Wyniki realizacji zasad Strategii Zrównoważonego Rozwoju
„Create and Care”
Celem niniejszego opracowania jest analiza dotychczasowych osiągnięć
firmy Metal Expert Sp. z o.o. pod kątem strategii zrównoważonego rozwoju,
a więc koncepcji, zgodnie z którą nasze przedsiębiorstwo dobrowolnie
uwzględnia interesy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne w swoich
strategiach działań na rynku, a także w stosunkach z różnymi grupami
interesariuszy. Niniejsza Strategia ma również za zadanie informować o
wzorcach sprzyjających realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i
promować podejmowane przez nas w tym zakresie działania.

1.

Wymiar ekonomiczno – gospodarczy działalności firmy Metal Expert
Podstawowe założenia strategii zrównoważonego rozwoju realizujemy
przez wprowadzanie nowych, innowacyjnych technologii i produktów, które
wpływają bezpośrednio i pośrednio na podwyższenie standardu życia, a
zatem budują wymiar gospodarczo – ekonomiczny strategii
zrównoważonego rozwoju.
Najważniejsze z zaproponowanych przez Metal Expert nowoczesnych
rozwiązań to m. in.:
1.1.

Zaproponowanie nowych technologii spawania tarcz kierowniczych
turbin parowych, które umożliwiają osiągnięcie lepszych efektów
produkcyjnych, co znakomicie poprawia wynik ekonomiczny
producentów turbin, jednocześnie zmniejszając obciążenie
środowiskowe wynikające ze zmniejszenia zużycia węgla.

1.2.

Wprowadzenie na rynek i wypromowanie nowej, innowacyjnej,
automatycznej linii spawania, które jako jedyne w przeciwieństwie
do dotychczas stosowanych, wyraźnie zmniejszają energochłonność
procesu, zmniejszając jednocześnie obciążenie dla środowiska.
Zamiana ta stanowi bardzo znaczący zysk ekologiczny.

1.3.

Całkowita reorganizacja przebiegu procesu produkcyjnego, co
pozwala zredukować do minimum
koszty transportu
międzyoperacyjnego, a zatem także zużycie surowców
nieodnawialnych.

Powyższe rozwiązania umożliwiają bezbolesne dla środowiska i zasobów
naturalnych zwiększenie produkcji i poprawę efektywności poprzez skrócenie
procesu, co jest kwestią nie do przecenienia w obliczu ciągłego wzrostu
zużycia energii na świecie.
Zastosowanie technologii opracowanych przez firmę Metal Expert
pozwala nie tylko na zwiększenie produkcji, ale powoduje też obniżenie jej
kosztów, poprawę efektywności i zyskowności.
Ciągły rozwój firmy umożliwia zarówno zwiększanie zatrudnienia, a co za
tym idzie aktywizację gospodarczą społeczeństwa, jak też pośrednie zyski w
postaci łatwiejszej dostępności nowoczesnej technologii, zwiększenie
zainteresowania nią, a także rozwój branż pokrewnych: transportu, produkcji
maszyn i urządzeń, produkcji opakowań etc.
Istotnym podpunktem jest także polityka firmy wobec podmiotów
współpracujących: zarówno klientów, jaki i dostawców i usługodawców.
Klienci firmy Metal Expert mogą zawsze liczyć na fachową pomoc
specjalistów z firmy, specjalistyczne szkolenia i wsparcie technologiczne.
Nasze komórki techniczne systematycznie organizują seminaria branżowe,
dzieląc się wiedzą i doświadczeniem pomagającym uzyskać jak najlepsze
efekty modernizacji podzespołów turbin przy jednoczesnym zredukowaniu
kosztów i obciążenia środowiskowego.
W ciągu ostatniego półrocza przeprowadziliśmy w siedzibie firmy 9
takich szkoleń konsultacyjnych, których tematem przewodnim było
zastosowanie jak najbardziej efektywnych rozwiązań przy remontach
turbozespołów:
Jakość naszych produktów badana jest w sposób ciągły przez nasze
laboratorium. Ewentualne problemy bądź reklamacje rozpatrywane są w
najkrótszym możliwym terminie, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych
form pomocy klientowi, a zdobyta w ten sposób wiedza umożliwia
wprowadzenie działań korygujących, eliminujących
powstawanie
podobnych zdarzeń w przyszłości.
Dostawcy firmy Metal Expert dobierani są wśród rzetelnych, dbających o
środowisko partnerów. Surowce kupujemy ze źródeł sprawdzonych, o
pewnej, powtarzalnej jakości.
Firmy spedycyjne informujemy o swoich planach wysyłkowych możliwie
jak najwcześniej, umożliwiając łączenie transportów, a co za tym idzie

ograniczanie zużycia paliwa i emisji spalin. Wybierając firmę bierzemy pod
uwagę kwestie środowiskowe przeprowadzając stosowne ankiety zakupowe.
Ze swoimi kontrahentami nawiązujemy długoterminowe relacje. Staramy
się wybierać partnerów cieszących się dobrą marką, zarówno jeżeli chodzi o
jakość usług, jak też o dbałość o środowisko naturalne i względy społeczne.
2.

Wymiar społeczny działalności firmy Metal Expert
Oprócz działań opisanych w punkcie 1., Metal Expert podejmuje wysiłek
podniesienia standardu życia społecznego w szczególności angażując się w
następujące przedsięwzięcia:
2.1.

działalność charytatywną - wspieranie lokalne osób potrzebujących
wsparcia:

2.2.

sponsorowanie imprez sportowych, w tym:
- uformowanie i sponsorowanie drużyny piłkarskiej Metal Expert
(wynajęcie i opłacenie sali gimnastycznej, zakup kompletów
piłkarskich),
- zakup karnetów wstępu na turniej rekreacyjny z udziałem drużyny
Metal Expert,
- opłacanie zajęć rekreacyjnych na obiektach sportowych;

2.3.

prowadzenie działań integracyjnych – organizacja pikników i
imprez rodzinnych dla pracowników, spotkań z klientami
połączonych z rekreacją, szkoleń otwartych, prezentacji firmy;

2.4.
2.5.

uczestnictwo i wspieranie konferencji naukowych i sympozjów;
polityka równych szans w zakresie zatrudnienia:

Firma Metal Expert bardzo dużą wagę przywiązuje do wyrównywania
szans wszystkich zainteresowanych zatrudnieniem w naszej firmy. Jedynymi
kryteriami oceny pracownika są:
- wykształcenie,
- doświadczenie zawodowe,
- motywacja,
- umiejętności personalne wymagane na danym stanowisku,
- możliwość rozwoju danego kandydata.

Jednocześnie nie występuje jakiekolwiek dyskryminowanie w procesie
naboru, co oznacza, że każda osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne,
które są zawsze jasno określone i upublicznione w prasie, może uzyskać
zatrudnienie beż względu na płeć, rasę, wiek, przekonania czy ewentualną
niepełnosprawność.
Firma oferuje także bardzo dużą stabilność zatrudnienia, co jest
szczególnie istotne dla np. młodych matek i kobiet planujących powiększenie
rodziny. W przypadku urlopów macierzyńskich i wychowawczych
stosowany jest system zastępstw, umożliwiający kobietom powrót na
zajmowane wcześniej stanowisko. Firma stosuje także indywidualne
rozwiązania, dopasowane do sytuacji pracowników, takie jak np. cząstkowy
wymiar pracy.
Stosujemy także rozwiązania techniczne umożliwiające zatrudnienie
osobom słabszym fizycznie, m. in. przez wprowadzanie odpowiednich
rozwiązań w dziale pakowania i etykietowania towarów.
2.6.

Przestrzeganie praw pracowniczych

Pracownicy firmy Metal Expert postrzegani są jako kapitał firmy i
czynnik stanowiący o jej potencjale. Dlatego też firma nie ustaje w
wysiłkach podniesienia kwalifikacji swoich pracowników, takich jak:
a) finansowanie studiów podyplomowych z dziedzin pokrewnych
zajmowanemu stanowisku,
b) umożliwianie kariery naukowej – ułatwianie przygotowanie
studentów i ich praktyk, pomoc w uzyskaniu stosownej
literatury, umożliwienie pracy na sprzęcie firmowym bądź w
godzinach pracy.
c) zróżnicowane szkolenia dotyczące zarówno technik
wytwarzania, produktów, technologii, zagadnień spedycyjno –
celnych, jak i bezpieczeństwa w produkcji, magazynowaniu i
transporcie towarów, jak też i gospodarki odpadami.
Firma Metal Expert podejmuje też wszystkie niezbędne działania
zapewniające bezpieczeństwo pracy, zarówno przy produkcji, jak i w
pozostałych obszarach działalności firmy.

Istotną kwestią jest także równość wszystkich pracowników, którzy
oceniani i wynagradzani są zawsze zgodnie z efektami pracy z podejściem
do wykonywanych obowiązków.
Dodatkową formą wspierania pracowników jest istnienie funduszu
socjalnego, którego ideą jest pomaganie pracownikom w trudnych sytuacjach
życiowych.
3. Wymiar ekologiczny
Kluczowym osiągnięciem firmy Metal Expert w wymiarze ekologicznym
jest wynalezienie, opracowanie, opatentowanie i uruchomienie nowatorskiej
technologii produkcji tarcz kierowniczych.
Nasze kolejne projekty powstają z myślą o zastąpieniu uciążliwych i
obciążających w procesie produkcji środowisko naturalne technologii
nowymi , ekologicznymi, w produkcji i stosowaniu.
Ponadto pracujemy nad ciągłą optymalizacją procesów, tak, aby stawały się
one możliwie najbardziej przyjazne środowisku.
Prowadzimy także racjonalną gospodarkę odpadami i opakowaniami.
Oprócz tego współpracujemy też z firmami zajmującymi się utylizacją
odpadów specjalistycznych, np. Cleaner, Wtórmet, Oiler Cova.
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