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Szanowni Państwo,

z prawdziwą satysfakcją patrzę na osiągnięcia Apatora w minionym roku. Firma nie-
zmiennie pozostaje godnym zaufania partnerem w biznesie oraz atrakcyjnym i stabil-
nym pracodawcą. Przy realizacji naszych celów wciąż kierujemy się dobrem zarówno 
naszych klientów, jak i pracowników. Mamy także na uwadze dbałość o środowisko 
naturalne,  troszczymy się o  lokalne społeczności, wspieramy młode talenty – m.in. 
prowadząc autorski program stypendialny PASJOPOLIS. Potwierdzeniem tych ak-
tywności jest fakt, że Apator po raz kolejny pozytywnie przeszedł audyt i znalazł się 
w prestiżowym gronie przedsiębiorstw uwzględnionych przez RESPECT Indeks. 

Apator od lat koncentruje swoją uwagę na etyce i przejrzystości prowadzonych przez 
siebie zadań. CSR to dla nas ważny element systemu zarządzania, pozwalający na lep-
szą współpracę z różnymi grupami interesariuszy oraz lepsze zrozumienie ich potrzeb. 
Realizując swoją strategię, przekładamy jednocześnie sukces naszej firmy na sukces 
społeczeństwa.

Dziś składamy na Państwa ręce Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
Znajdziecie w nim rzetelną oraz dogłębną analizę najważniejszych działań Apatora, 
jakie miały miejsce w 2012 roku. Strategia, według której kroczyliśmy, pozostająca inte-
gralnym elementem polityki firmy niezmiennie realizuje postulat dążenia do zrównowa-
żonego rozwoju, w którym ekonomia, ekologia i sprawy społeczne są tak samo istotne. 

Prezentujemy nasze dokonania w zakresie prowadzonej etyki biznesu, tworzenia przy-
jaznego miejsca pracy, dbałości o ekologię i dobro społeczeństwa.

       

Z wyrazami szacunku,

Janusz Niedźwiecki

Prezes Zarządu Apator SA

„Mam nadzieję, że ta publikacja nie tylko po-
każe osiągnięcia Apatora, lecz także stanie się 
potwierdzeniem, że niezmiennie poznajemy sil-
nym graczem, który trzyma się jasno wyzna-
czonych zasad  fair play.”

Janusz Niedźwiecki
Prezes Zarządu Apator SA



Z PASJĄ DLA INNOWACJI
Informacje o firmie
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INFORMACJE O GRUPIE APATOR 
I JEJ PRODUKTACH
INFORMACJE OGÓLNE
Apator to firma o wieloletnich doświadczeniach i tra-
dycjach. 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 sys-
temów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącz-
nikowej. 

Apator SA wpisany jest do Krajowego Rejestru 
Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców pod nr  KRS 
0000056456. Od maja 2012 roku Spółka zlokalizo-
wana jest w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej  w Ostaszewie, w gminie Łysomice (adres 
korespondencyjny spółki: Apator S.A., Centrum, 
Ostaszewo 57C, 87-148 Łysomice). Siedziba Apatora 
SA znajduje się przy ulicy Gdańskiej 4a  lok. C4 w 
Toruniu. 

Apator SA to nowoczesna i profesjonalnie zarządza-
na spółka, która ambitnie i konsekwentnie przejmuje 
firmy na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicz-
nych. W skład grupy Apator, oprócz Apator SA, bez-
pośrednio wchodzi sześć spółek krajowych i  dwa 
podmioty zagraniczne. 

Akcje spółki Apator SA notowane są na rynku pod-
stawowym Giełdy Papierów Wartościowych i  we-
dług jej klasyfikacji spółka należy do sektora „prze-
mysł elektromaszynowy”. Pierwsze notowanie akcji 

spółki odbyło się 24 kwietnia 1997 roku. Akcje spół-
ki notowane są w RESPECT Index i do 28 grudnia 
2012 roku notowane były w indeksie sWIG80, na-
tomiast od dnia 28 grudnia 2012 roku akcje spółki 
należą do indeksu mWIG40.

Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2012 roku 
wynosił 3.310.702,80 zł i dzielił 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 13 grudnia2012 roku (dzień ustalenia pra-
wa do wypłaty  dywidendy za 2011) przedstawia 
poniższy wykres:

11%

24%24%
1 2

3

4
41%

1. Pozostali akcjonariusze
2. 5 osób fizycznych (po co najmniej 5% głosów każdy)
3. Inwestorzy instytucjonalni
4. Apator Mining*

*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).
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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.
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STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR
Aspiracją grupy Apator jest bycie liderem w seg-
mencie aparatury łącznikowej i pomiarowej na rynku 
krajowym, jak i na kluczowych rynkach zagranicz-
nych. Grupa Apator koncentruje się na następują-
cych strategicznych filarach: 
1.  Ekspansja geograficzna - kluczowe rynki dla Apa-

tora to: Europa Środkowa i Wschodnia, Rosja, 
Niemcy, Benelux, Wielka Brytania. 

2.  Rynek krajowy - zdobywanie nowych obsza-
rów i sektorów.

3.  Rozwój nowoczesnych produktów i usług - w za-
kresie wytwarzania aparatury łącznikowej grupa 
Apator stanie się wiodącym europejskim specja-
listą, natomiast w segmencie aparatury pomiaro-
wej zostanie multiintegratorem dostarczającym 
innowacyjne systemy opomiarowania i odczytu 
zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu.

4.  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 geograficz-
nym,

-  osiągnąć i utrzymać pozycję lidera w Polsce na 
rynku inteligentnych liczników i systemów w każ-
dym 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 strategicz-

nych rynkach zagranicznych,
-  zapewniać wysoką jakość wyrobów - poziom 

poniżej 0,5% reklamacji w skali rocznej dla liczni-
ków i systemów wszystkich mediów,

b) w segmencie łącznikowym: 
-  być w pierwszej trójce dostawców aparatury łącz-

nikowej w strategicznym regionie geograficznym,
 -  utrzymać pozycję lidera na rynku aparatury łącz-

nikowej w Polsce,
 -  uzyskać przychody ze sprzedaży na poziomie 150 

- 160 mln zł przy EBITDA 20 - 25%,
-  uzyskać 25% przychodów z eksportu,
-  uzyskać silną pozycję marki Apator na strategicz-

nych rynkach zagranicznych,
-  zapewniać wysoką jakość wyrobów - poziom 

poniżej 0,1% reklamacji w skali rocznej. Strate-
gia uwzględnia wyłącznie wzrost organiczny gru-
py Apator, natomiast nie obejmuje potencjalnych 
akwizycji. 

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

Kolejna strategia zostanie opracowana na lata 2014-
2019.

siedziba Apatora
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SKŁAD GRUPY APATOR
Spółka Apator SA tworzy grupę kapitałową i posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w poniższych podmiotach:

STAN NA 31 GRUDNIA 2012 R.

100% 100%100%100%100%100%
70% 50%

50% George Wilson 
Industries

60% Newind

50% Teplovodomer

Apator Telemetria 

Apator Metroteks 

Apator Metra100%

61,6%

61%
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NA KONIEC 2012 ROKU SKŁAD GRUPY APATOR BYŁ NASTĘPUJĄCY:

FIRMA SIEDZIBA UDZIAŁ 
W KAPITALE

POWIĄZANIE 
Z APATOR S.A

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. Wrocław 60,00% Zależna pośrednio przez Apator Rector Sp. z o. o.

42,00% Udział pośredni przez Apator Rector Sp. z o. o.

Apator Metra s. roku o. Sumperk (Czechy) 100,00% Zależna pośrednio przez Apator Powogaz SA

100,00% Udział pośredni przez Apator Powogaz SA

Apator Metroteks Sp. z o. o. Kijów (Ukraina) 61,00% Zależna pośrednio przez Apator Powogaz SA

61,00% Udział pośredni przez Apator Powogaz SA

Apator Telemetria Sp. z o. o. Słupsk 61,60% Zależna pośrednio przez Apator Powogaz SA

61,60% Udział pośredni przez Apator Powogaz SA

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

Teplovodomer SA Mytiszczi (Rosja) 50,00% Stowarzyszona pośrednio przez Apator Powogaz SA

50,00% Udział pośredni przez Apator Powogaz SA

GWi Ltd. Coventry (Wielka Brytania) 50,00% Stowarzyszona pośrednio przez Apator Metrix SA

50,00% Udział pośredni przez Apator Metrix SA



APATOR RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 10

INFORM
ACJE O FIRM

IE

WŁADZE GRUPY APATOR

SPÓŁKA
STAN NA 31.12.2012 R.

SKŁAD 
RADY NADZORCZEJ

SKŁAD 
ZARZĄDU

Apator SA Janusz Marzygliński
Mariusz Lewicki
Ryszard Wojnowski
Danuta Guzowska
Krzysztof Kwiatkowski
Eryk Karski

Janusz Niedźwiecki - Prezes
Tomasz Habryka
Jerzy Kuś

Apator Metrix SA Mariusz Lewicki
Jerzy Kuś
Krzysztof Malec

Arkadiusz Chmielewski- Prezes
Ryszard Lippke
Marek Rissmann

FAP Pafal SA Kazimierz Piotrowski
Janusz Niedźwiecki
Janina Karaszewska-Zandrowicz
Tadeusz Sosgórnik

Tomasz Habryka- Prezes
Marek Gruszyński

Apator Rector sp. z o. o. Janusz Marzygliński
Janusz Niedźwiecki
Marek Kurzawa

Krzysztof Wojtczak- Prezes
Marek Michalski
Sławomir Kowalik

Apator Powogaz SA Janusz Marzygliński
Janina Karaszewska-Zandrowicz
Tadeusz Sosgórnik
Janusz Niedźwiecki
Jolanta Dombrowska

Krzysztof Prucnal- Prezes
Marcin Szczurowicz

Apator Mining sp. z o.o. Mariusz Lewicki
Kazimierz Piotrowski
Zbigniew Baranowski

Tadeusz Sosgórnik- Prezes

Apator Control sp. z o.o. Ryszard Wojnowski
Tomasz Habryka
Monika Guzowska

Ryszard Trąbała- Prezes

Apator Elektro - K. G. Burcew
A. W. Konfetkin
O. W. Petrowa

Apator GmbH - Tomasz Habryka
Mirosław Klepacki
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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

DG

GQ

GK

GZ

GA

GJ

GI

GB

Biuro Sprzedaży 
Aparatury Łącznikowej

dyrektor

ŁŁ

Biuro Rozwoju Aparatury Łącznikowej
i Ograniczników Przepięć

dyrektor

ŁR

Wydział Produkcji Części
kierownik

PC

Wydział Montażu
Aparatury Pomiarowej

kierownik

PE

Wydział Montażu
Aparatury Elektrycznej

kierownik

PM

Dział Technologiczny
kierownik

PT

Dział Zakupów i Logistyki
kierownik

PZ

Dział Utrzymania Ruchu
kierownik

PR

Dział Magazynów
kierownik

PL

Zarząd

Rada Nadzorcza

Walne 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

Dział Finansowy
kierownik

FF

Dział Kosztów 
i Analiz Ekonomicznych

kierownik

FK

Dział Księgowości
kierownik

FG
Biuro Marketingu

kierownik

MM

Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej
DŁ

Dyrektor ds. Aparatury 
i Systemów Pomiarowych

DS
Dyrektor ds. Produkcji

DP
Dyrektor ds. Finansowych

DF
Dyrektor ds. Rozwoju 

Strategicznego i Marketingu

DM
Dyrektor ds. Eksportu

DE

Biuro  Eksportu
dyrektor

EE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
Struktura organizacyjna poszczególnych spółek 
wchodzących w skład grupy Apator jest zróżnico-
wana i optymalnie dostosowana do skali ich działal-
ności. We wszystkich spółkach występują procesy 
projektowania, zakupów, produkcji i sprzedaży. 

W strukturze organizacyjnej spółki Apator SA w cią-
gu 2012 roku nie przeprowadzono żadnych zmian. 

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
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W Apator SA w 2012 roku funkcjonowało 
siedem pionów organizacyjnych:

dyrektora generalnego – podstawowym zada-
niem 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 rachunkowo-
ści spółki, ewidencji kosztów, kalkulowania i rozli-
czania kosztów działalności spółki, rozliczania po-
datków, realizacji płatności złotowych i dewizowych,

łącznikowy – podstawowym zadaniem pionu jest 
projektowanie aparatury łącznikowej oraz jej sprze-
daż na rynku krajowym, prowadzenie archiwum 
dokumentacji konstrukcyjnej i norm, ochrona wła-
sności intelektualnej (patenty, wzory użytkowe) oraz 
prawidłowe stosowanie norm, dyrektyw UE, badań 
i certyfikacji aparatury łącznikowej,

pomiarowy – do zadań tego pionu należy projek-
towanie 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 łącz-
nie z  kooperacją zewnętrzną, rozliczanie zużycia 
materiałów oraz gospodarka magazynowa,

rozwoju strategicznego i marketingu – zada-
niem pionu jest promocja marki Apator oraz marek 
produktowych, relacje z prasą, w tym z prasą bran-
żową, polityka CSR, opracowywanie materiałów 
marketingowych, dbanie o portal internetowy grupy 
Apator oraz udział w targach krajowych i zagranicz-
nych,

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 nośni-
ków 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 elek-
trycznej, gazomierze, wodomierze, ciepłomierze oraz aparatura łącznikowa dedykowana głównie dla ener-
getyki i górnictwa. 

PRODUKTY GRUPY KAPITAŁOWEJ APATOR
Apator tworzy nowoczesną i dynamiczną grupę kapitałową dostarczającą innowacyjne rozwiązania w za-
kresie odczytu i  rozliczania mediów użytkowych oraz zaawansowane technicznie produkty: systemy po-
miarowe, liczniki energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze, ciepłomierze, systemy IT oraz aparaturę 
łącznikową dedykowaną energetyce i górnictwu. 
W oparciu o wieloletnie doświadczenia firma wykreowała autorskie rozwiązania, a wykorzystanie nowocze-
snych technologii zapewnia najwyższą jakość wyrobów, które cieszą się dużym uznaniem wśród naszych 
klientów.
Produkty oferowane są pod marką Apator oraz pod markami produktowymi.
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POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

INTELIGENTNY POMIAR 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
system zdalnego odczytu – system umożliwia-
jący opomiarowanie zużycia energii elektrycznej, 
wody, ciepła oraz gazu. Zapewnia zdalny dwukie-
runkowy odczyt, teletransmisję oraz wizualizację 
danych,

system przedpłatowy LEWsystem Apator – 
kompleksowe rozwiązanie umożliwiające sprzedaż 
energii elektrycznej w sposób przedpłatowy, pole-
gający na  zakupie przez indywidualnego odbiorcę 
określonej liczby kWh,

analiza danych pomiarowych – wytwarzamy, 
dostarczamy i  wdrażamy systemy informatyczne 
wspomagające zarządzanie informacją pomiarową,

LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
liczniki smart – oferowane liczniki są wielotaryfo-
wymi, przedpłatowo-kredytowymi licznikami energii 
elektrycznej,

liczniki elektroniczne – statyczne liczniki energii 
elektrycznej są wielotaryfowymi, kredytowymi urzą-
dzeniami pomiarowymi, szeroko stosowane do roz-
liczeń z zakładami energetycznymi i w przemyśle,

liczniki przedpłatowe – nowoczesne elektronicz-
ne liczniki energii elektrycznej LEW umożliwiają za-
kup danej porcji energii w systemie przedpłatowym 
za pomocą kodów doładowujących,

liczniki indukcyjne – liczniki indukcyjne służą do 
pomiaru energii elektrycznej w sieciach elektroener-
getycznych.

SEGMENT POMIAROWY

system zdalnego odczytu

liczniki elektroniczne liczniki indukcyjneliczniki smart liczniki przedpłatowe
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POMIAR WODY I CIEPŁA

WODOMIERZE CIEPŁOMIERZE

przemysłowe

POMIAR GAZU

GAZOMIERZE

przemysłowe

ROZWIĄZANIA IT

Oferujemy rozwiązania IT oparte 
na  wieloletnim doświadczeniu oraz 
analizie procesów biznesowych.

domowe mieszkaniowe

domowe inteligentne
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ROZDZIAŁ ENERGII 

Rozłączniki izolacyjne – wykorzystywane do 
rozdziału energii elektrycznej oraz zabezpieczania 
przed skutkami zwarć i przeciążeń

Podstawy bezpiecznikowe – służą do zabez-
pieczania obwodów elektrycznych przed skutkami 
przeciążeń oraz zwarć

Ograniczniki przepięć – przeznaczone do ochro-
ny przeciwprzepięciowej przed wpływem przepięć 
piorunowych i łączeniowych w nisko- i średniona-
pięciowych systemach elektroenergetycznych

Łączniki krzywkowe – przeznaczone do szerokie-
go zastosowania w przemyśle

SEGMENT ŁĄCZENIOWY
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AUTOMATYKA

Produkujemy, sprzedajemy i wdrażamy w przemyśle urządzenia automatyki napędowej: m.in. przemienniki 
częstotliwości, regulatory tyrystorowe, sterowniki PLC, silniki i przekładnie, serwonapędy AC i DC.

GÓRNICTWO

Profesjonalne urządzenia do zastosowania w górnictwie:

Napędy Silniki AC/DC/Serwo Softstarty

Agregaty sprężarkowe Rozruszniki stycznikowe Urządzenia 
do sygnalizacji
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POZIOM SPRZEDAŻY 
I JEJ STRUKTURA

W 2012 roku grupa Apator uzyskała przychody ze 
sprzedaży w wysokości 668.824 tys. zł, co oznacza 
wzrost o 131.805 tys. zł, czyli o 24,54% w stosunku 
do 2011 r. Dominującym segmentem grupy Apator 
jest segment pomiarowy. 

Udział poszczególnych segmentów w  sprzedaży 
ogółem przedstawia poniższy wykres:

Grupa Apator z roku na rok odnotowuje rosnące 
przychody ze sprzedaży, a swoje produkty ekspor-
tuje do 65. krajów. Wzrost eksportu i polityka jednej 
silnej marki firmowej Apator to  główne cele strate-
giczne.
Do strategicznych  rynków geograficznych grupy 
Apator należą: kraje Europy Środkowo – Wschodniej 
i Rosja, szczególnie Niemcy, Austria, Kraje Beneluk-
su, Wielka Brytania, Szwajcaria, Turcja, Kraje Bał-
kańskie i Kraje Nadbałtyckie. W tym strategicznym 
regionie geograficznym chcemy utrzymywać się 
w pierwszej czwórce dostawców aparatury pomia-
rowej oraz w pierwszej trójce dostawców aparatury 
łącznikowej.

Udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł:
grupa Apator  – 36,01 % 
Apator SA  – 24,76%

Główne kierunki eksportu grupy Apator w 2012 roku 
obejmowały: Rosję, Danię, Niemcy, Czechy, Turcję, 
Węgry, Ukrainę, Austrię, Etiopię, Belgię, Białoruś, 
Hiszpanię, Egipt, Bułgarię, Rumunię, Gruzję, Por-
tugalię, Włochy, Litwę, Kolumbię, Wielką Brytanię, 
Słowację, Irak, Estonię oraz Mołdawię. Grupa Apa-
tor wykorzystuje również potencjał sprzedaży pro-
duktów dojrzałych technologicznie w Polsce, oferu-
jąc je na rynkach rozwijających się.

14%

23%

1

2

363%

1. Aparatura pomiarowa
2. Aparatura łącznikowa
3. Pozostała sprzedaż
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CZŁONKOSTWO 
W ORGANIZACJACH

Apator SA czynnie włącza się w inicjatywy dotyczą-
ce powstawania i wdrażania nowoczesnych tech-
nologii służących gospodarce oraz ekologii. Nasza 
wiedza znajduje swoje odbicie w rozmaitych inicja-
tywach ustawodawczych mających na celu stwo-
rzenie i rozpowszechnienie jednolitych standardów 
dla rynku wytwarzania, rozdziału i konsumpcji ener-
gii.

Unia Europejska stworzyła szereg aktów prawnych 
obligujących kraje członkowskie Unii do wprowa-
dzania oszczędnego gospodarowania zasobami 
i poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Są to 
między innymi dyrektywa o efektywności końcowe-
go wykorzystania energii i usługach energetycznych 
nr 2006/32/WE oraz pakiet klimatyczny „3x20”.

Jako firma z dużym potencjałem technologicznym, 
Apator rozwija inteligentne systemy pomiarowe, 
oszczędzające zużycie energii oraz działa w  róż-

norodnych organizacjach mających na celu pro-
mowanie 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 Telekomu-

nikacji,
- Polski Komitet Normalizacyjny.

Apator SA należy do następujących organizacji biz-
nesowych:
-  Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu,
- Business Centre Club.

Apator SA należy do następujących organizacji 
specjalistycznych:
-  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
- Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

„Firma Apator od 60. lat związana jest z Toruniem 
i stała się niejako znakiem firmowym naszego 
miasta. Jest bliska wielu jego mieszkańcom, któ-
rym daje zatrudnienie. Ta prężna i dynamicznie 
rozwijająca się firma jest członkiem Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Toruniu od 14. lat, a Prezes 
Janusz Niedźwiecki od 2002 roku jest członkiem 
zarządu i wiceprezesem Izby. 
Nowe Centrum Produkcyjno-Rozwojowe Apato-
ra powstałe w 2012 roku to nowoczesne tech-
nologie i rozwiązania przyjazne dla pracowników 
i środowiska naturalnego. Dzięki temu Firma bę-
dzie mogła zwiększyć zatrudnienie i rozwijać się 
jeszcze intensywniej niż dotychczas. 
Pod przewodnictwem Janusza Niedźwieckiego 
w Apator SA oraz w całej Grupie Apator wdra-
żane są wysokie standardy zarządzania jakością, 
środowiskiem, BHP, zarządzania ryzykiem, bez-
pieczeństwem informacji. Grupa Apator cechuje 
się wysokim poziomem kultury organizacyjnej 
i prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny. 
Największą wartością dla Grupy są jej pracowni-
cy, dzięki którym zbudowana została silna pozy-
cja rynkowa i przewaga konkurencyjna”.

Zygmunt Jaczkowski
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowejw Toruniu
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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.,
-  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 kapitałowa Apator 
popiera kierunki działania podejmowane przez or-
ganizacje, których jest członkiem, a pracownicy fir-
my, zgodnie ze swoimi kompetencjami biorą udział 
w pracach grup problemowych.

„Budowania wzajemnego zaufania i przejrzysto-
ści, zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrz-
nym, jak i środowiskiem wewnętrznym, jest dziś 
jedną z wizytówek Apator SA. Przez lata zbudo-
wany został bardzo pozytywny wizerunek spółki 
w oczach kontrahentów, urzędów, pracowników 
czy społeczności lokalnej. Z pewnością umożliwi 
on długofalową współpracę z partnerami bizne-
sowymi i pozwoli osiągnąć jeszcze większą prze-
wagę konkurencyjną. Dla wielu członków BCC 
Apator SA stanowi dziś wzór działań CSR, po-
kazuje ile korzyści biznesowych można osiągnąć 
dzięki działaniom prowadzonym w sposób świa-
domy i skoordynowany”.

Marek Kaliszek 
Prezes Mentor SA
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Apator dba o budowanie dobrych relacji z kluczo-
wymi grupami interesariuszy oraz zaspokajanie ich 
potrzeb. W tym celu prowadzone są rozmaite dzia-
łania, do których można zaliczyć m. in. coroczny 
udział w różnych konkursach. 
Uczestnictwo w konkursach i rankingach umożliwia 
firmie ciągły rozwój i bieżące sprawdzanie efektów 
działań, zwłaszcza w zestawieniu z konkurencją 
oraz przekazywanie otoczeniu informacji o  spółce 
i grupie kapitałowej.
Apator bierze coroczny udział w następujących kon-
kursach:

Dbałość o wysoką jakość, innowacyjność, uczci-
wość w działaniu przyczyniły się do zdobycia przez 
spółki grupy kapitałowej Apator wielu nagród i wy-
różnień zarówno za swoją działalność biznesową, 
jak i za osiągnięcia na polu społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Najważniejsze z nich otrzymane 
w 2012 roku prezentujemy poniżej: 

DOBRA FIRMA 2012
Według publikowanego corocznie rankingu Rzecz-
pospolitej LISTA 2000 po raz kolejny wytypowano 
2000 najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw 
w  Polsce. Apator SA GK znalazł się w  gronie 20 
laureatów - liderów rozwoju, uzyskując tytuł „Do-
bra Firma 2012”. Kapituła konkursu przy wyborze 
najefektywniejszych przedsiębiorstw kierowała się 
dynamiką sprzedaży w  ciągu ostatnich 4 lat oraz 
wzrostem aktywów i  kapitałów. Oceniana była też 
zdolność przedsiębiorstw do rozwoju, a  jej miarą 
były wskaźniki inwestycji i zadłużenia.

NAZWA KONKURSU NAZWA ORGANIZACJI, 
DO KTÓREJ PRZESYŁANA JEST ANKIETA 

Lider Polskiego Biznesu Diamenty 2012 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 2012 roku Stowarzyszenie Eksporterów Polskich 



APATOR RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 22

INFORM
ACJE O FIRM

IE

RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2012
Apator znalazł się w  gronie najbardziej innowacyj-
nych firm w  Polsce. Rynkowi Liderzy Innowacji 
to  program skierowany do firm, dla których nad-
rzędną ideą jest dbałość o najwyższą jakość swo-
ich produktów i  usług, wdrożonych standardów 
zarządzania czy obsługi klienta. Kapituła konkursu 
doceniła firmy, które stale inwestują w nowoczesne 
rozwiązania, w tym także prace badawcze nad pro-
duktami i usługami oraz udoskonalanie procesów.

WYRÓŻNIENIE ZA PRODUKT 
RBK 00 PRO-V 120
Nowy rozłącznik RBK 00 pro V-120 zyskał uznanie 
Komisji Konkursowej i otrzymał Wyróżnienie Hono-
rowe Targów Energetab 2012.
RBK 00 pro-V120 to  innowacyjny produkt, któ-
ry umożliwia podłączenia kabli o  przekroju  
120 mm2 do rozłącznika wielkości 00. Zastoso-
wanie takiego rozwiązania to nie tylko zwiększenie 
funkcjonalności aparatu, ale również znaczna re-
dukcja kosztów.

ZŁOTY ANIOŁ FUNDACJI PLATON
Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego co roku wrę-
cza zasłużonym osobom i  instytucjom Złote Anioły 
Fundacji honorując tych, którzy w szczególny spo-
sób angażują się na  rzecz najbardziej potrzebują-
cych oraz wspierają Fundację w realizacji jej zadań 
statutowych. Tegoroczny Złoty Anioł trafił do Apa-
tora, który wspólnie z  Platonem realizuje program 
stypendialny dla Młodych Talentów - ludzi nieprze-
ciętnie uzdolnionych. Efektem owocnej współpracy 
Apator SA i Fundacji Platon jest wsparcie finansowe, 
dzięki któremu młodzi ludzie mogą realizować swoje 
niezwykłe pasje i rozwijać talenty.

LIDER POLSKIEGO EKSPORTU 2012
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich kolejny już raz 
uhonorowało Apator S.A. tytułem Lidera Polskiego 
Eksportu 2012 w  dowód uznania za  konsekwent-
ne rozwijanie i umacnianie pozycji firmy na rynkach 
poza Polską. Apator został doceniony jako firma, 
która buduje prestiż polskiej gospodarki na rynkach 
eksportowych, a  także „zwiększa zaangażowanie 
Polski w międzynarodowy podział pracy”.

MENADŻER ROKU BRANŻY 
ELEKTROTECHNICZNEJ 2011 
(nagroda dla Prezesa Janusza Niedźwieckiego)
18 maja 2012 roku, podczas V Konwencji Rynku 
Elektrotechnicznego, Janusz Niedźwiecki został 
uhonorowany tytułem Menadżera Roku Branży 
Elektrotechnicznej 2011 w kategorii Producent. Ka-
pituła konkursu doceniła jego osiągnięcia w budowę 
nowoczesnej grupy technologicznej, dynamiczny 
wzrost firmy i działania na rzecz społeczności lokal-
nej. W tym roku odbyła się druga edycja konkursu. 
Jego ideą jest zwrócenie uwagi na ludzi, którzy wy-
różniają się szczególną aktywnością na  rynku, zaś 
zarządzane przez nich firmy dynamicznie rosną, 
podnosząc standardy w  branży. Organizatorem 
konkursu jest firma Publikatech, wydawca czasopi-
sma Rynek Elektryczny.

GAZELA BIZNESU 2011
Dziennik „Puls Biznesu” podczas finału 12-stej edycji 
rankingu „Gazele Biznesu 2011” potwierdził przyna-
leżność Apator SA do elitarnego klubu Gazel Biz-
nesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm 
sposób grona małych i  średnich przedsiębiorstw. 
O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wy-
rażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty 

w ciągu trzech badanych lat poprzedzających daną 
edycję. Apator w ciągu ostatnich lat konsekwentnie 
pnie się w rankingu.

INNOWACYJNA FIRMA W RANKINGU „ZŁOTA 
SETKA POMORZA I KUJAW 2011”
W  rankingu „Złota Setka Pomorza i  Kujaw 2011”, 
organizowanym corocznie przez Gazetę Pomor-
ską oraz Urząd Marszałkowski Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego, Apator SA został doceniony 
jako jedna z  trzech najbardziej innowacyjnych firm 
w regionie w kategorii: Filary Regionu (firmy zatrud-
niające ponad 250 pracowników). W rankingu finan-
sowym, który uwzględniał m.in. przychody, zysk 
netto, wskaźnik rentowności sprzedaży, dynamikę 
wzrostu przychodów i zysku netto Apator znalazł się 
na doskonałym 6 miejscu.

ACANTHUS AUREUS PODCZAS MIĘDZYNA-
RODOWYCH TARGÓW EXPOPOWER 2012
Apator otrzymał nagrodę „ACANTHUS AUREUS” 
podczas Międzynarodowych Targów Expopower 
2012. Komisja konkursowa wyróżniła nasze stoisko 
targowe uznając zgodnie, że w najwyższym stopniu 
sprzyja ono realizacji strategii marketingowej firmy. 
Targi Expopower to  jedne z  najważniejszych spo-
tkań branży elektroenergetycznej w kraju. 

FIRMA DOBRZE WIDZIANA 2012
Konkurs Firma Dobrze Widziana ma na celu wyło-
nienie przedsiębiorstw, które zarówno w swoim re-
gionie, jak i w skali całego kraju, wyróżniają się ze 
względu na  społecznie odpowiedzialne podejście 
do prowadzonej działalności. Nominowani do kon-
kursu kandydaci to firmy postrzegane jako te, które 
w sposób rozsądny korzystają z zasobów natural-
nych, angażują się w  życie lokalnej społeczności, 
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dbają o  bezpieczne środowisko pracy, na  każdej 
płaszczyźnie działalności działają na  zasadach fair 
play. Wyróżnienie w  konkursie Firma Dobrze Wi-
dziana to potwierdzenie, że nasza filozofia działania 
jest pozytywnie oceniana przez szeroką opinię pu-
bliczną i  zwiększa szanse propagowania idei CSR 
w naszym otoczeniu społecznym i środowisku biz-
nesowym.

NAGRODA SPECJALNA OD IBM
IBM wyróżnił Apator Rector Sp. z o. o. nagrodą spe-
cjalną za rok 2011 za „Sprzedaż rozwiązań branżo-
wych w oparciu o technologię IBM”. Nagroda zosta-
ła wręczona podczas Gali Partnerów Handlowych 
IBM KickOff 2012, która odbyła się 29 marca 2012 
w  Warszawie na  Stadionie Legii, przy ul.  Łazien-
kowskiej 3. Apator Rector został wyróżniony z grona 
około 200 partnerów.

WYSOKA POZYCJA W RANKINGU 
„BLOOMBERG BUSINESSWEEK POLSKA”
Według rankingu magazynu biznesowego „Blo-
omberg Businessweek Polska” Apator znalazł się 
w czołówce polskich firm, które pozwoliły pomnożyć 
kapitał inwestorów. W ciągu ostatnich 10 lat akcje 
Apatora zdecydowanie zwiększyły swoją wartość 
i uzyskały stopę zwrotu na poziomie ok. 2700%.

ELEKTROPRODUKT ROKU 2011 
DLA ROZŁĄCZNIKÓW RBK 1 PRO-S
Czytelnicy magazynu branżowego „Elektrosyste-
my” przyznali rozłącznikom RBK 1 pro-S nagrodę 
ELEKTROPRODUKT ROKU 2011 w kategorii „Roz-
dział energii”. Rozłącznik RBK służy do rozdziału 
energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elek-
trycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za po-
średnictwem przemysłowych wkładek topikowych. 

Produkt został wyposażony w  innowacyjne osłony 
zapewniające ochronę przed dotykiem. RBK 1 pro-
-S przeszedł pozytywnie badania w niemieckim la-
boratorium VDE.

VII DIAMENT DO STATUETKI 
LIDERA POLSKIEGO BIZNESU
Apator SA po raz siódmy znalazł się w gronie firm, 
które otrzymały Diament do Złotej Statuetki Lide-
ra Polskiego Biznesu - wyróżnienie przyznawane 
przedsiębiorstwom, które doskonale radzą sobie 
w obecnej rzeczywistości biznesowej. Jury konkur-
su doceniło Apator zarówno ze względu na dobre 
wyniki ekonomiczne, wysoki poziom inwestycji, 
a  także dbałość o  jakość i nowoczesność produk-
tów. Nie bez znaczenia dla oceniających jest także 
zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa. Na-
groda może być dowodem na to, iż konsekwentnie 
realizowana strategia biznesowa Apatora przynosi 
doskonałe efekty dla firmy, co jest powodem uzna-
nia w środowisku biznesowym.



STRATEGIA CSR
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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 pro-
mującymi etyczne postawy i dbanie o bycie etycznym partnerem biznesowym.

CELE W STOSUNKACH Z PRACOWNIKAMI
Apator SA dobrym pracodawcą – zapewnienie wysokiej kultury organizacyjnej firmy, stanie na straży etycz-
nych zachowań pracowników, inwestowanie w rozwój pracowników, zapewnienie dobrych warunków w 
miejscu pracy oraz dodatkowych korzyści m.in. takich jak: organizacja wypoczynku pracowników i ich ro-
dzin, 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 po-
przez optymalizację procesów, w tym racjonalizację procesów zużycia surowców, segregację odpadów, za-
rządzanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi, wykorzystywanie w procesie produkcyjnym nowych 
ekologicznych technologii.

Apator SA promotorem postaw ekologicznych – zwiększanie świadomości ekologicznej pracowników po-
przez organizowanie akcji na rzecz ochrony środowiska - zbiórka zużytych baterii, nakrętek oraz wyrabianie 
u pracowników nawyku ograniczania zużycia papieru.
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CELE DODATKOWE, 
KTÓRE POZWOLĄ NAM ZREALIZOWAĆ STRATEGIĘ CSR SPÓŁKI APATOR SA

Wzmacnianie dialogu z interesariuszami – wypracowanie mechanizmów pozwalających na sprawne i sku-
teczne poznanie potrzeb interesariuszy, doskonalenie procesu słuchania głosu oraz odpowiadania na ocze-
kiwania interesariuszy

Wspieranie mechanizmów zarządzania polityką CSR w grupie Apator – budowanie sprawnego i skuteczne-
go zarządzania CSR w grupie Apator oraz zdobycie wysokich ocen podmiotów zewnętrznych potwierdzają-
cych, że CSR jest dla nas sposobem na efektywne zarządzanie, a nie kreowaniem wizerunku firmy.

CSR JEST DLA NAS …
CSR jest dla Apator SA cenną filozofią prowadzenia biznesu, która umożliwia ciągłe doskonalenie każdego 
obszaru naszej działalności. Realizowana zgodnie ze strategią społeczna odpowiedzialność biznesu za-
pewnia spółce wymierne korzyści w postaci doskonalenia istniejących oraz tworzenia nowych produktów 
i usług, których sprzedaż gwarantuje spółce przewagę konkurencyjną na rynku polskim i rynkach zagra-
nicznych. 
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STRATEGICZNE PRIORYTETY I KLUCZOWE ZAGADNIENIA 
Strategiczne priorytety i kluczowe zagadnienia z perspektywy zrównoważonego rozwoju 
przedstawia poniższa tabela:

ZAANGAŻOWANIE W INICJATYWY ZEWNĘTRZNE
Apator SA przyjmuje i popiera zewnętrzne ekono-
miczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, za-
sady i inne inicjatywy. Realizacja zadeklarowanych 
przez Apator SA zasad przyczynia się do rozwoju 
spółki w duchu społecznej odpowiedzialności biz-
nesu z korzyścią dla otoczenia. 

-  Apator SA przyjął do stosowania postanowienia 
Kodeksu dobrych praktyk. Kodeks ten nosi nazwę 
„Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” i 
jest tzw. miękkim prawem. Oznacza to, że spół-

ki 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 po-
stanowień Kodeksu przyczynia się m.in. do popra-
wy przejrzystości działań naszej spółki, a tym sa-
mym wzmocnienia jej wizerunku i relacji z rynkiem. 
Potwierdzeniem tych działań jest uczestnictwo w 
Index Respect oraz znalezienie się Apator SA w 
elitarnym gronie 20. spółek giełdowych wyróżnio-

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;

-  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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nych w  badaniu komunikacji z inwestorami indy-
widualnymi. 

-  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 roz-
woju gospodarki wolnorynkowej oraz tworzenie 
dobrego prawa.

-  Apator SA posiada zintegrowany  system zarzą-
dzania jakością, środowiskiem i BHP. Spółka za-
angażowana jest w ogólnopolskie inicjatywy sys-
temu zbiórki odpadów opakowaniowych, baterii, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zbiórki odpadów produkcyjnych. 

-  Apator SA, dzięki członkostwu w Agencji Poszano-
wania Energii w Toruniu, bierze aktywny udział w 
międzynarodowych inicjatywach mających na celu 
promocję odnawialnych źródeł energii, zmniejsza-
nie zużycia energii, racjonalne wykorzystanie ener-
gii oraz wdrażanie nowoczesnych, mniej uciążli-
wych 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. Klu-
czowym celem firmy jest osiągnięcie i utrzymanie 
pozycji lidera w segmentach aparatury łącznikowej 

i pomiarowej  na rynku krajowym, jak i na kluczo-
wych rynkach zagranicznych.
Jednym z najważniejszych założeń strategii jest in-
tensywna ekspansja geograficzna, zwłaszcza na 
rozwiniętych rynkach Europy Zachodniej. Apator 
kontynuuje ekspansję poza krajami Europy Środko-
wej i Wschodniej uwzględniając takie strategiczne 
rynki jak Niemcy,  Benelux, Wielka Brytania, a tak-
że wzmacnia pozycję w aparaturze pomiarowej  na 
rynku rosyjskim.
Kolejnym filarem długoterminowego planu działania 
jest głęboka penetracja rynku krajowego skierowa-
na na docieranie do nowych  obszarów   i sekto-
rów.  Realizacja tego założenia opiera się w głównej 
mierze na intensywnym  rozwoju nowoczesnych 
produktów i usług. Firma buduje portfolio ofertowe 
wprowadzając nowoczesne rozwiązania oraz inno-
wacyjne technologie osiągane dzięki pracy własnych 
biur projektowych. Firma stawia na elastyczność i 
dopasowanie do wymagań klientów biznesowych.
Najbliższe lata będą dla grupy Apator czasem in-
tensywnego wzrostu, szczególnie w sektorze po-
miarowym. Firma aktywnie poszukuje możliwości 
akwizycji przedsiębiorstw, których portfolio stanowi 
rozszerzenie lub uzupełnienie oferty produktowej, a 
także zawiera strategiczne sojusze. Grupa Apator 
jest aktywna także na polu standaryzacji.

2.Grupa Apator ekspertem w branży
Grupa Apator jest dostawcą inteligentnych urzą-
dzeń i systemów pomiarowych, które tworzone są 
zgodnie z potrzebami klientów i oczekiwaniami re-
gulatorów rynku. Rola Apatora na rynku nie sprowa-
dza się jednak tylko do produkcji urządzeń. Zespół 
ekspertów firmy włącza się we wszelkie inicjatywy 
rządowe i pozarządowe na rzecz wypracowania 
najlepszych rozwiązań technologicznych i standar-

dów komunikacyjnych dla krajowego rynku elektro-
energetycznego. 
Apator SA współpracuje w tym celu z Urzędem Re-
gulacji Energetyki, który nadzoruje i reguluje rynek 
energii w Polsce, angażuje się w prace zespołów 
projektowych powołanych przy Polskim Towarzy-
stwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PT-
PiREE), dążąc do tego, aby polskie standardy do-
tyczące rynku energii nie były kopiowane z innych 
krajów lecz dostosowane zostały do potrzeb i moż-
liwości 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 wdroże-
nia „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 le-
gislacyjnych dotyczących wypracowania kierunków 
rozwoju i  rozwiązań dotyczących sektora energe-
tycznego w Polsce. 
Apator SA pracuje także na rzecz rozwiązań global-
nych, jest członkiem międzynarodowej organizacji 
Prime Alliance skupiającej największych producen-
tów rynku inteligentnych sieci elektroenergetycz-
nych, która działa na rzecz stworzenia globalnego 
standardu komunikacji urządzeń i rozwoju syste-
mów klasy AMI – PRIME PLC. 
Apator SA jest także inicjatorem i organizatorem 
cyklicznej konferencji branżowej Baltic Smart Grid 
Meeting, podczas której spotykają się dystrybuto-
rzy, dostawcy energii oraz producenci urządzeń i 
oprogramowania dla energetyki, aby dyskutować o 
możliwych rozwiązaniach, szansach i zagrożeniach 
wynikających z wdrożenia „smart grid” w Polsce.
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Wyzwania dla branży elektroenerge-
tycznej w Polsce:
-  ciągłe doskonalenie jakości i bez-

pieczeństwa produktów – brak 
szkodliwego działania na zdrowie 
użytkowników,

-  rozwój produktów z myślą o ochro-
nie środowiska – minimalizowanie 
negatywnego wpływu produktów 
na środowisko oraz ograniczenie 
zużycia surowców i efektywny eko-
logicznie sposób ich użytkowania,

-  odpowiadanie na oczekiwania 
klientów –  dostęp do najnowszych 
technologii we wszystkich dzie-
dzinach życia kreuje oczekiwania 
klientów co do bezpieczeństwa 
i  innowacyjności naszych produk-
tów,

-  doskonalenie obsługi klientów – 
stałe doskonalenie procesów zwią-
zanych z rzetelnym informowaniem 
klientów o produktach i warunkach 
ich zakupu,

-  usprawnienie legislacji regulującej 
rynek – stabilne otoczenie regu-
lacyjne oraz legislacyjne sprzyja 
przyjmowaniu długoterminowych 
planów inwestycyjnych i  rozwojo-
wych.

KLUCZOWE ZDARZENIA, OSIĄGNIĘCIA I PORAŻKI 

ŚRODOWISKO RYNEK MIEJSCE PRACY SPOŁECZEŃSTWO

OSIĄGNIĘCIA -  doskonalenie segregacji 
odpadów (tektura, tworzywa 
sztuczne);

-  zmniejszenie zużycia wody, 
gazu, energii elektrycznej, 
tworzyw przeznaczonych 
do unieszkodliwienia;

-  wstawienie prasokontenera, 
dzięki któremu zmalała 
częstotliwość odbioru odpadów 
opakowaniowych;

-  zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych; 

-    zwiększanie ekologicznej 
świadomości pracowników 
poprzez cykliczne szkolenia; 

-  zastosowanie proekologicznych 
rozwiązań w nowym zakładzie, 
do którego została w II kwartale 
2012 roku przeniesiona cała 
działalność spółki Apator SA 

-  działania na rzecz rozwoju 
smart meteringu w Polsce 
w ramach organizacji takich 
jak: Krajowa Izba Gospodarcza 
Elektroniki i Komunikacji 
(projekt wdrożenia inteligentów 
liczników MI1000) oraz  
Konsorcjum Smart Power 
Grids Polska (projekt badawczy 
z zakresu skuteczności 
transmisji PLC oraz 
współorganizacja drugiej edycji 
studiów podyplomowych);

-  wprowadzenie na rynek 
nowych produktów m. in: 
rodziny liczników komunalnych 
Corax, wodomierza Smart 
C+ o wyższej klasie 
dokładności pomiaru, zdalnego 
systemu kontroli stanu 
wkładek bezpiecznikowych 
w rozłącznikach;

-  organizacja konferencji 
branżowej Baltic Smart 
Grids Meeting integrującej 
środowisko branżowe w celu 
wypracowania standardów 
wprowadzenia inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych 
w Polsce;

-  wdrożenie nowego 
portalu internetowego 
www.apator.com;

-  wdrożenie nowych systemów 
informatycznych (system PDM 
do zarządzania dokumentacją 
konstrukcyjną oraz nowa wersja 
systemu BAAN);

-  zakończenie kolejnych etapów 
wdrożenia systemu CRM;

-  rozszerzenie grupy 
kapitałowej Apator o spółkę 
George Wilson Industries 
Ltd.– umocnienie pozycji na 
rynku brytyjskim w zakresie 
gazomierzy i liczników energii 
elektrycznejz

-  nowe technologie usprawniające 
pracę i zwiększające jej 
bezpieczeństwo takie jak 
np: automatyzacja montażu 
liczników oraz zakup 
nowoczesnych urządzeń 
produkcyjnych w obrębie grupy 
(m. in. stanowisko do badania 
baterii gazomierzy, centrum 
obróbcze, laboratorium inżynierii 
materiałowej);

-  zakończenie budowy i oddanie 
do użytku nowoczesnego 
zakładu oferującego przyjazne 
warunki pracy;

-  doskonalenie komunikacji 
wewnętrznej poprzez wydawanie 
magazynu wewnętrznego dla 
pracowników pt „Flesz Apatora”, 
wysyłanie pracownikom 
newslettera z aktualnymi 
informacjami dotyczącymi firmy, 
komunikowanie pracownikom 
nadchodzących zmian

-  kontynuacja programów 
wspierania młodych, 
utalentowanych ludzi: 
druga edycja Programu 
stypendialnego dla Młodych 
Talentów oraz umowy 
sponsorskie wspierające 
młodych sportowców;

-  obecność w rankingu spółek 
giełdowych odpowiedzialnych 
społecznie RESPECT Index;

-  wyróżnienie Firma Dobrze 
Widziana 

PORAŻKI -  niewielkie przekroczenie 
parametrów BZT5 określonych 
w załączniku do umowy na 
odbiór ścieków (kara umowna w 
wysokości 606,65 zł) 

-  przesunięcie części projektów 
konstrukcyjnych na 2013 rok, 
co powoduje opóźnienia we 
wprowadzaniu wyrobów na rynek

-  brak systemu motywacyjnego - 
powolny proces jego wdrażania 

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



DANE DOTYCZĄCE RAPORTU
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NINIEJSZY RAPORT POKAZUJE NASZE 
WŁASNE DROGI SPOŁECZNEJ ODPOWIE-
DZIALNOŚCI 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 B. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu jest praktykowana w fir-
mie od lat, dlatego Apator SA spełnia również wiele 
wymagań dotyczących wyższych aplikacji. 

Wytyczne Global Reporting Initiative są zbiorem 
międzynarodowych zaleceń, które dotyczą opra-
cowywania raportów z działalności środowisko-
wej, 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 zosta-
ły oznaczone przez GRI literami od C (poziom naj-
niższy), przez C+, B, B+, A do A+ (gdzie „+” oznacza 
zewnętrzną weryfikację raportu). 

Raport Społecznej Odpowiedzialności dotyczy 2012 

roku. Cykl raportowania wynosi jeden rok kalen-
darzowy. Raport za 2011 rok opublikowany został 
14 lipca 2012 roku na stronie internetowej Apatora, 
natomiast za 2012 rok w dniu 30 sierpnia 2013 roku.

Osobą kontaktową, odpowiedzialną za przygoto-
wanie raportu jest Jolanta Dombrowska – kierow-
nik działu zarządzania i nadzoru korporacyjnego, 
tel. 56 61 91 228. 

W Raporcie za 2012 rok uwzględniono Ramowe 
Zasady Raportowania GRI. Ponadto kierowano się 
zasadą istotności zagadnień dla:
• zrównoważonego rozwoju,
• zewnętrznych interesariuszy, którzy przed pod-

jęciem 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 akcjona-
riuszom oraz potencjalnym inwestorom dostęp 
do danych i informacji, które umożliwią dokona-
nie porównań stanu spółki z innymi podmiotami 
rynku kapitałowego i branży, w wymiarze krajo-
wym i międzynarodowym,

• zarówno wizja, misja, jak i strategia społecznej 
odpowiedzialności odwołują się do takich war-
tości jak: zrozumienie i szacunek dla klienta, 
zaspokajanie i poszanowanie indywidualnych 
potrzeb oraz kreowanie postępu i nowocze-
sności. Wyzwaniem stojącym przed grupą jest 
tworzenie nowoczesnych technologii, które w 
sposób efektywny będą zarządzać każdym ro-
dzajem energii. Stanowi to rodzaj pewnych zo-
bowiązań przy wyznaczaniu standardów oraz 
faworyzowaniu dobrych praktyk społecznych, 
zarządczych oraz środowiskowych,
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• Apator SA należy do jednego z większych pra-
codawców w Toruniu. Grupa Apator jest sto-
sunkowo 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, utrzy-
manie oraz rozwój kapitału ludzkiego. Grupa 
zapewnia bezpieczną, stabilną pracę, dobre 
warunki do realizacji zadań służbowych, zatrud-
nienie z terminowo wypłacanymi pensjami oraz 
pakiety socjalne,

• grupa Apator jest świadoma swojego oddzia-
ływania na środowisko. Poszanowanie i troska 
o  zachowanie wartości środowiska przyrod-
niczego jest integralną częścią strategii grupy. 
W większości spółek funkcjonuje system zarzą-
dzania 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 działalno-
ści: ekonomicznej, społecznej, środowiskowej. Po-
świadczenia zgodności ze stanem rzeczywistym 
danych zawartych w  raporcie udzielił Zarząd Apator 
SA. Raportowane wskaźniki uzyskano od pracowni-
ków spółki oraz z funkcjonującego w firmie systemu 
BaaN. Raport CSR nie podlegał weryfikacji przez 
podmiot zewnętrzny. Jednak część wskaźników 
w  nim zawartych została zweryfikowana w trakcie 
badania sprawozdań finansowych spółki i grupy 
Apator za  2012  rok przez biegłego rewidenta – 
KPMG Audyt Sp. z o.o.

W obecnym Raporcie spółka aplikuje na poziom B 
według wytycznych GRI. Większość informacji za-
wartych w  raporcie  dotyczy podmiotu dominują-
cego – spółki Apator SA. Raport został poszerzony 
w stosunku do ubiegłorocznego o wskaźniki spółki 
Apator Metrix SA (załącznik). W  każdym przypad-
ku dokonano rozróżnienia przedstawionych danych 
wskazując na konkretny podmiot, którego informa-
cje dotyczą.



ETYKA
Pasja, która się zwraca



TO, CO MOŻESZ UCZYNIĆ JEST TYLKO MALEŃKĄ KROPLĄ 
W OGROMIE OCEANU, ALE JEST WŁAŚNIE TYM, 

CO NADAJE ZNACZENIE TWOJEMU ŻYCIU.

ALBERT SCHWEITZER
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Stworzenie pozytywnej relacji biznesowej, opartej 
na wzajemnym zaufaniu i obustronnych korzyściach 
– to podstawowy cel, jaki stawiamy sobie w kontak-
tach z partnerami biznesowymi.

Chcąc pozostać wiernymi naszym zasadom, 
promujemy etykę, uczciwość i partnerstwo  
we wszystkich aspektach naszej działalności. Dla 
dodatkowego wzmocnienia głównych cech naszej 
marki, prowadzimy otwartą i szczerą politykę infor-
macyjną, dotyczącą zarówno wyników, jak i per-
spektyw firmy. Dbamy o to, by nie zawieść zaufania, 
jakim obdarzają nas partnerzy biznesowi, tudzież 
akcjonariusze. Pracujemy w sposób rzetelny, od-
powiedzialny i uczciwy – czego potwierdzeniem są 
prestiżowe nagrody, m.in. Lidera Polskiego Biznesu 
i Firmy Dobrze Widzianej. 

KODEKS ETYCZNY
Wprowadzony na początku 2012 roku Kodeks 
Etyczny, wskazujący normy i wartości etyczne, któ-
re wspierają realizację zadań biznesowych i budują 
właściwe relacje z otoczeniem grupy Apator, pozwa-

la nam na działania według najwyższych standar-
dów. Zawarte są w nim fundamentalne i powszech-
nie akceptowalne wartości. Zasady te stanowią 
podstawę budowania wizerunku grupy w relacjach 
z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz z 
lokalnymi społecznościami. 

Dla naszych pracowników kodeks ten jest dro-
gowskazem, wyznaczającym kierunek właściwego 
postępowania. Każdy, kto dowie się o jakimkolwiek 
przypadku nieetycznego zachowania, oszustwa, 
nadużycia lub innego działania na szkodę firmy, zo-
bowiązany jest zgłosić ten fakt do bezpośredniego 
przełożonego, Kierownika Działu HR danej spółki 
lub Kierownika Działu Zarządzania i Nadzoru Korpo-
racyjnego Apatora SA. W firmie funkcjonuje również 
system anonimowego zgłaszania zachowań nie-
etycznych. Wszelakie postępowania wyjaśniające 
są prowadzone z zachowaniem całkowitej poufno-
ści.
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RADA NADZORCZA
Stałym organem nadzoru i kontroli spółki Apator SA 
jest Rada Nadzorcza – powoływana (i odwoływana) 
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

Regulamin Walnych Zgromadzeń udostępniony jest 
w serwisie internetowym spółki pod adresem: 
http://www.apator.com/pl/relacje-inwestorskie/lad-
-korporacyjny/regulaminy-spolki/regulamin-walne-
go-zgromadzenia

W jej skład wchodzi od pięciu do siedmiu członków 
powoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję. 
Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona 
Przewodniczącego oraz Zastępcę (nie mogą oni być 
dyrektorami zarządzającymi w Apatorze SA). 

Opis doświadczenia zawodowego oraz kwalifika-
cji członków Rady Nadzorczej udostępniony jest  
w internetowym serwisie grupy Apator pod adre-
sem: 
http://www.apator.com/pl/relacje-inwestorskie/wla-
dze-spolki/rada-nadzorcza

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadze-
niu corocznie zwięzłą ocenę sytuacji Spółki wraz z 
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrz-
nej oraz systemu zarządzania ryzykiem.

Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony w 
serwisie internetowym spółki pod adresem:
http://www.apator.com/pl/relacje-inwestorskie/lad-
-korporacyjny/regulaminy-spolki/regulamin-rady-
-nadzorczej
Komitet Audytu – stały element Rady Nadzorczej – 

pełni funkcje konsultacyjno- doradcze w kwestiach 
dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej spra-
wozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem oraz współpracą z biegłymi 
rewidentami. Składa się on z trzech osób powo-
ływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich 
członków. 

Na koniec 2012 r. w skład Rady Nadzorczej wcho-
dziło sześć osób, w tym dwoje niezależnych człon-
ków – Krzysztof Kwiatkowski i Eryk Karski.

Przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek notowa-
nych na GPW.

22 grudnia 2011 r. Zarząd Apatora SA zadeklarował, 
że Spółka od 1 stycznia 2012 r. będzie  przestrzegała 
zasad wyznaczonych w dokumencie: „Dobre Prak-
tyki Spółek Notowanych na GPW” (stanowiącym za-
łącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 20/1287/2011 z 
dnia 19 października 2011 r.), za wyjątkiem:
-  zasady I.1 w zakresie transmitowania obrad walne-

go zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
-  zasady IV.10 w zakresie udziału akcjonariuszy w 

walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środ-
ków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie stosuje tych zasad ze względu na brak 
zainteresowania ze strony akcjonariuszy oraz ko-
nieczność ponoszenia dodatkowych kosztów. Na-
tomiast przed 1 stycznia 2013 r. Zarząd Apatora SA 
zadeklarował, że Spółka przestrzega zasady ujęte 
w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady 

Giełdy nr  19/1307/2012 z  dnia 21 listopada 2012 
roku za wyjątkiem następujących odstępstw od po-
stanowień tego zbioru:
-  zasady I.12. w  zakresie zapewnienia akcjona-

riuszom możliwości wykonywania osobiście lub 
przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego 
zgromadzenia, poza miejscem odbywania walne-
go zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej,

-  zasady IV.10. w  zakresie udziału akcjonariuszy 
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środ-
ków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 
transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w  cza-
sie rzeczywistym, w  ramach której akcjonariusze 
mogą wypowiadać się w  toku obrad walnego 
zgromadzenia przebywając w  miejscu innym niż 
miejsce obrad.

Zarząd Apator SA podjął powyższą decyzję w 
związku z brakiem zainteresowania akcjonariuszy 
takim rozwiązaniem oraz koniecznością poniesienia 
przez spółkę dodatkowych kosztów.

W celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się 
z przebiegiem obrad, Spółka dokonuje zapisu prze-
biegu obrad w formie video i upublicznia go na swojej 
stronie internetowej pod adresem: www.apator.com

ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU
Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzor-
czą. Jego skład zasilać może od jednego do trzech 
Członków Zarządu, których kadencja trwa trzy lata. 

ŁAD KORPORACYJNY
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kształtem jej działalności, wszelkimi sprawami, które 
nie zostały zastrzeżone dla kompetencji Walnego 
Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Określa także 
strategię i główne cele działalności, które następnie 
są opiniowane przez Radę Nadzorczą. Zarząd dba, 
by prowadzone działania były zgodne z przepisami 
prawa i dobrą praktyką. 

ZGŁASZANIE REKOMENDACJI 
I WSKAZÓWEK 
W ramach cyklicznych spotkań Zarządu Apatora SA 
z pracownikami przedstawiane są kwestie związane 
z funkcjonowaniem Spółki i grupy Apator. Wówczas 
istnieje możliwość zgłaszania uwag i postulatów do 
Zarządu, a za jego pośrednictwem również do Rady 
Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. 

Apator SA respektuje prawa akcjonariuszy i ceni ich 
istotną rolę w ramach ładu korporacyjnego. Zgoda 
akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu 
kluczowych decyzji, takich jak:  rozpatrywanie i za-
twierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań 
Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków 
Zarządu w sprawie wypłat dywidendy, rozpatrywa-
nie i zatwierdzanie przygotowanej przez Radę Nad-
zorczą oceny sytuacji Spółki, powoływanie i odwo-
ływanie członków Rady Nadzorczej, zmiana Statutu 
Spółki, podwyższenie i obniżenie kapitału zakłado-
wego oraz skup akcji własnych w celu umorzenia. 
itp.

Zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych 
podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zo-
bowiązany jest do udzielenia akcjonariuszowi infor-
macji – także w formie pisemnej (do dwóch tygodni 

od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia), które 
dotyczą spółki. Treści te powinny zostać przez Za-
rząd ujawnione na piśmie w materiałach przedkła-
danych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu wraz 
z zaznaczeniem daty oraz podania nazwiska osoby, 
której udzielono tychże informacji. Jedynym wyjąt-
kiem jest sytuacja, kiedy udostępnienie danych ak-
cjonariuszowi mogłoby zaszkodzić interesom spółki 
(w szczególności chodzi tu o  ujawnienie tajemnic 
technicznych, handlowych bądź organizacyjnych 
przedsiębiorstwa) lub narazić Członka Zarządu na 
poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnopraw-
nej lub administracyjnej. Przekazywane materiały 
mogą jednak nie obejmować informacji, które zo-
stały podane do wiadomości publicznej oraz zostały 
przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusz, któremu odmówiono podania żądanej 
przez niego informacji może, zgodnie z art. 429 KSH, 
zgłosić sprzeciw do protokołu oraz złożyć wniosek do 
sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzie-
lenia tejże informacji, a nawet ogłoszenia jej innemu 
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. 

SYSTEM PREMIOWANIA
Zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Apa-
tor 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. 

Wyróżnia się dwa systemy premiowania Zarządu 
Apator SA - kwartalny i roczny. System premiowania 
związany jest z wynikami finansowymi uzyskiwany-

mi przez spółkę.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami wynagrodzenie 
Członków Rady Nadzorczej Apator SA kształtuje się 
następująco:

Przewodniczący Rady – 6.500 zł brutto miesięcznie,
Członek Rady – 5.500 zł brutto miesięcznie.

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

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW
W celu uniknięcia konfliktu interesów w Apatorze 
SA, Spółka postępuje według przepisów Kodeksu 
Spółek Handlowych, postanowienia Regulaminu 
Rady Nadzorczej, a także „Dobrych Spółek notowa-
nych na GPW”. I tak, zgodnie z Regulaminem Rady 
Nadzorczej w przypadku pojawienia się konfliktu 
interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poin-
formować o tym pozostałych Członków, powstrzy-
mać się od zabierania głosu w dyskusji, udziału w 
głosowaniu nad uchwałą w sprawie (zgodnie z za-
pisem nr 4, dział III), w której zaistniał konflikt inte-
resów. Informacja o zgłoszonym konflikcie powin-
na 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 Za-
rządowi spółki wszelkie informacje na temat swoich 
powiązań z akcjonariuszem, dysponującym akcjami 
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sów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowią-
zek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzin-
nej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko 
Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej 
przez Radę. 

Zapobieganiu konfliktu interesów służy przestrzega-
nie zasad reguły nr 1, ppkt 5 z działu II, traktującej 
o konieczności udostępnienia życiorysów zawodo-
wych kandydatów (w terminie umożliwiającym za-
poznanie się z nimi i tym samym podjęcie stosownej 
uchwały z należytym rozeznaniem) do członkostwa 
w Radzie Nadzorczej oraz uzasadniania zgłoszeń.

Ponadto zapis nr 4 również z działu III przewiduje 
poinformowanie Rady Nadzorczej o zaistniałym 
konflikcie interesów bądź możliwości jego powsta-
nia oraz powstrzymanie się Członka Rady od zabie-
rania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą, 
w sprawie której zaistniał konflikt interesów.

AKCJONARIUSZE
Apator SA respektuje prawa akcjonariuszy i ceni ich 
istotną rolę w ramach ładu korporacyjnego. Zgoda 
akcjonariuszy jest wymagana przy podejmowaniu 
kluczowych decyzji, takich jak:  rozpatrywanie i za-
twierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań 
Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków 
Zarządu w sprawie wypłat dywidendy, rozpatrywa-
nie i zatwierdzanie przygotowanej przez Radę Nad-
zorczą oceny sytuacji Spółki, powoływanie i odwo-
ływanie członków Rady Nadzorczej, zmiana Statutu 

Spółki, podwyższenie i obniżenie kapitału zakłado-
wego oraz skup akcji własnych w celu umorzenia. 
itp.

Wyeliminowaniu konfliktu interesów Członków naj-
wyższego organu nadzorczego daje również, zgod-
nie ze wspomnianymi już „Dobrymi Praktykami” za-
sada nr 1, ppkt 5 z działu II. Chodzi tu mianowicie 
o konieczność udostępnienia – w przypadku wybo-
ru Członków do Rady Nadzorczej dokonywanych 
przez Walne Zgromadzenie – uzasadniania zgłasza-
nych kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi, 
w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i 
tym samym podjęcie stosownej uchwały z należy-
tym rozeznaniem.
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ETYKASYSTEMY ZARZĄDZANIA W GRUPIE APATOR 

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

Sprostanie oczekiwaniom klientów, zwiększenie 
efektywności funkcjonowania Spółki oraz zapewnie-
nie konkurencyjności wyrobów wiąże się z ciągłym 
doskonaleniem procesów głównych oraz systema-
tycznym wdrażaniem innowacji technicznych, które 
udoskonalą wyrób. Kolejną istotną sprawą jest też 
działalność związana ze środowiskiem naturalnym 
– zapobieganie zanieczyszczeniom oraz oszczę-
dzanie zasobów naturalnych. Ponadto – system 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy sku-
pia się na  zminimalizowaniu narażeń pracowników 
na czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy. Dążąc 
do jak najlepszych wyników rynkowych i ekonomicz-
nych, zobowiązujemy się do permanentnej dbałości 
o warunki pracy i wdrażania rozwiązań zapobiegają-
cych wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym 
i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

OPIS SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU 
DO PROCESU SPORZĄDZANIA JEDNOSTKO-
WYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZ-
DAŃ FINANSOWYCH
Sprawozdania finansowe sporządzane są przez 
Dział Księgowości spółki Apator SA, funkcjonują-
cy w pionie  Dyrektora ds. Finansowych. Skonso-
lidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe 
przygotowywane są zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz Mię-
dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej („MSSF”). MSR oraz MSSF obejmują 
interpretacje zaakceptowane przez Komisję ds. In-
terpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Fi-
nansowej. 

Ponadto sprawozdania finansowe oparte są o Roz-
porządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. 
(z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bie-
żących i okresowych przekazywanych przez emi-
tentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa nie będącego państwem 
członkowskim.

Sprawozdawczość i księgowość w spółkach grupy 
Apator tj.: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Metrix 
SA, Apator Powogaz SA i Apator Control Sp. z o.o. 
odbywa się z wykorzystaniem Zintegrowanego Sys-
temu Zarządzania BaaN IV.

Każda ze spółek prowadzi politykę rachunkowości 
w oparciu o wspólne zasady przyjęte w grupie Apa-
tor. Określają one główne reguły ewidencji zdarzeń. 

Wynikiem prowadzonej ewidencji są księgi rachun-
kowe poszczególnych spółek grupy, będące w pod-
stawą do sporządzenia jednostkowych sprawozdań 
finansowych przez wszystkie podmioty grupy, które 
to z kolei są  podstawą do sporządzania skonsolido-
wanych sprawozdań grupy Apator.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych 
zidentyfikowano następujące ryzyka:
- błędnych danych wejściowych,
- niewłaściwej prezentacji danych,
-  efektów błędnych szacunków dokonanych przez 

niezależnych doradców (aktuariusze, rzeczoznaw-
cy),

-  na etapie konsolidacji danych finansowych grupy 
Apator – niewłaściwej integracji danych pochodzą-
cych ze spółek, które nie posiadają wdrożonego 
zintegrowanego systemu zarządzania BaaN IV z 
danymi spółek, w których system ten funkcjonuje.

Wszystkie wymienione obszary ryzyka minimalizo-
wane są przez systemy wewnętrznej i  zewnętrznej 
kontroli oraz przez wspólne dla wszystkich spółek 
grupy Apator zasady prowadzonej rachunkowości. 

Bezpośrednio odpowiedzialnym za zmniejszanie 
poziomu istniejącego ryzyka, a także za identyfika-
cję nowych zagrożeń jest Zarząd Apatora SA wraz 
z  Dyrektorem ds. Finansowych, który na bieżąco 
ocenia skuteczność systemu kontroli wewnętrznej 
w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. 

Założeniem efektywnego systemu kontroli we-
wnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest 
zapewnienie poprawności informacji finansowych 

NAZWA SPÓŁKI
WDROŻONE 
I CERTYFIKOWANE 
SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Apator SA ISO 9001, ISO 14001, PN–N–18001

FAP Pafal SA ISO 9001, ISO 14001 

Apator Metrix SA ISO 9001, ISO 14001

Apator Powogaz SA ISO 9001, ISO 14001, PN–N–18001

Apator Rector Sp. z o.o. ISO 9001

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

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

Apator Metra s. r. o. ISO 9001:2008
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ETYKAzawartych w sprawozdaniach finansowych oraz 
poprawność sposobu ich prezentacji. Poprawność 
ta realizowana jest poprzez badanie zgodności z 
przepisami i wytycznymi prawa finansowego oraz z 
regulacjami wewnętrznymi, a także audit oparty o 
normy EN ISO 9001:2008. 

Kontrola wewnętrzna sprawowana jest także bez-
pośrednio przez każdego pracownika (w tym przez 
system samooceny), jego zwierzchnika i osoby z nim 
współpracujące oraz przez kierowników jednostki 
organizacyjnej w zakresie jakości i poprawności wy-
konywania przez poszczególnych pracowników ich 
czynności. Celem jest zapewnienie zgodności tych 
czynności z procedurami i mechanizmami kontroli 
wewnętrznej.

Na każdym etapie sporządzania sprawozdań finan-
sowych jednym z podstawowych mechanizmów 
kontrolnych (zewnętrznych) jest okresowa weryfi-
kacja sprawozdań finansowych przez niezależnego 
biegłego rewidenta, a w szczególności przegląd 
sprawozdań półrocznych oraz badanie sprawozdań 
rocznych. 

Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewiden-
ta w spółce Apator SA i grupie Apator jest wybierany 
w  taki sposób, aby zapewniona była niezależność 
przy realizacji powierzonych mu zadań. Wyboru bie-
głego rewidenta dokonują rady nadzorcze poszcze-
gólnych spółek pośród renomowanych firm audy-
torskich, gwarantujących wysokie standardy usług 
i niezależność. 

Wszystkie spółki grupy Apator są badane przez ten 
sam podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych.

W procesie monitorowania skuteczności systemu 
kontroli wewnętrznej uczestniczy Komitet Audytu 
Rady Nadzorczej Apator SA. Jego podstawowym 
zadaniem jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej 
w kwestiach dotyczących:
-  jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczo-

ści finansowej, 
- kontroli wewnętrznej, 
-  zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi 

rewidentami.

Dane finansowe, które są podstawą sprawozdań fi-
nansowych i raportów okresowych, służą także do 
comiesięcznej sprawozdawczości finansowej i ope-
racyjnej. Po zamknięciu księgowym miesięcznego 
okresu rozliczeniowego, kierownictwo wyższego 
szczebla (zarząd, dyrekcja) pod kontrolą rady nad-
zorczej dokonuje comiesięcznej analizy wyników fi-
nansowych spółki Apator SA, poszczególnych spół-
ek grupy Apator oraz skonsolidowanych wyników 
grupy Apator. Analiza osiąganych rezultatów doko-
nywana jest poprzez porównanie ich do przyjętych 
założeń biznesowych zawartych w budżecie rocz-
nym i w strategii rozwoju. Zidentyfikowane odchy-
lenia są na bieżąco analizowane przez pryzmat ich 
wpływu na bieżące wyniki grupy Apator – w związku 
z tym podejmowane są działania korygujące. 

Ponadto w grupie Apator dokonuje się corocznych 
przeglądów planów biznesowych, zarówno w od-
niesieniu do wszystkich jednostek z grupy kapitało-
wej oraz całej grupy Apator. W proces budżetowa-
nia, obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania, 
zaangażowane jest całe kierownictwo wyższego 
i średniego szczebla. Przygotowany budżet jest 
przyjmowany przez Zarząd Spółki oraz zatwierdza-
ny przez Radę Nadzorczą.

Na podstawie przeprowadzonej oceny stosowanych 
procedur, Zarząd Apator SA stwierdza, że na dzień 
31 grudnia 2012 roku nie istniały okoliczności, które 
mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na skutecz-
ność kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania 
sprawozdań finansowych.
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WYSZCZEGÓLNIENIE

APATOR SA
STAN NA DZIEŃ 

31.12.2011
(TYS. ZŁ)

GRUPA APATOR
STAN NA DZIEŃ 

31.12.2011
(TYS. ZŁ) 

APATOR SA
STAN NA DZIEŃ 

31.12.2012
(TYS. ZŁ)

GRUPA APATOR
STAN NA DZIEŃ 

31.12.2012
(TYS. ZŁ) 

Przychody ze sprzedaży netto 156 092 537 019 183 411 668 824

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów - 113 830 - 371 688       - 140 438 - 483 950 

- w tym koszty wynagrodzeń pracowniczych - 27 532 - 118 670 - 33 022 - 133 396

Zysk operacyjny 11 863 71 760 28 204 98 492

Podatek dochodowy 2 059 12 851 - 16 024 - 3 562

Zysk netto 37 731 51 516 70 344 95 720

Kapitał własny 165 192 236 467 199 082 299 592

Aktywa ogółem 258 579 475 410 273 799 504 448

Zobowiązania razem 93 387 238 943 74 717 204 856

Średnia ważona liczba akcji 35 107 028 29 507 028 33 669 870 29 507 028

Zysk na jedną akcję [zł/akcję] 1,07 1,74 2,09 3,23

Inwestycje w społeczności (darowizny) 109 167 505 561

BEZPOŚREDNIA WARTOŚĆ EKONOMICZNA WYTWORZONA I PODZIELONA Z UWZGLĘD-
NIENIEM PRZYCHODÓW, KOSZTÓW OPERACYJNYCH, WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW, 
DOTACJI I INNYCH INWESTYCJI NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI, NIEPODZIELONYCH ZYSKÓW 
ORAZ WYPŁAT DLA WŁAŚCICIELI KAPITAŁU I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH

SKĄD MOŻESZ WIEDZIEĆ, 
KTÓRY Z TWOICH 

PRZYJACIÓŁ, 
CZŁONKÓW RODZINY, 
KLIENTÓW I INNYCH 

ZNAJOMYCH MOŻE POMÓC 
CI W ODNALEZIENIU DROGI 

DO SUKCESU?

JOHN VITALE

POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ EMERYTALNYCH ORGANIZACJI WYNIKAJĄCYCH
Z PROGRAMÓW O ZDEFINIOWANYCH ŚWIADCZENIACH

WYSZCZEGÓLNIENIE APATOR SA STAN NA DZIEŃ 31.12.2011
(TYS. ZŁ)

STAN NA DZIEŃ 31.12.2012
(TYS. ZŁ)

Rezerwa aktuarialna - długoterminowa 4 556 4 585

Rezerwa aktuarialna - krótkoterminowa 678 1 183

EC1

EC3

WSKAŹNIKI ZWIĄZANE Z ETYKĄ – ASPEKT EKONOMICZNY

ZNACZĄCE WSPARCIE FINANSOWE UZYSKANE OD PAŃSTWA

WYSZCZEGÓLNIENIE APATOR SA WSPARCIE FINANSOWE UZYSKANE OD PAŃSTWA 
(TYS. ZŁ)

Ulga podatkowa wykorzystana w 2012 roku 1 353 

Ulga podatkowa do wykorzystania w latach kolejnych 20 005 

Dotacje 100 

Razem 21 459 

EC4
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ETYKAINTERESARIUSZE
KOMUNIKACJA Z INTERESARIUSZAMI

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

INWESTORZY

przedstawiamy 
bieżące informacje 
o działaniach 
spółki naszym 
akcjonariuszom oraz 
inwestorom

poprzez konferencje 
prasowe, materiały  
i informacje prasowe

MEDIA

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

poprzez spotkania,
targi, konferencje,
newsletter

KLIENCI

docieramy 
bezpośrednio do 
naszych klientów

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

PRACOWNICY

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

poprzez współpracę 
biznesową, 
konferencje 
i spotkania

INSTYTUCJE

docieramy 
i zacieśniamy 
współpracę 
z istotnymi dla nas 
instytucjami 
i organizacjami, 
dzięki którym się 
rozwijamy
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ETYKAApator SA prowadzi audity, które mają na celu zwe-
ryfikowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
oraz sprawdzenie czy odpowiada on zaplanowa-
nym wymaganiom normy. Nieustannie dbamy, by 
systemy te były ciągle doskonalone. W tych dzia-
łaniach bardzo ważną rolę odgrywają kontrahenci 
biznesowi oraz klienci. Interesariusze są na bieżąco 
informowani o działaniach prowadzonych przez gru-
pę. W tym celu wykorzystywany jest portal firmowy 
podzielony na serwis korporacyjny, produktowy i in-
westorski. Podstawową zasadą pracowników grupy 
Apator jest budowanie zaufania z partnerami bizne-
sowymi oraz obustronne korzyści ze współpracy. 
Dlatego też promujemy etykę, partnerstwo, odpo-
wiedzialność i uczciwość we wszystkich aspektach 
działalności. Otwarta i szczera polityka dotycząca 
wyników i  perspektyw firmy umacnia wizerunek i 
główne cechy marki. 

Przy wyborze partnerów biznesowych spółka 
Apator SA kieruje się takimi wartościami jak: pro-
fesjonalizm, wiarygodność, spełnianie określonych 
wymagań jakościowych i cenowych. Współpraca 
z kontrahentami oparta jest na partnerskich stosun-
kach i uregulowana umowami o współpracy. Spółka 
kieruje się ustanowionymi procedurami zakupowy-
mi. Dostawcy podlegają okresowej ocenie wiary-
godności poprzez system informatyczny BaaN oraz 
poprzez audity.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
PR6 Programy dotyczące przestrzegania prawa, 
standardów i dobrowolnych kodeksów regu-
lujących kwestie komunikacji marketingowej, z 
uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu.

PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z 
regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulujący-
mi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględ-
nieniem reklamy, promocji i  sponsoringu według 
rodzaju skutków.

Apator SA dobrowolnie przestrzega standardów 
uregulowanych w  Kodeksie Etyki Reklamy, co 
wzmacnia uczciwy wizerunek firmy na rynku. W 
okresie sprawozdawczym nie odnotowano w Apa-
torze żadnych przypadków niezgodności z regula-
cjami i kodeksami regulującymi kwestie komunikacji 
marketingowej.

KLIENCI
Apator SA na bieżąco weryfikuje  potrzeby swoich 
klientów poprzez badania satysfakcji oraz bezpo-
średnie i telefoniczne zbieranie opinii. Komunikacja z 
klientem jest elementem centralnym naszego działa-
nia. Apator stara się uświadamiać i włączać klientów 
w zrównoważoną konsumpcję, chociażby poprzez 
wybieranie produktów przyjaznych środowisku.
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ETYKA

KLIENCI GRUPY APATOR:

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 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
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.

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 aparatura górnicza Apator Mining Sp. z o.o.
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ETYKAWSKAŹNIKI ZWIĄZANE Z ETYKĄ – SPÓŁKA I JEJ PRODUKTY A KLIENT, 
SPOŁECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO
S07 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji 
kroków prawnych dotyczących przypadków naru-
szeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopoli-
stycznych oraz ich skutki

W okresie sprawozdawczym w Apatorze SA nie odno-
towano żadnych przypadków naruszeń zasad wolnej 
konkurencji, bądź stosowania praktyk monopolistycz-
nych. 

S08 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji 
pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem 
i regulacjami

Firma nie płaciła grzywien i nie nałożono na nią niepie-
niężnych sankcji w związku z niedostosowaniem się 
do obowiązującego prawa oraz regulacji, nie wyzna-
czono też kar związanych z niezgodnościami prawny-
mi i regulacjami, dotyczącymi dostaw i użytkowania 
produktów i usług. 

PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu nie-
zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi do-
stawy i użytkowania produktów

Nie odnotowano także żadnych przypadków niezgod-
ności z  regulacjami, bądź dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania informacji o  produktach i 
usługach. 

EN28 Wartość istotnych grzywien i całkowita war-
tość niefinansowych sankcji za niedostosowanie 
się do praw i regulacji dotyczących ochrony śro-
dowiska

Nie wystąpiły przypadki  też naruszenia i/lub niedosto-
sowania się Apatora SA do praw i regulacji środowi-
skowych.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA
PR1 Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia 
się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpie-
czeństwo w celu poprawy wskaźników oraz pro-
cent istotnych kategorii produktów i usług podle-
gających takim procedurom

Procedury obowiązujące w spółce Apator SA narzu-
cają określenie wpływu wszystkich produktów na 
zdrowie oraz bezpieczeństwo.

Etapy analizy cyklu życia wyrobu, w których uspraw-
niany 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 obowiązują-
cymi warunkami technicznymi.

„Przestrzeganie prawa, poszanowanie dyrektyw, 
konwencji i porozumień międzynarodowych, od-
powiedzialność, transparentność, przestrzeganie 
fundamentalnych praw człowieka i  poszanowa-
nie odmienności to zasady, które wyznaje nasze 
przedsiębiorstwo prowadząc biznes niezależnie 
od szerokości geograficznej. Zasady stanowią-
ce fundament koncepcji społecznej odpowie-
dzialności biznesu na stale wpisały się w nasz 
kodeks postępowania w  relacjach z klientami. 
Prowadzimy biznes społecznie odpowiedzialny 
poprzez budowanie przejrzystych, długookreso-
wych i trwałych relacji z klientami. Nasza współ-
praca polega na traktowaniu klientów uczciwie 
i z szacunkiem, oferowaniu wyrobów o najwyż-
szej jakości, spełniających wymogi bezpieczeń-
stwa użytkowania, zapewnieniu jasnej, czytelnej 
i dostępnej informacji o produkcie oraz na posza-
nowaniu godności człowieka w marketingu i  re-
klamie. Zorientowanie na klienta i jego potrzeby, 
stosowanie marketingu relacji, traktowanie klien-
ta jako partnera w biznesie, to klucz do nasze-
go sukcesu, gdyż jeśli chcemy pozyskać innego 
człowieka dla swojej sprawy, musimy przekonać 
go, że jesteśmy jego prawdziwym przyjacielem”.

Joanna Więckowicz
Specjalista do spraw obsługi klienta 
i logistyki w eksporcie
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ETYKAPR2  Całkowita liczba przypadków niezgodności z 
regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie 
wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeń-
stwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnie-
niem rodzaju skutków

W okresie sprawozdawczym w Apatorze SA nie odno-
towano incydentów niedostosowania się do obowią-
zujących regulacji, przepisów i kodeksów w zakresie 
wpływu produktu na zdrowie.

SATYSFAKCJA KLIENTÓW
PR5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfak-
cji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji 
klienta

Podstawową praktyką niezbędną dla stworzenia uda-
nej relacji z klientami jest badanie ich oczekiwań oraz 
poziomu satysfakcji z zakupionych produktów i usług. 

W 2012 roku w Apator SA nie przeprowadzono bada-
nia zadowolenia klienta, jednak monitorowano relacje 
z klientami w ramach targowych spotkań branżowych, 
szkoleń dla klientów,  konferencji i sympozjów,  które 
są cenną platformą wymiany poglądów i okazją do 
zdobycia informacji o bieżących potrzebach, opiniach i 
oczekiwaniach naszych klientów.

Wszystkie informacje płynące od klientów są trakto-
wane w sposób profesjonalny, z odpowiednią uwagą 
analizowane w celu wdrożenia ewentualnych działań 
usprawniających. Jeśli pojawią się przypadki niezado-

wolenia klientów, Apator SA identyfikuje ich przyczyny, 
definiuje obszary do poprawy i kierunki dalszych dzia-
łań.  Dzięki temu czas i sposób prowadzenia procesów 
sprzedaży i obsługi będzie w lepszym stopniu  odpo-
wiadał na potrzeby różnych grup naszych klientów.

OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA
PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg do-
tyczących naruszenia prywatności klientów oraz 
utraty danych

W okresie sprawozdawczym w Apatorze nie odnoto-
wano żadnych skarg z tytułu naruszenia prywatności 
klientów bądź utraty danych.
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ETYKAEC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników naj-
niższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej 
na danym rynku w głównych lokalizacjach organi-
zacji

INWESTORZY
Świadome kształtowanie relacji inwestorskich oraz 
przekazywanie otoczeniu rzetelnej informacji o działal-
ności grupy Apator jest prowadzone w spółce od 1996 
roku, czyli od momentu upublicznienia akcji Apator 
SA. Inwestor Relation realizujemy poprzez:
-  prowadzenie serwisu inwestorskiego na portalu in-

ternetowym (również w języku angielskim),
-  publikowanie raportów bieżących i okresowych,
-  organizowanie konferencji dla prasy, inwestorów oraz 

analityków,
-  bieżące spotkania z inwestorami i analitykami zarów-

no w siedzibie spółki jak również innych miastach 
(Warszawa, Poznań),

-  współpracę z agencją PR - P&L z siedzibą w War-
szawie,

-  przestrzegania zasad określonych w Dobrych Prak-
tykach Spółek Notowanych na GPW.

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.

PRACOWNICY
W biznesie najważniejsi są ludzie, stąd troska Apa-
tora o swoich pracowników. Na koniec 2012 roku w 
grupie Apator było zatrudnionych 1 992 osób, czyli 
z porównaniem z  rokiem ubiegłym nastąpił wzrost 
o 3,64% (70 osób). W spółce dominującej – Apator 
SA – z końcem 2012 roku było zatrudnionych 474 
pracowników. 

Relacja najniższego wynagrodzenia podstawowe-
go (zasadniczego) obowiązującego w Apator SA w 
roku 2012, tj. 1 554,00 zł brutto do minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę obowiązującego w 2012 roku, 
tj. 1500,00  zł brutto, wyniosła 103,6%.

Przychody ze sprzedaży grupy Apator za 2012 rok 
wynosiły 668.824 tys. zł, co w przeliczeniu na jed-
nego zatrudnionego wyniosło 336 tys. zł. W spółce 
Apator SA przychody te wynosiły 183.411 tys. zł, co 
dało 387 tys. zł przypadającą na jednego zatrudnio-
nego.

EC7 Procedury w zakresie zatrudniania pracow-
ników 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. 
Przy rekrutacji na stanowiska kierownicze dajemy 
pierwszeństwo rekrutacji wewnętrznej.

„Relacje z dostawcami stanowią szczególną po-
zycję w naszym łańcuchu dostaw. Budujemy je 
w oparciu o jasne zasady współpracy, solidar-
ność uczestników całego łańcucha dostaw, re-
spektowanie praw pracowniczych, ochronę śro-
dowiska i stosowanie dobrych praktyk”.

Hubert Openchowski
Specjalista ds. Logistyki Zaopatrzenia i Importu
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ETYKASPOŁECZEŃSTWO 
EC8 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadcze-
nie usług na rzecz społeczeństwa  poprzez dzia-
łania komercyjne, przekazywanie towarów oraz 
działania pro-bono. Wpływ tych działań na społe-
czeństwo

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 progra-
mów realizowanych przez społeczność 
lokalną. Firma stara się wspierać tych, którzy tej po-
mocy najbardziej potrzebują. 

Działalność filantropijna szerzej opisana została 
w dziale Apator a społeczeństwo. 

ZIDENTYFIKOWANIE I OPIS ZNACZNEGO 
POŚREDNIEGO WPŁYWU EKONOMICZNEGO 
WRAZ Z WYRÓŻNIENIEM SKALI I ZAKRESU 
ODDZIAŁYWANIA
EC9 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośrednie-
go wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem 
skali i zakresu oddziaływania

Pozytywny ekonomiczny wpływ na rynek i społecz-
ność: 
-  oszczędności dla użytkowników mediów – pro-

dukty grupy Apator wytwarzane przy wykorzysta-
niu najnowocześniejszych technologii zapewniają 
wysoką jakość produktu i  stwarzają możliwości 
w oszczędzaniu mediów,

-  zwiększenie szansy na osiągnięcie efektu przy-
spieszenia rozwoju gospodarczego na terenie 

całego kraju – kompleksowe usługi grupy Apator 
w zakresie opomiarowania mediów, kompleksowe 
podejście do rozwoju produktów grupy,

-  tworzenie popytu - w 2012 roku nakłady inwesty-
cyjne Apator SA wyniosły 21.852 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.

Apator zwraca również uwagę na kwestie związa-
ne z odpowiedzialnością społeczną. Weryfikacji 
zadeklarowanych do stosowania przez firmy syste-
mów i zasad służą prowadzone przez firmę  bieżą-
cą i okresową – 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  ekologicz-
nych wyklucza dostawcę z dalszej współpracy. 
W umowach zawieranych z dostawcami Apator SA 
kładzie nacisk na respektowanie zasad etycznych 
i ochrony środowiska, a w szczególności na respek-
towanie praw pracowniczych.

WSKAŹNIKI ZWIĄZANE Z  
ETYKĄ – OBECNOŚĆ NA RYNKU
EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników naj-
niższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej 
na danym rynku w głównych lokalizacjach organi-
zacji

Relacja najniższego wynagrodzenia podstawowe-
go (zasadniczego) obowiązującego w Apator SA w 

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.

DAWID  DOLATA
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ETYKAroku 2012, tj. 1 554,00 zł brutto do minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę obowiązującego w 2012 roku, 
tj. 1500,00  zł brutto, wyniosła 103,6%.

Relacja najniższego wynagrodzenia podstawowego 
(zasadniczego) obowiązującego w Apator Metrix SA 
w roku 2012, tj. 1 650,00 zł brutto do minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2012 
roku, tj. 1500,00  zł brutto, wyniosła 110%.

EC6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków 
przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców 
w głównych lokalizacjach organizacji. 

Spółka Apator  SA prowadzą 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. Wdrożone w spółkach pro-

cedury zakupów zapewniają bezstronny i całkowicie 
uzasadniony 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 swo-
ich możliwości zwraca również uwagę na kwestie 
związane z odpowiedzialnością społeczną. Wery-
fikacji zadeklarowanych do stosowania przez firmy 
systemów i  zasad służą prowadzone przez spółkę 
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  ekologicz-
nych wyklucza dostawcę z dalszej współpracy ze 
spółkamą Apator SA. W umowach zawieranych z 
dostawcami spółka kładzie nacisk na respektowanie 
zasad etycznych i ochrony środowiska, a w szcze-
gólności na respektowanie praw pracowniczych. 

UDZIAŁ WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH 
NA USŁUGI LOKALNYCH DOSTAWCÓW* 
W GŁÓWNYCH LOKALIZACJACH ORGANIZACJI

2010 ROKU 2011 ROKU 2012 ROKU

Apator SA 66% 69% 64%

*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 prefere zatrudnianie osób z regionu pod warunkiem, że spełniają one wymogi opisu stanowiska. 
Przy rekrutacji na stanowiska kierownicze firma preferuje rekrutację wewnętrzną. W 2012 roku w Apator SA 
żaden z pracowników wyższego kierownictwa nie został pozyskany z rynku lokalnego.



ŚRODOWISKO
Pasja, która rozkwita
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ŚRODOW
ISKO

2.1. POLITYKA ŚRODOWISKOWA
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 przyja-
znych dla środowiska wyrobów. Apator SA promuje 
działania ekologiczne wśród swoich pracowników 
oraz społeczeństwa. 

Celem firmy Apator SA jest dostarczanie bezpiecz-
nych i przyjaznych dla środowiska wyrobów, wy-
twarzanych w warunkach zapewniających bezpie-
czeństwo pracy. 

W trosce o stan środowiska naturalnego firma zo-
bowiązuje się do przestrzegania wymagań obowią-
zujących przepisów prawnych z zakresie występu-
jących w firmie aspektów środowiskowych, między 
innymi zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
atmosferycznego, ścieków i wytwarzanych odpa-
dów. 

Apator SA podejmuje działania zgodne z obowią-
zującymi przepisami prawa oraz postanowieniami 
zawartymi w opracowanym systemie zarządza-
nia środowiskowego według normy PN EN ISO 
14001:2005. 

NIE ODZIEDZICZYLIŚMY ZIEMI PO NASZYCH PRZODKACH. 
POŻYCZYLIŚMY JĄ TYLKO OD NASZYCH DZIECI.

L. BROWN
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ŚRODOW
ISKO

2.2. WPŁYW NA ŚRODOWISKO
2.2.1. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

2.2.1.1. ZUŻYCIE SUROWCÓW 
W firmie Apator opracowywane są rozwiązania kon-
strukcyjne wyrobów oparte na zastosowanych ma-
teriałach oraz procesach technologicznych przyja-
znych dla środowiska. 
Udział i rodzaj wykorzystanych materiałów jest po-
dobny do zastosowanych materiałów w  konstruk-
cjach firm konkurencyjnych.
Wśród najważniejszych surowców wykorzystywa-
nych w produkcji należy wymienić: 

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pier-
wotnych źródeł energii

Opracowywane w  Apator SA rozwiązania kon-
strukcyjne wyrobów prowadzą do oszczędności 
w zużyciu mediów, a co za tym idzie, ograniczają 
negatywny wpływ na środowisko oraz zmniejszają 
eksploatację naturalnych zasobów ziemi.

APATOR SA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

W 2012 roku zużycie energii elektrycznej w Apator SA 

było wyższe o 26  kWh w stosunku do 2011 roku i 
wyniosło 3 109 878 kWh, z czego:
- 977 177 kWh zużyto w okresie od stycznia 
do czerwca (zużycie w starym zakładzie w Toruniu)
- 2 132 701 kWh zużyto w okresie od kwiet-
nia do grudnia (zużycie w nowym zakładzie w Osta-
szewie)
Wyższe zużycie energii elektrycznej w 2012 roku 
spowodowane było wzrostem wartości sprzedaży o 
18% w stosunku do roku 2011 roku.

ZUŻYCIE OPAŁU

W 2012 roku w ciągu łącznej pracy 5  589 godzin 
wszystkich kotłów zużyto 302 246 m3 gazu ziem-
nego, o 24 685 m3 mniej niż w 2011 roku. Należy 
wspomnieć, że zużycie gazu było mierzone równo-
legle na starej lokalizacji firmy i na nowej. Ponadto 
gaz był również zużyty w kogeneratorach na pro-
dukcję zimna i energii elektrycznej. W 2012 roku 
wyprodukowano 7 794,44 GJ energii cieplnej (tylko 
przez kotłownię), co w porównaniu z 10 782,76 GJ w 
2011 r. daje oszczędność 27%.

EN29 Znaczący wpływ na środowisko wywie-
rany przez transport produktów i innych dóbr 
oraz materiałów, z których korzysta organiza-
cja oraz transport pracowników

ZUŻYCIE PALIWA W SILNIKACH POJAZDÓW

W 2012 roku zużyto 90,55  ton oleju napędowego, 
co w porównaniu do 2011 roku daje wzrost o 6,15 
tony. Z punktu widzenia opłat za korzystanie ze śro-
dowiska stosowanie tego paliwa jest korzystniejsze 
finansowo niż spalanie innych paliw (z  wyjątkiem 

NAZWA 2011 2012

Stal [t] 134,4 133,8

Miedź i stopy [t] 382,0 397,9

Tworzywa sztuczne [t] 547,2 540,0
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biodiesla – 4,06 zł/tonę). Stawka za zużycie 1 tony 
dla oleju napędowego wynosiła w 2012 roku 4,90 zł 
(dla porównania stawka dla benzyny wynosiła 6,05 
zł/tonę, gazu LPG 8,31 zł/tonę, gazu CNG 6,26 zł/
tonę). Łącznie za cały rok 2012 spółka odprowadziła 
opłatę z tego tytułu w wysokości 733,90 zł co w po-
równaniu z 2011rokiem – 674,51 zł – daje wzrost 
o blisko 60 zł.
Gaz propan-butan, stosowany do wózków widło-
wych, zużyto w ilości 5,5 ton co w porównaniu do 
2011 roku – 6,3 ton daje spadek o 0,8 tony. Sytu-
acja ta spowodowana jest przeprowadzką firmy do 
nowej lokalizacji i używaniem w tym czasie wózków 
akumulatorowych wynajętych od firmy zewnętrznej.
Benzyny bezołowiowej zużyto 225 kg, która była 
stosowana w kosiarkach i innym sprzęcie ogrodni-
czym.

EN16 Łączne bezpośrednie i pośrednie emi-
sje gazów cieplarnianych według wagi

2.2.1.3 Zarządzanie emisją do atmosfery
W firmie Apator nie są wykorzystywane, ani emito-
wane substancje niszczące warstwę ozonową, więc 
skoncentrowano działania na zmniejszeniu emisji do 
powietrza innych szkodliwych związków, takich jak 
gazy cieplarniane. 
Raz w roku dokonuje się pomiaru emisji ze źródeł 
energetycznych i ze źródeł technologicznych. Po-
miarów dokonano w październiku 2012 roku, żaden 
z pomiarów nie wykazał przekroczenia dopuszczal-
nych parametrów. 
Dodatkowo, w związku z raportowaniem zanie-
czyszczeń do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilanso-
wania i Zarządzania Emisjami) przeprowadzono 
badania emisji niemetanowych lotnych związków 
organicznych z instalacji na przetwórstwie tworzyw 

sztucznych, wydziale produkcji ograniczników: pie-
ce, suszarka, myjka, komora malarska i wydziale 
montażu aparatury pomiarowej: myjka płytek, ko-
mora lakiernicza. 
Spadek ilości zanieczyszczeń emitowanych do po-
wietrza w wyniku spalania paliw energetycznych 
jest spowodowany zmniejszoną ilością zużytego 
gazu. W przypadku zanieczyszczeń ze źródeł tech-
nologicznych odnotowano wzrost emisji, głównie 
węglowodorów alifatycznych i ketonów, który był 
spowodowany przez utworzenie instalacji, które 
„zorganizowały” emisję tych zanieczyszczeń. Insta-
lacja zorganizowana jest dużo efektywniejsza jeżeli 
chodzi o usuwanie zanieczyszczeń, niż do tej pory 
stosowane technologie emisji rozproszonej, której 
metodologia liczenia opierała się na szacowaniu 
wartości emisji opisanych np. w kartach charakte-
rystyki substancji niebezpiecznych. Większa emisja 
była również spowodowana dłuższym czasem pra-
cy urządzeń emitujących zanieczyszczenia (spowo-
dowany zwiększoną produkcją).

EN19 Emisje substancji niszczących warstwę 
ozonową według wagi 

Apator SA  nie wykorzystuje ani nie emituje substancji 
niszczących warstwę ozonową.
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2.2.1.4 Gospodarka wodno-ściekowa
W poszanowaniu środowiska naturalnego w Apa-
torze prowadzone jest zarządzanie zużyciem wody 
i ściekami.

ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM WODY

W 2012 roku w firmie zaplanowano zużycie na po-
ziomie 20 m3/osobę na rok. Cel został osiągnięty na 
poziomie 8,1 m3/osobę. Tak dobry rezultat spowo-
dowany był znacznym zmniejszeniem ilości wody 
zużytej w nowej lokalizacji firmy (w okresie od kwiet-
nia do grudnia), której zużycie wyniosło w 2012 roku 
3 838 m3 co w odniesieniu do poprzedniej lokalizacji 
zakładu, (11  164 m3), daje prawie trzykrotny spa-
dek ilości wody (pomimo wzrostu zatrudnienia o 28 
osób w 2012 r.).
Przyczyną tak niskiego zużycia wody jest zmniej-
szenie ilości wody na potrzeby higieniczno-sanitar-
ne uzyskane dzięki nowym instalacjom wodno-ka-
nalizacyjnym, które zużywają dużo mniej wody niż te 
ze starej lokalizacji zakładu. Kolejną przyczyną jest 
mniejsza konieczność przeprowadzania zabiegów 
konserwacyjnych urządzeń kanalizacyjnych (płuka-
nie instalacji).

EN8 Całkowity pobór wody według źródła

Apator SA
W 2012 roku w Apator SA zużyto 3 838 m3 wody tj. 
o 7 326 m3 mniej niż w 2011 roku. Spadek zużycia 
wody spowodowany był zmniejszeniem ilości wody 
na potrzeby:
- higieniczno-sanitarne uzyskane dzięki insta-
lacjom wodno-kanalizacyjnym używanym w  nowym 
zakładzie w Ostaszewie
- przeprowadzania zabiegów konserwacyj-
nych urządzeń kanalizacyjnych (płukanie instalacji)

EMISJE, ŚCIEKI, ODPADY

2.2.1.5  Zarządzanie odpadami
W trosce o środowisko w przedsiębiorstwie podejmo-
wane są działania zmniejszające wytwarzanie odpa-
dów, w 2012 roku nie odnotowano również żadnych 
istotnych wycieków.
W wyniku prowadzonej selekcji odpadów poziom od-
padów komunalnych spadł do 30,1 tony.

Odpady oleju odsprzedawane są do uprawnionych 
firm. W 2012 roku sprzedano odpad przepracowane-
go oleju w ilości 11,7 tony za 5,3 tys. zł.

EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków

W 2012 roku  w Apator SA nie odnotowano, z punktu 
widzenia wpływu na środowisko, żadnych istotnych 
wycieków.

Większa ilość odpadu ma swoje uzasadnienie w wy-
mianie oleju w maszynach – głównie we wtryskar-
kach, prasie hydraulicznej i prasach do cięcia, które 
były przewidziane w  harmonogramie wymiany oleju 
na rok 2012. 

ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

PARAMETR JEDNOSTKA STĘŻENIE ŚREDNIE 
NA 2011 ROK [MG/L]

STĘŻENIE ŚREDNIE 
NA 2012 ROK [MG/L]

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI 
WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ 
ZAWARTE W UMOWIE Z MZWIK 

W TORUNIU

ChZT mg O2/l 390,0 635 700,0

Fosfor ogólny mg P/l 7,9 10,6 15,0

Cynk mg Zn/l 0,345 <0,1 5,0

Odczyn ph 8,7 8,15 6,5-9,5

Miedź [mgCu/l] 0,04 0,48 1 

EMISJA ZWIĄZKÓW NOX I SOX I INNYCH 
ISTOTNYCH ZWIĄZKÓW EMITOWANYCH 
DO POWIETRZA WEDŁUG RODZAJU I WAGI

EMISJA 2011 ROK
[KG/ROK]

2012
[KG/ROK]

Formaldehyd 21,64 0,0
Styren 43,3 30,235
Etylobenzen 202,04 138,267
NO2 5,0 396,5
CO 15,56 111,3
Zn 0,188 0,305
Ni 0,116 0,1238
Węglowodory alifatyczne 76,71 629,762
Węglowodory aromatyczne 42,78 310,192
Toluen 6,91 15,74
Sn 0,06 9,53

EN20
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EN22  Całkowita waga odpadów według rodza-
ju i metody postępowania z nimi

Apator SA – 2012 r.
·      Ilość odpadów sumaryczna – 298,8 [t]
§     W tym odpady niebezpieczne – 11,2 [t]
§     W tym odpady bezpieczne – 256,6 [t]
§      W tym odpady opakowaniowe z kartonu – 22,5 [t]
§      W tym opakowania z tworzyw sztucznych – 8,5 [t]
·      Recykling – 244,4 [t]
·      Unieszkodliwianie – 54,4 [t]

2.2.1.6. Bioróżnorodność

EN11 Lokalizacja oraz powierzchnia posiada-
nych, dzierżawionych lub zarządzanych grun-
tów zlokalizowanych w obszarach chronionych 
lub obszarach o dużej wartości pod względem 
bioróżnorodności poza obszarami chronionymi 
bądź przylegających do takich obszarów

EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane

W 2012 roku teren firmy Apator SA nie graniczy bez-
pośrednio z żadnym terenem chronionym, bądź te-
renem o wysokiej wartości bioróżnorodności, dlatego 
też nie było konieczności podejmowania działań zwią-
zanych z siedliskami chronionymi bądź zrewitalizowa-
nymi. 

EN12 Opis istotnego wpływu działalności pro-
duktów i usług na bioróżnorodność obszarów 
chronionych i obszarów o dużej bioróżnorod-
ności poza obszarami chronionymi

EN14 Strategie, działania i plany zarządzania 
wpływem na bioróżnorodność

Właściwe użytkowanie produktów Apator SA nie po-
woduje znaczącego oddziaływania na środowisko z 
zakresie bioróżnorodności, nie stwierdzono również 
negatywnego wpływu działalności produkcyjnej na 
stopień bioróżnorodności w środowisku lądowym 
i słodkowodnym.

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  

Spółki Apator SA i Apator Metrix SA realizują obowią-
zek udostępniania informacji o produktach, zgodnie 
z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa oraz 
zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedura-
mi postępowania:
- ustawa o bateriach i akumulatorach – spół-
ka Apator SA zgodnie z ustawą, jako wprowadzająca 
baterie uczestniczy w systemie zbiórki zużytych baterii 
oraz we współpracy z organizacją odzysku organizuje 
kampanie edukacyjne, ponadto, w  instrukcjach eks-
ploatacji wyrobów zawierających baterie umieszcza 
informacje o rodzajach baterii i sposobie ich wymiany/
usuwaniu,
- dyrektywa Reach (Rozporządzenie WE NR 
1907/2006) - spółki Apator SA i Apator Metrix SA do 
produkcji swoich wyrobów stosują substancje i mie-
szaniny spełniające wymagania tej dyrektywy,
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- dyrektywa RoHS (Rozporządzenie WE 
2011/65) - spółki Apator SA i Apator Metrix SA  do 
produkcji swoich wyrobów stosują tylko te materiały 
i produkty, które zgodnie z dyrektywą nie zawierają 
substancji negatywnie oddziałujących na środowisko,
- ustawa o systemie oceny zgodności – spół-
ki Apator SA i Apator Metrix SA spełniają wymagania 
ustawy w zakresie oceny zgodności poszczególnych 
wyrobów, 
- ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produk-
tów - spółki Apator SA i Apator Metrix SA dostarczają 
konsumentowi informacji umożliwiających ocenę za-
grożeń związanych z produktem w czasie zwykłego 
bądź możliwego do przewidzenia okresu jego używa-
nia, jeżeli takie zagrożenia nie są, przy braku odpo-
wiedniego ostrzeżenia, natychmiast zauważalne, jak 
również możliwości przeciwdziałania tym zagroże-
niom,
- ustawa o swobodzie działalności gospodar-
czej - spółki Apator SA i Apator Metrix SA zamieszcza-
ją na towarach swoją nazwę i adres, nazwę towaru, 
inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów,
rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie za-
sadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych 
– spółki Apator SA i Apator Metrix SA spełniają wyma-
gania rozporządzenia w zakresie sposobu oznakowa-
nia przyrządów pomiarowych.

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

EN26 Inicjatywy mające na celu minimalizowa-
nie wpływu produktów i usług na środowisko 
oraz zakres wpływu tych inicjatyw

W firmie prowadzone są również inicjatywy mają-
ce na celu minimalizowanie wpływu produktów 
i usług na środowisko. Kilka razy w roku Apator SA 
organizuje nieodpłatne zbiórki zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego przy współpracy z firmą 
Kompania Recyclingowa i innych podmiotów. W 2012 
roku w związku z przeprowadzką zakładu do nowej 
lokalizacji dokonano przeglądu urządzeń do złomo-
wania w wyniku, którego zebrano ponad 23,3 tony 
tych odpadów, które zostały sprzedane za blisko 58 
tys. zł.

EN27 Procent odzyskanych materiałów ze 
sprzedawanych produktów i ich opakowań we-
dług kategorii materiału

W trosce o środowisko w przedsiębiorstwie dbamy 
o recykling opakowań. Firma Apator SA była zobo-
wiązana do uzyskania w 2012 roku poziomu recyklingu 
w wysokości:
- 56% dla odpadów opakowaniowych z tektury,
-  20% dla odpadów opakowaniowych z tworzyw 

sztucznych.

Obowiązek uzyskania odpowiedniego poziomu re-
cyklingu został, na podstawie umowy, przejęty przez 
Organizację Odzysku Eurobac SA. Zwalnia to Spółkę 
z  uiszczenia opłaty produktowej w  kwocie prawie 46 
tys. zł (za wprowadzanie na rynek krajowy wyrobów 

„Apator w dalszym ciągu kontynuuje program 
selektywnej gospodarki odpadami. Po raz ko-
lejny zmniejszono ilość odpadów komunalnych 
a zwiększono ilość odpadów przekazywanych 
do recyklingu. Redukcja ilości zanieczyszczeń 
z procesów energetycznych jak i technologicz-
nych to konsekwencja inwestycji w nowocze-
sne, prośrodowiskowe rozwiązania techniczne, 
które ponadto, przyczyniają się do jeszcze bar-
dziej efektywnej produkcji wyrobów”.

Bartosz Mińkowski,
Specjalista ds. Systemu Zarządzania
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w opakowaniach z tektury i tworzywa). Opłata na rzecz 
firmy Eurobac za realizację obowiązku odzysku i recy-
klingu wyniosła w 2012 roku 422 zł i była to opłata za 
zebranie brakującej ilości odpadów, aby uzyskać wy-
magany poziom recyklingu. 

W 2012 roku częstotliwość odbiorów odpadów opako-
waniowych przez Eurobac SA znacząco zmalała ponie-
waż od września odpady są umieszczane w prasokon-
tenerze, z którego odpady są odbierane raz na półtora 
miesiąca. Pozwoliło to również zmniejszyć koszty trans-
port odpadów (1,6 tys. zł/rok) a tym samym emisję za-
nieczyszczeń do powietrza ze spalania paliwa.

Odpady opakowaniowe zebrane przez Apator SA po-
nad ilość wymaganą przez przepisy prawa są sprzeda-
wane do Organizacji. W 2012 roku sprzedano odpady 
opakowaniowe z tworzywa sztucznego w ilości   bli-
sko 7 ton za kwotę 2,8 tys. zł (w 2011 r. –  za kwotę 
1,4 tys. zł.). 
W 2012 roku w Apator SA zaplanowano osiągnięcie 
recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tek-
tury na poziomie 60%, a osiągnięto na poziomie 33,2%. 
Spowodowane to było przekazaniem niewielkiej ilości 
odpadów opakowaniowych z kartonu – 22,5 tony w 
stosunku do dużego rozchodu opakowań – 67,8 ton 
opakowań z kartonu.

Apator SA – poziom recyklingu 2012 r. 
· Produkty - 0%
· Opakowania z tworzyw sztucznych – 193%
· Opakowania z tektury i papieru – 33,2%
· Materiały odebrał: Eurobac Organizacja Od-
zysku S.A.

2.3. EDUKACJA EKOLOGICZNA
SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
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. 

PROGRAM SEGREGACJI ODPADÓW 
W celu zmniejszenia ilości odpadów w  firmie funk-
cjonuje system segregacji odpadów – w halach pro-
dukcyjnych dokonuje się segregacji odpadów popro-
dukcyjnych, tektury, tworzyw sztucznych, natomiast 
w  części administracyjno-biurowej znajdują się po-
jemniki na makulaturę.

OSZCZĘDZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
Na terenie firmy umieszczone są specjalne oznacze-
nia zachęcające do oszczędzania energii elektrycz-
nej,  co przyczynia się do zwiększania świadomości 
pracowników w  zakresie odpowiedzialności za  ota-
czające środowisko

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU I BATERII 
Kilka razy w roku w przedsiębiorstwie organizowane 
są nieodpłatne zbiórki zużytego sprzętu elektryczne-
go i  elektronicznego, a na terenie firmy znajdują się 
pojemniki na zużyte baterie.

LOKALNE INICJATYWY 
Apator aktywnie współpracuje z  Regionalną Agen-
cją Poszanowania Energii w  Toruniu, m.in. poprzez 

realizowanie projektu „Racjonalne zarządzanie ener-
gią”, który ma na celu poszerzanie wiedzy z zakresu 
oszczędności energii elektrycznej i dążenie do zrów-
noważonego rozwoju.

PROEKOLOGICZNE 
ROZWIĄZANIA W OFERCIE
Portal Liczniki przedpłatowe 
W 2011 r. firma Apator uruchomiła stronę liczni-
kiprzedplatowe.pl – portal edukacyjny promujący 
proekologiczne idee. Strona jest kompendium wie-
dzy o nowoczesnych licznikach przedpłatowych typu 
LEW, których zastosowanie wpływa na racjonalne zu-
życie energią elektryczną. 

MoniTorus
MoniTorus to  profesjonalne, nowoczesne narzędzie 
do zarządzania energią dla osób, które chcą oszczę-
dzać i  na bieżąco analizować koszty poniesione 
na zużycie mediów użytkowych.
MoniTorus to przede wszystkim świadome zarządza-
nie i skuteczna optymalizacja przynosząca wymierne 
korzyści finansowe i  pozafinansowe - zmniejszona 
ilość zużytej energii oznacza mniejszą eksploatację 
naturalnych zasobów Ziemi i  czystsze środowisko 
naturalne. Więcej informacji na  stronie internetowej: 
www.monitorus.pl
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ŚRODOW
ISKO

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE  
– WYDATKI OGÓŁEM NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

EN30 Całkowite wydatki poniesione na ochronę środowiska i inwestycje według rodzaju

Krokiem milowym firmy w rozwoju nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych było za-
projektowanie nowego zakładu w PSSE w Ostaszewie, do którego firma przeniosła działalność w kwietniu 
2012 roku.

W nowoczesnym budynku zastosowano takie rozwiązania jak:
-  najnowszej generacji układy ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń biurowych i częściowo produkcyj-

nych,
-  agregaty grzewczo chłodnicze GHP zasilane gazem ziemnym oprócz ciepła i chłodu produkują również 

energię elektryczną wykorzystywaną na własne potrzeby zakładu,
-  układy rekuperacji ciepła,
- recykling i odzysk odpadów,
-  odzysk wody deszczowej wykorzystywanej do pielęgnacji terenów zielonych,
-  żaluzje zewnętrzne sterowane automatycznie stacją pogodową powiązane z energooszczędnym oświetle-

niem pomieszczeń biurowych oraz pozostałych przestrzeni,
-  ograniczenie ilości pojazdów roboczych zasilanych paliwami nieodnawialnymi.

CAŁKOWITE WYDATKI PONIESIONE NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA I INWESTYCJE WEDŁUG RODZAJU

RODZAJ ASPEKTU WYDATKI (ZŁ) – 2011 WYDATKI (ZŁ) – 2012

Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych 28 450,63 15 962,45

Zagospodarowania odpadów opakowaniowych 472,00 422,00

Opłaty za korzystanie ze środowiska 1 824,00 1 080,00

Analizy fizyczno – chemiczne 34 840,00 46 771,00

Odpady komunalne 20 436,37 20 198,70

Woda i odprowadzenie ścieków 109 097,19 122 376,44

Razem 195 120,19 206 810,59

EN30



PRACA
Pasja, która motywuje



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
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PRACA3.1 INFORMACJE OGÓLNE
W 2012 roku grupa kapitałowa Apator zatrudniała 
1992 osoby, zaś spółka Apator SA 474 osoby. Wszy-
scy pracownicy stanowią cenny kapitał, od którego 
w wysokim stopniu zależy sukces firmy. Dlatego re-
lacje z pracownikami to w Apatorze ważny aspekt 
społecznej odpowiedzialności biznesu. W firmie 
realizowane są następujące działania: zapewnienie 
pracownikom dostępu do informacji, zbieranie opi-
nii pracowników w sprawach ważnych dla rozwo-
ju firmy, wprowadzenie kodeksu etycznego, prawo 
do 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  cha-
rakterze socjalnym. 

Prospołeczna polityka kadrowa spółki, bez wątpie-
nia 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 zasada-
mi etycznymi. Pięć zasad, którymi się kierujemy to:
 
• wolność,
• wydajność,
• wzajemność,
• jakość,
• odpowiedzialność.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW – ZATRUDNIENIE I GODNA PRACA

ROK 2011 – 446 OSÓB  ROK 2012 – 474 OSOBY
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Toruń 429 2 372 74 453 3 356 100

Świdnica 5 5 5

Kraków 1 1 1

Zielona Góra 5 5 5

Wrocław 4 7 5 2

Razem 444 2 372 74 471 3 372 102

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW WEDŁUG TYPU ZATRUDNIENIA, 
RODZAJU UMOWY O PRACĘ I REGIONU

LA1
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PRACA

ROK 2011  ROK 2012
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Zarząd 3 0,68% 0 0,00% 3 0,63% 0 0,00%

Kadra wyższego 
szczebla

18 4,09% 7 1,59% 19 4,01% 7 1,48%

Kadra niższego 
szczebla

8 1,82% 1 0,23% 9 1,90% 1 0,21%

Razem 29 6,53% 8 1,79% 31 6,54% 8 1,69%

Rada Nadzorcza 5 1,12% 1 0,22% 5 1,05% 1 0,21%

SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI W PODZIALE 
NA KATEGORIE WEDŁUG PŁCI

APATOR SA SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI W 
PODZIALE NA KATEGORIE WEDŁUG WIEKU

ROK 2011  ROK 2012
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Zarząd 0 0% 2 0,45% 1 0,23% 0 0,00% 2 0,42% 1 0,21%

Kadra wyższego 
szczebla

0 0% 10 2,27% 15 3,41% 0 0,00% 11 2,32% 15 3,16%

Kadra niższego 
szczebla

2 0,45% 6 1,36% 1 0,23% 2 0,42% 8 1,69% 0 0,00%

Razem 2 0,45% 18 4,09% 17 3,14% 2 0,42% 21 4,43% 16 3,38%

Rada Nadzorcza 0 0,00% 1 0,22% 5 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,27%

LA13
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Wskaźnik rotacji pracowników Apator SA  (łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy w 2012 roku 
w odniesieniu do łącznej liczby pracowników na koniec w 2012 roku) wyniósł 7,16 %.

ROK 2011  ROK 2012
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Toruń 4 2 3 5 14 11 3 8 9 4 9

Kraków

Świdnica 1

Wrocław 1 1

Zielona Góra 1

Razem 4 2 3 5 17 11 3 0 8 10 4 9

0,90% 0,45% 0,67% 1,12% 3,81% 2,3% 0,63% 0,0% 1,69% 2,1% 0,84% 1,90%

LA2 Łączna liczba odejść i wskaźnik rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region
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LA4 Odsetek pracowników, których obejmuje 
układ zbiorowy pracy

Układem zbiorowym pracy objętych jest 99,36 % 
pracowników Apator SA (nie są objęci członkowie 
zarządu).

LA5 Minimalne wyprzedzenie z jakim informuje się 
o istotnych zmianach w działalności, z uwzględnie-
niem czy są one określone w układzie zbiorowym 
pracy

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Apator 
SA brak jest wytycznych dotyczących okresu w ja-
kim należy informować pracowników przed wpro-
wadzeniem zmian. Jednak Zarząd spółki informuje 
pracowników z wyprzedzeniem o wprowadzanych 
zmianach. 

HR4 Łączna liczba przypadków dyskryminacji 
i podjęte działania w tej kwestii

W firmie Apator prowadzone są działania mające na 
celu respektowanie praw człowieka. W  2012 roku 
nie wystąpiły przypadki dyskryminacji ze względu 
na kolor skóry, rasę, płeć, religię, poglądy politycz-
ne, pochodzenie społeczne lub narodowe. 

HR6 Działania zidentyfikowane jako niosące ze 
sobą istotne ryzyko wykorzystania pracy dzieci 
oraz środki podjęte w celu eliminacji takich przy-
padków

HR7 Działania zidentyfikowane jako niosące ze 
sobą istotne ryzyko wystąpienia pracy przymuso-
wej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu 
eliminacji takich przypadków

Nie wystąpiły również incydenty pracy obowiązko-
wej i wymuszonej ani działania, które uznawane są 
jako stanowiące znaczne ryzyko zaistnienia przy-
padków pracy dzieci i młodocianych pracowników 
narażonych na prace niebezpieczne dla życia i zdro-
wia. 

HR5 Działalność zidentyfikowana jako mogąca 
stanowić ryzyko naruszenia prawa swobody zrze-
szania się i negocjacji zbiorowych oraz działania 
podjęte w celu wspierania możliwości wykonania 
tych praw

W firmie nie stwierdzono także działań, w których 
prawa do zrzeszania się i rokowań mogły być za-
grożone.

„Najcenniejszy kapitał ludzki - to nie tylko slo-
gan. Nasi pracownicy to nasi klienci wewnętrz-
ni, obsługiwani w przyjazny i życzliwy sposób. 
Żadna prośba nie zostaje pominięta, ani ta 
służbowa, ani prywatna. Prowadzimy stały dia-
log z przedstawicielami załogi w zakresie wa-
runków pracy i płacy.  Przyjmujemy uwagi od 
pracowników poprzez skrzynkę „Uwagi i pyta-
nia do Zarządu”. Udzielamy dofinansowania z 
zakładowego  funduszu świadczeń socjalnych 
do różnych form wypoczynku, aktywności fi-
zycznej i kulturalnej, udzielamy pożyczek i za-
pomóg, a z okazji świąt pracownicy otrzymują 
bony towarowe. Staramy się, aby wzrost war-
tości firmy przekładał się na poprawę jakości 
życia naszych pracowników”.

Małgorzata Kubińska
Specjalista ds. personalnych
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PRACA3.2 ROZWÓJ I EDUKACJA 
PRACOWNIKÓW

3.2.1 SYSTEM WYNAGRADZANIA
System wynagradzania umożliwia rozwój pracow-
ników na poszczególnych stanowiskach pracy, 
sprzyja dążeniom pracowników do podnoszenia 
kompetencji, umożliwia pracownikom otrzymywanie 
informacji zwrotnej o efektach pracy oraz o ich moc-
nych i słabych stronach.

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze 
na podstawie taryfikatora płacowego, który aktuali-
zowany jest na podstawie raportów płacowych. 
W 2012 roku fundusz wynagrodzeń Apator SA wy-
niósł 27.128 tys. zł, natomiast planowany poziom 
wynagrodzeń w 2013 roku wynosi 29.979 tys. zł. 
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Kadra 
wyższego szczebla 
(w tym zarząd)

23 7 144,3 23 7 157,6

Kadra niższego 
szczebla

10 1 96,0 9 1 95,3

Administracja 83 30 126,3 111 41 129,3

Produkcja 203 89 111,3 187 95 114,5

Razem 319 127 129,3 330 144 140,5

SKALA PODSTAWOWEGO WYNAGRODZENIA MĘŻCZYZN W STOSUNKU 
DO WYNAGRODZENIA KOBIET WEDŁUG KATEGORII ZATRUDNIENIALA14
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3.2.2  MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
• System premiowy – wysokość premii uzależ-

niona od wyników firmy i indywidualnych wyni-
ków pracownika

• Pozapłacowe:
 – Program Pomysłów Pracowniczych nagra-
dzający najbardziej pomysłowych pracowników 
produkcyjnych
 – nagrody „Najlepszy z Dobrych” i „Po Prostu 
Dobry” dla pracowników najlepszych, najbar-
dziej pomysłowych i zaangażowanych w pracę 
pracowników,
 – Dofinansowanie kosztów wynajmu mieszkania,
 – Dofinansowanie kosztów dojazdów,
 – Dofinansowanie wypoczynku pracowników 
i ich rodzin z ZFŚS,
vdofinansowanie rekreacji z ZFŚS,
 – Organizowanie spotkań integracyjnych (pikni-
ków pracowniczych),
 – Świąteczne karty podarunkowe dla pracow-
ników i ich dzieci z ZFŚS,
 – Udzielanie pożyczek z ZFŚS.

3.2.3 SZKOLENIA  
I EDUKACJA PRACOWNIKÓW 

LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku 
przypadających na pracownika według struktury 
zatrudnienia

Apator SA nie prowadzi ewidencji godzin szkolenio-
wych przypadających na pracownika.

Apator SA stwarza pracownikom warunki do ciągłe-
go podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez 
dofinansowanie nauki na studiach wyższych, pody-
plomowych i nauki języka angielskiego oraz syste-
matycznie organizowane szkolenia tematyczne.
Apator SA stwarza pracownikom warunki do ciągłe-
go podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez 
dofinansowanie nauki na studiach wyższych, po-
dyplomowych i nauki języka angielskiego oraz sys-
tematycznie organizowane szkolenia tematyczne. 
W 2012 roku spółka Apator SA wydała na szkolenia 
kwotę 285 tys. zł, natomiast w 2013 roku planowane 
jest wydatkowanie kwoty 300 tys. zł.

Do przeprowadzenia szkoleń wybierane są tylko te 
ośrodki, które proponują najwyższy poziom dydak-
tyczny i zapewniają szeroką prezentację potrzebnej 
problematyki oraz zapewniają możliwość praktycz-
nego wykorzystania zdobytej wiedzy. 

Apator SA organizuje szkolenia wewnętrzne, które 
prowadzone są przez specjalistów firmy. Na szko-
leniach tych omawiana jest problematyka systemu 
jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pra-
cy. Szkolenia wewnętrzne bez wątpienia przyczynia-
ją się do kształtowania świadomości pracowników 
i umacniania ich związków z firmą. 

ŁĄCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W APATOR SA  ROK 2011  ROK 2012

 446 474

Liczba pracowników działów handlowych podlegających regularnej ocenie jakości pracy 41 33

Liczba pracowników bezpośrednio produkcyjnych podlegających regularnej ocenie jakości pracy 225 253

Łączna liczba pracowników działów handlowych i pracowników bezpośrednio produkcyjnych 
podlegających regularnej ocenie jakości pracy

266 286

Odsetek osób 59,64% 60,34%

ODSETEK PRACOWNIKÓW PODLEGAJĄCYCH REGULARNYM 
OCENOM JAKOŚCI PRACY I PRZEGLĄDOM ROZWOJU KARIERY ZAWODOWEJLA12
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PRACA3.3  ATRAKCYJNE MIEJSCE PRACY
3.3.1 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

W Apatorze wszyscy pracownicy mają zapewniony 
dostęp do informacji na temat firmy poprzez:

• magazyn wewnętrzny – „Flesz Apatora”.  
W magazynie przedstawiane są aktualne tematy 
związane z firmą i pracownikami,

   • radiowęzeł
Komunikaty emitowane w radiowęźle sprawiają, że 
wszyscy pracownicy na bieżąco są informowani 
o zmianach i ważnych wydarzeniach w firmie,

• spotkania zarządu z pracownikami
Podczas cyklicznych spotkań zarząd prezentuje 
pracownikom wyniki firmy oraz plany na przyszłość 
i perspektywy rozwoju,

• newsletter 
Wszystkie najbardziej aktualne tematy związane 
z życiem firmy wysyłane są również za pomocą 
newslettera.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW   
–  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LA9 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uwzględnione w formalnych porozumieniach za-
wartych ze związkami zawodowymi

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uregulowa-
ne są w wewnętrznych procedurach spółki: Bez-

piecznej 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 pro-
cedurach zapewnia ochronę praw pracowników 
spółki w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

W formalnych komisjach ds.  bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy reprezentowanych jest do 25% łącznej 
liczby pracowników Apator SA.

Zgodnie z przepisami prawa pracy w spółce Apa-
tor SA powołana została Komisja bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Komisja bhp). W jej skład wchodzą:
-  przedstawiciele związków zawodowych działają-

cych w Apator SA,
- przewodniczący służby bhp,
- Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy,
-  lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną 

nad pracownikami.

LA6 Odsetek całkowitej liczby zatrudnionych, re-
prezentowanych w formalnych komisjach ds. bez-
pieczeństwa i higieny pracy, w których skład wcho-
dzi kierownictwo i pracownicy, które doradzają 
w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz monitorują takie programy.

W 2012 roku w formalnych komisjach ds.  bezpie-
czeństwa i higieny pracy reprezentowanych było  
45% łącznej liczby pracowników Apator SA.



APATOR RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 68

PRACALA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni 
straconych z tego powodu i nieobecności w pracy 
oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z 
pracą według regionów

W Apatorze prowadzone są działania mające na 
celu zmniejszenie wypadków i zagrożeń, elimina-
cję zagrożeń wypadkowych i narażenia na czynniki 
szkodliwe, W 2012 roku w firmie Apator SA nie wy-
stąpiły żadne wypadki śmiertelne, choroby zawodo-
we ani inne.

3.3.2.2 Komfortowe miejsce pracy 
Apator nieustannie dba o podwyższanie komfortu 
pracy. Jednym z działań zwiększających standard 
pracy było przeniesienie w maju 2012 roku działal-
ności do Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej w Ostaszewie. W nowym zakładzie w funkcjo-
nalnie zaaranżowanych biurach oraz nowoczesnych 
halach produkcyjnych pracuje dziś ok. 480 pracow-
ników.

3.3.3 PASJE PRACOWNIKÓW
Apator stawia na energicznych, zdolnych i kreatyw-
nych ludzi, a pracownicy stanowią dla firmy najcen-
niejszy kapitał. Wierzymy, że pasja w życiu przekłada 
się na entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Dlatego 
dbamy nie tylko o to, by zapewniać pracownikom 
warunki do efektywnej pracy, ale wspieramy rów-
nież ich zainteresowania i pasje.

3.3.4 WYDARZENIA DLA PRACOWNIKÓW
• Spotkania integracyjne i pikniki rodzinne
• Turniej piłkarski  
W 2012 roku już po raz drugi dla pracowników firmy 
zorganizowano zawody piłkarskie, w których z peł-
nym zaangażowaniem wzięli udział miłośnicy futbolu 
z działów administracyjnych i produkcyjnych.  Spo-
śród uczestników wyłoniono zwycięską drużynę, 
która otrzymała nagrody oraz Puchar Prezesa Apa-
tora, z którym z żalem pożegnali się ubiegłoroczni 
liderzy. Treningi do następnego turnieju już trwają.
• spotkania wigilijne
W naszej firmie od zawsze cenimy międzyludzkie 
relacje i wiemy, że spotkania integracyjne są tylko 
dowodem na to, że pracownicy Apatora to zgrana 
społeczność. 
Przed Świętami Bożego Narodzenia organizowane 
są spotkania wigilijne, by pracownicy w pełni mogli 
poczuć magiczny świąteczny nastrój.
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LA3 Świadczenia dodatkowe gwarantowane peł-
noetatowym pracownikom, które nie są zapewnia-
ne pracownikom czasowym i pracującym w niepeł-
nym wymiarze godzin, według głównych jednostek 
organizacyjnych

Firma Apator SA zapewnia możliwość korzystania z 
pakietu tych samych świadczeń socjalnych wszyst-
kim pracownikom. Firma zgodnie z Kodeksem Pra-
cy gwarantuje urlop wychowawczy przysługujący 
matce lub ojcu, a także z własnej inicjatywy zapew-
nia pomoc socjalną w postaci pożyczek oraz dofi-
nansowania wypoczynku pracowników, emerytów 
i dzieci.

Apator dbając o swoich pracowników, oferuje: 
• wczasy pracownicze w Ośrodku Wypoczynko-

wym w Rowach,
• dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich 

rodzin – „wczasy pod gruszą”,
• finansowanie imprez dla dzieci pracowników
• świąteczne karty podarunkowe,
• dofinansowanie rekreacji,
• dofinansowanie kosztów wynajmu mieszkania,
• dofinansowanie kosztów dojazdów,
• udzielanie pożyczek i zapomóg finansowych.
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PRACA3.4 DBAŁOŚĆ O PRZYSZŁĄ KADRĘ
STYPENDIA
Od lat wypłacamy stypendia fundowane na okre-
ślonych warunkach na okres nauki.  Beneficjentami 
naszych stypendiów są studenci zaczynający stu-
dia magisterskie na interesujących nas kierunkach 
studiów magisterskich. Szczególne znaczenie mają 
dla nas laureaci finansowanych przez nas olimpiad 
(np. Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euro-
elektra”). Fundujemy również nagrody za najlepsze 
prace dyplomowe i doktorskie oraz stypendia dla 
naukowców prowadzących badania. Wybrane oso-
by zatrudniamy na umowę o pracę.

STAŻE I PRAKTYKI
Dla uczniów szkół zasadniczych i średnich oraz stu-
dentów (głównie uczelni technicznych) w  firmie or-
ganizowane są staże oraz praktyki.

„GRASZ O STAŻ”
Od trzech lat bierzemy udział w konkursie „Grasz o 
staż”, w ramach którego przyjmujemy na praktyki 
laureatów konkursu, a tym którzy się sprawdzą pro-
ponujemy zatrudnienie na umowę o pracę.

AIESEC
Współpracujemy z organizacją AIESEC. W ramach 
współpracy przyjmujemy na praktykę zagranicz-
nych studentów, którzy często po zdobyciu u nas 
doświadczenia stają się naszymi przedstawicielami 
handlowymi w swoich rodzimych krajach.

SPECJALNE KIERUNKI STUDIÓW
W ramach pozyskania wykwalifikowanych kadr fi-
nansujemy organizowane przez nas kierunki stu-
diów, po których zatrudniamy pracowników.

„Rozpoczęłam pracę w Apatorze, gdy było to 
jeszcze przedsiębiorstwo państwowe. Od tego 
czasu rynek pracy w naszym kraju znacznie się 
zmieniał i to niekoniecznie z korzyścią dla pra-
cowników. 
Także Apator wraz ze zmieniającymi się warun-
kami rynkowymi ulegał przemianom. Jednak 
jeden obszar pozostał niezmienny a mianowicie 
wrażliwość społeczna. Dotyczy ona zarówno 
podejścia do pracowników jak i do otoczenia. 
Apator jako odpowiedzialny pracodawca stwo-
rzył dla nas - pracowników  bezpieczne miej-
sce pracy, dba o ciągły nasz rozwój poprzez 
umożliwienie nam podwyższania kwalifikacji a 
także przyczynia się do kształtowania właści-
wych stosunków pomiędzy  kadrą zarządzającą 
a pracownikami organizując wspólne imprezy 
integracyjne.  Stabilność zatrudnienia i dobra 
atmosfera w pracy umacnia nasze poczucie 
bezpieczeństwa w niepewnych dziś czasach a 
to powoduje, że czujemy się wyróżnieni mogąc 
przyczyniać się  w rozwoju Spółki”.
 
Violetta Prądzyńska 
Specjalista ds. Finansowych



SPOŁECZEŃSTWO
Z pasją dla ludzi



ISTOTNE DLA WSPÓLNEGO DOBRA JEST WSPIERANIE JEDNOSTEK: 
PONIEWAŻ TYLKO JEDNOSTKA MOŻE WYTWORZYĆ 

NOWE IDEE, KTÓRE NIEZBĘDNE SĄ SPOŁECZEŃSTWU 
DO JEGO CIĄGŁEGO ROZWOJU.

ALBERT EINSTEIN



APATOR RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 73

SPOŁECZEŃSTW
O

Społecznie odpowiedzialny biznes to taki, który w swojej działalności nie jest 
nastawiony tylko na zysk, lecz także bierze pod uwagę racje i potrzeby intere-
sariuszy w kontekście etyki, filantropii i środowiska. Bycie odpowiedzialnym 
nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale 
dobrowolne zaangażowanie, szacunek dla pasji i wiarę w ludzi. Jest to swego 
rodzaju inwestycja, która zwraca się w dwójnasób. W dzisiejszym świecie peł-
nym biegu i ciągłych dążeń niezwykle ważne jest, by nie zapominać o drugim 
człowieku. Apator SA od lat podejmuje szereg działań związanych ze wspar-
ciem  otoczenia społecznego. Angażuje się w działania charytatywne, wspiera 
edukację, promuje kulturę i kibicuje sportowcom.

„Z Apatorem współpracujemy już trzeci rok. Za-
częliśmy od realizacji naszego spektaklu Instytut 
B61 – Czas Retencji w halach produkcyjnych w 
byłej siedzibie spółki w Toruniu. Dwa lata później 
przy wsparciu Apatora przemierzaliśmy już arty-
stycznym pociągiem Europę w ramach projektu 
Cosmic Underground. Od trzech lat prowadzimy 
wspólnie w Toruniu i w Poznaniu PASJOPOLIS, 
program stypendialny dla zdolnych uczniów. 
Dzięki współpracy z Apatorem stypendia PA-
SJOPOLIS wsparły rozwój pasji 20. osób. Mam 
nadzieję, że uda nam się wspomóc jeszcze wielu 
młodych pasjonatów i niepokornych geniuszy”.

Jan Świerkowski 
Prezes Fundacji PLATON

WSPIERANIE 
MŁODYCH TALENTÓW

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, wprowa-
dzenia i zakończenia działalności

Apator SA jest zaangażowany w życie społeczności 
lokalnej. Wskaźnik opisany  jest  poniżej w następu-
jących płaszczyznach wsparcia społecznego:
- działalność charytatywna, 
- wsparcie edukacji, 
- promocja kultury, 
- wsparcie sportu. 

Apator SA preferuje działania/imprezy/inicjatywy cy-
kliczne, które dają możliwość budowania trwałych 
relacji ze społeczeństwem.

WSKAŹNIK WPŁYWU NA SPOŁECZEŃ-
STWO - WSPIERANIE EDUKACJI

PROGRAM 
STYPENDIALNY PASJOPOLIS
Młodzi, uzdolnieni ludzie w Polsce borykają się 
często z wieloma barierami (także finansowymi), 
które uniemożliwiają im rozwijanie swoich zainte-
resowań, zdolności. Dlatego nasze działania spon-
sorskie nakierowaliśmy na wspieranie młodych 
talentów reprezentujących różne dziedziny nauki 
i sztuki. To konsekwencja dotychczasowej działal-
ności sponsorskiej Apatora, który od lat wspierał 
akcje edukacyjne oraz inicjatywy promujące zdolną 
młodzież (patrz: Wspieranie edukacji).
Apator SA jest pomysłodawcą i współorganizato-
rem (wraz z Fundacją Platon im. Kuby Rumińskie-
go) Programu stypendialnego – Pasjopolis, które-
go ideą jest wspieranie młodych i  uzdolnionych, 
reprezentujących różne dziedziny nauki i  sztuki. 
O stypendia mogą ubiegać się wszyscy uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych (w tym: liceów ogól-
nokształcących i  profilowanych, techników, szkół 
artystycznych i  zawodowych), którzy mają nie-
zwykłe hobby, rozwijają ciekawe zainteresowania, 
mogą się wykazać nieprzeciętnymi sukcesami.  
I edycja programu (2011/2012) objęła zasięgiem 
Toruń, w  ramach II edycji (2012/2013) pasjonatów 
szukaliśmy w Toruniu i Poznaniu, łącznie pomogli-
śmy już dwudziestu „Pasjopolijczykom”. 
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Dariusz Lasecki – pasjonat fizyki, zamierzający roz-
wijać swoją pasję na prestiżowej uczelni w Stanach 
Zjednoczonych.

Tymon Cichocki – pasjonat sztuki cyr-
kowej, prowadzący w Chełmnie grupę 
cyrkową. Reprezentant kraju podczas 
Magic Circus Show Euro

Ewa Leszczyńska – pasjo-
natka muzyki, uczestniczka 
licznych koncertów oraz 
projektów kameralnych. Ak-
tualnie pracuje nad płytą.

Jakub Skrzeczkowski – pasjonat che-
mii organicznej, kierownik szkolnej 
Grupy Aldehydowej, przeprowadzają-
cej projekty z zakresu chemii. Realizo-
wał projekty badawcze w PAN.

Natalia Kozanecka - pasjonatka tańca – począwszy od baletu po taniec 
współczesny oraz jazz. Jej drugą pasją jest film – na swoim koncie ma już 
sporo samodzielnie nakręconych oraz zmontowanych produkcji.

Stanisław Kukorowski – pasjonat muzyki oraz filmu, kompozytor, twórca tekstów, etiud filmowych 
oraz teledysków dla zespołu, w którym gra na skrzypcach oraz perkusji.
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Apator współdziała na stałe z kilkoma polskimi uczel-
niami wyższymi: Politechniką Łódzką, Politechniką 
Wrocławską, Uniwersytetem Technologiczno-Przy-
rodniczym z  Bydgoszczy, Politechniką Gdańską, 
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Ko-
operacja ta sprzyja twórczej wymianie wiedzy i obej-
muje m.in.: wspólne rozwiązywanie istotnych dla 
obu stron problemów technicznych, wdrażanie do 
procesu dydaktycznego nowoczesnych rozwiązań 
technicznych, promowanie studentów i  absolwen-

tów – wyróżniających się wiedzą i  umiejętnościa-
mi, prowadzenie wspólnych projektów naukowych 
i technicznych, tudzież kooperację w zakresie orga-
nizacji praktyk studenckich. Przykładami naszych 
działań mogą być fundowane nagrody za najlepsze 
prace dyplomowe i  doktorskie oraz stypendia dla 
naukowców prowadzących badania.

FESTIWALE I OLIMPIADY
Apator włącza się również w szereg inicjatyw, któ-
rych celem jest upowszechnianie oraz popularyza-
cja osiągnięć naukowych i  naukowo-technicznych. 
Od kilku lat jesteśmy partnerem Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika – dlatego też corocznie patronu-
jemy sesji festiwalowej poświęconej dziedzinie fizyki 
i  astronomii. Toruński Festiwal Nauki i  Sztuki 
wpisał się na stałe w kalendarium ważnych wyda-
rzeń kulturalnych i edukacyjnych Torunia.  Impreza 
ta przyciąga tysiące zainteresowanych zarówno 
z Torunia, jak i z całego regionu. Dzięki wydarzeniu 
różnorodne dziedziny nauki i sztuki stają się – choć 
na kilka dni – przedmiotem ożywionych dysku-
sji i eksperymentów. Festiwal to doskonała okazja, 
by poznać od wewnątrz miejsca na  co dzień nie-
dostępne – laboratoria, miejsca pracy uczonych, 
artystów, ale także obiekty przemysłowe, obszary 
funkcjonowania firm i  instytucji współpracujących 

przy organizacji festiwalu. Corocznie odbywa się ok. 
sto pięćdziesiąt imprez popularno-naukowych.

Firma angażuje  się w przygotowanie Festiwalu 
Ekonomisty, którego organizatorem jest Wydział 
Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania UMK. W  ra-
mach festiwalu organizujemy warsztaty, podczas 
których studenci pracują nad rozwiązywaniem kon-
kretnych „case’ów” związanych z funkcjonowaniem 
i działalnością przedsiębiorstwa.

Wspieramy organizację Olimpiady Wiedzy Elek-
trycznej i  Elektronicznej „Euroelektra” oraz  
konkursu „Energia kontrolowana”. Celem kon-
kursów jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejęt-
ności zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych w dziedzinie elektryki, elektroniki oraz ochrony 
środowiska. Olimpiada umożliwia wyłonienie najbar-
dziej uzdolnionej młodzieży i  wspieranie jej w  dal-
szym rozwoju zawodowym. Są to idee szczególnie 
bliskie polityce Apatora.

EDUKACJA JEST DROŻSZA OD ZŁOTA
WSPIERANIE EDUKACJI

Studenci z Politechniki Gdańskiej.

Festiwal Nauki i Sztuki.

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.
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EVVIVA L’ARTE
WSKAŹNIK WPŁYWU NA SPOŁECZEŃSTWO  

- WSPIERANIE KULTURY I SZTUKI
Apator wielokrotnie udowodnił, że rola firmy nie 
sprowadza się jedynie do czysto biznesowych 
aspektów działalności. Od lat wspieramy artystów 
i  ludzi sztuki. Jesteśmy mecenasem wielu znaczą-
cych wydarzeń kulturalnych, zarówno o zasięgu lo-
kalnym, jak i ogólnopolskim. 

Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Satyryczno-Hu-
morystyczny, Tuba Satyrica, kierowany do artystów, 
którzy szczególnie upodobali sobie karykaturę lub 
rysunek artystyczny jako formę wyrazu – jest nam 
bliski ze względu na sposób objaśniania otaczają-
cych nas zjawisk i faktów. 

Festiwal Muzyki i  Sztuki Krajów Bałtyckich „Pro-
baltica” to  impreza muzyczna i  artystyczna, której 
wsparciem zajmujemy się od lat. Podczas dwóch 

majowych tygodni w  Toruniu, Grudziądzu i  War-
szawie odbywają się koncerty wybitnych artystów 
i kompozytorów, przybliżające publiczności kulturę 
krajów bałtyckich. 

Apator wspiera organizatorów Międzynarodowego 
Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – imprezy, która 
łączy i  inspiruje młodych artystów z kilkudziesięciu 
krajów. Firma jest fundatorem nagród.

Firma współpracuje też ze znanym toruńskim blu-
esmenem, liderem znanej „Nocnej zmiany bluesa” 
– Sławkiem Wierzcholskim. Dotychczas ta koope-
racja zaowocowała wydaniem albumu muzyczne-
go: „Piątek Wieczorem”, który zdobył miano „Zło-
tej Płyty” oraz organizacją w Toruniu wyjątkowego 
festiwalu harmonijki ustnej –  „Harmonica Top”.

Apator porywa się także na przedsięwzięcia bar-
dzo odważne. Cosmic Underground to artystyczny 
pociąg, który na przełomie września i października 
2012 przemierzył Europę z Estonii aż do Portugalii, 
zatrzymując się na  dworcach mijanych państw – 
tam odbywały się nietypowe spektakle teatralne. Na 
12. platformach kolejowych artyści z Polski, Estonii, 
Łotwy oraz Portugalii stworzyli wyjątkowe wyda-
rzenie, którego tematem były problemy filozoficzne 
inspirowane prozą Stanisława Lema. Wagony arty-
stycznego pociągu stały się bazą dla wielu spotkań 
i kreatywnych dyskusji artystów i entuzjastów sztuki. 
Organizatorem była toruńska Fundacja Platon im. 
Kuby Rumińskiego, partnerem – Apator SA.

Instytut B61.

Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Humorystycz-
no-Satyryczny - Tuba Satyrica.

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci  
i Młodzieży.
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SPOŁECZEŃSTW
O

„Ważnym elementem bogatej i różnorodnej dzia-
łalności Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu jest współpraca z instytucja-
mi i firmami, które rozumiejąc znaczenie edukacji 
wizualnej dzieci i młodzieży, w bardzo wymier-
ny sposób wspomagają nasze liczne przed-
sięwzięcia. Firma Apator SA należy do stałych 
i  wiernych protektorów naszej Galerii. Regular-
ne wspieranie międzynarodowego konkursu 
plastycznego dzieci i młodzieży, prezentowanie 
prac w „Galerii A”, wspólne inicjatywy promujące 
twórczość najmłodszych, udział przedstawicieli 
firmy w  organizowanych przez Galerię wyda-
rzeniach świadczy nie tylko o bardzo nowocze-
snym, przyszłościowym podejściu do spraw 
edukacji i kultury, ale też niezwykłej życzliwości 
osób firmą Apator SA zarządzających. Życzliwo-
ści tej Galeria i Ośrodkek Plastycznej Twórczości 
Dziecka doświadcza już od wielu, wielu lat”.
     
 
Dr Dariusz Delik
Dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej 
Twórczości Dziecka w Toruniu

Instytut B61.

Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży.

Probaltica.

„Nocna zmiana bluesa”.

Prezes Janusz Niedźwiecki z prezydentem Torunia, 
Michałem Zaleskim.

Probaltica.
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SPOŁECZEŃSTW
O

Apator aktywnie włącza się w  popularyzację sportu 
i propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia. Je-
steśmy tam, gdzie obowiązują tylko zasady fair play. 
Wspieramy zarówno sport zawodowy, jak i amatorski. 
Kibicujemy szczególnie tym, którzy stawiają sobie am-
bitne cele, przekraczają granice własnych możliwości, 
zdobywają kolejne szczyty, m.in. Agacie Kryger – na-
stoletniej Mistrzyni na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w łyżwiarstwie oraz Mikołajowi Jędruszczakowi 
– wielokrotnemu zwycięzcy turniejów tenisowych kra-
jowych i zagranicznych. 

Dofinansowujemy także: 
-  Międzynarodowy Turniej Wiosny  

w Akrobatyce Sportowej,
-  Mistrzostwa Dolnego Śląska,  

w Akrobatyce Sportowej, 
-  Miejski Klub Sportowy „Polonia” w Świdnicy, 
-  Klub Sportowy Toruń Unibax, 
-  Toruński Klub Piłkarski „Elana”, 
-  Stowarzyszenie Miłośników Sportów Motorowych 

„STAL” (sekcja mini żużla i kartingu), 
-  Klub Sportowy „Start-Wisła”, 
-  Toruńskie Stowarzyszenie Żeglarzy Morskich, 
-  Klub Sportowy „Marwit” 
-  KS Toruń Hokejowa SA. 

W roku 2012 Apator został też srebrnym sponsorem 
drużyny koszykarek – Energa Katarzynki Toruń.

KAŻDY RODZAJ SPORTU NIESIE ZE SOBĄ 
BOGATY SKARBIEC WARTOŚCI…

WSKAŹNIK WPŁYWU NA SPOŁECZEŃSTWO - PROMOWANIE SPORTU

 Drużyna   piłkarska wspierana przez Apator.

Agata Kryger, stypendystka Apatora.

Rozpoczęcie współpracy Apatora z drużyną 
koszykarek.
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SPOŁECZEŃSTW
O

PROWADZENIE UDANEJ DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ 
MA WIELE WSPÓLNEGO Z ZARZĄDZENIEM BIZNESEM 

– WYMAGA PRZYWÓDZTWA, WYTRWAŁOŚCI I KREATYWNOŚCI.

DAVID ROCKEFELLER

WSKAŹNIK WPŁYWU NA SPOŁECZEŃSTWO – DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
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SPOŁECZEŃSTW
ODZIAŁANIA CHARYTATYWNE

Kierując się słowami Davida Rockeferella, Apator 
SA od wielu lat angażuje się w działalność chary-
tatywną. W minionym roku wsparliśmy Fundację 
Społeczno-Charytatywną „Pomoc Rodzinie i Ziemi” 
(Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja”); Caritas Diecezji 
Toruńskiej; Kurię Diecezjalną Toruńską; Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci w Toruniu, Fundację Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie Ho-
spicjum „Światło”, Fundację Piękniejszego Świata 
Skłudzewo; Fundację „Serce dla Dziecka”; Funda-
cję „Dorośli Dzieciom”; Dom Pomocy Społecznej 
w Wielkiej Nieszawie oraz Miejski Ośrodek Pomo-

cy Rodzinie w Toruniu. Rokrocznie jesteśmy także 
fundatorem pobytu w OW w Rowach dla dzieci z 
hospicjum „Nadzieja” i Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej Wielofunkcyjnej „Dom Dziecka” w Bą-
kowie. Od pięciu lat uczestniczymy w organizacji 
Koncertów Finałowych Toruńskiej Minilisty Przebo-
jów, z których dochód przeznaczony jest na Ho-
spicjum „Nadzieja”. A z okazji Dnia Dziecka Apator 
przygotowujemy piknik dziecięcy dla najmłodszych 
z Hospicjum „Nadzieja”. Dzieci otrzymują talony na 
święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne.

„Udzielając wsparcia finansowego Stowarzysze-
niu Hospicjum „Światło”, wówczas dopiero co 
raczkującej organizacji, Apator sprawił, że entu-
zjazm mógł przerodzić się w namacalną pomoc. 
Było to tym bardziej wzruszające, że to Firma 
Apator wyszła  z inicjatywą. 
 Współpraca zaowocowała m.in. wy-
posażeniem oddziału stacjonarnego Hospicjum 
„Światło” w Toruniu w nowoczesny sprzęt me-
dyczny, realizacją potrzeb dzieci osieroconych, 
zorganizowaniem szkolenia dla personelu me-
dycznego hospicjum oraz popularyzacją idei 
opieki paliatywnej wśród społeczeństwa. Nasze 
doświadczenia z pewnością łamią stereotyp, że 
biznes i działalność społeczna to dwa odległe 
bieguny. Swoją otwartością i serdecznością w 
bezpośrednim kontakcie Zarząd i Pracownicy 
Apatora pokazali, że bliska jest im idea dbania o 
godność ludzi chorych”. 

Teresa Łącka
Prezes Stowarzyszenia Hospicjum „Światło”
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„Społeczna odpowiedzialność biznesu to hasło bardzo modne ostatnimi czasy. Wiele firm pragnie, by iden-
tyfikowano je z tym pojęciem w odniesieniu do swoich działań, ale niestety często jest tak, że w istocie nie 
spełniają oni podstawowych warunków i oczekiwań. 
Na szczęście Apator do takich miejsc nie należy. 
Kiedy przyszłam tu do pracy, każdy kolejny dzień był dla mnie dużym zaskoczeniem – „in addito”. Polityka 
prospołeczna Apatora to nie tylko szeroko zakrojone działania – takie jak koordynacja autorskiego progra-
mu stypendialnego PASJOPOLIS, wspieranie ludzi nauki, kultury i sztuki, akcje charytatywne… Apator to 
najwyższa jakość miejsca pracy, troska o otoczenie, środowisko, kultura „współ-obcowania” z innymi i nade 
wszystko szacunku do drugiego człowieka”.

Karolina Bednarek
Specjalista ds. Wizerunku Korporacyjnego Apator SA

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.



ZAKOŃCZENIE RAPORTU
Apator SA od wielu lat realizuje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności. Prowadzenie odpowiedzial-
nego biznesu  jest dla nas szczególnie istotne, gdyż działamy na wielu zagranicznych rynkach, na których speł-
nianie wysokich standardów jest normą obowiązującą wszystkich  dostawców.

2012 rok to okres porządkowania strategii CSR-u, tak aby stanowiła ona integralną część naszej wizji, misji i 
strategii biznesowej. Celem Apator SA w zakresie raportowania jest stałe poszerzanie informacji o działalności 
spółek grupy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W związku z powyższym w niniejszym raporcie 
po raz pierwszy zaprezentowane zostały informacje na temat spółki Apator Metrix SA.

WSKAŹNIK WPŁYWU NA SPOŁECZEŃSTWO  – POLITYKA I LOBBING
S06 Darowizny na rzecz partii politycznych

Zasady etyczne przyjęte przez Apator SA zakładają apolityczność spółek, które w żaden sposób nie wspierają 
ugrupowań politycznych. Specjaliści Apatora aktywnie uczestniczą w opiniowaniu różnych dokumentów o cha-
rakterze ustaw oraz rozporządzeń. Spółka Apator SA w sposób pośredni, poprzez organizacje branżowe i śro-
dowiskowe wpływa na inicjowane projekty.



ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK
Apator Metrix SA
ZMIANY W SKŁADZIE GRUPY APATOR W TRAKCIE 2012 ROKU:
W dniu 5 września 2012 roku  spółka Apator Metrix SA nabyła 4 mln udziałów (tj. 50%) w spółce 
George Wilson Industries Ltd. (GWi) z siedzibą w Coventry (Wielka Brytania).
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POKRYCIE ZOBOWIĄZAŃ EMERYTALNYCH ORGANIZACJI WYNIKAJĄCYCH 
Z PROGRAMÓW O ZDEFINIOWANYCH ŚWIADCZENIACH

ZNACZĄCE WSPARCIE FINANSOWE UZYSKANE OD PAŃSTWA

WYSZCZEGÓLNIENIE
APATOR METRIX SA

STAN NA DZIEŃ 31.12.2011
(TYS. ZŁ)

STAN NA DZIEŃ 31.12.2012
(TYS. ZŁ)

Rezerwy krótkoterminowe 737,8  677,9

Rezerwy długoterminowe 218,3 268,3

WYSZCZEGÓLNIENIE APATOR SA STAN NA DZIEŃ 31.12.2012
(TYS. ZŁ)

Ulga podatkowa wykorzystana w 2012 roku 1 353 827,84 zł

Ulga podatkowa do wykorzystania w latach kolejnych 20 005 800,00 zł

Dotacje 100 000,00 zł

Razem 21 459 627,84 zł

W 2012 roku spółka Apator Metrix SA nie otrzymała od państwa wsparcia finansowego.

EC3

EC4

EC8 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadcze-
nie usług na rzecz społeczeństwa poprzez dzia-
łania komercyjne, przekazywanie towarów oraz 
działania pro-bono. Wpływ tych działań na społe-
czeństwo

Apator Metrix SA nie przeprowadziła formalnej oce-
ny potrzeb społecznych w celu ustalenia potrzeb-
nych inwestycji w infrastrukturę i innych koniecznych 
usług na rzecz społeczeństwa. Spółka nie wspierała 
finansowo lokalnych inicjatyw społecznych. 

EC9 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośrednie-
go wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem 
skali i zakresu oddziaływania

Pozytywny ekonomiczny wpływ na rynek i społecz-
ność Apator SA i grupy Apator: 

oszczędności dla użytkowników mediów – produkty 
grupy Apator wytwarzane przy wykorzystaniu naj-
nowocześniejszych technologii zapewniają wysoką 
jakość produktu i  stwarzają możliwości w oszczę-
dzaniu mediów
zwiększenie szansy na osiągnięcie efektu przyspie-
szenia rozwoju gospodarczego na terenie całego 
kraju – kompleksowe usługi grupy Apator w zakresie 
opomiarowania mediów, kompleksowe podejście 
do rozwoju produktów grupy
tworzenie popytu – w 2012 roku nakłady inwestycyj-
ne Apator SA wyniosły 21.852 tys. zł
zwiększenie szans na rozwój dla społeczności lokal-
nej – w związku z budową nowego zakładu w PSSE 
w Ostaszewie, Apator SA stworzył nowe miejsca 
pracy i możliwości na rozwój zawodowy

APATOR METRIX SA A ETYKA
WSKAŹNIKI ZWIĄZANE Z ETYKĄ – ASPEKT EKONOMICZNY 
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SATYSFAKCJA KLIENTÓW
EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników naj-
niższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej 
na danym rynku w głównych lokalizacjach organi-
zacji

Relacja najniższego wynagrodzenia podstawowego 
(zasadniczego) obowiązującego w Apator Metrix SA 
w roku 2012, tj. 1 650,00 zł brutto do minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2012 
roku, tj. 1500,00  zł brutto, wyniosła 110%.

EC6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków 
przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców 
w głównych lokalizacjach organizacji 

Apator Metrix SA prowadzi konkurencyjną i otwar-
tą politykę zakupową, dbając jednocześnie o prze-
strzeganie obowiązujących zasad etycznych. Do-
kładane są starania, aby relacje z  dostawcami 
i partnerami biznesowymi oparte były na jasnych i 
przejrzystych zasadach. Wdrożone w spółce proce-

dury zakupów zapewniają bezstronny i całkowicie 
uzasadniony wybór dostawców. Spółka w ramach 
pozyskiwania informacji o dostawcach uwzględnia 
informacje o posiadanych przez nich certyfikatach 
Systemu Zarządzania Jakością/Środowiskowego 
oraz innych systemach. Apator Metrix SA na miarę 
swoich możliwości zwraca również uwagę na kwe-
stie związane z odpowiedzialnością społeczną. We-
ryfikacji zadeklarowanych do stosowania przez firmy 
systemów i zasad służą prowadzone przez te spółki 
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  ekologicz-
nych wyklucza dostawcę z dalszej współpracy. W 
umowach zawieranych z dostawcami spółki kładą 
nacisk na respektowanie zasad etycznych i ochrony 
środowiska, a w szczególności na respektowanie 
praw pracowniczych.

EC7 Procedury w zakresie zatrudniania pracow-
ników z rynku lokalnego oraz procent wyższego 
kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w 
głównych lokalizacjach organizacji

Apator Metrix SA preferuje zatrudnianie osób z re-
gionu pod warunkiem, że spełniają one wymogi 

opisu stanowiska. Spółka przy rekrutacji na stano-
wiska kierownicze preferuje rekrutację wewnętrzną. 
W 2012 roku w Apator Metrix SA żaden z pracow-
ników wyższego kierownictwa nie został pozyskany  
z rynku lokalnego.

WSKAŹNIKI ZWIĄZANE Z ETYKĄ – OBECNOŚĆ NA RYNKU

UDZIAŁ WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH  
NA USŁUGI LOKALNYCH DOSTAWCÓW*  
W GŁÓWNYCH LOKALIZACJACH ORGANIZACJI

2010 ROKU 2011 ROKU 2012 ROKU

Apator Metrix SA 56% 51% 49%

Apator Metrix prowadzi konkurencyjną i otwartą politykę zakupową,  
dbając jednocześnie o przestrzeganie obowiązujących zasad etycznych.
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NARUSZENIE ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI
S07 Całkowita liczba podjętych wobec organizacji 
kroków prawnych dotyczących przypadków naru-
szeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopoli-
stycznych oraz ich skutki

W okresie sprawozdawczym w Apator Metrix SA nie 
odnotowano żadnych przypadków naruszeń zasad 
wolnej konkurencji bądź stosowania praktyk mono-
polistycznych.

S08 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sank-
cji pozafinansowych z tytułu niezgodności z  pra-
wem i regulacjami

W okresie sprawozdawczym Apator Metrix SA  nie 
płacił grzywien i nie nałożono na niego niepienięż-
nych sankcji w związku z niedostosowaniem się do 
obowiązującego prawa oraz regulacji.

PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z 
regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami doty-
czącymi oznakowania i informacji o produktach i 
usługach według skutków

W 2012 roku Apator Metrix SA nie odnotował żad-
nych przypadków niezgodności z regulacjami bądź 
dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowa-
nia informacji o produktach i usługach.

PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu nie-
zgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi do-
stawy i użytkowania produktów i usług

W okresie sprawozdawczym Apator Metrix SA nie 
odnotował kar związanych z niezgodnościami praw-
nymi i regulacjami, dotyczącymi dostaw i użytkowa-
nia produktów i usług.

EN28 Wartość istotnych grzywien i całkowita war-
tość niefinansowych sankcji za niedostosowanie 
się do praw i regulacji dotyczących ochrony śro-
dowiska

Nie wystąpiły przypadki naruszenia i/lub niedosto-
sowania się Apator  Metrix 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 bezpie-
czeństwo w celu poprawy wskaźników oraz pro-
cent istotnych kategorii produktów i usług podle-
gających takim procedurom

Procedury obowiązujące w Apator Metrix SA narzu-
cają określenie wpływu wszystkich produktów na 
zdrowie oraz bezpieczeństwo.

PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z 
regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie 
wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeń-
stwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnie-
niem rodzaju skutków

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

WSKAŹNIKI ZWIĄZANE Z ETYKĄ – SPÓŁKA  
I JEJ PRODUKTY A KLIENT, SPOŁECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO
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OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG
PR5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfak-
cji klienta, w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji 
klienta

Apator Metrix SA systematycznie bada satysfakcję 
klienta za pomocą systemu ankiet mysurveylab. Po 
wypełnieniu ankiet przez klientów sporządzany jest 
raport satysfakcji klientów. Badane są cztery nastę-
pujące obszary satysfakcji:

1. Ogólna satysfakcja ze współpracy z producentem
2. Ogólna satysfakcja z jakości produktów
3. Satysfakcja z poszczególnych aspektów jakości
    produktów
4. Satysfakcja dotycząca realizacji dostaw

Z wyników badań przeprowadzonych w Apator Me-
trix SA w 2012 roku wynika, że ogólnie 100% klien-
tów jest zadowolonych lub całkowicie zadowolo-
nych z jakości produktów spółki. 

Ze współpracy z Apator Metrix SA i obsługi klienta 
przez spółkę:
- całkowicie zadowolonych jest 75% klientów
- zadowolonych jest 25% klientów 

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
PR6 Programy dotyczące przestrzegania pra-
wa, standardów i dobrowolnych kodeksów regu-
lujących kwestie komunikacji marketingowej, z 
uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu 

Apator Metrix SA dobrowolnie przestrzega standar-
dów uregulowanych w Kodeksie Etyki Reklamy, co 
wzmacnia uczciwy wizerunek firmy na rynku. 

PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z 
regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulujący-
mi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględ-
nieniem reklamy, promocji i  sponsoringu według 
rodzaju skutków

W okresie sprawozdawczym w Apator Metrix SA nie 
odnotowano żadnych przypadków niezgodności z 
regulacjami i  kodeksami regulującymi kwestie ko-
munikacji marketingowej.

PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg do-
tyczących naruszenia prywatności klientów oraz 
utraty danych

W okresie sprawozdawczym w Apator Metrix SA nie 
odnotowano żadnych skarg z tytułu naruszenia pry-
watności klientów bądź utraty danych.
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APATOR METRIX SA A ŚRODOWISKO
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE – ZUŻYCIE SUROWCÓW,  ENERGII I WODY

WYKORZYSTANE SUROWCE/MATERIAŁY WEDŁUG WAGI I OBJĘTOŚCI

CAŁKOWITY POBÓR WODY WEDŁUG ŹRÓDŁA

NAZWA 2011 2012

Stal [t] 922,3 988,51

Tworzywa sztuczne [t] 146,2 123,9

Farby, lakiery, rozpuszczalniki [t] 11,8 11,9

NAZWA 2011 2012

Woda [m3] 5 704 6 234

EN1

EN8

EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwot-
nych źródeł energii

ENERGIA ELEKTRYCZNA
W 2012 roku zużycie energii elektrycznej w Apator 
Metrix SA było niższe o 192 850 kWh w stosunku do 
2011 roku i wyniosło 3 112 980 kWh. 

Spadek zużycia energii elektrycznej w 2012 roku 
spowodowany był likwidacją procesu przetwórstwa 
tworzyw sztucznych na terenie zakładu.



ZAŁĄCZNIK

APATOR RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2012 89

EN11 Lokalizacja oraz powierzchnia posiadanych, 
dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokali-
zowanych w obszarach chronionych lub obszarach 
o dużej wartości pod względem bioróżnorodności 
poza obszarami chronionymi bądź przylegających 
do takich obszarów

W 2012 roku teren spółki Apator Metrix SA nie gra-
niczył  bezpośrednio z żadnym terenem chronionym 
bądź terenem o wysokiej wartości bioróżnorodno-
ści. 

EN12 Opis istotnego wpływu działalności produk-
tów i usług na bioróżnorodność obszarów chronio-
nych i obszarów o dużej bioróżnorodności poza 
obszarami chronionymi

Właściwe użytkowanie produktów spółki Apator 
Metrix SA nie powoduje znaczącego oddziaływania 
na środowisko.

EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane 

W 2012 roku nie podjęto żadnych działań w związku 
z siedliskami chronionymi bądź zrewitalizowanymi 
ponieważ Apator Metrix SA nie graniczy z żadnym 
terenem chronionym i  terenem o wysokiej warto-
ści bioróżnorodności, co zostało podkreślone we 
wskaźniku EN11.

EN14 Strategie, działania i plany zarządzania 
wpływem na bioróżnorodność

Nie stwierdzono negatywnego wpływu działalności 
produkcyjnej spółki  Apator  Metrix SA na stopień 
bioróżnorodności w środowisku lądowym i słodko-
wodnym.

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE – BIORÓŻNORODNOŚĆ

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE – EMISJE, ŚCIEKI I ODPADY

ŁĄCZNE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE  
EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH WEDŁUG WAGI

NAZWA 2012

Niemetalowe lotne związki organiczne [t] 0,272

CO [t] 0,059

CO2 [t] 492,9

EN16
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EMISJA ZWIĄZKÓW NOX I SOX I INNYCH ISTOTNYCH  
ZWIĄZKÓW EMITOWANYCH DO POWIETRZA WEDŁUG RODZAJU I WAGI

CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ ODPROWADZANYCH  
ŚCIEKÓW WEDŁUG JAKOŚCI I DOCELOWEGO MIEJSCA PRZEZNACZENIA

NAZWA 2011 
[KG/ROK]

2012 
[KG/ROK]

Formaldehyd 3,2 0,0*

Styren 0,32 0,0*

Etylobenzen 0,51 0,0*

Węglowodory alifatyczne 77,65 0,0*

Węglowodory aromatyczne 315,14 303,5

Alkohole alifatyczne i ich pochodne 270,0 280,0

Toluen 0,204 0,0*

Benzen 0,024 0,0*

Tlenek węgla 26,11 0,0*

Fenol 0,17 0,0*

Kaprolaktam 0,51 0,0*

Amoniak 1,9 0,0*

PARAMETR JEDNOSTKA

STĘŻENIE  
ŚREDNIE NA 

2011 ROK 
[MG/L]

STĘŻENIE  
ŚREDNIE NA 2012 

ROK [MG/L]

DOPUSZCZALNE  
WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW  

ZANIECZYSZCZEŃ ZAWARTE W 
UMOWIE Z MZWIK W TCZEWIE

ChZT mg O2/l 636,5 688 1000

Fosfor ogólny mg P/l 12,74 12 15

Cynk mg Zn/l 0,33 2,97 5

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

Miedź [mgCu/l] 2,86 0,39 1 

EN20

EN21

EN19 Emisje substancji niszczących warstwę ozonową według wagi 

Apator Metrix SA nie wykorzystuje, ani nie emituje substancji niszczących warstwę ozonową.

EN22 Całkowita waga odpadów według rodzaju 
i metody postępowania z nimi

Apator Metrix SA – 2012 r. 
Ilość odpadów sumaryczna - 409,525 [t]
W tym odpady niebezpieczne - 8,18 [t]
W tym odpady bezpieczne - 308,24 [t]
W tym odpady opakowaniowe - 93,105 [t]
Recykling - 338,74 [t]
Unieszkodliwianie - 0,962 [t]

EN23 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków

W 2012 roku w Apator Metrix SA nie odnotowano, 
z punktu widzenia wpływu na środowisko, żadnych 
istotnych wycieków.
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PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach 
wymaganych na mocy procedur oraz procent zna-
czących produktów i usług podlegających takim 
wymogom informacyjnym  

Apator Metrix SA realizuje obowiązek udostępniania 
informacji o produktach, zgodnie z wytycznymi wy-
nikającymi z przepisów prawa oraz zgodnie z obo-
wiązującymi wewnętrznymi procedurami postępo-
wania:

• ustawa o bateriach i akumulatorach – spółka 
Apator SA zgodnie z ustawą, jako wprowadza-
jąca baterie uczestniczy w systemie zbiórki zu-
żytych baterii oraz we współpracy z organiza-
cją odzysku organizuje kampanie edukacyjne, 
ponadto, w  instrukcjach eksploatacji wyrobów 
zawierających baterie umieszcza informacje 
o rodzajach baterii i sposobie ich wymiany/usu-
waniu

• dyrektywa Reach (Rozporządzenie WE NR 
1907/2006) - spółki Apator SA i Apator Metrix 
SA do produkcji swoich wyrobów stosują sub-
stancje i mieszaniny spełniające wymagania tej 
dyrektywy

• dyrektywa RoHS (Rozporządzenie WE 2011/65) 
- spółki Apator SA i Apator Metrix SA  do pro-
dukcji swoich wyrobów stosują tylko te materia-
ły i produkty, które zgodnie z dyrektywą nie za-
wierają substancji negatywnie oddziałujących 
na środowisko

• ustawa o systemie oceny zgodności – spół-
ki Apator SA i Apator Metrix SA spełniają wy-
magania ustawy w zakresie oceny zgodności 
poszczególnych wyrobów 

• ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
- spółki Apator SA i Apator Metrix SA dostar-
czają konsumentowi informacji umożliwiają-
cych ocenę zagrożeń związanych z produktem 
w czasie zwykłego bądź możliwego do przewi-
dzenia okresu jego używania, jeżeli takie zagro-
żenia nie są, przy braku odpowiedniego ostrze-
żenia, natychmiast zauważalne, jak również 
możliwości przeciwdziałania tym zagrożeniom

• ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 
- spółki Apator SA i Apator Metrix SA zamiesz-
czają na towarach swoją nazwę i adres, nazwę 
towaru, inne oznaczenia i informacje wymagane 
na podstawie odrębnych przepisów

• rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
zasadniczych wymagań dla przyrządów po-
miarowych – spółki Apator SA i Apator Metrix 
SA spełniają wymagania rozporządzenia w za-
kresie sposobu oznakowania przyrządów po-
miarowych

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
w spółkach Apator SA i Apator Metrix SA funk-
cjonuje szereg dokumentów regulujących po-
średnio i bezpośrednio wytwarzanie wyrobów,  
a w szczególności:

• procedura procesu produkcji
• instrukcje ogólnosystemowe
• przewodniki technologiczne
• zakładowe instrukcje technologiczne
• instrukcje stanowiskowe
• procedura bezpiecznej pracy

EN26 Inicjatywy mające na celu minimalizowanie 
wpływu produktów i usług na środowisko oraz za-
kres wpływu tych inicjatyw

Apator Metrix SA nie prowadzi inicjatyw mających 
na celu minimalizowanie wpływu produktów i usług 
na środowisko. 

EN27 Procent odzyskanych materiałów ze sprze-
dawanych produktów i ich opakowań według ka-
tegorii materiału

Apator Metrix SA – poziom recyklingu 2012 r. 
• Produkty - 0%
• Opakowania z tworzyw sztucznych – 19%
• Opakowania z tektury i papieru – 54%
• Drewno – 15%
• Blacha stal – 37%
• Materiały odebrał: Polski System Recyklingu 

Organizacja Odzysku S.A. 

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE – PRODUKTY, ICH OZNAKOWANIE  I TRANSPORT
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ZNACZĄCY WPŁYW NA ŚRODOWISKO WYWIERANY PRZEZ  
TRANSPORT PRODUKTÓW I INNYCH DÓBR ORAZ MATERIAŁÓW,  
Z KTÓRYCH KORZYSTA ORGANIZACJA ORAZ TRANSPORT PRACOWNIKÓW

NAZWA 2012

Olej napędowy [t] 21,69 26,8

Propan-butan [t] 6,17 4,32

EN29

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE  
– WYDATKI OGÓŁEM NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

CAŁKOWITE WYDATKI PONIESIONE NA OCHRONĘ  
ŚRODOWISKA I INWESTYCJE WEDŁUG RODZAJU

NAZWA WYDATKI (ZŁ) – 2011 R. WYDATKI (ZŁ) – 2012 R.

Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych 18 458,30 14 986,80

Zagospodarowania odpadów opakowaniowych 4 567,44 15 428,00

Opłaty za korzystanie ze środowiska 1 494,00 1 398,00

Analizy fizyczno – chemiczne 0 0

Odpady komunalne 47 963,10 31 590,60

Woda i odprowadzenie ścieków 50 778,74 61 559,80

Razem 123 261,58 124 963,20

EN30
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APATOR METRIX SA A MIEJSCE PRACY
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW – ZATRUDNIENIE I GODNA PRACA

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW WEDŁUG  
TYPU ZATRUDNIENIA, RODZAJU UMOWY O PRACĘ I REGIONU

SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH SPÓŁKI W PODZIALE NA KATEGORIE 
WEDŁUG PŁCI, WIEKU, PRZYNALEŻNOŚCI DO MNIEJSZOŚCI ORAZ INNYCH WSKAŹNIKÓW RÓŻNORODNOŚCI

LA1

LA13

2011 ROK – 304 OSÓB 2012 ROK – 305 OSOBY

Lokalizacja 
biura

Pełnoza-
trudnieni

Niepełnoza-
trudnieni

Na czas  
nieokreślony

Na czas 
określony

Pełnozatrudnieni Niepełnoza-
trudnieni

Na czas 
nieokreślony

Na czas 
określony

Tczew 302 2 200 104 302 3 203 102

2011 2012

Pracownicy do 30 lat % ogólnej liczby 
pracowników

30-50 lat % ogólnej 
liczby pra-
cowników

powyżej 
50 lat

% ogólnej licz-
by pracown-
ików

do 30 lat % ogólnej 
liczby  pra-
cowników

30-50 lat % ogólnej 
liczby pra-
cowników

powyżej 50 
lat powyżej 
50 lat

% ogólnej 
liczby pra-
cowników

Zarząd 0 0% 2 0,66% 0 0% 0 0,00% 2 0,66% 1 0,33%

Kadra wyższego 
szczebla

0 0% 2 0,66% 1 0,33% 0 0,00% 3 0,98% 1 0,33%

Kadra niższego 
szczebla

0 0% 8 2,63% 7 2,30% 2 0,42% 15 4,92% 7 2,30%

Razem 0 0% 12 3,95% 9 2,96% 2 0,42% 20 6,56% 9 2,95%

Rada Nadzorcza 0 0,0% 0 0,0% 3 0,99% 0 0,0% 1 0,33% 2 0,66%
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SKALA PODSTAWOWEGO WYNAGRODZENIA MĘŻCZYZN  
W STOSUNKU DO WYNAGRODZENIA KOBIET WEDŁUG KATEGORII ZATRUDNIENIALA14

2011 2012

Kadra wyższego 
szczebla  
( w tym zarząd)

Mężczyźni Kobiety Skala podstawowego  
wynagrodzenia mężczyzn  
do wynagrodzenia kobiet w %

Mężczyźni Kobiety Skala podstawowego  
wynagrodzenia mężczyzn  
do wynagrodzenia kobiet w %

Kadra wyższego 
szczebla 
(w tym zarząd)

5 0 - 7 0 - 

Kadra niższego 
szczebla

11 4 98 18 4 97,3

Administracja 54 20 121 56 21 123 

Produkcja 92 118 98 87 112 99 

Razem 162 142 126,2 168 137 128,4 

ŁĄCZNA LICZBA ODEJŚĆ I WSKAŹNIK ROTACJI  
PRACOWNIKÓW W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE, PŁEĆ I REGIONLA2

LOKALIZACJA 2011 2012

 KOBIETY MĘŻCZYŹNI KOBIETY MĘŻCZYŹNI

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Tczew 2 19 2 8 12 2 11 18 3 9 11 4

Razem 2 19 2 8 12 2 11 18 3 9 11 4

 0,66% 6,24% 0,66% 2,63% 3,95% 0,66% 3,61% 5,90% 0,98% 2,95% 3,61% 1,31%
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LA3 Świadczenia dodatkowe gwarantowane peł-
noetatowym pracownikom, które nie są zapewnia-
ne pracownikom czasowym i pracującym w niepeł-
nym wymiarze godzin, według głównych jednostek 
organizacyjnych

Spółka Apator Metrix SA zapewnia możliwość ko-
rzystania z pakietu tych samych świadczeń socjal-
nych wszystkim Pracownikom. Firma zgodnie z 
Kodeksem Pracy gwarantuje urlop wychowawczy 
przysługujący matce lub ojcu. Pracodawca zapew-
nia pomoc socjalną w postaci pożyczek, oraz dofi-
nansowanie wypoczynku dzieci. 

LA4 Odsetek pracowników, których obejmuje 
układ zbiorowy pracy
Pracownicy Apator Metrix SA nie są objęci Układem 
zbiorowym pracy.

LA5 Minimalne wyprzedzenie z jakim informuje się 
o istotnych zmianach w działalności, z uwzględnie-
niem czy są one określone w układzie zbiorowym 
pracy

Zarząd spółki Apator Metrix SA informuje pracowni-
ków o istotnych zmianach w działalności z dwutygo-
dniowym wyprzedzeniem. 

LA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku 
przypadających na pracownika według struktury 
zatrudnienia

W Apator Metrix SA średnia liczba godzin szkole-
niowych przypadających na pracownika wyniosła  
w 2012 roku 11,3.

ŁĄCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W APATOR  
METRIX SA 2011 2012

 304 305

Liczba pracowników bezpośrednio produkcyjnych podlegających 
regularnej ocenie jakości pracy

164 158

Odsetek osób 53,95% 51,80%

LA12 Odsetek pracowników podlegających regu-
larnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju 
kariery zawodowej

HR4 Łączna liczba przypadków dyskryminacji  
i podjęte działania w tej kwestii

W spółce Apator Metrix SA nie wystąpiły przypadki 
dyskryminacji ze względu na kolor skóry, rasę, płeć, 
religię, poglądy polityczne, pochodzenie społeczne 
lub narodowe. 

HR5 Działalność zidentyfikowana jako mogąca sta-
nowić ryzyko naruszenia prawa swobody zrzeszania 
się i negocjacji zbiorowych oraz działania podjęte w 
celu wspierania możliwości wykonania tych praw

W spółce Apator Metrix 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 środ-
ki podjęte w celu eliminacji takich przypadków

W spółce Apator Metrix 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 przymuso-
wej lub obowiązkowej oraz środki podjęte w celu 
eliminacji takich przypadków

W spółce Apator Metrix SA nie wystąpiły incydenty 
pracy obowiązkowej i wymuszonej.
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LA6 Odsetek całkowitej liczby zatrudnionych, re-
prezentowanych w formalnych komisjach ds. bez-
pieczeństwa i higieny pracy, w których skład wcho-
dzi kierownictwo i pracownicy, które doradzają w 
zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy oraz monitorują takie programy

W 2012 roku w formalnych komisjach ds.  bezpie-
czeństwa i higieny pracy reprezentowanych było 
22% łącznej liczby pracowników Apator Metrix SA.

LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni 
straconych z tego powodu i nieobecności w pracy 
oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z 
pracą według regionów

W 2012 roku w spółce Apator Metrix SA nie wystą-
piły żadne wypadki śmiertelne, choroby zawodowe, 
ani inne.

LA9 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uwzględnione w formalnych porozumieniach za-
wartych ze związkami zawodowymi

W Apator Metrix SA kwestie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy uregulowane są w procedurze Identyfikacji 
zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego. Przed publi-
kacją procedur oraz zmian do nich, projekty prze-
kazywane są do zaopiniowania związkom zawo-
dowym. Wnikliwa analiza projektowanych zapisów 
zawartych w procedurach zapewnia ochronę praw 
pracowników spółki w zakresie szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa i higieny pracy.

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE  
PRACOWNIKÓW  –  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

APATOR METRIX SA A SPOŁECZEŃSTWO
CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH
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, wprowa-
dzenia i zakończenia działalności

Apator Metrix S.A.:
• Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inży-

nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego

• Izba Gospodarcza Gazownictwa
• FacoGaz

WSKAŹNIK WPŁYWU  
NA SPOŁECZEŃSTWO – SO1
Apator Metrix SA od wielu lat angażuje się w działal-
ność charytatywną. W 2012 roku wsparcie kierowa-

ne było na rzeczAmatorskiej Ligi Piłki Nożnej, Sekcji 
Bokserskiej KS Wisła Tczew, Festiwalu im. Grzego-
rza Ciechowskiego, Klubu Biegacza Malbork, Domu 
Dziecka Tczew, Trójmiejskiego Klubu Rotary, Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, I Liceum Ogól-
nokształcącego. 

WSPÓŁPRACA APATOR METRIX SA   
Z UCZELNIAMI W REGIONIE
Apator Metrix SA współpracuje z Politechniką Gdań-
ską i Uniwersytetem Gdańskim w zakresie odbywa-
nia przez studentów praktyk zawodowych. 

W 2012 roku spółka Apator Metrix SA przekazała 
darowiznę na organizację Festiwalu im. Grzegorza 
Ciechowskiego.



INDEKS GRI
1.  STRATEGIA I ANALIZA
1.1.   Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dy-

rektora 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 ................. 27-29

2. PROFIL ORGANIZACYJNY
2.1.  Nazwa organizacji  ............................................................5
2.2.  Główne marki, produkty i/lub usługi ...........................13-17
2.3.   Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych 

działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz 
przedsięwzięć typu joint venture ........................ 8-9, 11-12

2.4.  Lokalizacja siedziby głównej organizacji ............................5
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 kon-
tekście treści raportu ........................................................9

2.6.  Forma własności i struktura prawna organizacji ................5
2.7.  Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, 

obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsu-
mentów i beneficjentów ...................................................18

2.8.  Skala działalności  .....................................................42, 44
2.9.  Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące roz-

miaru, struktury lub formy własności ...............................83
2.10.  Nagrody otrzymane w raportowanym okresie ...............21

3. PARAMETRY RAPORTU
PROFIL RAPORTU
3.1.  Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy) ....31
3.2.  Data publikacji ostatniego raportu (jeżeli został opublikowa-

ny) ...................................................................................31
3.3.  Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd) ..........................31
3.4.  Osoba kontaktowa ..........................................................31
3.5.   Proces definiowania zawartości raportu wraz z: ustaleniem 

istotności poszczególnych kwestii dla organizacji i jej intere-
sariuszy, priorytetyzacji poszczególnych kwestii oraz iden-
tyfikacji interesariuszy – adresatów raportu ....................32

3.6.  Zasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzier-
żawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, do-
stawcy) ............................................................................36

3.7.  Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń w zakre-

sie i zasięgu raportu ........................................................36
3.8.  Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, pod-

miotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach 
outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący 
sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań orga-
nizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do in-
nych organizacji ................................................................9

3.9.  Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji 
wskaźników i innych informacji zawartych w raporcie .....36

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

3.11.  Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu do-
tyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowa-
nych w raporcie .............................................................35

INDEKS TREŚCI GRI
3.12.  Wykaz wskazujący miejsce zamieszczenia Standardowych 

Informacji w raporcie .....................................................97

WERYFIKACJA
3.13.  Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfika-

cji raportu. Jeżeli nie zawarto takich danych w niezależnym 
raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw 
zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i 
zewnętrznym podmiotem poświadczającym   .................27

4. NADZÓR ZOBOWIĄZANIA I ZAANGAŻOWANIE
NADZÓR
4.1.  Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlega-

jącymi najwyższym organom nadzorczym, odpowiedzial-
nymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie 
strategii czy nadzór nad organizacją ..........................36-38

4.2.  Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nad-
zorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeżeli 
tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasad-
nieniem takiej struktury)  .................................................36

4.3.  Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wy-
różnieniem niezależnych i/lub niewykonawczych członków 
(dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę 

rady nadzorczej/organu nadzorczego)  ...........................36
4.4.  Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom 

zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego or-
ganu nadzorczego ..........................................................37

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) .......... 37-38

4.6.  Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów 
członków najwyższego organu nadzorczego  ........... 37-38

4.7.  Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków naj-
wyższego organu nadzorczego pod kątem wytyczania stra-
tegii obejmującej zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne  .................................................................39-40

4.8.  Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, ko-
deks postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych funkcjonowa-
nia organizacji oraz poziom ich implementacji  ..............24-28

4.9.  Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące 
nadzoru identyfikacji i  zarządzania kwestiami ekonomicz-
nymi, środowiskowymi i społecznymi, włączając stosow-
ne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się lub zgodność z 
uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami po-
stępowania i zasadami ........................................39, 42-43

4.10.   Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu 
nadzorczego w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych .........................39, 42-43

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

dę ostrożności ..................................................39, 42-43
4.12.  Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizacje eko-

nomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i 
inne inicjatywy ......................................................... 27, 31

4.13.  Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzysze-
nia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych orga-
nizacjach rzeczniczych, w ramach których organizacja:  
- jest członkiem organów nadzorczych, 
- uczestniczy w projektach lub komisjach, 
- przekazuje znaczne fundusze poza standardowymi opła-
tami członkowskimi, 
- uznaje członkostwo jako działanie strategiczne  .... 42-43



ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
4.14.  Lista grup interesariuszy angażowanych przez organi-

zacje  .....................................................................42
4.15.  Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup intere-

sariuszy ................................................................... 42-43
4.16.  Podejście do angażowania interesariuszy, włączając czę-

stotliwość angażowania według typu i  grupy interesariu-
szy  .......................................................................... 42-43

4.17.  Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariu-
szy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez 
ich zaraportowanie ................................................... 42-44

Wskaźniki ekonomiczne
Podejście do zarządzania ................................................36-40

Aspekt: WYNIKI EKONOMICZNE
EC1  Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzie-

lona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, 
wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na 
rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla 
właścicieli kapitału i instytucji państwowych .....................41

EC3  Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikają-
cych z programów o zdefiniowanych świadczeniach ..... 41

EC4  Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa .... 41

Aspekt: OBECNOŚĆ NA RYNKU
EC5  Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego 

szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku 
w głównych lokalizacjach organizacji .............................47

EC6  Polityka, praktyki oraz udział wydatków przeznaczonych 
na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach 
organizacji ......................................................................49

EC7  Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lo-
kalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z 
rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji .........47

Aspekt: POŚREDNI WPŁYW EKEONOMICZNY
EC8  Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na 

rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, prze-
kazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych 
działań na społeczeństwo ..............................................48

EC9  Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu 
ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu od-
działywania.....................................................................48

Wskaźniki środowiskowe
Podejście do zarządzania ................................................50-52

Aspekt: SUROWCE/MATERIAŁY
EN1  Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości..52

Aspekt: ENERGIA
EN3  Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł 

energii  ...........................................................................52

Aspekt: WODA
EN8  Całkowity pobór wody według źródła ............................54

Aspekt: BIORÓŻNORODNOŚĆ
EN11  Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych 

lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach 
chronionych lub obszarach o dużej wartości pod wzglę-
dem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź 
przylegających do takich obszarów ..............................55

EN12  Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na 
bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o du-
żej wartości pod względem bioróżnorodności poza obsza-
rami chronionymi  .........................................................55

EN13  Siedliska chronione lub zrewitalizowane .......................55
EN14  Strategie, obecne działania i plany zarządzania wpływem 

na bioróżnorodność ......................................................55

Aspekt: EMISJE, ŚCIEKI I ODPADY
EN16  Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnia-

nych według wagi .........................................................53
EN19  Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według 

wagi ..............................................................................53
EN20  Emisja związków NOx , SOx i innych istotnych związków 

emitowanych do powietrza według rodzaju związku i 
wagi  .............................................................................54

EN21  Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego 
miejsca przeznaczenia .................................................54

EN22  Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i meto-
dy postępowania z odpadem .......................................55

EN23  Łączna liczba i objętość istotnych wycieków ................54

Aspekt: PRODUKTY I USŁUGI
EN26  Inicjatywy mające na celu minimalizowanie wpływu pro-

duktów i usług na środowisko oraz zakres wpływu tych 
inicjatyw  ......................................................................56

EN27  Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produk-
tów i ich opakowań według kategorii materiału ............57

Aspekt: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI
EN28  Wartość istotnych grzywien i całkowita wartość niefinan-

sowych sankcji za niedostosowanie się do praw i regulacji 
dotyczących ochrony środowiska  ...............................45

Aspekt: TRANSPORT
EN29  Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez trans-

port produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których 
korzysta organizacja w swej działalności oraz transport 
pracowników  ...............................................................52

Aspekt: OGÓLNY
EN30  Całkowite wydatki poniesione na ochronę środowiska 

i inwestycje według rodzaju  .........................................58

Wskaźniki w zakresie praktyk dotyczących 
zatrudnienia i godnej pracy
Podejście do zarządzania  .........................................61, 65-68

Aspekt: ZATRUDNIENIE
LA1  Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, ro-

dzaju umowy o pracę i  regionu ......................................61
LA2  Łączna liczba odejść i wskaźnik rotacji pracowników w po-

dziale na grupy wiekowe, płeć i region ...........................63
LA3  Świadczenia dodatkowe gwarantowane pełnoetatowym 

pracownikom, które nie są zapewniane pracownikom cza-
sowym i pracującym w niepełnym wymiarze godzin,  we-
dług głównych jednostek organizacyjnych......................69

Aspekt: RELACJE POMIĘDZY PRACOWNIKAMI 
I KIEROWNICTWEM
LA4  Odsetek pracowników, których obejmuje układ zbiorowy 

pracy ..............................................................................64
LA5  Minimalne wyprzedzenie z jakim informuje się o istotnych 

zmianach  w działalności, z  uwzględnieniem czy są one 
określone w układzie zbiorowym pracy ..........................64

Aspekt: 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 ............................67
LA7  Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych z tego 

powodu i nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmier-
telnych związanych z pracą według regionów.....................68

LA9  Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnione 
w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami za-
wodowymi  .....................................................................67

LA10  Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadają-
cych na pracownika według struktury zatrudnienia  .....66

Aspekt: EDUKACJA I SZKOLENIA
LA12  Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jako-

ści pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej ................66

Aspekt: RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS
LA13  Skład organów zarządzających i nadzorczych spółki w po-

dziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do 
mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności .........62

LA14  Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i ko-
biet według zajmowanego stanowiska  .........................65

Wskaźniki w zakresie respektowania praw człowieka
Podejście do zarządzania ......................................................64

Aspekt: PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI 
HR4  Łączna liczba przypadków dyskryminacji i działania podjęte 

w tej kwestii ...................................................................64

Aspekt: SWOBODA ZRZESZANIA SIĘ I PRAWO DO SPORÓW 
ZBIOROWYCH
HR5  Działalność zidentyfikowana jako mogąca stanowić ryzyko 

naruszenia prawa swobody zrzeszania się i negocjacji zbio-
rowych oraz działania podjęte w celu wspierania możliwo-
ści wykonania tych praw ................................................64

Aspekt: ZNIESIENIE PRACY DZIECI
HR6  Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzy-

ko wykorzystywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu 
eliminacji takich przypadków ........................................... 64

Aspekt: ZAPOBIEGANIE PRACY PRZYMUSOWEJ
HR7  Działania zidentyfikowane jako niosące ze sobą istotne ryzy-

ko wystąpienia pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz 
środki podjęte w celu eliminacji takich przypadków ........ 64

Wskaźniki wpływu na społeczeństwo
Podejście do zarządzania ......................................................71

Aspekt: POLITYKA PUBLICZNA
SO5  Polityka dotycząca udziału w życiu publicznym i lobbingu ...81
SO6  Darowizny na rzecz partii politycznych  ..........................82

Aspekt: ZACHOWANIA NARUSZAJĄCE 
SWOBODĘ KONKURENCJI
SO7  Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków praw-

nych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej kon-
kurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki ....... 45

Aspekt: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI
SO8  Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinanso-

wych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami  ....... 45 

Wskaźniki w zakresie odpowiedzialności za produkt
Podejście do zarządzania ..........................................18, 28-29

Aspekt: ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA
PR1  Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ 

produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu po-
prawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produk-
tów i usług podlegających takim procedurom ................45

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 ......................46

Aspekt: OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG
PR3  Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na 

mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług 
podlegających takim wymogom informacyjnym .............55

PR4  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami 
oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania 
i informacji o produktach i usługach według skutków ....43

PR5  Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, 
w tym wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta ..............46

Aspekt: KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
PR6  Programy dotyczące przestrzegania prawa, standardów 

i dobrowolnych kodeksów regulujących kwestie komuni-
kacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji 
i sponsoringu..................................................................43

PR7  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami 
i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komuni-
kacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji 
i sponsoringu według rodzaju skutków ..........................43

Aspekt: OCHRONA PRYWATNOŚCI KLIENTA
PR8  Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naru-

szenia prywatności klientów oraz utraty danych ............46

Aspekt: ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI
PR9  Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności 

z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania 
produktów i usług  ..........................................................45




