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Cel Raportu

Tebodin od lat realizuje cele związane ze zrównoważonym rozwojem, angażuje się w działania poświęcone ochronie śro-
dowiska oraz współpracuje ze społecznościami lokalnymi.

Aby pokazać przejrzystość naszych działań oraz kompleksowość oddziaływania firmy na otoczenie w kontekście ekono-
micznym, środowiskowym i społecznym, podjęliśmy decyzję o wydaniu pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju. 
W latach 2009 i 2010 Tebodin wydał globalne raporty CSR, jednak w tym roku zdecydowaliśmy się na wydanie pierwszej 
publikacji prezentującej działalność firmy wyłącznie w Polsce.

Raport kierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych działalnością naszej organizacji, jej historią oraz usługami, 
które dostarczamy. W dokumencie można znaleźć informacje dotyczące zakresu działania Tebodin Poland, naszej strate-
gii, polityki, programów i przedsięwzięć, przez które na co dzień przejawia się nasza odpowiedzialność w biznesie.

Raport nie został poddany weryfikacji zewnętrznej. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, żeby dane i informacje w nim 
zawarte rzetelnie obrazowały stan faktyczny. Dane liczbowe pochodzą z naszych wewnętrznych systemów raportowania 
oraz audytów zewnętrznych przeprowadzanych na potrzeby firmy.

Wydanie Raportu potwierdza nasze deklaracje, że zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem naszej strategii biz-
nesowej. Tym samym zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
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Z wielką  radością  i  satysfakcją  przekazuję  Państwu  pierw-
szy Raport zrównoważonego rozwoju Tebodin Poland. Do tej 
pory wydaliśmy dwa globalne raporty na lata 2009 i 2010.
W  tym  roku  jednak  pokusiliśmy  się  oprócz  korporacyjnego 
opublikować również oddzielny raport w Polsce.

Tebodin  realizuje  ideę społecznej odpowiedzialności biznesu 
niemal od początku swojego istnienia. CSR to dla nas ważny 
element systemu zarządzania, pozwalający na lepsze współ-
działanie z różnymi grupami  interesariuszy  i  lepsze rozumie-
nie ich potrzeb. Jesteśmy świadomi, że realizując nasze cele 
biznesowe musimy pamiętać o naszych pracownikach, klien-
tach, społeczności i środowisku naturalnym. Chcemy budować 
nowe relacje z otoczeniem, chcemy być partnerem, który rozu-
mie jego potrzeby i pomaga je spełniać.

Jako jedna z największych firm doradczo-inżynierskich na świe-
cie i w Polsce, mamy świadomość jaki wpływ mają nasze usłu-
gi  na  rozwój  gospodarczy,  społeczny  i  ekologiczny.  Jesteśmy 
dumni, że pomogliśmy już zrealizować wiele innowacyjnych po-
mysłów i ciekawych projektów. Zaangażowaliśmy się w zielone 
budownictwo, projekty z sektora źródeł odnawialnych i biopaliw, 
projekty  infrastrukturalne  i środowiskowe. Dzięki nowym  tech-
nologiom jesteśmy w stanie chronić faunę i florę, zmniejszyć zu-
życie CO2 oraz idące za tym negatywne skutki dla środowiska 
naturalnego. Cieszymy się, że możemy być w centrum zmian 
w tradycyjnym budownictwie i możemy uczestniczyć w nowych 
projektach z zakresu ochrony środowiska.

W minionych  latach zrealizowaliśmy wiele działań służących 
zrównoważonemu rozwojowi w naszej firmy. Przyjęliśmy Ko-
deks Postępowania Etycznego oraz przygotowaliśmy strategię 
społecznej odpowiedzialności na lata 2011 – 2013.

Braliśmy udział w wolontariacie pracowniczym na rzecz Sto-
warzyszenia Wspólne Podwórko oraz zaangażowaliśmy się 
w szereg zbiórek dla szpitali, domów dziecka i domów samot-
nej matki. Zachęcaliśmy naszych pracowników do niesienia 
pomocy innym i uczestniczenia w życiu naszej społeczności 
lokalnej.

Usprawniliśmy  również  działania  związane  z  ochroną  śro-
dowiska,  wprowadziliśmy  recykling,  edukowaliśmy  naszych 
pracowników i partnerów biznesowych.

Raport ten jest efektem ogromnej pracy i zaangażowania wielu 
osób. Celem,  jaki sobie postawiliśmy była nie  tylko potrzeba 
uporządkowania  dotychczasowych  działań  zaangażowania 
społecznego, ale nade wszystko chęć przejścia do następne-
go etapu  rozwoju naszej firmy w obszarze społecznej odpo-
wiedzialności  biznesu. Wierzymy,  że  dzięki  uporządkowaniu 
naszej  strategii  i metod  zarządzania  będziemy gotowi wyjść 
naprzeciw nowym oczekiwaniom i wyzwaniom. Ze swojej stro-
ny mogę zapewnić, że wkroczyliśmy na nową drogę, którą bę-
dziemy podążać przez kolejne lata.

Szanowni Państwo, zapraszam do lektury Raportu. Mam na-
dzieję, że publikacja pozwoli na bliższe poznanie naszej firmy 
oraz przyjętej przez nas strategii zrównoważonego rozwoju.

Petr Bilek
Prezes Zarządu

Szanowni Państwo,

Profil
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Tebodin na świecie

Firma

Działalność

Zasięg

Zatrudnienie

Sektory rynku 

Usługi 

Biura

Kodeks Postepowania Etycznego

Przedstawiciel Załogi Pracowników

Certyfikaty

Tebodin B.V.

multidyscyplinarna firma konsultingowo-inżynierska

światowy

około 3.500 osób

przemysłowy, energetyczny, chemiczny, spożywczy, budynki komercyjne,  
infrastruktura

doradztwo, projektowanie, organizacja przetargów, zarządzanie budową, 
odbiory, pozyskiwanie pozwoleń

50 w 23 krajach, w Europie, na Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce

Tak

Tak

ISO 9001 - we wszystkich biurach  
ISO 14001 - w wielu biurach  
OHSAS 18001 w Holandii, Abu Dhabi, Omanie, Rumunii, Czechach, Dubaju,  
Słowacji i Polsce  
Pozostałe biura zobowiązane są do uzyskania certyfikatu do końca 2012 roku.
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Tebodin w Polsce

Jesteśmy jedną z największych firm konsultingowo-inżynieryjnych w Polsce działającą na 
rynku od ponad 20 lat.
W 2006 rok w wyniku połączenia dwóch firm: Tebodin Poland (założonego w 1996 roku) oraz 
SAP-Projekt (założonego w 1989 roku) staliśmy się częścią międzynarodowej grupy.

Zatrudniamy w Polsce ponad 300 osób w 6 biurach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, 
Poznaniu, Krakowie i Katowicach oraz 2 oddziałach we Wrocławiu i Łodzi.

Zajmujemy się multidyscyplinarnym doradztwem projektowym, projektowaniem wielobranżo-
wym oraz obsługą realizacji inwestycji komercyjnych (centra handlowe, budynki biurowe, hotele, inwestycje mieszkaniowe, szpi-
tale, obiekty sportowe i budynki użyteczności publicznej), przemysłowych (zakłady produkcyjne, fabryki, centra logistyczne, farmy 
wiatrowe, elektrownie, stocznie i kopalnie, oczyszczalnie ścieków, stacje benzynowe) i infrastrukturalnych (drogi, obiekty inżynie-
ryjne, lotniska, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i teletechniczne, odwodnienie i melioracja terenów inwestycyjnych).

Dzięki rozbudowanej sieci naszych oddziałów oferujemy naszym klientom zintegrowane doradztwo inżynieryjne i prak-
tyczną wiedzę ekspercką w połączeniu ze znajomością uwarunkowań lokalnych i regionalnych. W ten sposób możemy 
zapewnić sprawne wykonanie projektów zarówno w dużej i małej skali, jedno lub wielodyscyplinarnych.

Fakty o Tebodin

 ■ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 ■ Wiodąca firma konsultingowo-projektowa w Polsce
 ■ Na polskim rynku od 1989 roku
 ■ Projektowanie i obsługa realizacji inwestycji komercyjnych, przemysło-

wych  i  infrastrukturalnych
 ■ Wartość obsługiwanych inwestycji – ponad 5 mld PLN
 ■ Roczny obrót – 60 mln PLN
 ■ Ponad 800 zrealizowanych obiektów w Polsce
 ■ Ponad 300 specjalistów, w tym inżynierowie wszystkich branż
 ■ 6 biur zlokalizowanych w największych miastach Polski

Nagrody i wyróżnienia

 ■ Gazela Biznesu 2009
 ■ 3 miejsce w rankingu Warsaw Business Journal – Book of Lists 2010
 ■ Dyplom za udział w I etapie konkursu Modernizacja Roku 2010
 ■ 5 miejsce w V Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 w sektorze usługi
 ■ Certyfikat udziału w konkursie Interanale Poland 2011
 ■ Wyróżnienie w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj Bezpiecznie 

2011” za budowę Zespołu Elektrowni Wiatrowych FW Wartkowo 30,75 
MW na terenie gmin Gościno i Karlino



Raport zrównoważonego rozwoju Tebodin 2011



9

P
ro

fil
   

   
  fi

rm
y

Raport zrównoważonego rozwoju Tebodin 2011

Zarządzanie projektem

 ■ Koordynacja prac projektowych
 ■ Kontrola procesów administracyjnych
 ■ Prowadzenie realizacji inwestycji
 ■ Zarządzanie bezpieczeństwem na budowie

Doradztwo

 ■ Opracowywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko
 ■ Ekspertyzy techniczne
 ■ Certyfikacja BREEAM i LEED
 ■ Audyty energetyczne
 ■ Nadzory bankowe

Projektowanie i pozwolenia

 ■ Wielobranżowe, od koncepcji do dokumentacji powykonawczej

Zarządzanie budową

 ■ Nadzór inwestorski
 ■ Construction management
 ■ Koordynacja najemców
 ■ Nadzór bankowy

Organizacja przetargów

 ■ Prywatnych oraz publicznych
 ■ Opracowywanie SIWZ
 ■ Na generalnego wykonawcę i podwykonawcę dla construction management

Nasze Usługi

Dla naszych klientów, którymi są głównie mię-
dzynarodowe firmy przemysłowe, instytucje 
rządowe wielu państw oraz instytucje finansowe 
na całym świecie, dostarczamy usługi spełniają-
ce wszelkie ich wymagania, obejmujące zakres 
od wyspecjalizowanych usług doradczych aż do 
pełnienia roli inwestora zastępczego w dużych 
projektach inwestycyjnych.
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Strategia
dzanie

i ZarząStrategia 
i Zarządzanie
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CSR to przemyślane podejście do codziennego zarządzania firmą, w którym biznes bierze 
na siebie odpowiedzialność nie tylko za wyniki finansowe, ale także za wpływ, jaki wywiera 
na swoje otoczenie społeczne i przyrodnicze. Dlatego jako firma globalna jesteśmy świa-
domi  naszej  odpowiedzialności  i  przykładamy  szczególną wagę  do  sposobów  i metod, 
za  pomocą których osiągamy nasze cele biznesowe.

Petr Bilek, Prezes Zarządu

Zrównoważony rozwój jako część naszej strategii

Głównym celem rozwoju w biznesie jest harmonijne połączenie potrzeb inwestorów, społeczeństwa i środowiska naturalnego.  
To podejście wynika z rosnącej na całym świecie troski o przyszłość i dobrobyt następnych pokoleń. Tebodin Poland chce mieć 
swój udział w tym procesie, dlatego strategia rozwoju znajduje odzwierciedlenie we wszystkich naszych celach biznesowych.

Jako jedna z czołowych firm konsultingowo-inżynieryjnych w Polsce doskonale zdajemy 
sobie sprawę ze znaczenia naszego oddziaływania na otoczenie. Budowanie i wdraża-
nie strategicznego podejścia do odpowiedzialności wobec pracowników, społeczeństwa, 
rynku, oraz środowiska naturalnego w Tebodin jest wysoko pozycjonowane wśród prio-
rytetów biznesowych. Jest ona jednym z filarów naszej strategii globalnej. Zakładamy, 
że powinna się ona przejawiać na każdym etapie naszej działalności – od sprzedaży 
usług, business developmentu, kontaktów z klientami po relacje wewnętrzne.

Tebodin ma ambicje i wyznaje określone normy i wartości. Obejmują one spójność, 
otwartość, przedsiębiorczość, podejście nastawione na klienta, profesjonalizm, pracę 
zespołową ukierunkowaną na wyniki, elastyczność i optymistyczne podejście do reali-
zacji zadań. Wszelkie ambicje, normy i wartości indywidualne i firmowe powinny być 
spójne z ogólnie przyjętymi normami i wartościami.

Na początku 2011 roku przeprowadziliśmy analizę naszych celów i stworzyliśmy Stra-
tegię Tebodin Poland. Głównym przesłaniem tego działania było pragnienie stania się 
stabilną, cieszącą się powodzeniem firmą, docenianą przez pracowników i niezawodną wobec naszych klientów.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec naszych klientów, pracowników, społeczności i planety.
Naszą misją jest bycie najbardziej zaufaną i odpowiedzialną firmą, wybieraną przez naszych klientów każdego dnia. Bardzo się 
staramy, by nasza wiedza była ciągle żywa i aktualna. Nasza filozofia jest bardzo prosta. Dzielimy się wiedzą i pomagamy sobie 
nawzajem.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych grup interesariuszy:

 ■ Klienci i rynek – oferowanie innowacyjnych usług oraz technologicznych rozwiązań
 ■ Społeczność – wspieranie społeczności lokalnej oraz prawidłowe zarządzanie środowiskiem
 ■ Pracownicy – dążenie do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy nie tylko w biurze, ale również na nadzorowa-

nych przez nas budowach. Oferowanie atrakcyjnych możliwości rozwoju, a także przestrzeganie standardów etycznych.

i Zarzą
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Zarządzanie CSR
Po raz pierwszy w historii Tebodin Poland stworzyliśmy strategię społecznej odpowiedzialności ściśle zintegrowaną ze strategią 
rozwoju biznesu na lata 2011 – 2013. Celem strategii „Zrównoważony rozwój” jest aktywne przyczynianie się do poprawy środo-
wiska naturalnego oraz wsparcie społeczności lokalnych. Nasza strategia została podzielona na 5 obszarów: zarządzanie, społe-
czeństwo, miejsce pracy, środowisko i rynek.

Struktura zarządzania
„Plan Zrównoważonego rozwoju” został przygotowany przez Zespół Zrównoważonego Rozwoju. W jego skład wchodzi 6 osób. 
Opiekunem natomiast jest Prezes Zarządu.

Wszyscy członkowie zespołu są pracownikami Tebodin Poland i są ekspertami w swoich dziedzinach.

Zadaniem zespołu jest wytyczanie standardów oraz strategii firmy, opiniowanie i zatwierdzanie projektów przygotowanych w ra-
mach poszczególnych obszarów. Zespół dba, by wszystkie działania były spójne ze strategią spółki i odpowiada za całościowe 
wdrożenie programu.

Zarządzanie CSR

W obszarze zarządzanie:
 ■ Przestrzeganie zasad etyki biznesowej

W obszarze rynek:
 ■ Budowanie zaufania i przewagi konkurencyjnej
 ■ Zarządzanie jakością
 ■ Dostarczanie najwyższej jakości usług oraz technologii

W obszarze społeczeństwo:
 ■  Lokalna działalność społeczna

W obszarze miejsce pracy:
 ■ Równe szanse i wspieranie różnorodności w miejscu pracy
 ■ Jasne i transparentne zasady
 ■ Bezpieczeństwo oraz promocja zdrowia w miejscu pracy
 ■ Oferowanie równych szans rozwoju
 ■ Edukacja pracowników
 ■ Wzmacnianie dialogu z pracownikami

W obszarze środowisko:
 ■ Prowadzenie edukacji dla pracowników na temat ekologii i ochrony środowiska
 ■ Zbudowanie spójnego i kompleksowego systemu monitoringu materiałów i energii oraz redukcja ich zużycia
 ■ Zarządzanie ryzykiem w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa na budowach
 ■ Redukcja emisji CO2

 ■ Prowadzenie szeregu działań proekologicznych, np. zbiórka makulatury, zbiórki elektroodpadów
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Systemy i standardy
Tebodin chce być uznawany za odpowiedzialnego członka społeczeństwa. Nasz sukces zależy od zaufania, jakim obdarzają 
nas klienci i partnerzy biznesowi. Aby utrzymać to zaufanie najistotniejsze jest, by działać w zgodzie z jasnymi zasadami etyki 
biznesowej, opartymi na odpowiedzialności społecznej, uprzejmości i wzajemnym poszanowaniu. Prowadzenie działalności firmy 
w sposób odpowiedzialny, zrównoważony i etyczny ułatwiają systemy i standardy zarządzania. Stosujemy wiele z nich, zwłaszcza 
te, które pomagają skutecznie realizować postawione przez nas cele.

Jako firma globalna jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wynikającej z założeń zrównoważonego rozwoju, dlatego w 2007 
roku przyjęliśmy nowy kierunek rozwoju, obejmujący zarówno aspekty biznesowe firmy, jak i kwestie wizerunku, podejście do śro-
dowiska i społeczności lokalnych. W tym celu opracowaliśmy Kodeks Etyczny, Zasady Biznesowe oraz Strategię Tebodin Poland.

Kodeks Etyczny
Fundamentem naszych działań jest Kodeks Postępowania Etycznego Tebodin, Odpowiedzialność wobec Klientów i Partnerów 
Biznesowych (Code of Conduct), który został wprowadzony w życie 1-go stycznia 2007 roku. Są w nim opisane najważniejsze 
wartości i zasady prowadzenia biznesu, to czym chcemy się wyróżniać na rynku oraz to, w jaki sposób chcemy być postrzegani 
przez naszych klientów.

Sporządziliśmy Kodeks postępowania etycznego, który ma w sposób przejrzysty 
przedstawiać nasze oczekiwania, co do zachowania naszych pracowników. Doku-
ment ten jest częścią umowy z pracownikiem, więc obliguje każdą nowo zatrudnioną 
osobę do zaakceptowania zasad w nim zawartych.

Kodeks jest zbiorem reguł odnoszących się do wszystkich aspektów działalności, 
począwszy od kwestii prawnych, relacji z pracownikami, ochrony środowiska aż po 
etykę w biznesie.

W dokumencie zawarte są najważniejsze wartości dotyczące wzajemnego zaufania, 
uczciwej konkurencji i relacji biznesowych, zasady odpowiedzialności społecznej 
i środowiskowej, w tym: zdrowie, bezpieczeństwo, równe szanse, sprawiedliwe trak-
towanie, zaufanie i postępowanie etyczne.

Zasady Biznesowe
W 2008 roku opracowaliśmy Zasady Biznesowe (Business Principles) opisujące główne wartości, atuty, procedury i sprawy orga-
nizacyjne związane z działalnością firmy.

Główne założenia:
 ■ Sposób działania Tebodin (cele biznesowe, formuła, korporacyjna odpowie-

dzialność społeczna, zachowania etyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz 
ochrona środowiska)

 ■ Organizacja Tebodin (organizacja projektów, odpowiedzialność indywidualna, 
organizacja poszczególnych działów spółki, intranet korporacyjny SharePortal)

 ■ Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska
 ■ Jakość (System Jakości Tebodin – Tebodin Quality System TQS)
 ■ Pracownicy (rozwój pracowników, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, Program 

Zarządzania Wynikami i Rozwoju Pracowników – Performance Management 
Agreement PMA i Personel Development Plan – PDP)

 ■ Klienci (raporty z satysfakcji klienta CSR)
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Filozofia Działania Tebodin

Misja
Tebodin Consultants & Engineers chce być jedną z najlepszych firm konsultingowych i inżynieryjnych na świecie, poprzez dostar-
czanie mądrych i zrównoważonych rozwiązań, które wzmacniają naszych klientów i wzbogacają społeczności, w których żyjemy 
i pracujemy.

Obecność na rynkach lokalnych i integracja z mieszkańcami po-
magają nam zrozumieć rożne kultury i potrzeby.

Pełne wyzwań, ale jednocześnie bezpieczne środowisko pracy, 
w którym nasi pracownicy mogą maksymalnie rozwijać swoje 
talenty i umiejętności jest warunkiem wstępnym do wysokiej wy-
dajności i sukcesu.

Wizja
Nasi pracownicy, zespół wysoko wykwalifikowanych i zaanga-
żowanych specjalistów jest naszą najmocniejszą stroną.

Dostarczamy zrównoważone rozwiązania i praktyczną wiedzę 
ekspercką, które przewyższają oczekiwania naszych klientów. 
Staramy się doskonalić poprzez niezrównaną wiarygodność, 
szczerość i jakość oferowanych usług. Współpraca z Tebodin 
powinna spełniać oczekiwania naszych klientów i pracowników.

Będziemy nadal wdrażać i doskonalić naszą wiedzę ekspercką 
z niespotykaną szybkością i kompetencjami. W czasach ekono-
micznych, politycznych i środowiskowych zmian, stale kształtują 
się nowe rynki. Będziemy uważnie obserwować i identyfikować 
możliwości oraz wykorzystywać nasz potencjał w celu wcho-
dzenia bez wahania na nowe rynki, aby zapewniać zyskowny 
rozwój na całym świecie.

Wartości
Cenimy nasze pochodzenie i jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy i co osiągnęliśmy od czasu założenia firmy w 1945 roku. Wia-
rygodność, szczerość i jakość są naszymi głównymi wartościami. Uczciwość, rzetelność i przejrzystość są podstawą wszystkich 
naszych działań. Zdajemy sobie sprawę, że nasz sukces zależy ostatecznie od satysfakcji naszych klientów. Uczymy się, staramy 
się bardziej i stajemy się lepsi, każdego dnia.

Jesteśmy zaangażowanym zespołem, otwartym na dzielenie się naszymi doświadczeniami i wiedzą płynącą z serca i umysłu. 
Indywidualne podejście, odpowiedzialność, koncentrowanie się na bezpieczeństwie, jak i na środowisku leży w najgłębszym inte-
resie naszej firmy.

Nieustannie dążymy, aby pozostać aktywnymi, elastycznymi i otwartymi na zmiany.

Wierzymy w efektywną i kreatywną pracę zespołową.
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Przedstawiciel Załogi Pracowników
W Tebodin rozwijamy kulturę etycznych zachowań. W tym celu w 2008 roku pracownicy wybrali swojego Przedstawiciela, który 
reprezentuje ich interesy przed Pracodawcą. Każdy z pracowników może poinformować go o przypadkach łamania zasad oraz 
prawa w firmie.
Od początku wybrania Przedstawiciela nie mieliśmy zgłoszeń o naruszeniu praw pracowniczych.

Pracodawca zobowiązany jest konsultować z Przedstawicielem Załogi Pracowni-
ków wszystkie poczynania, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na pracowni-
ków i politykę kadrową w firmie.

Marta Kozina, Przedstawiciel Załogi Pracowników

Systemy zarządzania
Do najważniejszych zadań związanych z poprawą naszej działalności należało wdrożenie systemów zarządzania.
Firma nieustannie wprowadza w życie wiodące procedury związane z ochroną środowiska, które dotyczą nie tylko usług, ale także 
wszystkich działań prowadzonych na całym świecie. Działania te są koordynowane przez program System Jakości Tebodin – TQS, 
który jest zestawem instrukcji, procedur i wskazówek, który opisuje i definiuje sposób funkcjonowania całej firmy. TQS został zatwier-
dzony zgodnie ze standardami ISO 9001, organu certyfikującego będącego Gwarancją Jakości rejestru Lloyd’a (LRQA), lub odpo-
wiednikiem dla danego kraju, np. TUV. Organizacja jest corocznie poddawana kontroli organu certyfikującego w celu określenia, czy 
TQS jest poprawnie wdrażany i utrzymywany w całej organizacji, a co trzy lata organ certyfikujący ponownie przyznaje certyfikat.

Wśród najważniejszych zadań związanych z poprawą naszej działalności było wdrożenie sprawdzonych między-
narodowych systemów zarządzania.

ISO 9001 - Zarządzanie jakością
OHSAS 18001 - Zarządzanie higieną i bezpieczeństwem pracy

Nasi Partnerzy
Interesariusze są dla nas niezwykle ważną grupą osób i instytucji, która ma istotny wpływ na działalność naszej firmy. Dlatego pod-
stawą naszych relacji jest prowadzenie wielu działań ukierunkowanych na zaspokojenie ich potrzeb oraz wspólne wypracowanie 
efektywnych rozwiązań. Do podstawowych form współpracy należą: komunikacja, konsultacja, dialog i partnerstwo.

Dzięki dialogowi z naszymi interesariuszami możemy podejmować lepsze 
decyzje biznesowe, sprawniej zarządzać ryzykiem oraz opracowywać 
długotrwałe plany rozwoju uwzględniające zarówno nasze wartości, jak 
i potrzeby otoczenia.

Rozumiemy jak ważne jest słuchanie ich głosu i poznanie ich oczekiwań. 
Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie wypracować jak najlepsze kom-
promisy i podejmować odpowiednie decyzje.
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Dla  nas  odpowiedzialny  biznes  to  długofalowa  strategia  zarządzania  firmą oraz 
sposób budowania jej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Uważnie obserwujemy rynek, zachowania i trendy konsumenckie. Staramy się do-
brze poznać potrzeby naszych klientów oraz rynku, aby jak najlepiej odpowiadać 
na ich oczekiwania. Nasi klienci oczekują od nas nowych rozwiązań oraz inicjatyw, 
a my robimy wszystko by je spełniać.

Michał Chodecki, Dyrektor Business Development

Nasze cele
Celem firmy Tebodin jest zysk i tworzenie wartości dla udziałowców poprzez dostarczanie naszych usług. Stabilna sytuacja finan-
sowa pozwala na rozwijanie naszej firmy z uwzględnieniem działań z dziedziny odpowiedzialnego biznesu.

Najważniejszym wyzwaniem dla nas nie są jednorazowe zyski finansowe uzy-
skiwane z projektów o charakterze „jednorazowym”, które mogą szybko wy-
czerpać zasoby firmy, ale uzyskanie długofalowego, zrównoważonego wyso-
kiego poziomu usług we wszystkich biurach, we współpracy ze stałym gronem 
klientów sieciowych, którzy biorą czynny udział w zrównoważonym biznesie. 
Ten cel można osiągnąć jedynie wtedy, gdy cele finansowe, biznesowe i orga-
niczne są w równowadze.
Tebodin skupia swoje wysiłki na budowaniu pozycji godne go zaufania do-
stawcy wysokiej jakości usług. Cel ten realizujemy poprzez bliską współpracę 
z klientami, zapewnienie doskonałej jakości produktów oraz dostarczanie in-
nowacyjnych rozwiązań. Zależy nam, aby nasze działania były zgodne z kon-
cepcją zrównoważonego rozwoju i jednocześnie przyczyniały się do tworzenia 
dodanej wartości dla naszych klientów i rynku.

Corocznie ustalamy nasze cele SMART (Specific – szegółowe, Measurable – mie-
rzalne, Achivable – osiągalne, Result-Oriented – nastawione na wyniki, Time-Bound 
– określone czasowo) w zakresie wyników finansowych, BHP, zadowolenia klientów, 
kultury i struktury firmy. Analiza rzeczywistych wyników i odstępstw od celów stano-
wi podstawę do opracowania programów naprawczych firmy. Dokumentem, które 
to reguluje jest Zrównoważona Karta Wyników (Balanced Scoredcard – BSC).

Badania satysfakcji
Nasza branża zmienia się bardzo szybko, zmieniają się też oczekiwania na-
szych klientów, dlatego kluczowe znaczenie ma dla nas zwiększanie ich satys-
fakcji, a także budowanie dobrych relacji. Przywiązujemy największą wagę do 
zaufania naszych klientów i partnerów biznesowych oraz utrzymania tego zaufa-
nia. Przestrzegamy ogólnie przyjętych norm i wartości, a także lokalnych zasad 
i przepisów, w szczególności w kwestii pozyskiwania i realizacji kontraktów.

Od kilku lat systematycznie przeprowadzamy badania satysfakcji i lojalności klientów (Client Satisfaction Reports – CSR), które 
stanowią podstawę do stałego doskonalenia obsługi klienta oraz wdrażania najlepszych rozwiązań, których się od nas oczekuje.

Zrównoważona Karta Wyników 
zawiera następujące cele:

Klienci
 ■ Zadowolenie klienta
 ■ Utrzymywanie powracających klientów
 ■ Pozyskiwanie nowych klientów
 ■ Wkraczanie na nowe rynki

Wyniki finansowe
 ■ Wyniki projektów
 ■ Koszty prowadzenia firmy
 ■ Brak roszczeń w projektach
 ■ Brak przekroczeń w projektach
 ■ Powierzona praca

Struktura
 ■ Świadomość jakości
 ■ Świadomość bezpieczeństwa
 ■ Wzmacnianie organizacji

Rozwój, kształcenie
 ■ Rozpoznawanie talentów
 ■ Rozwój personelu
 ■ Dzielenie się wiedzą
 ■ Komunikacja

ważone
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Uzyskiwanie informacji o zadowoleniu klienta z naszych usług jest in-
tegralną częścią naszego systemu jakości. Kierownik Projektu przesyła 
formularz CSR każdemu klientowi. Przy większych projektach kwestio-
nariusze są przesyłane kilka razy podczas trwania projektu, a wyniki 
są omawiane z zamawiającym. Raporty są analizowane w zestawieniu, 
a wnioski z nich pochodzące są ważnym wkładem w nasze progra-
my naprawcze. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność za utrzymanie 
wskaźników zadowolenia i lojalności klientów na określonym poziomie 
jest wpisana w indywidualne cele pracowników firmy.

Po każdym projekcie przeprowadzamy tzw. „Lessons Learned”, czyli 
spotkanie podsumowujące zrealizowany projekt, tak by w gronie ludzi 
zaangażowanych w realizację danego projektu dojść do wniosków i no-
wych metod, pozwalających na ulepszenie kolejnych realizowanych za-
dań oraz usprawnienie relacji z klientami.

W kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi wszyscy pracownicy 
i członkowie Zarządu są zobowiązani unikać zachowań sprzecznych 
z obowiązującymi krajowymi przepisami o konkurencji, mogących prowadzić do ewentualnego wykluczenia Tebodin z procedury prze-
targowej, oraz innych zachowań niezgodnych z prawem. Pozyskiwanie i realizacja kontraktów oraz wybór partnerów biznesowych 
odbywa się wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne i ekonomiczne.

Formuła Tebodin względem klientów:
 ■ Zawsze stawiamy klienta w centrum naszych 

myśli i działań
 ■ Tworzymy lojalność klienta poprzez wysoką ja-

kość naszych usług
 ■ Działamy zarówno jako konsultanci jak i inży-

nierowie
 ■ Oferujemy szeroki wachlarz usług
 ■ Utrzymujemy i rozwijamy sieć naszych biur re-

gionalnych
 ■ Utrzymujemy jak najkrótsze kanały komunika-

cyjne, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne
 ■ Tworzymy przedsiębiorcze i zgrane zespoły
 ■ Rozwijamy synergię poprzez wymianę tech-

nicznego i handlowego know-how

Efektywna komunikacja
 ■ Bezpośredni kontakt
 ■ Od 2004 roku wydajemy korporacyjny numer kwartalnika Tebodin World. Kierujemy go do grupy naszych klientów 

i partnerów. Ta platforma komunikacyjna pełni przede wszystkim rolę informacyjną i edukacyjną. Opisujemy wykonywa-
ne przez nas inwestycje w różnych częściach świata, mówimy o ważnych spotkaniach z czołowymi przedstawicielami 
rządów oraz propagujemy zielone budownictwo i bezpieczną budowę.

 ■ Od 2011 roku publikujemy korporacyjnie gazetę przesyłaną drogą mailową E-Zine. Głównym zamysłem publikacji jest 
informowanie naszych klientów i partnerów biznesowych o nowych inicjatywach i budowach prowadzonych nie tylko 
w Polsce, ale również na całym świecie.

 ■ Uruchomiliśmy extranet ShareProjects. Celem wprowadzania platformy była lepsza współpraca z naszymi klientami 
oraz szybszy obieg dokumentów. SharedProjects jest aplikacją w intranecie SharePortal. Służy on jako system dziele-
nia się dokumentami, ich przechowywania i pozyskiwania dla każdego indywidualnego projektu. Pomaga w wymianie 
dokumentów/danych projektu miedzy członkami projektu i klientami, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji.

 ■ Spotkania biznesowe i konferencje - np. Wind Energy Business Mixer.
 ■ Strona www.tebodin.pl i www.tebodin.com
 ■ Raport CSR – zawiera wszystkie zagadnienia poświęcone firmie, odpowiedzialności wobec rynku i klientów, pracowni-

ków, społeczności lokalnej i środowiska. Raport wydawany jest raz w roku.

Nasi Klienci są w centrum wszystkiego, co robimy. Filozofia naszego działania opar-
ta jest o zaangażowanie wszystkich zasobów firmy w budowanie silnych i trwałych 
relacji z naszymi klientami. Staramy się, by nasze działania miały jeden nadrzędny 
cel:  stworzenie  partnerstwa w biznesie  poprzez  zapewnienie  najwyższej  jakości 
świadczonych usług, dzięki zrozumieniu potrzeb i oczekiwań naszych klientów.

Maciej Gwóźdź, Dyrektor Biura w Gdańsku i Szczecinie
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Dlaczego zielone budownictwo?
 ■ Niższe koszty eksploatacji obiektu - koszty eksploatacji budynków posiadających certyfikat energetyczny LEED są 

o 8-9% niższe niż w przypadku tradycyjnych budynków. Mają one znacznie niższe zużycie wody i koszty utrzymania 
(ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, oświetlenia i chłodzenia).

 ■ Większa wydajność pracy - budynki zielone to coś znacznie więcej niż budynki przyjazne środowisku. Środowisko 
pracy ulega poprawie dzięki lepszej jakości powietrza i większej dostępności naturalnego światła, co z kolei, przyczynia 
się do wzrostu wydajności pracowników, lepszej frekwencji i stanu zdrowia.

 ■ Prestiżowe certyfikacje wyróżnikiem rynkowym - działania ekologiczne mają pozytywny wpływ na wizerunek i two-
rzą niematerialną wartość firmy w oczach klientów, szczególnie te potwierdzone certyfikatami (LEED, BREEAM).

 ■ Kreowanie komfortowej przestrzeni życia - budownictwo ekologiczne ma autentyczny wpływ na zdrowie człowieka 
i  rodowisko a wykorzystywane w nim materiały mogą poprawić zarówno komfort, jak i jakość życia.

Zmieniający się świat stawia przed nami nowe oczekiwania dlatego zawsze odpo-
wiadamy na potrzeby naszych klientów i rynku. Tebodin na całym świecie zwraca 
szczególną uwagę na to, żeby dostarczać rozwiązania, które przyczyniają się do 
rozwoju zrównoważonego budownictwa.

Mariusz Szmyd, Dyrektor Regionu Południowo-Zachodniego

Każde zadanie inwestycyjne ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb, ważne jest by 
przy  tym  pamiętać  o  zachowaniu  potencjału  rozwojowego  przyszłych  pokoleń,  co  jest 
główną  ideą  zrównoważonego  budownictwa.  Odpowiednie  rozwiązania  organizacyjne, 
techniczne  i  materiałowe,  poszanowanie  środowiska  i  zasobów  naturalnych,  przyjazne 
kształtowanie miejsca pracy  i  odpoczynku,  jest  równie ważne  jak  samo uświadamianie 
i promowanie „proekologicznych” zachowań oraz patrzenie w szerszym aspekcie na pro-
ces inwestycyjny.

Adam Kamiński - Asesor BREEAM

Zrównoważone budownictwo – Zielone budownictwo
Nasza firma postawiła sobie za cel aktywne przyczynianie się do poprawy standardów w projektowaniu obiektów komercyjnych, 
przemysłowych i infrastrukturalnych. Chcemy być odpowiedzialną firmą i dzięki temu zdobyć zaufanie interesariuszy oraz budować 
naszą przewagę konkurencyjną.

Podążając za zmianami rynkowymi i potrzebami klientów Tebodin zaangażował się w Zielone Budownic-
two. W tym celu szkolimy naszych pracowników w zakresie systemów certyfikowania budynków (LEED 
& BREEAM), które dotyczą obiektów wyróżniających się w sposób szczególny pod względem dbałości 
o środowisko w procesie budowlanym.
Amerykański LEED i brytyjski BREEAM są systemami certyfikacji budynków stosowanymi na całym 
świecie, które promują rozwiązania przyjazne dla środowiska, w tym: racjonalne zarządzanie zasobami 
w ramach budowy, oszczędność wody, energetyczną wydajność, selekcję materiałów i jakość mikrokli-
matu wewnątrz budynku.
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O ile kilka lat temu powstawały w Polsce pierwsze profesjonalne projekty farm wiatro-
wych, to obecnie sektor energetyki wiatrowej rozwija się dynamicznie i odgrywa coraz 
istotniejszą rolę. Niewątpliwie w ciągu kilku najbliższych lat Polska ma realną szansę 
znaleźć się w czołówce wykorzystania tej formy energii odnawialnej w Europie.

Grzegorz Wieczorek, Dyrektor Działu Projektów Przemysłowych

Energia odnawialna a ekologia

Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie XXI wieku jest olbrzymie. Efektem polepszenia standardu życia, środowisko natu-
ralne uległo pogorszaniu. Urządzenia, które miały zapewnić lepszą jakość bytu, stały się źródłem jednego z największych obecnie 
problemów naszego globu, jakim jest zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wody.

Do tej pory uzyskiwaliśmy energię dzięki eksploatowanym surowcom takim jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa 
i gaz ziemny, które spowodowały zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Przy spalaniu węgla, drewna, ropy naftowej, benzy-
ny powstaje dwutlenek węgla, który powoduje kwaśne deszcze. Spalanie surowców energetycznych i tym samym powstawanie 
dwutlenku węgla powoduje również tzw. efekt cieplarniany, którego następstwem jest topnienie śniegów, gór lodowych, zalewanie
kontynentów, jak i również malejąca ochrona ziemi przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.

Dlatego też zaczęliśmy poszukiwać innych rozwiązań, nowych źródeł energii, które mają na celu ograniczenie negatywnego wpły-
wu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi.

W tym celu Tebodin zaangażował się w sektor energetyki wiatrowej oraz innych źródeł odnawialnych, produkcji bioetanolu, energii 
ekologicznej i projekty środowiskowe.

Najważniejsze korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze:

 ■ Przyczynia się w znaczący sposób do ochrony środowiska, poprawy czystości 
powietrza, ograniczania degradacji siedlisk i ograniczania zmian klimatycznych

 ■ Energetyka wiatrowa jest technologią bezemisyjną – brak emisji gazów cieplar-
nianych tj. dwutlenku węgla, tlenków siarki czy tlenków azotu, brak emisji pyłów

 ■ Przy wytwarzaniu energii z wiatru brak jest odpadów stałych i gazowych, nie wy-
stępuje degradacja i zanieczyszczanie gleby, brak degradacji terenu oraz strat 
w obiegu wody

 ■ Wiatr stanowi niewyczerpalne, odnawialne źródło energii, przez co jego wykorzy-
stanie pozwala na ograniczane zużywania zasobów paliw kopalnych

 ■ Niskie koszty eksploatacyjne pozyskiwania energii wiatru
 ■ Rozwój nowych sektorów gospodarki i co za tym idzie generowanie przychodów 

dla państwa, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw. Wpływ na rozwój i aktywi-
zację regionów, w tym morskich

 ■ Rozwój nowych technologii i innowacji
 ■ Wpływ na zrównoważony rozwój
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Fakty o elektrowniach wiatrowych w Polsce

 ■ Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce do 23 września 2011 roku oddano do użytku 488 instalacji elektrowni 
wiatrowych o łącznej mocy 1480 MW.

 ■ W 2010 roku przybyło w Polsce farm wiatrowych o mocy 382 MW (do 1107 MW na koniec roku), co ulokowało Polskę na 7 miej-
scu w Europie, jeśli chodzi o bezwzględny przyrost mocy. W stosunku do 2009 r. osiągnięty został znaczący przyrost – 52,3%.

 ■ 1 elektrownia wiatrowa wytwarza w ciągu 20 lat jej użytkowania średnio 30 do 82 razy tyle energii, ile potrzeba do jej posta-
wienia, użytkowania i demontażu. W przypadku konwencjonalnych elektrowni liczba ta wynosi tylko 0,3 – 0,4, ponieważ do jej 
eksploatacji ciągle potrzeba energii w postaci dostarczanych surowców. W tym czasie jedna dobrze zlokalizowana elektrownia 
wiatrowa zwraca się często po niecałych 2 miesiącach jeśli chodzi o całkowite zużycie energii przez nią.

 ■ Wszystkie zainstalowane elektrownie wiatrowe w Europie są w stanie wyprodukować w ciągu roku tyle energii elektrycznej, 
która pokrywa 4,2 % zapotrzebowania na energię elektryczną Unii Europejskiej i pozwala uniknąć emisji 108 milionów ton CO2 
rocznie, czyli tyle, ile produkuje 50 milionów samochodów.

 ■ Śmigła elektrowni wiatrowej przekształcają energię wiatru w ruch obrotowy, a następnie poprzez generator w energię elek-
tryczną. Następnie jest ona transportowana poprzez linie wysokiego i niskiego napięcia do użytkowników. Elektrownia o mocy 
1,5 MW produkuje tyle energii, ile zużywa ok. 1000 gospodarstw domowych.

 ■ Dzięki zaawansowanym technologiom udało się zmniejszyć hałas wytwarzany przez elektrownie wiatrowe, jak również zmniej-
szono ocieniowanie periodycznie rzucane przez elektrownie, gdyż lokalizuje się je na specjalnie do tego wybranych terenach. 
Najnowocześniejsze elektrownie wiatrowe posiadają również inteligentne systemy pozwalające im ustawić się pod takim kątem 
do słońca, żeby powstały przez nie cień był nieodczuwalny.

 

Źródło: PSE Operator

Produkcja energii elektrycznej z wiatru w Polsce
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Nasze realizacje

Certyfikacja BREEAM dla FUTURA Park Kraków w Modlniczce
Tebodin otrzymał zlecenie od firmy Neiver na przeprowadzenie 
procesu certyfikacji BREEAM dla FUTURA Park Kraków w Mo-
dlniczce koło Krakowa – jest to nowoczesny obiekt handlowy 
o łącznej powierzchni 44 000 m2, który w jednym budynku łączy 
funkcje parku handlowego (na parterze) z centrum outlet Facto-
ry, zajmującym całe pierwsze piętro.
Spełniając wysokie standardy, centrum jest przykładem ekolo-
gicznego i przyjaznego środowisku budynku. FUTURA PARK 
Kraków otrzymał na etapie projektowym certyfikat BREEAM 
z wynikiem  „Very Good”. Tym samym firma NEINVER, jako je-
dyny inwestor w Polsce może poszczycić się dwoma obiektami 
handlowymi wyróżnionymi tym certyfikatem i jedynym ocenio-
nym jako „Very Good”.
W procesie certyfikacji inwestycja FUTURA PARK Kraków oce-
niana była w dziesięciu kategoriach: zarządzanie, zdrowie i do-
bre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, 
zagospodarowanie przestrzeni i ekologia, zanieczyszczenie 
oraz innowacyjność.

Certyfikacja BREEAM dla Budynku Biurowo-Usługowego 
Pixel w Poznaniu
Firma 2Build Sp. z o.o. zleciła pełnienie funkcji Project Manage-
ra, w tym świadczenie usług inspektora nadzoru, zarządzania 
kosztami oraz przygotowaniem projektu do uzyskania certyfikacji 
zgodnie ze standardami BREEAM, w związku z budową budyn-
ku biurowo-usługowego z garażem podziemnym w Poznaniu na 
ul. Grunwaldzkiej.
Kompleks będzie się składał z pięciu budynków, którego formuła 
została oparta na autorskim koncepcie „Office Sweet Office”. Pod-
stawą inwestycji jest idea nowoczesnego biura, w myśl której sztyw-
ne pomieszczenia do pracy zastępowane są wysokojakościowymi 
przestrzeniami – naturalne materiały wykończeniowe, ogólnodo-
stępne zielone tarasy oraz ogrody na dachach budynków. Dodat-
kowo wprowadzono opomiarowanie i monitoring wszystkich czyn-
ników energetycznych w budynku. Nad prawidłowością działania 
instalacji w budynku czuwać będzie system BMS.
Wewnątrz kompleksu został wprowadzony zakaz ruchu kołowego 
oraz zastosowano szereg rozwiązań przyjaznych środowisku: par-
king dla rowerów, energooszczędne urządzenia, została wprowadzo-
na obowiązkowa segregacja odpadów, wnętrza natomiast są wykoń-
czone naturalnymi recyklingowymi materiałami.
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Nasze realizacje

Farma Wiatrowa w Linowie
Budowa Farmy Wiatrowej dla Green Bear Corporation o łącznej 
mocy zespołu 48 MW (moc 22 turbin wiatrowych), zlokalizowanej 
w miejscowości Linowo i okolicach. Zakres naszych prac obejmuje 
doradztwo i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
Przeznaczeniem zespołu elektrowni wiatrowych będzie wytwa-
rzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnego źró-
dła energii, jakim jest siła wiatru. Wytworzona za pomocą turbin 
wiatrowych energia będzie przesyłana podziemną linią kablową 
do Głównego Punktu Zasilania (GPZ). Planuje się wyposażenie 
farmy w trójpłatowe turbiny firmy VESTAS – typ V90 2.0 o mocy 
do 2 MW każda.

Farma Wiatrowa w Wartkowie
Tebodin podpisał umowę z francuskim inwestorem energe-
tycznym, firmą GDF Suez Energia Polska S.A., na budowę, 
uruchomienie i wpięcie do sieci energetycznej farmy wiatrowej 
30,75  MW złożonej z 15 turbin (każda o mocy 2.05 MW). Far-
ma wiatrowa jest zlokalizowana na terenie zachodniopomorskich 
gminy Gościno i Karlino.
Inwestycja ta otrzymała wyróżnienie w konkursie Państwowej In-
spekcji Pracy „Buduj Bezpiecznie 2011”. Tebodin pełni funkcję Inży-
niera Kontraktu na tym projekcie i bierze czynny udział w przepro-
wadzanych inspekcjach na terenie budowy.

Technologiczne Rozszerzenie Kogeneracji
Tebodin Poland jest odpowiedzialny za opracowanie projektu bazo-
wego instalacji tri generacji dla firmy Dalkia Polska.
Projektowana instalacja będzie składała się z dwóch silników 
gazowych o mocy 1 400 kW każdy, odzyskowego kotła paro-
wego o mocy 1 340 kW i agregatu absorpcyjnego wody lodowej 
o mocy 610 kW, co pozwoli wygenerować energię elektryczną, 
ciepło i chłód.
Trójgeneracja (także trigeneracja) jest to skojarzone technolo-
gicznie wytwarzanie energii cieplnej, mechanicznej (lub elektrycz-
nej) oraz chłodu użytkowego, mające na celu zmniejszenie ilości 
i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej 
z tych form energii odrębnie.
W systemach ciepłowniczych, w okresie letnim, poprawia 
ekonomiczność produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu 
z ciepłem przy niskim zapotrzebowaniu odbiorców na energię 
cieplną i istniejącym zapotrzebowaniu na chłód użytkowy.
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Nasze produkty a ochrona środowiska

Tebodin dba o to by zapewnić bezpieczne i higieniczne środowisko pracy i unikać niekorzystnego wpływu i szkód wyrządzanych 
środowisku oraz społecznościom, w których prowadzimy naszą działalność. W tym celu w kwietniu 2011 roku wprowadziliśmy 
Zintegrowaną Politykę Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Środowiska (QOHSE). 

Zgodnie z naszą wewnętrzną polityką jakości, środowiska i BHP, naszym celem jest spełnienie wymagań i oczekiwań klientów, 
m.in. dzięki minimalizowaniu oddziaływania firmy na środowisko naturalne. 
Praktyczne wskazówki dotyczące realizacji procedur BHP i ochrony środowiska są podane w Instrukcji BHP i Ochrony Środowiska, 
która jest integralną częścią Systemu Jakości Tebodinu. 

Stawiamy sobie za cel dostarczanie odbiorcom innowacyjnych produktów i usług o wysokiej jakości, przyczyniając się jedno-
cześnie do budowania rentownej gospodarki niskoemisyjnej. Naszym głównym priorytetem w tym zakresie jest zrównoważone 
budownictwo.
 
BHP i ochrona środowiska w fazie projektowania

W fazie projektowej przedsięwzięcia należy kłaść szczególny nacisk na zasady BHP podczas prac wyburzeniowych, budowy 
i eksploatacji. Główne aspekty BHP i ochrony środowiska, które należy rozważyć to:

 ■ Bezpieczeństwo procesu podczas rozpoczynania, działania i zamykania
 ■ Ergonomia w kontrolowaniu instalacji
 ■ Trwała konstrukcja, uwzględniająca ekonomiczne zużycie materiałów
 ■ Redukcja wpływu na środowisko we wszystkich fazach projektu
 ■ Bezpieczeństwo podczas budowy i eksploatacji nastawione na zero wypadków i incydentów
 ■ Szczególne środki stosowane wtedy, gdy działania są wykonywane w czasie funkcjonowania zakładów.

 
Podręcznik BHP i ochrony środowiska

W lipcu 2011 roku wydaliśmy Podręcznik BHP i Ochrony Środowiska. Zawiera on praktyczne wskazówki dotyczące naszej 
odpowiedzialności i organizacji pracy, realizacji procedur oraz sposobów monitorowania i raportowania. Podręcznik jest integralną 
częścią naszego Systemu Jakości Tebodin. 

Wskazówki te dotyczą miedzy innymi:
 ■ BHP i ochrony środowiska w biurze
 ■ BHP i ochrony środowiska w fazie projektowania
 ■ BHP i ochrony środowiska w fazie budowy

Sukces, bezpieczeństwo i ochrona środowiska idą w parze. Poprzez swoją działalność w zakresie eko-

logii chcemy osiągać jak najlepsze efekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. 

Daniel Maranda, Kierownik Działu Inżynierii Środowiska
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Doradztwo środowiskowe

Szanujemy środowisko, a w naszych działaniach kładziemy szczególny nacisk na zdrowie i bezpieczeństwo 
w szerokim tego słowa znaczeniu. Nasza polityka QHSE ma na celu zagwarantowanie zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

Jakość oznacza dla nas wychodzenie naprzeciw klientom, wykazując przy tym zainteresowanie i proaktywne po-
dejście do rozwiązywania problemów. Bezpieczeństwo i jakość to wartości nadrzędne na każdym etapie projektów 
realizowanych dla klientów.

Zespół ekspertów Tebodin zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony, in-
żynierii i kształtowania środowiska. Wykonujemy szczegółową analizę problemów i potrzeb klienta oraz oferujemy 
kompletne i profesjonalne wsparcie w osiąganiu wytyczonych celów.  

Wykonujemy usługi w zakresie:
 ■ Pozwolenia zintegrowane
 ■ Emisja gazów i pyłów do powietrza
 ■ Gospodarka wodno-ściekowa
 ■ Gospodarka odpadami
 ■ Plan Gospodarki Odpadami 
 ■ Audyty środowiskowe
 ■ Raporty o oddziaływaniu na środowisko
 ■ Audyty energetyczne i certyfikaty energetyczne
 ■ Atex – analiza ryzyka

Aspekty środowiskowe:

 ■ Emisja hałasu
 ■ Emisja do powietrza 
 ■ Woda i odpady
 ■ Depozycja do gleby
 ■ Oddziaływanie elektromagnetyczne
 ■ Wskaźnik globalnego ocieplenia klimatu

     
Główne instrumenty ochrony środowiska w działalności gospodarczej:

 ■ Procedury OOŚ: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 ■ Standardy emisyjne i standardy jakości środowiska
 ■ Pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz decyzje limitujące korzystanie ze śro-

dowiska
 ■ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 ■ BAT oraz wymagania dotyczące technologii w nowo uruchamianych lub istotnie zmienianych instalacjach
 ■ Opłaty za korzystanie ze środowiska
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Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Będąc odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa stawiamy bezpieczeństwo oraz higienę pracy na wysokim miejscu wśród na-
szych priorytetów. W swojej pracy zawsze staramy się wyeliminować zagrożenia dla BHP u ich źródła zamiast leczyć skutki. 
Naszym nadrzędnym celem jest zdrowie naszych pracowników. Wypracowaliśmy wysokie standardy QOHSE, które określają 
nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, by osiągnąć zero negatywnych skutków dla 
społeczności  i środowisk, w których pracujemy na całym świecie.

Poprawa bezpieczeństwa to także ciągły program szkolenia 
pracowników, pobudzanie ich wyobraźni, umiejętności oce-
ny zagrożeń  i sposobów zapobiegania im.

Do najważniejszym działań zmierzających do poprawy stanu 
bezpieczeństwa w Tebodin jest profilaktyka. Zachęcamy więc 
wszystkich pracowników do zgłaszania niebezpiecznych zda-
rzeń czy sytuacji, które mogłyby zakończyć się wypadkiem. 

W tym celu corocznie wyznaczamy cele BHP i poprzez ich 
monitoring oraz ocenę zdarzeń i wskaźników, badamy tren-
dy i określamy obszary do doskonalenia i dla działań kory-
gujących.

W roku 2011 przyjęliśmy następujące wskaźniki monitorujące 

stan bezpieczeństwa w naszej firmie i na naszych projektach:

 
 ■ Wskaźnik częstotliwości wypadków 
 ■ Wyniki badania wypadków, zdarzeń potencjalnie  wypadko-

wych
 ■ Analiza zdarzeń i nieprawidłowości na budowie
 ■ Monitorowanie Rocznych celów BHP
 ■ Audyty
 ■ Szkolenia 
 ■ Badanie zaangażowania pracowników w BHP
 ■ Aspekty prawne i ich aktualność

Analiza zdarzeń i nieprawidłowości na budowach zarządzanych przez Tebodin

Dobre miejsce pracy to bezpieczne miejsce pracy. 

Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy wszystkich,  którzy  z  nami  pracują, wpływ  naszych  działań  na 

społeczności i środowisko pracy oraz najwyższa jakość usług leży u podstaw misji, wizji i wartości 

Tebodin. Naszym celem jest ograniczenie negatywnych skutków naszych usług na ludzi i środo-

wisko do zera.

Adam Sękowski, Koordynator ds. BHP
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Wskaźnik częstotliwości wypadków 
A)  Pracownicy Tebodin – zdarzenia w biurze, na budowie, na terenie Klienta i podczas kierowania pojazdami

B)  Pracownicy Tebodin, wykonawcy i podwykonawcy – zdarzenia na budowach zarządzanych przez Tebodin 

Tebodin proaktywnie podejmuje tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem i zagrożeniami z nimi związa-
nymi już na etapie projektowania, stawiając za cel eliminację lub zminimalizowanie tych ryzyk u źródła.

Praktyczne wytyczne dotyczące wymogów i sposobów realizacji procedur BHP 
i ochrony środowiska są podane w Podręczniku BHP i Ochrony Środowiska, 
który jest integralną częścią Systemu Jakości Tebodin. 

Wszyscy pracownicy powinni czuć się komfortowo i bezpiecznie, niezależnie czy 
w danym momencie pracują  w biurze czy na budowie. Bezpieczne miejsce pracy, 
bez negatywnego wpływu na środowisko, wymaga od wszystkich biur i projektów 
oceny ryzyka dla naszych pracowników, kontrahentów i innych, którzy mogą być 
narażeni w wyniku naszych działań, np. strony trzecie i środowisko naturalne.  
Mamy na celu zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym, szkodom środo-
wiskowym, uszkodzeniom mienia i ogólnym stratom. Jest to realizowane poprzez 
identyfikację ryzyka i przy użyciu odpowiednich środków zapobiegawczych ogra-
niczających lub eliminujących to ryzyko.

Wytyczne dotyczące wymogów 
i sposobów realizacji procedur BHP 
i ochrony środowiska:

 ■ Bezpieczeństwo w biurze
 ■ Bezpieczeństwo podczas oddele-

gowania i wizyt na obiektach
 ■ Kierowanie pojazdami
 ■ Praca w terenie
 ■ Bezpieczeństwo na budowie
 ■ Bezpieczeństwo w projektowaniu

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

•	 Wypadki przy pracy (LTI)

- w biurze

- na budowie i na terenie klienta

- podczas kierowania pojazdami

1

0

0

1  

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

•	Śmiertelne 0 0 0 0 0

•	 Wskaźnik częstotliwości (LTIF) 1.6 0 1.9 1.9 0

•	Czas absencji (w dniach) LWD 21 0 65 30 0

•	Ilość roboczogodzin 616,770 648,560 563,474 520,647 554,816

Rok 2007 2008 2009 2010 2011

Tebodin: 
(nasi podwykonawcy wliczeni)
•	 Wypadki przy pracy (LTI) 
•	 Śmiertelne
•	 Ilość roboczogodzin
•	 Wskaźnik częstotliwości (LTIF) 

7

0
0

136,402
0

0
0

122,271
0

0
0

53,690
0

0
0

76,195
0

0
0

176,016
0

Wykonawcy / GW:
•	 Wypadki przy pracy (LTI) 
•	 Śmiertelne
•	 Ilość roboczogodzin
•	 Wskaźnik częstotliwości (LTIF) 

1
0

2,619,115
0,4

2
0

1,992,294
1.0

1
0

1,248,829
0.8

2
0

3,774,507
0.5

0
0

6,053,437
0

Tebodin i wykonawcy:
•	 Wypadki przy pracy (LTI) 
•	 Śmiertelne
•	 Ilość roboczogodzin
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Firma nieustannie wprowadza w życie wiodące procedury związane z ochroną środowiska, które dotyczą nie tylko usług, ale 
także wszystkich działań prowadzonych na całym świecie. Działania te są koordynowane przez program System Jakości Tebo-
din – TQS, który jest zestawem instrukcji, procedur i wskazówek, opisującym i definiującym sposób funkcjonowania całej firmy. 
TQS został zatwierdzony zgodnie ze standardami ISO 9001, organu certyfikującego będącego Gwarancją Jakości rejestru Lloy-
d’a (LRQA), lub odpowiednikiem dla danego kraju, np. TUV.

Tebodin jest corocznie poddawany kontroli organu certyfikującego w celu określenia, czy System Jakości Tebodin jest poprawnie 
wdrożony i czy jest skuteczny w całej organizacji, a co trzy lata organ certyfikujący dokonuje ponownej recertyfikacji.

Audyty i ocena zgodności

Zapewniamy aktywny monitoring, audyt i kontrolę systemów zarządzania, aby określić obszary ciągłego doskonalenia oraz zmi-
nimalizować skutki sytuacji niezgodnych. Ustanawiamy jasne i zwięzłe cele QOHSE, które są regularnie monitorowane w corocz-
nych Kartach Zrównoważonych Wyników (Balanced Score Card), by zapewnić ich realizację na założonym poziomie.

System Zarządzania Bezpieczeństwem jest oceniany przez: 
 ■ Niezależny Audyt Zewnętrzny – raz na trzy lata w celu ponownego uzyskania certyfikatu i raz do roku w celu kontroli zgodno-

ści z wymaganiami OHSAS 18001 i ISO 14001, jak też celami Tebodin Poland i planami działań dla biur.
 ■ Audyty ze strony Klienta – Tebodin zachęca Klientów i innych partnerów biznesowych do audytowania naszego systemu 

zarządzania OHSE.
 ■ Audyty Wewnętrzne – każde biuro musi w swoim rocznym planie działań ująć harmonogram audytów dbając o to, aby biura i pro-

jekty były poddawane regularnym audytom zgodnie z Zasadami Bezpieczeństwa Tebodin (Blueprint).
 ■ Audyty między biurowe – jako część rocznego planu działań sporządzany jest harmonogram audytów między biurami, gdzie 

każde z biur jest audytowane przez inne biuro zgodnie z Zasadami Bezpieczeństwa Tebodin (Blueprint) minimum raz w roku, 
przy użyciu formularza ‘Audyt w zakresie OHSE’.

 ■ Audyty Korporacyjne – w każdej chwili każde z biur Tebodin Poland może być poddane audytowi przez TBV.

Każdy audyt powinien być protokołowany przez audytora i oceniany przez kierownictwo biura, które musi wszcząć odpowiednie 
działania w przypadku odstępstw i łamania zasad. Procedurę audytu, działań korygujących i zapobiegawczych, ich prezentacji 
oraz formularze, stosuje się zgodnie z TQS. 
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Zdrowie naszych pracowników

Zdrowie i życie naszych pracowników jest dla nas wartością nadrzędną. W tym celu promujemy zdrowy tryb życia oraz angażujemy 
naszych pracowników w akcje w zakresie ochrony zdrowia i aktywności sportowej.

W 2011 roku zainicjowaliśmy akcję „Biegnij z nami”. Grupa naszych pracowników 
wzięła udział w biegu na 10 km Grand Prix Warszawy w Lesie Kabackim. W skład 
naszej grupy Tebodin Run Poland wzięło udział ośmiu pracowników z różnych biur 
w Polsce. Akcja miała na celu rozpowszechnienie zdrowego stylu życia oraz integra-
cję pracowników naszej firmy. 

W Tebodin wdrożyliśmy rozwiązania mające na celu dbałości o zdrowie pracowników:

Aktywność sportowa – dbamy o zdrowie i motywację naszych pracowników, dlatego im i ich rodzinom przy-
sługują karty sportowo-rekreacyjne Multisport.

Ubezpieczenie na życie – wprowadziliśmy grupowe ubezpieczenie w PZU dla pracowników oraz członków 
rodziny dające im możliwość otrzymania pomocy finansowej w trudnych sytuacjach losowych.

Profilaktyka zdrowotna – w Tebodin Poland wdrożyliśmy rozwiązania mające na celu zachowanie zdrowia 
pracowników. Wszyscy pracownicy oraz ich rodziny mają zapewniony dostęp do prywatnej opieki medycznej, 
dzięki której mogą korzystać z konsultacji z licznymi specjalistami, badań, zabiegów ambulatoryjnych i reha-
bilitacji.

Okulary ochronne do pracy przy komputerze – każdy z pracowników może korzystać co 2 lata z dofinan-
sowania na okulary.  

Odzież ochronna – wszyscy pracownicy na budowie wyposażeni są w kurtki, obuwie ochronne, kamizelki 
i okulary.
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Struktura zatrudnienia w firmie

Łączna liczba pracowników etatowych w 6 biurach Tebodin Poland w ostatnim dniu 2011 roku wyniosła 299 osób, z czego ok. 
36% stanowią kobiety. Przeciętna długość zatrudnienia w firmie wynosi 4 lata, natomiast średni wiek pracowników to 37 lat. Firma 
oferuje zatrudnienie w ramach umowy o pracę (85% pracowników posiada umowę na czas nieokreślony), jednak oferujemy także 
elastyczne formy zatrudniania takie jak umowa zlecenia, samozatrudnienie czy umowa o dzieło. 
Najwięcej osób zatrudnionych jest w biurze w Warszawie, gdzie znajduje się również Centrala Spółki – ok. 45 % wszystkich za-
trudnionych.

   Liczba pracowników etatowych w podziale na biura        Liczba zatrudnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych

Równość szans i etyka pracy

Tebodin jest firmą, która do zasad równego traktowania podchodzi bardzo odpowiedzialnie. Nasza polityka zrównoważonego 
zatrudnienia opiera się na zapewnieniu pracownikom we wszystkich grupach wiekowych równego dostępu do zatrudnienia, pro-
gramów rozwojowych i ścieżek kariery.
 
Nasi pracownicy oceniani są na podstawie wyników i wykazanych umiejętności. Nie akceptujemy dyskryminacji na tle rasowym, 
religijnym lub z powodu przekonań, opinii politycznych, wieku, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub z jakichkolwiek 
innych przyczyn. Nie toleruje się zastraszania fizycznego, słownego ani o podtekście seksualnym. 
 
Od czasu powstania firmy, Tebodin nie odnotował żadnych przypadków dyskryminacji.

Współczesne tempo życia i dynamiczny rozwój rynku sprawiają, że praca znacząco wpływa na 
życie prywatne pracowników. Nasze obowiązki zawodowe polegają coraz częściej na stałej wy-
mianie informacji, nieustannej potrzebie uzupełniania swojej wiedzy i pracy pod presją czasu.

W  takim kontekście kluczowe znaczenie ma budowanie przyjaznego miejsca pracy. Miejsca, 
w  którym  można  realizować  się  zawodowo,  gdzie  zaangażowanie  zespołu  jest  doceniane 
i  wspierane, w którym są zapewnione komfortowe i bezpieczne warunki pracy. Tworzenie takie-
go środowiska jest częścią społecznej odpowiedzialności Tebodin  w Polsce.

 
Karolina Walczyk, Specjalista ds. Administracji Personalnej
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Kobiety w Tebodin Poland

Ze względu na specyfikę naszej branży w strukturze organizacyjnej firmy dominują stanowiska inżynieryjne i techniczne. Kandy-
daci zgłaszający się do pracy na tych stanowiskach to głównie mężczyźni, jednak pomimo tego na wielu kluczowych stanowiskach 
kierowniczych w naszej firmie pracują kobiety.

Zatrudnienie w podziale na kobiety i mężczyzn

Rotacja pracowników 

Gwarancja stabilności zatrudnienia i tworzenie dobrych warunków pracy to ważny elementem naszej polityki kadrowej. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że rotacja w firmie jest nieunikniona. Dlatego cieszymy się, że zjawisko to nie jest duże. W roku 2011 z pracy odeszło 
47 pracowników, co stanowiło 16% łącznej liczby zatrudnionych, jednak do naszego grona dołączyło aż 76 nowych pracowników. 

           Staż w Tebodin Poland a liczba pracowników

Zawsze fascynowało mnie budownictwo. Decydując się na wybór studiów chciałam, aby po ich 
ukończeniu mieć ciekawą i pełną wyzwań pracę. Analizowałam wiele możliwości z wachlarza 
moich zainteresowań. Po długich przemyśleniach padło na budownictwo, a dokładnie na inży-
nierię środowiska.  Chciałam, aby moja przyszła praca była interesująca, dawała mi satysfakcję, 
możliwość rozwoju intelektualnego i zawodowego. 
Praca w tej branży to ciągłe wyzwania, nowe możliwości, ciekawe zagadnienia, choć wcale nie 
jest łatwo. Na swojej ścieżce zawodowej spotkałam wielu ciekawych ludzi, którzy chętnie dzielili 
się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniami. 
Dzisiaj już wiem. Nie myliłam się w swoim wyborze… Kierownikiem Projektu jestem już od 6-ciu lat. 

Katarzyna Paszkowska, Projektant/Kierownik Projektu

System wynagrodzeń pracowników

System wynagrodzeń został stworzony tak, by nie powstawały 
w nim zależności różnicujące płace względem płci, wieku i innych 
wskaźników różnorodności na zbliżonych stanowiskach pracy.

Na wynagrodzenie składa się suma elementów finansowych 
i pozafinansowych takich jak: wynagrodzenie, świadczenia do-
datkowe, rozwój zawodowy oraz środowisko pracy.
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Nasi pracownicy

Tebodin Poland to przede wszystkim ponad 300 pracowników, których wiedza, doświadczenie i energia budują przyszłość firmy.
Wierzymy, że nasz sukces rynkowy nie byłby możliwy bez ich wsparcia i zaangażowania. Projektanci, kierownicy projektów, in-
spektorzy nadzoru, inżynierowie ds. kosztów i konsultanci ds. ochrony środowiska to specjaliści krajowi i zagraniczni, będący 
profesjonalistami w swoich dziedzinach. 
 
Jesteśmy świadomi, że sukces rynkowy oparty jest na naszych pracownikach – ich wiedzy, umiejętnościach, motywacji i potencjale. Dlatego 
dbamy o to, aby stwarzać im jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju zawodowego. Kluczem do sukcesu jest budowa kultury organizacyjnej 
opartej na fundamencie autentycznych wartości, które nie pozostają jedynie na papierze, ale przejawiają się  w czasie wykonywania codzien-
nych zadań. Dlatego obowiązujący w firmie kodeks etyczny poza tradycyjną formą spisanych zasad, ma również formę gry planszowej (Tebo-
din Governance), opartej na przykładach różnych trudnych etycznie sytuacji występujących w codziennej pracy. 

Staramy się, by nasi pracownicy byli aktywni, by czuli, że dbamy o to, by wykonywali swoje zadania efektywnie, ale również z po-
czuciem satysfakcji i dumy, by ujawniali swoje talenty i możliwości, wykazywali się inicjatywą i samodzielnością. Próbujemy dotrzeć 
do nich różnymi metodami: poprzez klasyczne szkolenia, szkolenia blended learning, publikacje i coaching ze strony przełożonych. 
 
Konsekwentnie wspieramy pracowników w dążeniu do samodoskonalenia, wychodząc z założenia, że rozwój firmy nie jest możli-
wy, jeśli nie rozwijają się zatrudnieni w niej ludzie. Chcemy też, by nasi pracownicy współtworzyli Tebodin i mieli realny wpływ na 
sposób, w jaki funkcjonuje nasza organizacja. 

W tym właśnie celu wdrożyliśmy akcję Skrzynka dobrych pomysłów. Pracownicy są zapraszani do 
tworzenia strategii rozwoju biznesu i strategii społecznej odpowiedzialności, a także do zgłaszania 
pomysłów działań naprawczych w tych obszarach, które ich zdaniem wymagają udoskonalenia. 
Idea Skrzynki dobrych pomysłów zrodziła się w wyniku jednego z tzw. exit interviews, czyli rozmów 
przeprowadzanych z pracownikami odchodzącymi z własnej inicjatywy. Rozmowy te są prowadzone 
przez Konsultanta ds. Personalnych. Wyniki exit interviews przedstawiane są w postaci zbiorczego 
raportu dla kadry zarządzającej, dzięki czemu pracownicy zyskują poczucie anonimowości i zachętę 
do szczerych wypowiedzi. Na potrzeby tych rozmów stworzony kwestionariusz zawiera pytania doty-
czące takich zagadnień jak ocena zadowolenia z różnych aspektów pracy w firmie, pytania o główne 
przyczyny odejścia czy pomysły na usprawnienie pracy. Wnioski zaprezentowane w raporcie, jako, że 
są częścią rocznego podsumowania, są wykorzystywane w planowaniu działań firmy na kolejny rok. 

W 2011 roku zainicjowaliśmy również akcję Wydajemy wojnę papierologii. Celem akcji było zmniej-
szenie dużego obiegu dokumentów, formularzy, akceptacji i podpisów. Poprosiliśmy pracowników 
o przedstawienie swoich pomysłów, na to, by przepływ dokumentów odbywał się w sposób bardziej 
efektywny, a zarazem bardziej ekologiczny.

W gospodarce opartej na wiedzy to pracownicy są najcenniejszym zasobem każdej 
firmy. Tebodin dokłada wszelkich starań, by dbać o rozwój swojego zespołu. Ambi-
cją  firmy  jest  umożliwienie  pracownikom doskonalenia  posiadanych  kompetencji, 
jak również dawanie szans na zdobywanie nowych.
Naszym celem długoterminowym jest zbudowanie organizacji uczącej się i postępu-
jącej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Justyna Wlazło, Konsultant ds. Personalnych 
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Utrzymanie zaangażowania

Zależy nam na przyciąganiu, rozwijaniu i zatrzymywaniu najlepszych pracowników. 
W tym celu wspieramy ich w rozwoju zawodowym oraz oferujemy możliwość planowania indywidualnych celów oraz stworzyliśmy 
ścieżki kariery dla wszystkich stanowisk i grup stanowisk. Dzięki temu każdy pracownik wie jakie ma możliwości rozwoju, jakie 
poszczególne szczeble kariery musi przejść żeby zająć określone stanowisko. 

Poprzez realizację Programu Zarządzania Wynikami i Rozwoju Pracowników (Performance Management) zachęcamy do 
otwartej dyskusji między pracownikiem i przełożonym na temat osiągnięć, możliwości, oczekiwań oraz dalszego rozwoju. Wszyscy 
pracownicy zapraszani są przez swoich przełożonych do stworzenia Planu Rozwoju (Personel Development Plan PDP). Plan ten 
pomaga określić potrzeby rozwojowe danego pracownika, zaplanować jego ścieżkę kariery w perspektywie krótko i długotermino-
wej oraz dobrać odpowiednie narzędzia, by wspierać osiąganie indywidualnych celów zawodowych. 

W ramach systemu Performance Management pracownicy otrzymują wsparcie w postaci coachingu ze strony swojego przełożo-
nego, a także informację zwrotną na temat swojej pracy, mocnych stron i obszarów do poprawy. Każdy z pracowników, który nie 
zgadza się ze swoją oceną roczną, ma prawo się od niej odwołać. W procedurę odwoławczą zaangażowane są osoby z Działu 
Personalnego i w razie potrzeby wyższy szczeblem przełożony. 
 
Szkolenia i rozwój pracowników

Szkolenia traktujemy nie jako wydatek, ale jako inwestycję w rozwój na-
szych pracowników. 
Doceniamy ich chęć rozwoju i pogłębiania wiedzy, wspieramy pracow-
ników wykazujących duży potencjał rozwojowy, wspieramy ich awanse, 
chcemy, żeby ich sukcesy były zachętą dla wszystkich pracowników 
i przykładem na to, że warto się starać. 

Oferujemy szeroki wachlarz możliwości szkoleniowych:
 ■ Szkolenia na stanowisku pracy (program adaptacyjny dla nowych 

pracowników, coaching przez kierownika, szkolenia wewnętrzne)
 ■ Akademia Tebodin – dla kadry zarządzającej i osób z wysokim po-

tencjałem rozwojowym (szkolenia w ramach programu rozwoju talen-
tów  oraz szkolenia menedżerskie)

 ■ Zewnętrzne kursy i seminaria
 ■ Szkolenia dotyczące standardów pracy 

(m.in. szkolenia Business Principles, Introduction into Projects)
 ■ Szkolenia w formie e-learning, blended learning
 ■ Dofinansowanie studiów i kursów 

koniecznych do uzyskania uprawnień budowlanych
 ■ Szkolenia trenerów wewnętrznych
 ■ Specjalistyczne szkolenia ze standardów BHP 

w branży budowlanej
 ■ Międzynarodowe spotkania przedstawicieli różnych działów

(International meetings).
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Rozwój pracowników jest dla nas szczególnie istotny, gdyż jako firma konsultingowa, oferujemy wiedzę ekspercką naszym 
klientom. 
Działania rozwojowe rozpoczynają się już w momencie dołączenia do firmy. W tym celu wdrożyliśmy Program adaptacyjny dla 
nowych pracowników. Wszystkie nowozatrudnione (w danym miesiącu) osoby biorą udział w dniu adaptacyjnym organizowanym 
w siedzibie głównej firmy. Podczas tego spotkania nie tylko mogą poznać innych kolegów, ale także wziąć udział w szkoleniach 
dotyczących korzystania z firmowego Intranetu, poznać podstawowe informacje dotyczące pracy w Tebodin, takie jak zakres 
świadczeń socjalnych, historię i charakter działalności firmy,  BHP oraz przejść szkolenie wstępne i wprowadzenie do TQS.

Program wdrożenia nie kończy się tylko na jednym dniu. Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy biorą udział w szkoleniu 
e-learningowym Business Principles. W trakcie niego zapoznają się z informacjami na temat charakteru działalności firmy 
i obowiązujących w niej zasad. Za przebieg procesu wdrożenia pracownika na stanowisku pracy odpowiada natomiast menedżer 
lub wyznaczona przez niego osoba o dłuższym stażu pracy w firmie.  
W celu doskonalenia naszego procesu wdrożenia nowych osób na stanowisku pracy, w czasie rozmowy podsumowującej za-
kończenie okresu próbnego, przełożony prosi pracownika (z wykorzystaniem dostępnego formularza) o opinię na temat procesu 
wdrożenia, w jaki sposób ocenia on program i poszczególne jego elementy, czy czas na wdrożenie był dla niego wystarczający 
i czy ma uwagi dotyczące programu.

Zwieńczeniem procesu wdrożenia jest szkolenie Introduction into Projects. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych 
informacji o procedurach oraz narzędziach obowiązujących w firmie, dotyczących realizacji projektów. Szkoleniem tym objęte są 
wszystkie osoby zaangażowane w pracę przy realizacji projektów (większość pracowników firmy). 
By łatwiej dotrzeć do osób pracujących w różnych miejscach na terenie Polski, zarówno w biurach, jak i na budowach, szkolenie 
to w ostatnim czasie zostało przekształcone częściowo w formę e-learningową (część teoretyczna). Część oparta na analizach 
konkretnych projektów realizowana jest natomiast w tradycyjnej formie warsztatowej. Prowadzą ją wyszkoleni wcześniej podczas 
szkolenia Train the Trainer trenerzy wewnętrzni, rekrutujący się spośród osób z dużym doświadczeniem zawodowym i potencja-
łem w przekazywaniu wiedzy innym. 

W celu ułatwienia planowania kariery na danych stanowiskach, opracowaliśmy tzw. curricula szkoleniowe. Są to konkretne zale-
cenia szkoleniowe przeznaczone dla danych grup stanowisk. Szkolenia te są podzielone na cztery sekcje: 

 ■ szkolenia techniczne, obejmujące wiedzę techniczną z danej branży i szkolenia ze specjalistycznych programów komputerowych
 ■ szkolenia dotyczące zagadnień jakości i BHP
 ■ wewnętrzne szkolenia z zakresu zarządzania projektami: Introduction into Projects, Project Execution oraz Project Manage-

ment 1 (zaawansowane szkolenie dla Kierowników Projektów)
 ■ szkolenia z umiejętności interpersonalnych

W ramach Akademii Tebodin firma oferuje pracownikom możliwość udziału w szkoleniach rozwijających ich kompetencje in-
terpersonalne z zakresu zarządzania zespołem, przywództwa, 
zarządzania swoją karierą itp. Szkolenia te są dedykowane dla 
osób z najwyższym potencjałem rozwojowym tzw. talentów, osób 
pełniących funkcje menedżerskie oraz potencjalnych sukcesorów. 
Każdego roku w szkoleniach tych bierze udział kilka osób z Polski. 

Jednym z takich szkoleń jest Young Talent Program (YTP) – 12-mie-
sięczny program szkoleniowy, składający się z kilkudniowych spotkań 
w zespołach międzynarodowych, konsultacji z zawodowym coachem, 
przygotowaniu projektu badawczego na wybrany temat i jego prezen-
tacji przed Zarządem. Szkolenie to oparte jest na takich zagadnie-
niach jak zarządzanie sobą i swoimi talentami oraz praca zespołowa.
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Innym szkoleniem jest Tebodin Manager Program (TMP) – program szkoleniowy będący wsparciem dla nowo mianowanych 
menedżerów lub osób, które w bliskiej perspektywie czasowej obejmą tę funkcję, pozwalający im na nabycie umiejętności przydat-
nych z punktu widzenia nowej roli takich jak motywowanie, delegowanie zadań, ocenianie i przewodzenie. 
 
Wspieramy również indywidualny rozwój pracowników w postaci dofinansowania studiów oraz kursów i egzaminów do uzyskiwa-
nia uprawnień budowlanych.

Z myślą o przyszłości

Myślimy także o przyszłych pracownikach, stąd nasza obecność wśród studen-
tów. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne, ale zarazem niełatwe, jest ich wejście na 
rynek pracy dlatego, wychodzimy im naprzeciw i wspieramy możliwości zdobycia 
przez nich pierwszych doświadczeń zawodowych. Oferujemy odbywanie płatnych 
praktyk dla studentów ostatnich lat studiów i bezpłatnych dla studentów młodszych 
roczników. Zapewniamy im możliwość uczenia się przez udział w projektach pro-
wadzonych przez naszą firmę, przy wsparciu doświadczonych pracowników, wy-
stępujących w roli opiekunów. 

Corocznie przyjmujemy na praktyki wakacyjne kilkunastu praktykantów. Po ukończe-
niu praktyk wielu z nich dostaje propozycje dalszej współpracy lub stałej pracy.

W 2011 roku wzięliśmy udział w targach pracy dla studentów i absolwentów organi-
zowanych przez Biuro Promocji i Karier Politechniki Lubelskiej. Targi skierowane były 
do studentów wszystkich wydziałów uczelni, m.in. budownictwa, inżynierii środowiska 
i architektury. Oprócz odwiedzenia naszego stoiska, studenci mieli również możli-
wość wzięcia udziału w prezentacji, podczas której dowiedzieli się na czym polega 
działalność naszej firmy oraz jakie oferujemy możliwości zatrudnienia. 
 
W ubiegłych latach organizowaliśmy również warsztaty dla studentów w czasie tar-
gów pracy i spotkań z pracodawcami organizowanych na politechnikach w Warszawie, 
Krakowie, Gdańsku, Gliwicach i Poznaniu. Przykładem takiego warsztatu był „Inżynier 
najwyższych lotów”, w czasie którego studenckie drużyny rywalizowały ze sobą, przy-
gotowując projekt rozbudowy lotniska. Członkowie zwycięskiej drużyny oprócz otrzy-
mania nagród rzeczowych odwiedzili jedną z zarządzanych przez nas budów. 

Naszym głównym partnerem w dialogu z uczelniami technicznymi jest organizacja studencka BEST. W ramach tej współpracy w 2008 
roku zorganizowaliśmy dla członków organizacji bezpłatne szkolenie „Jak skutecznie motywować?”, podczas którego mogli oni nabyć 
umiejętności motywowania się wzajemnie podczas pracy w stowarzyszeniu. 

Jako student III roku budownictwa nie miałem wcześniej możliwości uczestniczenia w pro-
cesie projektowania obiektów inżynierskich. Dzięki praktyce zawodowej w firmie Tebodin 
Poland mogłem przyjrzeć się wszystkim etapom pracy projektanta mostowego z bliska, 
dostrzec  trudności  wynikające  ze  złożoności  poszczególnych  opracowań  oraz  poznać 
sposób rozwiązywania pojawiających się problemów.

Jakub Wojtaszczyk, Praktykant
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Komunikacja wewnętrzna

W naszym przekonaniu odpowiedzialność firmy wobec pracowników to nie tylko kwestie bezpieczeństwa, zapewnienie równych 
praw i możliwość poszerzania wiedzy, rozwoju umiejętności czy opieki zdrowotnej. Dla nas priorytetem jest informowanie ich o sta-
nie i działaniach naszej firmy oraz angażowanie w życie organizacji. Ich opinie, pomysły oraz wkład są nie tylko mile widzialne, ale 
wręcz niezbędne do tworzenia przyjaznej atmosfery.
W tym celu wypracowaliśmy duży wachlarz narzędzi komunikacji wewnętrznej, który zapewnia naszym pracownikom szybszy 
dostęp do informacji. 

System komunikacji tworzą:

 ■ Intranet SharePortal – bazująca na internecie wewnętrzna sieć informacyjna, któ-

rej celem jest prezentowanie najbardziej aktualnych informacji firmowych o dzia-

łaniach, wewnętrznych awansach, ludziach, projektach i decyzjach kierownictwa. 

Intranet zawiera nie tylko informacje z życia firmy, ale również wszystko to, co 

ciekawe i znaczące z punktu widzenia pracownika.

 ■ Magazyn wewnętrzny dla pracowników Tebodinowinki – dostępny w wersji elek-

tronicznej i drukowanej. Kwartalnik zawiera informacje o nowych projektach, wy-

wiady z pracownikami oraz wydarzenia specjalne. Ma również część rozrywkową: 

zdjęcia pracowników, hobby, śmieszne historyjki z życia biur.

 ■ Magazyn korporacyjny Tebodin Insight – wydawany przez dział PR w Holandii. Jest 

to kwartalnik dystrybuowany do wszystkich biur. Zawiera przekrój wszystkich wy-

darzeń z życia korporacji: wywiady z pracownikami, wydarzenia specjalne, zmiany 

w organizacji.

 ■ OCM (Office Coordination Meeting) – comiesięczne spotkania kadry zarządzającej. 

 ■ Kwartalne spotkania Prezesa z pracownikami firmy.

 ■ Plakaty sprzedażowe – prezentacje najnowszych wydarzeń, nowych wygranych 

projektów oraz wyników sprzedażowych.

 ■ Eventy i spotkania integracyjne.
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Wsparcie społeczności lokalnej

Nasza obecność na polskim rynku od lat związana jest z inicjatywami, 
które wzmacniają nasz związek ze społecznościami lokalnymi. Nie mamy 
wątpliwości, że wsparcie Domów Dziecka, Szkół i Fundacji to jeden z naj-
bardziej skutecznych sposobów budowania właściwej relacji z otoczeniem. 
Realizujemy ten cel na wiele sposobów – zbieramy zabawki, ubranka, 
książki, malujemy świetlicę. A wszystko to dzięki hojności i zaangażowa-
niu naszych pracowników. 

Naszym mottem jest „Niech uśmiech zagości na każdej twarzy” 

Działalność  charytatywna  jest  integralną  częścią  zasad  działania  firmy  Tebodin. 
Jesteśmy firmą zaangażowaną w akcje  charytatywne oraz programy społeczne, 
a naszym podstawowym założeniem jest bezpośrednie wsparcie instytucji świad-
czących pomoc dzieciom.

Małgorzata Piendyk, Specjalista ds. PR

 ■ W minionych latach wspieraliśmy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci a przekazane środki pozwoliły miedzy innymi na: 
- wyposażenie gabinetu psychologicznego i lekarskiego w Centrum Opieki, Wychowania i Terapii w Serocku,
- wyposażenie gabinetu psychologicznego do pracy z dziećmi oczekującymi na adopcję lub rodzinę zastępczą i kandyda-
tami na rodziców adopcyjnych lub zastępczych w Ośrodku Adoptacyjno-Opiekuńczym TDP w Warszawie,
- wsparcie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TDP (posiłki, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, odzież, obuwie dla 
wychowanków placówek).

 
 ■ Wsparliśmy finansowo Zespół Szkół nr 109 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i złożoną. Współfinan-

sowaliśmy imprezę świąteczną  wraz z paczkami (odzież i artykuły spożywcze) dla 60 wychowanków szkoły. Chcieliśmy, 
aby chociaż święta mogły być dla tych dzieci czasem spokoju i radości, a także doświadczeniem życzliwości i troski 
drugiego człowieka.

 ■ W 2009 roku wsparliśmy Foundation for Corporate 40 komputerami, klawiaturami i monitorami LCD, które zostały prze-
kazane 15 szkołom w województwie zachodniopomorskim.

 ■ W latach 2009, 2010 i 2011 zaangażowaliśmy się w pomoc organizowaną przez The Foundation for Corporate Social 
Responsibility, która finansuje posiłki dla ponad 3.000 dzieci rocznie w 15 szkołach w Polsce (2,5 mln gorących posiłków 
dla najbardziej  potrzebujących).

 ■ Przekazaliśmy fanty dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, na loterię w akcji „SyMfonia Serc”. Uzyskane 
środki z loterii zostały przekazane na leczenie osób z chorobą stwardnienia rozsianego.

 ■ Przekazaliśmy fanty dla Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku. Szkoła zorganizowała loterię, podczas której zbierano 
fundusze na budowę placu zabaw i wyposażenie sali gimnastycznej.
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Zaangażowanie naszych pracowników

Udział naszych pracowników w realizowanych progra-
mach społecznych umożliwia budowanie więzi między 
ludźmi oraz jest ważnym czynnikiem rozwoju pożąda-
nych w organizacji kompetencji pracowniczych i elemen-
tem budowy wiarygodności firmy.

Często nasi pracownicy otwierają serca i wspierają bez-
pośrednio osoby najbardziej potrzebujące pomocy. My 
jako firma zachęcamy ich do takich działań. 
 
W 2010 roku pracownicy naszej firmy zaangażowali się 
w zbieranie zabawek, gier planszowych i książek dla 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Dzięki 
ich serdeczności udało nam się zebrać wiele upominków. 

 
W 2011 roku przy współpracy z Fundacją „Wspólna Droga – Uni-
ted Way” przeprowadziliśmy akcję „Książki dla Powodzian”, które 
zostały przekazane do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej „Słoneczko” z Lublina, Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Pomocna Dłoń” 
z Raciborza i Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta z Lublina.
 
Zaangażowaliśmy się również w zbiórkę ubranek, zabawek 
i gier dla Rodzinnego Domu Dziecka w Lublinie, dwóch Domów 
Dziecka w Warszawie nr 12 i nr 16 oraz dla Stowarzyszenia 
Wspólne Podwórko. Naszym pracownikom udało się zebrać 
10 kartonów rzeczy. 

Pracownicy zebrali również 
6 kartonów ubranek i zabawek 
dla dzieci z Domu Samotnej 
Matki im. T. Strzembosza. Kolej-
ne 4 kartony zostały przekazane 
do Domu Dziecka nr 4 na war-
szawskiej Pradze Północnej. 

Chcemy zaangażować wszystkich pracowników w działania na rzecz lokalnych społeczności.
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Wolontariat pracowniczy

W naszym przekonaniu wolontariat pracowniczy otwiera zarówno przed firmą, jak i pracownikami nowe możliwości. Poza wspar-
ciem rzeczowym czy finansowym, udostępniamy czas naszych pracowników. 
Wolontariat pomaga zbudować zaangażowany, zmotywowany, zintegrowany i zdeterminowany do osiągnięcia wspólnych celów 
zespół pracowników. Daje też przestrzeń na realizację własnych pomysłów przez pracowników, rozwój osobisty, odkrywanie 
nowych pasji oraz rozwija umiejętności współpracy zespołowej. Uczy dystansu do samego siebie, zrozumienia na problemy 
społeczne i empatii.
Naszym celem jest zachęcanie, inspirowanie i wspieranie wszystkich pracowników w działania na rzecz lokalnych społeczności.

W październiku 2011 roku po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w wolontariat pracowniczy na rzecz Stowarzyszenia Wspólne Po-
dwórko z warszawskiej Pragi Południe. Stowarzyszenie zajmuje się dziećmi z trudnych środowisk oraz prowadzi poradnie prawną 
i psychologiczną dla dorosłych.
Pracownicy naszej firmy pomalowali jedno z pomieszczeń, które jest wykorzystywane jako pokój zabaw dla podopiecznych poradni. 
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Ochrona klimatu i środowiska naturalnego

Tebodin chce kreować ekologiczne postawy wśród pracowników, partnerów biznesowych i szeroko rozumianego otoczenia, a tak-
że wyznaczać na rynku standardy dla siebie i innych poprzez racjonalizację wykorzystania zasobów, edukacyjne produkty oraz 
budowanie świadomości ekologicznej klientów.
Podstawowym założeniem naszej firmy w tym obszarze jest ochrona środowiska, oszczędność zasobów oraz minimalizacja wy-
twarzanych odpadów.

Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska związane ze zmia-
nami klimatycznymi, zmniejszaniem się zasobów naturalnych oraz nadmiernym za-
nieczyszczeniem środowiska, Tebodin zamierza minimalizować swoje negatywne 
oddziaływanie na środowisko naturalne.

Magdalena Fabiańska - Specjalista ds. Administracji

Rok 2011 był dla nas rokiem kolejnych inicjatyw, które 
służyły sprawie ochrony środowiska:

 ■ Przystąpiliśmy do akcji „ECO Transfer” zainicjowanej przez Friends 
of Brand i Platon Group mającej na celu segregację śmieci

 ■ Promowaliśmy recyklingu wśród pracowników
 ■ Wprowadziliśmy Zielone IT
 ■ Wymieniliśmy urządzenia i racjonalnie wykorzystywaliśmy flotę sa-

mochodową, edukowaliśmy kierowców
 ■ Wprowadziliśmy programy oszczędnościowe energii w biurach i na 

budowach 
 ■ Zainicjowaliśmy wewnętrzną akcję ekologiczną „Akcja ECO – 

Oszczędzaj w biurze!!!”, mającą na celu edukowanie naszych pra-
cowników w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne wisko
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Nasze cele

W ramach odpowiedzialności środowiskowej, Tebodin podjął nowe ambitne wyzwanie, jakim jest walka z postępującą degradacją środo-
wiska naturalnego planety, a przede wszystkim z tzw. globalnym ociepleniem. Dążymy do zredukowania negatywnego wpływu na środo-
wisko naturalne oraz na społeczności, z którymi współpracujemy. Wspieramy również aktywnie działania, które pozytywnie oddziałują na 
środowisko. W procesie ciągłego doskonalenia identyfikujemy i monitorujemy nasze oddziaływanie, ograniczając  je do minimum.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla

W 2010 roku wdrożyliśmy korporacyjnie specjalne narzędzie umożliwiające obliczanie i raportowanie ilości gazów cieplarnianych, 
przeliczanych na gramy dwutlenku węgla, emitowanego do atmosfery na jeden kilogram finalnego produktu (CO2/kg finalnego  
produktu). Od 2011 roku narzędzie to jest również wykorzystywane w Tebodin.

Mierzone są:

 ■ Zużycie energii w biurach
 ■ Zużycie energii podczas podróży samolotem (delegacje)
 ■ Zużycie paliwa w samochodach
 ■ Zużycie energii na budowach nadzorowanych przez Tebodin  
 ■ Zużycie wody 
 ■ Zarządzanie odpadami

Emisja CO2 CO2

Zużycie energii w biurach 170,33 t

Zużycie energii podczas podróży samolotem (delegacje) 117,00 t

Benzyna PB

Diesel ON

Paliwo wykorzystane przy użyciu samochodu prywatnego

Razem zużycie paliwa w samochodach

84,23

274,64

2,95

361,82 t

Zużycie energii na budowach nadzorowanych przez Tebodin 4,56 t

Razem 653,71
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Zielone IT

Naszym nadrzędnym zadaniem jest ograniczenie emisji CO2 we wszystkich naszych biurach i nadzorowanych przez nas budo-
wach. W tym celu wprowadziliśmy kilka rozwiązań umożliwiających redukcję emisji dwutlenku węgla do powietrza:

Od lat bierzemy udział w korporacyjnej  inicjatywie Zielone IT.  Naszym głównym zadaniem jest 
zmniejszenie zużycia energii i papieru w firmie oraz ograniczenie wpływu użytkowania kompute-
rów na środowisko naturalne.

Marek Wójcik, Kierownik ds. IT

 ■ Wirtualizacja wszystkich serwerów. Dzięki temu znacząco ograniczyliśmy zużycie energii zasilającej serwery i system 
klimatyzacji, jednocześnie zwiększając niezawodność infrastruktury serwerowej. 

 ■ Wdrożenie systemu dokumentacji elektronicznej, który pozwala na przeniesie obiegu części dokumentów do komputerów i sieci.
 ■ Wdrożenie systemu wideokonferencji oraz komunikatora, która pozwala ograniczać w firmie liczbę przelotów samolotami.
 ■ Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem oprogramowania umożliwiającego optymalizację infrastruktury informatycznej, 

która pozwoli na kontrolowanie kosztów drukowania i kopiowania.
 ■ Korzystamy z komputerów wyposażonych w najnowsze energooszczędne procesory. 
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na przyszłość
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Stale szukamy sposobów na podnoszenie jakości naszych usług oraz innowacyjnych pomysłów. 
Chcemy być bliżej naszych klientów, rynku, społeczności i pracowników.
Wiemy, że jeszcze wiele przed nami, ale jesteśmy gotowi na zmiany oraz otwarty dialog z naszymi 
partnerami biznesowymi.
 
Jaroslav Hrabe, Dyrektor Biura w Warszawie

Nowe inicjatywy i rozwój

Każdy z naszych klientów jest wyjątkowy i takie są nasze projekty. Ponieważ każdy projekt ma inny kontekst (klient, miejsce, usługi), 
skupiamy się na indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb każdego klienta, dzieleniu się najlepszymi praktykami 
i uczeniu się wraz z naszymi partnerami. Nasza znajomość projektów w różnych sektorach i realizowanych dla różnych firm za-
pewnia nam doskonałą bazę do rozwoju inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań. W każdym projekcie skupiamy się na tym co 
istotne. Jesteśmy partnerem dla naszych klientów i przykładamy szczególną wagę do zrównoważonego biznesu.

Zależy nam na tym, aby nasze usługi służyły 
wszystkim ludziom. W Tebodin zajmujemy się 
czymś więcej niż tylko projektowaniem budyn-
ków, dróg i innych obiektów. Dzięki naszemu 
doświadczeniu i wiedzy możemy pełnić bar-
dziej aktywną rolę. Dzięki oferowaniu doradz-
twa mamy realny wpływ na kształt powsta-
jących inwestycji, nowoczesnych rozwiązań 
i materiałów, które są wykorzystywane przy 
ich powstaniu.
Chcemy, by nasi partnerzy oraz przyszli klien-
ci znali nasze produkty, ufali im i rekomendo-
wali je innym. 

Od lat u podstaw naszej strategii istnieje 
przekonanie, że jako firma jesteśmy częścią 
otoczenia – środowiska oraz społeczeństwa – 
i nasze myślenie o sukcesie biznesowym musi 
iść w parze z odpowiedzialnością za wpływ, 
jaki na to otoczenie wywieramy.
Wdrażanie społecznej odpowiedzialności biz-
nesu oznacza dla nas ciągłe stawianie nowych 
wyzwań i poszukiwanie innowacyjnych pomy-
słów na doskonalenie wyników biznesowych, 
społecznych i środowiskowych. Ciągle pra-
cujemy nad udoskonaleniem naszej strategii 
i działań, by jak najlepiej odpowiadały one na 
oczekiwania interesariuszy, wyzwania rynku 
i potrzeby naszej firmy.

Kluczowe wyzwania na kolejne lata
 

W obszarze rynek i klienci
 ■ Oferowanie naszym klientom zrównoważonych narzędzi 
 ■ Stosowanie międzynarodowych narzędzi, takich jak BREEAM, LEED, 

LCA (Life Cycle Analysis), które mają wpływ na  poziom emisji CO2 
i optymalizację procesów

 ■ Opracowywanie nowych koncepcji i narzędzi we współpracy z klienta-
mi i partnerami

 ■ Wdrożenie regularnej komunikacji z naszymi interesariuszami

W obszarze społeczeństwo
 ■ Zaangażowanie w życie społeczności lokalnej
 ■ Pomoc najbardziej potrzebującym

W obszarze środowisko
 ■ Redukcja emisji CO2

 ■ Oszczędność energii, wykorzystanie energii odnawialnej
 ■ Budowanie świadomości ekologicznej wśród naszych interesariuszy
 ■ Budowa eko-kultury, eko-zarządzania i eko-komunikacji wśród na-

szych pracowników

W obszarze pracownicy
 ■ Równe szanse i wspieranie różnorodności w miejscu pracy
 ■ Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 ■ Rozwój i kształcenie pracowników
 ■ Promocja zdrowia w miejscu pracy

na przyszłość
i celeStrategia i cele
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