60 zł. 
 
W 2011 roku kontynuując działania podjęte jeszcze w 2010 w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów z tworzyw sztucznych osiągnięto bardzo dobre wyniki. Łączna masa odpadów, 
które zebrano wyniosła 42 tony z czego ponad 13 ton sprzedano do recyklingu za kwotę 
10 600 zł (o ponad 2 500 zł więcej jak w roku ubiegłym). 
 
W związku z wprowadzaniem baterii na rynek krajowy, Apator SA podlega pod ustawę 
o bateriach i akumulatorach. Jako wprowadzający baterie jest zobowiązany do 
zorganizowania systemu zbiórki baterii, przekazywania ich do odzysku i recyklingu. 
Obowiązki te  w imieniu Apator SA realizuje Organizacja Odzysku Baterii i Akumulatorów 
„Reba”.  
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Obowiązek uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu został na podstawie umowy 
przejęty przez Organizację Odzysku i Recyklingu Eurobac SA.   

W 2011 roku wzrosła częstotliwość odbiorów odpadów  opakowaniowych przez Eurobac SA, 
w związku ze wzrostem poziomu  produkcji.  

Odpady opakowaniowe zebrane przez Apator SA ponad ilość wymaganą przez przepisy 
prawa są sprzedawane do Organizacji. W 2011 roku sprzedano odpadów opakowaniowych z 
tworzywa sztucznego  w ilości 6 885 kg za kwotę 1, 4 tys. zł  (w 2010 r. -  3 719 kg ).  

Odpady stali i metali kolorowych powstających w trakcie procesu produkcji oraz prze-
pracowane oleje są także odsprzedawane do uprawnionych firm. 
 
W 2011 roku sprzedano za 841,5 (odpad przepracowanego oleju w ilości 1,8 tony.) Większa 
ilość ma swoje uzasadnienie w wymianie oleju w maszynach – głównie we wtryskarkach, 
prasie hydraulicznej i prasach do cięcia, które były przewidziane w harmonogramie wymiany 
oleju na rok 2011. 

 
 
 
EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków 
 

W 2011 roku nie odnotowano, z punktu widzenia wpływu na środowisko, żadnych 
istotnych wycieków. 

Wskaźniki środowiskowe – produkty, ich oznakowanie  i transport  
 
PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent 
znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym  
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Spółka Apator SA realizuje obowiązek udostępniania informacji o produktach, zgodnie 
z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa oraz zgodnie z obowiązującymi 
wewnętrznymi procedurami 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 

 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 

 Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu 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 
 
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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EN26 Inicjatywy mające na celu minimalizowanie wpływu produktów i usług na środowisko oraz 
zakres wpływu tych inicjatyw 
 
Spółka Apator współpracuje z firmą FAP Pafal SA, której przekazuje zużyte liczniki energii 
elektrycznej.  Liczniki te są odbierane od klientów krajowych i zagranicznych (w stosunku 1:1 do 
nowych liczników sprzedanych klientowi) i nie wymagają specjalnych warunków 
przechowywania oraz nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Zużyte urządzenia nie są 
wprowadzane ponownie na rynek, lecz utylizowane przez FAP Pafal SA. 
 
EN27 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich opakowań według 
kategorii materiału 
 
Spółka jest zobligowana do uzyskania poziomu recyklingu w wysokości 54% dla odpadów 
opakowaniowych z tektury oraz 19% dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. 
Obowiązek uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu został na podstawie umowy przejęty 
przez Organizację Odzysku i Recyklingu Eurobac SA.  
 
W 2011 roku spółka uzyskała samodzielnie recykling odpadów opakowaniowych z papieru i 
tektury na  poziomie 30,4% (duży wzrost produkcji oraz związany z tym wysoki rozchód 
opakowań). Recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych wyniósł 441,9%.  
 
 
EN29 Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz 
materiałów, z których korzysta organizacja oraz transport pracowników 
 

Wskaźniki 2010 rok 2011 rok 

Ilość km na oleju napędowym 1.547.548 1.445.806 

Ilość km na benzynie 33.021 - 

Ilość użytkowanych samochodów 45 36 

Ilość zużytego paliwa – olej napędowy 101.538 L 100.493 L 

Ilość zużytego paliwa – benzyna 3.000 L - 

Średnie zużycie na 100 km oleju napędowego 6.6 L 6.9 L 

Średnie zużycie na 100 km benzyny  9.0 L - 

 

Wskaźniki środowiskowe – wydatki ogółem na ochronę środowiska 
 
EN30 Całkowite wydatki poniesione na ochronę środowiska i inwestycje według rodzaju 
 

Rodzaj aspektu Wydatki (zł) 

Zagospodarowanie odpadów 
produkcyjnych 

28 450,63 

Zagospodarowania odpadów 
opakowaniowych 

472,00 

Opłaty za korzystanie ze środowiska 1 824,00 

Analizy fizyczno – chemiczne 34 840 

Odpady komunalne 20 436,37 

Woda i odprowadzenie ścieków 109 097,19 

Razem 144 409,19 
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„Apator SA troszczy się  o środowisko naturalne poprzez sukcesywne zmniejszanie 
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zmniejszanie emisji oraz stosowanie materiałów  
przyjaznych środowisku. Nasza troska potwierdzona jest tytułem Lidera Polskiej Ekologii, z 
którego jesteśmy bardzo dumni.” 
 
Bartosz Mińkowski 
Specjalista ds. systemu zarządzania 
 
 

APATOR A MIEJSCE PRACY – OGIEŃ 
 
 
„Jeśli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie 
wszystko, by osiągnąć jak najlepsze wyniki.” 
 
 

Sir Hektor Lang 
 
Praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy 
 
Na sukces firmy składają się przede wszystkim jej pracownicy. W 2011 roku Grupa Apator 
liczyła 1922 osoby, zaś spółka Apator SA 446 osób. Z tak liczną grupą pracowników można 
wiele osiągnąć, pod warunkiem, że respektuje się jej potrzeby i aspiracje.  
 
Relacje z pracownikami są podstawą społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka Apator SA 
realizuje społeczną odpowiedzialność przedsiębiorcy wewnątrz firmy poprzez: zapewnienie 
pracownikom dostępu do informacji, słuchanie głosu pracowników w sprawach ważnych dla 
rozwoju firmy, wprowadzenie kodeksu etycznego, prawo do zrzeszania się, równego traktowania 
pracowników niezależnie od płci, wyznania, czy poglądów oraz zapewnienie bezpiecznych 
warunków pracy.  
 
Zaangażowanie pracowników w sprawy firmy, ich udział w procesie zarządzania firmą 
i w rozwoju jej strategii rynkowej, Apator SA zawdzięcza polityce kadrowej prowadzonej z myślą 
o pracownikach i ich rozwoju zawodowemu, a także działaniom o charakterze socjalnym.  
 
System wynagradzania umożliwia rozwój pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, 
sprzyja dążeniom pracowników do podnoszenia kompetencji, umożliwia pracownikom 
otrzymywanie informacji zwrotnej o efektach pracy oraz o ich mocnych i słabych stronach.  
 
W Spółce istnieją dwie formalne metody motywowania pracowników: 

 motywowanie poprzez płacę 

 motywowanie poza płacowe. 
 
W ramach motywowania płacowego pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze na 
podstawie taryfikatora płacowego, który aktualizowany jest na podstawie raportów płacowych. 
Poza tym otrzymują premię motywacyjną uzależniona od wyników firmy i indywidualnych 
wyników pracownika. W 2011 roku fundusz wynagrodzeń Apator SA wyniósł 22 859 tys. zł, 
natomiast planowany poziom wynagrodzeń w 2012 roku wynosi 25 736 tys. zł.  
 
Pozapłacowe motywowanie realizowane jest poprzez następujące formy: 

 dofinansowanie kosztów wynajmu mieszkania 

 dofinansowanie kosztów dojazdów 

 dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin z ZFŚS 
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 dofinansowanie rekreacji z ZFŚS 

 organizowanie spotkań integracyjnych (pikników rodzinnych) 

 nagradzanie poprzez przyznawanie nagród: “Najlepszy z dobrych” i  “Po prostu dobry” 

 finansowanie imprez dla dzieci pracowników z ZFŚS 

 świąteczne karty podarunkowe z ZFŚS 

 udzielanie pożyczek z ZFŚS 
 
Apator SA stwarza pracownikom warunki do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
poprzez dofinansowanie nauki na studiach wyższych, podyplomowych i nauki języka 
angielskiego oraz systematycznie organizowane szkolenia tematyczne. W 2011 roku spółka 
Apator SA wydała na szkolenia kwotę 250 tys. zł, natomiast w 2012 roku planowane jest 
wydatkowanie kwoty 320 tys. zł. 
 
Do przeprowadzenia szkoleń wybierane są tylko te ośrodki, które proponują najwyższy poziom 
dydaktyczny i zapewniają szeroką prezentację potrzebnej problematyki oraz zapewniają 
możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.  
 
Apator SA organizuje szkolenia wewnętrzne, które prowadzone są przez specjalistów firmy. 
Na szkoleniach tych omawiana jest problematyka systemu jakości, ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa pracy. Szkolenia wewnętrzne bez wątpienia przyczyniają się do kształtowania 
świadomości pracowników i umacniania ich związków z firmą.  
 
Spółka dba nie tylko o dobre samopoczucie pracowników w miejscu pracy, ale również poza 
nim, organizując wczasy we własnym ośrodku wypoczynkowym w Rowach. Każdego roku do 
Rowów udaje się blisko 300 pracowników z ich rodzinami. Dla dzieci pracowników każdego roku 
organizowane są kolonie i wycieczki oraz przygotowywane są paczki świąteczne. Ponadto 
Apator SA kieruje pracowników na imprezy integracyjne oraz festyny firmowe.  
 
Prospołeczna polityka kadrowa spółki, bez wątpienia przekłada się również na relacje 
międzyludzkie wewnątrz firmy. W Grupie Apator panuje przyjazna atmosfera i otwartość, ceni 
się tu pomysłowość i nastawienie na odniesienie wspólnego sukcesu. Współpracując ze sobą 
korzystamy ze wzajemnych umiejętności i doświadczeń, ucząc się wzajemnie nowych rzeczy.  
 
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  - zatrudnienie i godna praca 
 
LA1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu 
 
 
Wielkość zatrudnienia w Apator SA na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 446 osób. 
 

Wyszczególnienie 
lokalizacji biura 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 
Na czas 

nieokreślony 
Na czas 

określony 

Toruń  429 2 372 74 

Świdnica 5    
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Kraków 1    

Zielona Góra 5    

Wrocław 4    

Razem 444 2 372 74 

 
 
LA13 Skład organów zarządzających i nadzorczych spółki w podziale na kategorie według płci, 
wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 
 

 
Wyszczególnienie 

Mężczyźni 
Liczba osób 

% ogólnej 
liczby 

pracowników 

Kobiety 
Liczba osób 

% ogólnej 
liczby 

pracowników 

Zarząd  3 0,68% 0 0% 

Kadra wyższego 
szczebla 

18 4,09% 7 1,59% 

Kadra niższego 
szczebla 

8 1,82% 1 0,23% 

Razem 29 6,53% 8 1,79% 

Rada Nadzorcza 5 1,12% 1 0,22% 

 
 

Pracownicy 
do 30 

lat 

% ogólnej 
liczby 

pracowników 
30-50 lat 

% 
ogólnej 
liczby 

pracown
ików 

powyżej 
50 lat 

% 
ogólnej 
liczby 

pracown
ików 

Zarząd 0 0% 2 0,45% 1 0,23% 

Kadra wyższego 
szczebla 

0 0% 10 2,27% 15 3,41% 

Kadra niższego 
szczebla 

2 0,45% 6 1,36% 1 0,23% 

Razem 2 0,45% 18 4,09% 17 3,14% 

Rada Nadzorcza 0 0% 1 0,22% 5 1,12% 

 
 
LA14 Skala podstawowego wynagrodzenia mężczyzn w stosunku do wynagrodzenia kobiet 
według kategorii zatrudnienia 
 

Kategoria zatrudnienia 

Liczebność 
Skala 

podstawowego 
wynagrodzenia 
mężczyzn do 

wynagrodzenia 
kobiet w % Mężczyźni Kobiety 

Kadra wyższego szczebla( w tym 
zarząd) 23 7 

144,3 

Kadra niższego szczebla 10 1 96,0 

Administracja 83 30 126,3 

Produkcja 203 89 111,3 

Razem 319 127 129,3 
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LA 2 Łączna liczba odejść i wskaźnik rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć 
i region  
 
Wskaźnik rotacji pracowników Apator SA  (łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w 
2011 roku w odniesieniu do łącznej liczby pracowników na koniec w 2011 roku) wyniósł 9, 42 %.  
 

Płeć Liczba odejść Wskaźnik rotacji  

Kobiety 9 2,02% 

Mężczyźni 33 7,40% 

Razem 42 9,42% 

Region Liczba odejść Wskaźnik rotacji  

Toruń 41 9,19% 

Zielona Góra 1 0,22% 

Razem 42 9,42% 

 
LA3 Świadczenia dodatkowe gwarantowane pełnoetatowym pracownikom, 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.  
 
LA12 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom 
rozwoju kariery zawodowej 
 
Tabela przedstawia odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy  
i przeglądom rozwoju kariery zawodowej 
 

Łączna liczba zatrudnionych  446 

Liczba osób podlegających regularnej ocenie 
jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery 
zawodowej 41 

Odsetek osób  9,19% 
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Łączna liczba zatrudnionych  446 

Liczba osób podlegających regularnej ocenie 
jakości pracy 225 

Odsetek osób  50,45% 

 
 
 
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 naruszenia 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 ryzyko 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 ryzyko wystąpienia pracy 
przymusowej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków 
 
W spółce Apator SA nie wystąpiły incydenty pracy obowiązkowej i wymuszonej. 
 

Wskaźniki dotyczące pracowników  - bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
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 

 
Skład Komisji w 2011 roku 
 Przewodniczący – Marek Kryszak  
 V-ce Przewodniczący – Wiesław Rakowski   
 Członkowie – Urszula Wiśniewska, Grzegorz Lipiński, Czesław Bełwon  
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LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych z tego powodu i nieobecności 
w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów 
 
W 2011 roku nie wystąpiły żadne wypadki śmiertelne, choroby zawodowe, ani inne. 
 
LA9 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnione w formalnych porozumieniach 
zawartych ze związkami zawodowymi. 
 
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uregulowane są w wewnętrznych procedurach spółki: 
Bezpiecznej pracy oraz Identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego. Przed publikacją 
procedur oraz zmian do nich, projekty przekazywane są do zaopiniowania związkom 
zawodowym. Wnikliwa analiza projektowanych zapisów zawartych w procedurach zapewnia 
ochronę praw pracowników spółki w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
 
„Apator SA to niewątpliwie sprzyjające miejsce pracy. Pracownicy w naszej firmie stanowią 
cenny kapitał od którego w wysokim stopniu zależy wartość firmy. Kapitałem są ludzie trwale 
związani z firmą, z jej misją, umiejący współpracować, o kreatywnych postawach 
i kwalifikacjach. Kapitał ludzki stanowi siłę napędową rozwoju Firmy. Dlatego Zarząd firmy stara 
się stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju, motywacji i pracy swoim pracownikom.”  
 
Mirosława Milewska 
Kierownik Działu Zarządzania Kadrami 
 
 
„Pracuję w firmie Apator SA od 18 lat ( w sierpniu stanę się „pełnoletnim pracownikiem”) , jest to 
moja pierwsza praca podjęta po studiach. Spośród ofert pracy, jakie otrzymałem wybrałem 
pracę w Apator, ponieważ wydawało mi się, że firma ta dawała potencjalnie duże możliwości 
rozwoju i kariery zawodowej. Jako duża i stabilna firma daje bezpieczeństwo zatrudnienia 
i możliwości szkoleń podnoszących umiejętności. Jako pracownik liczącej się firmy jestem 
zapraszany do wzięcia udziału w konferencjach i szkoleniach branżowych. Fundusz świadczeń 
socjalnych dofinansowanie do wypoczynku a posiadana przez firmę baza umożliwia korzystanie 
z zakładowego ośrodka wypoczynkowego. Trudno mi powiedzieć jak kontakty międzyludzkie 
kształtują się wśród pracowników w innych firmach, natomiast uważam, że atmosfera w Apator 
S.A. jest dobra. Relacje te są budowane przez załogę na sprzyjającym gruncie firmy. Wiem, że 
nawet w nietypowych sytuacjach zawsze mogę liczyć na pomocną dłoń współpracowników.”
 
Maciej Leszyński 
Kierownik Oddziału Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

 

APATOR A SPOŁECZEŃSTWO – POWIETRZE 
 
„Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek: ponieważ tylko jednostka może 
wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu do jego ciągłego rozwoju.” 

 
Albert Einstein 

 

Członkostwo w organizacjach 
 
Apator SA aktywnie angażuje się w inicjatywy dotyczące powstawania i wdrażania 
nowoczesnych technologii służących gospodarce oraz ekologii.  
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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 

 Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

 Konsorcjum Smart Power Grids Polska 

 Krajowa Izba Gospodarcza Energetyki i Telekomunikacji 

 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; 
 
Pozostałe spółki, wchodzące w skład Grupy Apator należą do następujących organizacji: 

 FAP Pafal S.A. – Achilles Information GmbH 

 Apator Powogaz S.A.: 

 Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich 

 Izba Gospodarcza Wodociągów Polskich 

 Wielkopolska Izba Przemysłowo – Handlowa 

 Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media 

 Klub Polskie Forum ISO 9000 

 Apator Metrix S.A.: 

 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. 
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 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:  

Nagrody i wyróżnienia 
 
Apator SA, wychodząc na przeciw 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 2011 

roku 

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 Województwa 

Kujawsko Pomorskiego 

Urząd Marszałkowski 

Ambasador Polskiej Gospodarki Business Centre Club 

Wybitny Eksporter 2011 roku Stowarzyszenie Eksporterów Polskich 

 
 
W 2011 roku Apator może się poszczycić następującymi nagrodami biznesowymi: 

 
Apator w Złotej Setce Pomorza i Kujaw 
Ponad sto firm wzięło udział w XV edycji Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2010. O laury walczyły 
zarówno duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 pracowników) – nazwane przez 
organizatorów rankingu Filarami Regionu - oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, które wykazały 
się dobrymi wynikami finansowymi. Oprócz przychodów i zysku netto  przy ocenie firm brano 
także pod uwagę rentowność kapitału własnego, wskaźnik rentowności sprzedaży oraz 
dynamikę wzrostu zysku netto. 
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Apator SA znalazł się wśród Filarów Regionu plasując się na wysokiej, 6 pozycji. 

 
VI Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 
Letnia Gala BCC, podczas której wręczano Diamenty dla najlepszych polskich przedsiębiorców 
odbyła się 15 czerwca 2011 na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Apator SA po raz szósty znalazł się w gronie firm, który otrzymały Diament do Złotej Satatuetki 
Lidera Polskiego Biznesu. Diamenty do Złotej Statuetki to szczególne wyróżnienie przyznawane 
przedsiębiorstwom, które nie tylko doskonale radzą sobie na rynku - biorąc pod uwagę aspekty 
ekonomiczne oraz poziom inwestycji, ale również dbają o jakość i nowoczesność swoich 
produktów oraz prowadzą swój biznes w sposób odpowiedzialny społecznie. Według prezesa 
BCC Marka Goliszewskiego: „Diamenty do tytułu Lider Polskiego Biznesu otrzymują zwycięzcy 
polskiej gospodarki. Polacy, którzy są wzorem. Mistrzowie olimpijscy.” Tegoroczne nagrody 
wręczali: prof. Leszek Balcerowicz, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oraz minister 
finansów Jacek Rostowski. 

 
Apator SA Liderem Polskiego Eksportu 2011 
Stowarzyszenie Polskich Eksporterów po raz kolejny uhonorowało Apator SA tytułem Lidera 
Polskiego Eksportu, w dowód uznania za osiągnięcia firmy w rozwój eksportu oraz budowanie 
pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Medale dla Liderów Polskiego 
Eksportu 2011 zostały wręczone 7 czerwca 2011 podczas VII Konferencji programowej 
Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, nad którą patronat objęli Wicepremier Minister 
Gospodarki, Pan Waldemar Pawlak, Wicemarszałek Sejmu, Pani Ewa Kierkowska oraz Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Marek Sawicki. 
 
 
NOT nagradza osiągnięcia techniczne firmy Apator SA 
Rada Toruńska Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ogłosiła wyniki konkursu 
„Przegląd Osiągnięć Technicznych Miasta Torunia za 2010 rok”, w ramach którego Apator 
otrzymał nagrodę II stopnia za pracę pt. „Uruchomienie produkcji rozłączników izolacyjnych 
bezpiecznikowych typu RBK 00 na znamionowy prąd cieplny 160A, napięcie izolacyjne 1000V, 
przystosowanych do wkładek bezpiecznikowych wielkości 00”. Konkurs ma na celu promowanie 
twórców postępu technicznego i organizacyjnego z regionu kujawsko – pomorskiego i Torunia. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Torunia. 
 
Apator SA wśród 50 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2009 roku 
19-go maja 2011 roku w siedzibie Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie odbyła się 
zorganizowana przez Instytut oraz Sieć Naukową MSN konferencja „Fundusze europejskie 
w rozwoju innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku”. Podczas konferencji wręczono 
Certyfikaty Innowacyjności firmom z pierwszej „pięćdziesiątki” rankingu 500 najbardziej 
innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Apator SA otrzymał Certyfikat Innowacyjności  - wyraz 
uznania dla „innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów 
i kontraktów europejskich”. 
 
Apator SA wyróżniony w rankingu Skrzydła Biznesu 2011 
Skrzydła Biznesu to prestiżowy ranking firm z sektora MSP, którego zadaniem jest wytypowanie 
firm wiarygodnych i osiągających najlepsze wyniki finansowe. Apator SA znalazł się 
w zaszczytnym gronie nagrodzonych przedsiębiorstw, uzyskując możliwość posługiwania się 
mianem "stabilnych firm", które pomimo dużej konkurencji i niestabilnych czasów gospodarczych 
wciąż się rozwijają i wzbudzają zaufanie. Apator został wyróżniony w kategorii Firmy średnie 
w woj. kujawsko-pomorskim. 
 
Apator SA laureatem nagrody „Rzeczpospolitej” - „Dobra Firma” 
Rzeczpospolita co roku tworzy „Listę 2000” przedsiębiorstw, sposób których typuje „Dobre 
Firmy” – przedsiębiorstwa rozwijające się dynamicznie i efektywnie, które wyróżniają się na tle 
branży. Dyplom „Dobrej Firmy” trafił w tym roku do 20 firm, wśród których znalazł się Apator SA. 
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Apator SA Liderem Polskiej Ekologii 2011 
Tytuł „Lider Polskiej Ekologii” przyznawany przez Ministra Środowiska honoruje te firmy 
i jednostki samorządowe, które stosują w swojej działalności wysokie standardy ochrony 
środowiska, wspierają lub inicjują przedsięwzięcia na rzecz poprawy świadomości 
społeczeństwa w aspekcie ekologii, wdrażają innowacyjne i przyjazne środowisku technologie 
i urządzenia. Apator został nagrodzony w kategorii „Wyrób” w zakresie urządzeń tworzących 
przedpłatowo-kredytowe systemy pomiarowe, dzięki którym odbiorcy mediów mogą racjonalnie 
gospodarować zużyciem wszystkich rodzajów energii, zaś dystrybutorzy mediów skuteczniej 
i efektywniej zarządzają obsługą klientów oraz bilansowaniem kosztów. W efekcie prowadzi to 
do oszczędności w zużyciu mediów, a co za tym idzie, mniejszej dewastacji środowiska oraz 
eksploatacji naturalnych zasobów ziemi. 

 
Apator SA wyróżniony certyfikatem PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI 
Redakcja miesięcznika Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 
Nauk wyróżnili Apator w tegorocznym Rankingu Polskich Przedsiębiorstw w kategorii Perły Duże 
(przedsiębiorstwa o przychodach rocznych w granicach 100 mln zł do 1 mld zł). Wyróżnienie 
przyznano „za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera 
wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”. Kapituła 
konkursu brała pod uwagę kluczowe dla oceny przedsiębiorstw czynniki ekonomiczne, m.in. 
dynamikę przychodów, rentowność, wydajność pracy czy stopę zwrotu z kapitału własnego. 
Apator kolejny rok z rzędu znalazł się w gronie laureatów rankingu, potwierdzając swoją silną 
pozycję na rynku oraz efektywność działania w czasach spowolnienia gospodarczego. 
 
 
 
Statuetka AMR - System Instalacyjny Roku 2010 dla Apator Powogaz SA 
 W plebiscycie czytelników magazynu „Systemy instalacyjne” w kategorii Automatyla, 
Urządzenia regulacyjne do rywalizacji o miano najlepszego produktu 2010 roku zgłoszonych 
zostało 68 rozwiązań - zwyciężył Radiowy System Odczytu Wodomierzy produkcji 
Apator Powogaz. Uroczysta gala wieńcząca piątą edycję konkursu odbyła się 4 lutego 2011 roku 
w warszawskim hotelu Marriott. Statuetkę wręczył przedstawicielom Powogazu prowadzący galę 
Maciej Orłoś. 
Wyróżnienie jest szczególnie satysfakcjonujące, gdyż w konkursie System Instalacyjny Roku 
wyboru dokonali czytelnicy magazynu – instalatorzy, menadżerowie, odbiorcy końcowi, którzy są 
jednocześnie adresatami i użytkownikami prezentowanego rozwiązania. Użytkownicy systemu 
potwierdzili zatem, że AMR produkcji Apator Powogaz spełnił ich oczekiwania w zakresie 
jakości, funkcjonalności i niezawodności. 
 

Wskaźnik wpływu na społeczeństwo – SO1 
 
SO1 – Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania 
wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany 
rynek, wprowadzenia i zakończenia działalności 
 
Spółka Apator SA jest mocno zaangażowana w życie społeczności lokalnej. Wskaźnik 
SO1 opisany  jest  poniżej w następujących płaszczyznach wsparcia społecznego: 

 działalność charytatywna  

 wsparcie edukacji  

 promocja kultury  

 wsparcie sportu  
 
Apator SA preferuje działania/imprezy/inicjatywy cykliczne, które dają możliwość budowania 
trwałych relacji ze społeczeństwem. 
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Wskaźnik wpływu na społeczeństwo – działalność charytatywna 
 
Apator od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną. W 2011 roku wsparcie 
kierowane było m.in. na rzecz: 
 

 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu 

 Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 Fundacji „Światło” 

 Fundacji Społeczno – Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi” 

 Fundacji Piękniejszego Światła Skłudzewo 

 Fundacji „Serce dla Dziecka” 

 Fundacji „Dorośli Dzieciom” 

 Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. 
 
Apator rokrocznie jest fundatorem pobytu w OW 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.

Wskaźnik wpływu na społeczeństwo – wspieranie edukacji 
 
Współpraca Apator SA  z uczelniami w kraju i regionie 

Apator współpracuje na stałe z kilkoma polskimi uczelniami technicznymi. 
Firma jest członkiem Rady Programowej Politechniki Wrocławskiej, której celem jest 
stworzenie platformy wymiany poglądów, dotyczących jakości kształcenia inżynierów 
elektryków oraz stworzenia warunków głębszego powiązania środowiska naukowego i 
dydaktycznego z zakładami pracy i instytucjami branżowymi. 
 
Ponadto Apator SA współpracuje z Politechniką Łódzką (firma finansowała roczną 
specjalizację „Aparaty elektryczne-budowa i projektowanie” dla 6 studentów, którzy 
następnie zostali zatrudnieni w spółce), Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w 
Bydgoszczy i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Apator fundował nagrody za 
najlepsze prace dyplomowe i doktorskie oraz stypendia dla naukowców prowadzących 
badania (obecnie Apator SA funduje 2 stypendia doktoranckie dla studentów fizyki i 
informatyki stosowanej UMK). 
 
Współpraca z lokalnymi uczelniami ma charakter stały i obejmuje wiele obszarów Apator od 
kilku lat jest partnerem UMK przy organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki – w 2011 roku firma 
była sponsorem sesji festiwalowej poświęconej dziedzinie fizyki i astronomii. 
 
Apator SA współpracuje także przy organizacji Festiwalu Ekonomisty. Organizatorem 
wydarzenia jest Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. W ramach festiwalu 
Apator SA zorganizował warsztaty dla studentów. Studenci rozwiązywali przykład 
poświęcony budowie modelu grupy kapitałowej/architektury marki. 
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Apator SA współpracuje z oddziałem toruńskim AEISEC team  - wizytacja spółki przez 
studentów - stażystów  z różnych części świata. 
 
Apator SA w ramach programu „Apator – dołącz do najlepszych” wspiera także coroczną 
organizację Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Głównym organizatorem 
wydarzenia jest bydgoski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zaś 
współorganizatorami są: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 
Akademia Morska w Gdyni, Uniwersytet Zielonogórski. Celem Olimpiady jest pogłębianie 
wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów oraz lepsze przygotowanie do nauki w szkołach 
wyższych. Olimpiada sprzyja nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między 
nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych oraz 
przedstawicielami biznesu. 
  
Ważnym projektem mającym na celu wymianę wiedzy i doświadczeń między 
przedstawicielami biznesu i środowisk naukowych był cykl szkoleń i warsztatów z obszaru 
Corporate Social Responsibility realizowanych przez Centrum Przywództwa i Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (UMK) wraz z trzema przedsiębiorstwami z regionu (Apator SA , 
MPO Toruń, Soda Ciech Polska). W ramach projektu pracownicy uczelni i firm wspólnie 
pracowali nad projektami społecznymi, co w efekcie umocniło współpracę i pozwoliło  
pogłębić partnerskie relacje między pracownikami naukowymi i przedstawicielami firm 
partnerskich. 
  
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
Apator SA jest dynamiczną, nowoczesną firmą, która wspiera rozwój i innowacyjność, stawia 
na ludzi młodych, zdolnych i utalentowanych.  
Współpraca spółki z Fundacją Platon, której działalność statutowa szczególnie bliska jest 
naszej idei, zaowocowała przedsięwzięciem, dzięki któremu możemy naszą pomoc nieść w 
sposób zaplanowany, ukierunkowany, długofalowy. Apator SA wraz z Fundacją Platon 
uruchomił program stypendialny skierowany do ludzi  uzdolnionych, pasjonatów, 
przejawiających szczególne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie.  W ramach I edycji programu, 
obejmującej rok szkolny 2011/2012 Rada Stypendialna wytypowała 7 uczniów toruńskich 
liceów, którym przyznano stypendia w następujących dziedzinach:  

 nauki ścisłe 

 nauki humanistyczne 

 stypendium artystyczne 

 sportowe 
W ramach Programu Stypendialnego zaplanowano także jednodniowe Warsztaty 
Tematyczne w zakresie nauk ścisłych, nauk humanistycznych, sztuki oraz sportowym. 
Program jest realizowany dzięki aktywnemu wsparciu dyrekcji toruńskich liceów. 
Patronat nad programem stypendialnym objął Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Radzimiński. W akcję zaangażowały się także toruńskie 
media. 
 

Wskaźnik wpływu na społeczeństwo – wspieranie kultury i sztuki 
 

Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich "Probaltica" to impreza  muzyczna i artystyczna, 
która w 2011 roku miała już swoją XVIII edycję. Podczas dwóch majowych tygodni w 
Toruniu, Grudziądzu i Warszawie odbywały się koncerty wybitnych artystów i kompozytotów, 
przybliżające publiczności kulturę krajów bałtyckich. W programie tegorocznej edycji 
festiwalu znalazło się 13 koncertów, podczas których zaprezentowali swój kunszt artyści z 
Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Szwecji i Danii. Apator SA od wielu lat występuje 
podczas Probaltiki w charakterze sponsora wydarzenia. 
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Toruń nazywany jest Miastem Aniołów. Potwierdzają to organizatorzy toruńskich Anielskich 
Spotkań, które odbyły się w 2011 roku już po raz szósty. Festiwal propaguje ideę 
wolontariatu i pomocy bliźnim, wskazuje, w jaki sposób każdy z nas może być aniołem. 
Podczas Anielskich Spotkań odbywają się liczne koncerty, wystawy oraz spektakle. W 
trakcie festiwalu przyznawane są nagrody Toruńskiego Anioła. Spółce Apator SA bliska jest 
idea Anielskich Spotkań, dlatego firma wsparła Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz 
Fundację „Światło” - organizatorów festiwalu. 
 
11 czerwca 2011 roku na toruńskiej Motoarenie 16 tysięcy widzów wzięło udział w wielkim 
muzycznym show z Rodem Stewartem w roli głównej. Występ szkockiego wokalisty, gwiazdy 
światowej muzyki był drugim wielkim wydarzeniem muzycznym na toruńskiej Motoarenie (w 
lipcu ubiegłego roku gościliśmy tenora wszechczasów Jose Carrerasa). Oba koncerty odbyły 
się m.in. dzięki wsparciu sponsorskiemu Apator SA. 
 
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki wpisał się na stałe w kalendarium ważnych wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych Torunia. Rokrocznie impreza przyciąga tysiące 
zainteresowanych zarówno z Torunia, jak i z całego regionu. Różnorodne dziedziny nauki i 
sztuki dzięki festiwalowi stają się na kilka dni przedmiotem ożywionych dyskusji, 
eksperymentów, zabaw.  
Festiwal to doskonała okazja, by poznać od kuchni miejsca na co dzień niedostępne – 
laboratoria, miejsca pracy uczonych, artystów, ale także obiekty przemysłowe, miejsca 
funkcjonowania firm i instytucji współpracujących przy organizacji festiwalu. 
Od 15 do 19 kwietnia 2011r w ramach festiwalu odbyło się ok 150 imprez popularno-
naukowych: spotkań, prezentacji, wykładów, spektakli, warsztatów i konkursów.  
W ramach XI edycji festiwalu Apator gościł w swoich murach twórców Instytutu B61, którzy 
wykorzystali naturalny „potencjał” jednej z nieużywanych hal produkcyjnych, aby pokazać 
w sposób niecodzienny zjawisko retencji. 
 
Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, 
zawsze niebiesko” organizowany w 2011 roku po raz szesnasty, to ogromne i prestiżowe 
przedsięwzięcie. Jurorzy oceniali 23 tysiące prac malarskich, rysunków oraz grafik dzieci 
i młodzieży, nadesłanych z ponad 50 krajów świata. Toruńska Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka na czas trwania wystawy pokonkursowej wypełniła się  wszystkimi 
kolorami dziecięcej wyobraźni. Dzieci opowiedziały swoją opowieść o życiu, świecie, 
rzeczywistości, która je otacza w sposób niezwykle sugestywny, piękny, magiczny. Apator 
patronuje młodym, uzdolnionym ludziom. Firma wspiera organizatorów konkursu m.in. 
poprzez nagradzanie autorów najpiękniejszych prac. Jedna z odsłon wystawy 
pokonkursowej odbyła się także w siedzibie firmy Apator SA. 
 
Apator był obecny podczas XIX Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA 2011 
organizowanych przez Studencki Klub Pracy Twórczej „Od Nowa”. Festiwal jest miejscem 
spotkań entuzjastów teatru pozainstytucjonalnego, okazją do obejrzenia różnorodnych 
stylistycznie spektakli tworzonych przez uznane grupy teatralne z całej Polski. Tegoroczna 
edycja festiwalu odbyła się w dniach 12-19 marca. Podczas 8 dni festiwalowych publiczność 
miała możliwość obejrzenia spektakli takich grup jak Teatr Cinema, KTO, Scena Plastyczna 
KUL czy Teatr Węgajty.  
 

Wskaźnik wpływu na społeczeństwo – promowanie sportu 
 
Apator wspierał organizatorów XV Międzynarodowego Turnieju Wiosny w Akrobatyce 
Sportowej im. Henryka Chmielewskiego, który odbywa się rokrocznie w Świdnicy. 
W konkurencjach akrobatyki sportowej brali udział zawodnicy z różnych części świata: z 
Czech, Niemiec, Holandi, Kanady, Włoch, Węgier, Ukrainy, a także zespoły krajowe. 
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Międzynarodowy Turniej Wiosny organizowany od wielu lat zaliczany jest do największych 
imprez europejskich tej dyscypliny sportu, zaś zawodnicy startujący w turnieju prezentują 
wysoki poziom sportowy. Zwycięzcy w grupach wiekowych 11-16 oraz 12-19 lat otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Apator SA. 
 
Apator wspiera młodych, zdolnych sportowców. Wśród naszych podopiecznych są: 
 

 Agata Kryger, lat 14. 
Wicemistrzyni i 2-krotnie Mistrzyni Polski Juniorów, 3 Złote Medale na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, Wicemistrzyni Polski Seniorów (tytuł zdobyty w grudniu 2011 roku w 
wieku zaledwie czternastu lat). Dotychczasowy dorobek z zawodów ogólnopolskich 
i międzynarodowych to: 12 złotych, 7 srebrnych i 5 brązowych medali. 
 

 Mikołaj Jędruszczak, lat 19. 
Od 5 lat reprezentant Polski w tenisie ziemnym, wielokrotny zwycięzca turniejów krajowych 
i zagranicznych. W turniejach światowych z cyklu Tennis Europe  w kat. do lat 14 i 16 Mikołaj 
Jedruszczak 17- krotnie stawał na podium. W 2010 roku wygrał turniej ITF  Łotwa Open 
Juniorów, rozegrał mecz finałowy  turnieju ITF w Szwajcarii (Luzern Junior Competition). 
 

 Drużyna piłkarska 12-latków. 
Od ponad 3 lat Apator patronuje drużynie piłkarskiej chłopców z rocznika 1998 i 1999. 
Wspieramy i kibicujemy grupie 23 chłopców, podnoszących swoje umiejętności w Lidze 
Wojewódzkiej Młodzików. 
 

 

Wskaźnik wpływu na społeczeństwo  – polityka i lobbing 
 
S06 Darowizny na rzecz partii politycznych 
 
Zasady etyczne przyjęte przez Apator SA zakładają apolityczność spółki, która w żaden 
sposób nie wspiera ugrupowań politycznych. 
 
S05 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. 
 
 
„Filozofia pomocy innym od zawsze jest mi bliska, dlatego cieszę się, że pracuję w firmie, dla 
której los najbardziej potrzebujących nie jest obojętny. W trakcie pracy przekonałam się, że w 
Apatorze społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko puste deklaracje. Brałam udział w 
organizacji wielu prospołecznych przedsięwzięć i obserwuję, że Zarząd chętnie wspomaga 
działalność organizacji dobroczynnych. Cieszy mnie funkcjonowanie w firmie programu 
stypendialnego, bo zdaję sobie sprawę z tego, że finansowe wsparcie pomaga młodym ludziom 
„rozwijać skrzydła” i spełniać ambitne marzenia.  
Uważam, że działalność Apatora na rzecz lokalnej społeczności i regionu, powinna stanowić 
przykład dla innych firm.”  
 
Małgorzata Chrystyniak 
Specjalista ds. Marketingu 
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Zakończenie Raportu 
 
Apator SA od wielu lat realizuje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności. 
Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu  jest dla nas szczególnie istotne, gdyż działamy na 
wielu zagranicznych rynkach, na których spełnianie wysokich standardów jest normą 
obowiązującą wszystkich  dostawców. 
2011 rok to okres porządkowania strategii CSR-u, tak aby stanowiła ona integralną część naszej 
wizji, misji i strategii biznesowej. Wypracowane przez nas rozwiązania zaprezentowaliśmy w 
niniejszym Raporcie ponownie sporządzonym o wytyczne GRI.  
W kolejnym okresie najważniejszym dla nas zadaniem w dziedzinie raportowania jest 
uwzględnienie w dużo szerszym zakresie informacji na temat spółek Grupy Apator. 
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Indeks GRI 

1. STRATEGIA I ANALIZA 
1.1. Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, 

prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii…..…………………………………..3 

1.2. Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk………………………………………………...19-23 
2. PROFIL ORGANIZACYJNY 
2.1. Nazwa organizacji…………………………………………………………………………….....4 
2.2. Główne marki, produkty i/lub usługi…………………………………………………………..10 
2.3. Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, 

podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint venture ……………………...6-7, 9 
2.4. Lokalizacja siedziby głównej organizacji………………………………………………………4 
2.5. Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie 

zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne 
w kontekście treści 
raportu…………………………………………………………………………………………...6-7 

2.6. Forma własności i struktura prawna organizacji………………………………………………4 
2.7. Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, 

charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów…………………………………16-17 
2.8. Skala działalności…………………………………………………………………………...32-33 
2.9. Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy 

własności……………………………………………………………………………………….7-9 
2.10. Nagrody otrzymane w raportowanym 

okresie………………………………………………………………………………………..52-55 
3. PARAMETRY RAPORTU 
PROFIL RAPORTU 
3.1. Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy)…………………………………….24 
3.2. Data publikacji ostatniego raportu (jeżeli został opublikowany)…………………………..24 
3.3. Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd)…………………………………………………….24 
3.4. Osoba kontaktowa……………………………………………………………………………..24 
3.5. Proces definiowania zawartości raportu wraz z: 

 ustaleniem istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej interesariuszy, 

 priorytetyzacji poszczególnych kwestii oraz 

 identyfikacji interesariuszy – adresatów raportu……………………………………………24 
3.6. Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, 

przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy)……………………………………………...23 
3.7. Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń w zakresie i zasięgu raportu………23 
3.8. Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach 

dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący 
sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych 
okresach i/lub w stosunku do innych organizacji…………………………………………...6-7 

3.9. Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników i innych 
informacji zawartych w raporcie……………………………………………………………....24 

3.10. Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich 
raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, 
zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod 
pomiaru)………………………………………………………………………………..brak korekt 

3.11. Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub 
metod pomiaru zastosowanych w raporcie…………………………………………………..25 

INDEKS TREŚCI GRI 
3.12. Wykaz wskazujący miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji 

w raporcie…………………………………………………………………………………….62-66 
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WERYFIKACJA 
3.13. Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeżeli nie zawarto 

takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw 
zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem 
poświadczającym……………………………………………………………………………24-25 

4. NADZÓR ZOBOWIĄZANIA I ZAANGAŻOWANIE 
NADZÓR 
4.1. Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi najwyższym organom 

nadzorczym, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie 
strategii czy nadzór nad organizacją……………………………………………………...26-27 

4.2. Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również 
dyrektorem zarządzającym (a jeżeli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz 
z uzasadnieniem takiej struktury)……………………………………………………………..26 

4.3. Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub 
niewykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę 
rady nadzorczej/organu nadzorczego)……………………………………………………….26 

4.4. Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji 
i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego……………………………………27-28 

4.5. Związek pomiędzy poziomem wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego, wyższej 
kadry menadżerskiej oraz zarządu (obejmując system odpraw) a wynikami organizacji 
(obejmując wyniki społeczne i środowiskowe)………………………………………………28 

4.6. Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu 
nadzorczego…………………………………………………………………………………….28 

4.7. Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego organu 
nadzorczego pod kątem wytyczania strategii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne…………………………………………………………………….26 

4.8. Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz 
zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 
funkcjonowania organizacji oraz poziom ich implementacji…………………..5,17-19,25-26 

4.9. Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru identyfikacji 
i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając 
stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność z uznanymi 
międzynarodowymi standardami, kodeksami postępowania i zasadami……………29-31 

4.10. Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego w odniesieniu do 
kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych………………………………29-31 

ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE 
4.11.  Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę 

ostrożności………………………………………………………………………………….29-31 
4.12. Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizacje ekonomiczne, środowiskowe 

i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy……………………………………………20 
4.13. Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub 

w krajowych/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych, w ramach których 
organizacja:  

 jest członkiem organów nadzorczych, 

 uczestniczy w projektach lub komisjach, 

 przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opłatami członkowskimi, 

 uznaje członkostwo jako działanie strategiczne……………………………………………52 
ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 
4.14. Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizacje…………………………..31-34 
4.15. Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy…………………31-34 
4.16. Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według 

typu i grupy interesariuszy…………………………………………………………………31-34 
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4.17. Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony 
organizacji, również poprzez ich zaraportowanie………………………………………..31-34 

 
 
 
Wskaźniki ekonomiczne 
Podejście do zarządzania………………………………………………………………….............26-31 
Aspekt: WYNIKI EKONOMICZNE 
EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem 
przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na 
rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji 
państwowych .......................................................................................................................... …34 
EC3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów 
o zdefiniowanych świadczeniach ................................................................................................35 
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