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”

W ramach niniejszego raportu, przedstawiamy naszą
strategię zarządzania, uwzględniającą interesy społeczne, aspekty
środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Jako firma odpowiedzialna społecznie inwestujemy
w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem
firmy i informujemy o tych działaniach, tym samym przyczyniając
się do wzrostu konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa
oraz kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju
społecznego i ekonomicznego.

Prezes zarządu APA Group

Raport Zrównoważonego Rozwoju

2

ŁAD ORGANIZACYJNY

PRAWA CZŁOWIEKA

STOSUNKI PRACY

ŚRODOWISKO

UCZCIWE PRAKTYKI ORGANIZACYJNE
-SPRAWIEDLIWE PRAKTYKI RYNKOWE

RELACJE Z KONSUMENTAMI
I PRZYZNANE NAGRODY

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
W ROKU 2021

Raport Zrównoważonego Rozwoju

3

I. ŁAD ORGANIZACYJNY
APA to grupa kreatywnych profesjoalistów,
którzy rozwijają i wdrażają najnowocześniejsze
rozwiązania z zakresu inteligentnej automatyki
w obszarze codziennego życia.
W centrum naszych działań zawsze znajduje
się człowiek i jego potrzeby.

Zajmujemy się opracowaniem
technologii, która ułatwia
codzienne życie.
Jesteśmy liderem na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów
zarządzania budynkami. Posiadamy 20 lat
doświadczenia i dziesiątki udanych wdrożeń
dla instytucji, osób prywatnych, gmin
i zakładów przemysłowych na całym świecie.
Przenosimy doświadczenia i know-how zdobyte w branży przemysłowej na obszar inteligentnej automatyki stosowanej w biznesie,
życiu codziennym i miastach.
W centrum naszych działań zawsze znajduje
się człowiek i jego potrzeby.

ROK 2021
Rok 2021, choć wciąż utrudniony przez pandemię, dla nas był niezwykły, bo świętowaliśmy 20-lecie APA Group.
Jubileusz obchodziliśmy w naszym stylu, zapraszając partnerów i kontrahentów do wyruszenia w niezwykłą cyfrową podróż po dwóch
dekadach działalności. Na specjalnie stworzonej interaktywnej stronie z kalendarium
pokazaliśmy, w jaki sposób rozwój APA łączy
się z tym, jak zmieniał się świat. A w ciągu tych
dwudziestu lat zmieniło się przecież tak wiele.
Nie spoczywamy jednak na laurach. Dlatego
w tym roku uruchomiliśmy Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. Od 10 grudnia
działa ono w Gliwickim Centrum Naukowo
- Technologicznym CECHOWNIA. To wyjątkowy showroom,w którym można doświadczyć
pracy z linią produkcyjną bazującą m.in. na
narzędziach z zakresu IoT, machine learning
czy AI.
Choć podróżowanie do dalekich zakątków
wciąż nie wygląda tak samo jak przed wybuchem pandemii, to korzystamy z możliwości,
jakie są dostępne. I nie zatrzymujemy się
w miejscu nawet w obliczu niektórych niedogodności, zdeterminowani do rozwijania naszej
marki nie tylko na rodzimym kontynencie.
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W 2021 roku gościliśmy w Dubaju. I to nie
raz. Między innymi we wrześniu, na targach
BIG5, czyli największym tego typu wydarzeniu
promującym technologie z zakresu przemysłu
konstrukcyjnego w tej części świata.
Nasze powiązania z metropolią Bliskiego
Wschodu to także uczestnictwo w PolskoArabskim Forum Gospodarczym 6 grudnia.
Czego się dowiedzieliśmy podczas tych wizyt?
Na przykład tego, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich o technologiach się w zasadzie
nie rozmawia, tylko się ich używa.
To dla nas bardzo przydatna lekcja, z której
mamy nadzieję wyciągnąć jak najwięcej
w kontekście naszych produktów. Ale nasza
przygoda z Dubajem wciąż trwa. W przyszłym
roku planujemy pojawić się z naszymi
rozwiązaniami na marcowych Targach Middle
East Energy. Jeszcze będzie się działo!

Jesteśmy przekonani o tym, że dwie niezwykłe
dekady APA to dopiero początek drogi do
świata technologii zmieniającej rzeczywistość.
Dziękując naszemu wspaniałemu zespołowi,
a także partnerom i klientom, z entuzjazmem
wchodzimy w 2022 rok.
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II. PRAWA CZŁOWIEKA
Nasza firma nieprzerwanie przestrzega
uznawanych na całym świecie praw
człowieka i unikania jakichkolwiek
przypadków ich naruszania.

Stosowanie niewolnictwa w jakiejkolwiek
formie (poddaństwo, praca przymusowa,
praca obowiązkowa, handel ludźmi itd.)
jest niezgodne z polityką naszej firmy
- jest całkowicie zabronione.
Nie akceptujemy oraz zwalczamy wszelkie
przejawy dyskryminacji – w tym ze względu
na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną,
język, religię, przekonania polityczne
i światopogląd, pochodzenie narodowe lub
społeczne, majątek, urodzenie lub z innych
przyczyn. Podejmujemy działania na rzecz
różnorodności, równości szans i równego
traktowania.
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III. STOSUNKI PRACY
Inwestujemy w rozwój pracowników realizujemy programy podnoszące kwalifikacje
pracowników (kursy, szkolenia), w zależności
od potrzeb danego działu (m.in. szkolenia z
Excela, RODO, LinkedIn itp.).

Stosujemy elastyczne formy
zatrudnienia
W APA zapewniamy możliwość pracy
na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub na podstawie B2B.
W naszej firmie zasadniczo obowiązuje
zadaniowy czas pracy, jak i akceptujemy pracę
zdalną.

Zgodność z przepisami prawa
Szanujemy osobistą godność, prywatność
i w pełni prawa każdego człowieka, zgodne
z prawem krajowym oraz przestrzegamy

wszelkich standardów wyznaczanych przez
Międzynarodową Organizację Pracy. Traktujemy wszystkich swoich pracowników
z szacunkiem, nie stosujemy kar cielesnych,
przymusu psychicznego ani fizycznego, żadnej
formy nadużyć (w tym mobbingu, nękania itd.).
Dbamy o naszych pracowników, o ich zdrowie
psychiczne i fizyczne oraz dokładamy wszelkich starań, aby zorganizować im bezpieczne
i komfortowe warunki pracy. Posiadamy szereg
regulaminów, instrukcji wewnętrznych i kodeksów, zapewniających naszym pracownikom
realizację ich praw, zgodnie z przepisami krajowymi oraz europejskimi.
Każdy z pracowników może oczekiwać od nas:
1. terminowej wypłaty wynagrodzenia;
2. wysokiej kultury i zapewnienia 			
bezpieczeństwa pracy;
3. zapewnienia rozwoju;
4. wysokiej jakości udogodnień socjalnych;
5. poszanowania praw człowieka;
6. braku dyskryminacji.
Posiadamy biblioteczkę firmową oraz
wypożyczalnię gier planszowych.
W roku 2021 nasi pracownicy mogli
korzystać z następujących benefitów:
1. darmowych zajęć z języka angielskiego;
2. darmowych zajęć rekreacyjnych - jogi.
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IV. ŚRODOWISKO
Stale podejmujemy działania skierowane na
ochronę środowiska, inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko.
Prowadzimy aktywne działania mające na
celu zmniejszenie wpływu wywieranego na
środowisko, przyczyniając się do zwiększania
efektywności energetycznej i wydajności ekologicznej. Monitorujemy zmiany legislacyjne,
które wpływają na zarządzanie energią.
Przyglądamy się zmianom cen prądu, analizujemy kształt faktur.
Wykorzystujemy zaawansowane algorytmy
i najnowsze technologie. Mamy na uwadze
dobro kolejnych pokoleń, które też chciałyby
korzystać z zasobów naturalnych.

IPOE
Emisja CO2 do atmosfery przekłada się na
podwyższenie globalnej temperatury, a tym
samym prowadzi do globalnego ocieplenia
i topnienia lodowców. Dlatego efektywność
energetyczna i ograniczanie CO2 to przejaw
troski o naszą planetę. W swojej ofercie
posiadamy autorskie rozwiązanie mające na
celu poprawę efektywności energetycznej
przedsiębiorstwa. Inteligentna Platforma
Optymalizacji Energii (IPOE) stanowi
rozwiązanie wspierające procesy analityczne
oraz decyzyjne, platforma wizualizuje
elementy systemu energetycznego, takie
jak charakterystyki prądowe, zużycie energii
elektrycznej czy generacja energii biernej
oraz związane z nimi statystyki ponoszonych
kosztów.

Zastosowanie algorytmów przetwarzania
oraz analizy powyższych danych pozwala na
wyciągnięcie wniosków, przekładających się na
realne oszczędności.

NAZCA BMS
W swojej ofercie posiadamy autorskie
rozwiązanie pozwalające na wygenerowanie
oszczędności w zużyciu mediów oraz
wykorzystanie zalet energii odnawialnej
w postaci ogniw fotowoltaicznych, stacji
ładowania pojazdów elektronicznych oraz
kotła na biomasę. Nasz flagowy produkt,
system NAZCA BMS, może być również
wykorzystany do pomiarów warunków
atmosferycznych, pomiaru powietrza,
wilgotności, kierunku i prędkości wiatru,
nasłonecznienia oraz stężenia CO2.
Rozwiązanie to może być stosowane w domu
lub firmie.
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W roku 2021
kontynuowaliśmy prace korzystając ze
wsparcia funduszy europejskich:
- nad inteligentną platformą optymalizacji
energii (zgodnej z normą ISO 50001), która
z założenia wspomagać ma zarządzanie
energią oparta o cykl Deminga (PDCA);
- nad rozwiązaniem, które pozwoli na
zwiększenie efektywności wykorzystania
energii elektrycznej poprzez przejmowanie
nadwyżek energii Odnawialnych Źródeł Energii w sieci energetycznej i umożliwi masowe
dostarczanie chłodu do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych po bardzo
konkurencyjnych cenach.

Korzystamy z bazy danych o odpadach (BDO),
która ma za zadanie m.in. uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadami oraz poprawienie poziomu recyklingu.

Dodatkowo – staramy się dbać o środowisko
poprzez zmniejszanie zużycia wody i energii,
zarządzanie zasobami naturalnymi, monitorowanie jakości powietrza, segregację i ograniczanie ilości odpadów.
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V. UCZCIWE PRAKTYKI
OPERACYJNE - SPRAWIEDLIWE
PRAKTYKI RYNKOWE
W naszych relacjach biznesowych kierujemy
się zasadami wolnej i uczciwej konkurencji,
do czego zobowiązujemy również naszych
dostawców.
Zarówno nasza spółka jak i nasi dostawcy
zobowiązani są do przestrzegania zasad antymonopolowych.
Zgodnie z polityką naszej firmy
nieakceptowalne jest stosowanie jakichkolwiek praktyk zagrażających rozwojowi i
ochronie konkurencji. Przeciwdziałamy praktykom ograniczającym konkurencję lub zbiorowe interesy konsumentów, m.in. na bieżąco

weryfikując stosowane wzorce umowne
pod kątem eliminacji ewentualnych klauzul
abuzywnych.
Stosujemy zasady społecznej
odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wymagając od kontrahentów
poszanowania praw człowieka oraz działania
wyłącznie zgodnie z prawem.
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VI. RELACJE Z KONSUMENTAMI
I PRZYZNANE NAGRODY
Zasłużony dla Inteligentnego
Rozwoju
21 maja 2021 prezes APA Group Artur Pollak
odebrał nagrodę specjalną „Zasłużony dla
Inteligentnego Rozwoju”.
„Najważniejsze jest połączenie światów: nauki,
biznesu i przemysłu. Potrzebne jest zrozumienie wzajemnych potrzeb i skuteczna komunikacja, aby kreować innowacyjne rozwiązania.
Dzięki temu naukowcu zaczynają rozumieć
potrzeby klienta końcowego, który finalnie
korzysta z wynalazku” mówił Prezes odbierając
statuetkę.

Diament Innowacji 2021
w kategorii Przemysł
Podczas Executive Innovation Forum 2021,
17 czerwca 2021 r. APA Group została
laureatem nagrody Diamenty Innowacji
w kategorii Innowacja Roku: Przemysł
przyznawanej przez Executive Club. Nagroda
została przyznana za uruchomienie Centrum
Testowania Technologii Przemysłu 4.0
w ramach projektu NAZCA 4.0.

Grand Prix - Polska Nagroda
Innowacyjności 2020/2021
APA Group została nagrodzona za rozwijanie
innowacyjności technologicznej w Polsce.
Tylko w 2021 roku zaimplementowaliśmy
kilkanaście przełomowych technologiiw zakładach produkcyjnych największych
firm produkcyjnych na świecie, rozwinęliśmy
badania nad platformą IIoT NAZCA 4.0,
uruchomiliśmy Centrum Testowania
Technologii Przemysłu 4.0 - jedyny taki
showroom w Polsce, upgrade’owaliśmy
autorskie systemy automatyki budynkowej
i efektywności energetycznej.
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VII. ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE W ROKU 2021
W APA Group wierzymy, że biznes i technologia oraz społeczna odpowiedzialność biznesu
mogą iść w parze. Poznaj inicjatywy, jakie
podjęliśmy, aby pomagać i zmieniać na lepsze
otaczającą nas rzeczywistość.

Mecenat sztuki Oskara Zięty
- Wystawa w Krakowie

Wspieramy pasje naszych
pracowników

Kto powiedział, że przedsiębiorstwo technologiczne nie może angażować się w sztukę?
W APA Group udowadniamy, że światy
technologii i artystycznych kreacji mogą się
przenikać. W lutym zapraszaliśmy wszystkich
do krakowskiej Galerii Architektury GAGA na
wystawę z okazji 10. rocznicy artystycznej
działalności Oskara Zięty. Jest to artysta,
który w oryginalny sposób łączy estetykę
z techniką. Z dumą objęliśmy patronat nad
jego twórczością. Pośród dzieł sztuki, dla
zwiedzających dostępna była również makieta
naszego inteligentnego budynku - APA Black
House.

Naszym niepodważalnym atutem jest nie tylko
wiedza ekspercka, ale także pasja
i zaangażowanie pracowników. Dlatego jako
APA Group, chętnie wspieramy ich w rozwijaniu swoich pozazawodowych hobby oraz
zainteresowań. Jednym z nich są wyścigi
SimRacing, wirtualne wyścigi symulujące rzeczywiste sporty motorowe.
Budowanie społeczności z wieloma pasjami
przekłada się na ciągłe poszerzanie naszych
horyzontów, co z kolei korzystnie wpływa na
innych pracowników i klientów firmy.
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APA Group wspiera Klub
Szachowy SKOCZEK
„Mój tata jak był mały też grał w szachy
i zaraził mnie tą pasją…” - mówi jedna z uczestniczek Drużynowych Mistrzostw Polski
Juniorów, na których mieliśmy okazję być.
Kibicowaliśmy, ponieważ APA Group to nie
tylko nowoczesne rozwiązania, ale przede
wszystkim ludzie. Wierzymy, że dzięki swoim
pasjom i zainteresowaniom są jeszcze lepszymi
pracownikami. Dlatego od kilku lat wspieramy
klub szachowy Skoczek Czerwionka.
Wszystko dzięki Rafałowi – jednemu z naszych
pracowników, który jest współzałożycielem
i liderem tej inicjatywy. Dzięki niemu z dumą
obserwujemy sukcesy sportowe zawodników
noszących na sobie barwy APA i SKOCZEK.

Poland Buisness Run
- Biegamy i pomagamy!
Jako APA chętnie bierzemy udział w akcjach
charytatywnych, które wspomagają osoby
niepełnosprawne, dlatego w 2021 roku
ponownie wystartowaliśmy w biegu Poland
Business Run. Satysfakcja z tego, że możemy
dołożyć kolejną cegiełkę do pomocy osobom
z dysfunkcjami ruchowymi jest ogromna.
Charytatywny bieg łączy również przyjemne
z pożytecznym, ponieważ sztafeta jest świetną
formą pracy zespołowej, a ta z kolei jest fundamentem owocnych działań biznesowych.

APA Group w Silesia Marathon
Promując nowe technologie, nie zapominamy
o tym, aby promować sport oraz zdrowy tryb
życia. Chętnie i często bierzemy udział
w akcjach promocyjnych związanych
z popularyzacją sportu. W tym roku troje
śmiałków z naszej ekipy wzięło udział
w półmaratonie oraz maratonie Silesia Run.
Rozpowszechniając panujący trend sportowy, jesteśmy dumni z tego, że możemy
wspólnie zmieniać na lepsze otaczające nas
społeczeństwo.
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Rozwój dzieci i młodzieży Wycieczki dzieci w APA Group
W APA Group dbamy o to, aby każdy
potrafił odnaleźć się w obszarze ekspresowo
rozwijających się technologii. Nasze dzwi zawsze są otwarte, nawet dla tych najmłodszych
gości. Staramy się ich inspirować i uczyć nowoczesnego świata. Być może w przyszłości to
oni będą automatyzować nasze otoczenie.
W jednej z naszych siedzib - ultranowoczesnym showroomie APA Black House, można
podziwiać jak inteligentny system zarządzania
budynkiem ułatwia codzienne życie. Wszyscy nasi pracownicy mogą wraz z rodzinami
odwiedzać to niezwykłe miejsce.

Socios Silesia i Ośrodek
Szkolenia OCR - Gliwice
Realizując działania biznesowe, pamiętamy
o swoim najbliższym otoczeniu. Wspieramy
inicjatywy lokalne, w tym jedną z największych
i najszybszych drużyn przeszkodowych w kraju
- Socios Silesia. Jest to grupa entuzjastów
OCRu z różnych stron Śląska, którzy

systematycznie spotykają się na drużynowych
treningach w niedaleko położonej od naszej
firmy, bazie treningowej Ośrodek Szkolenia
OCR - Gliwice. Rywalizują na zawodach
krajowych, jak i zagranicznych, Mistrzostwach
Polski, Europy i Świata, reprezentując barwy
krajowe jak i drużynowe. W APA wierzymy,
że sport jest bardzo ważnym elementem życia,
pomaga kształtować charakter i wpływa na
profesjonalizm, którym cechujemy się we
wszystkich naszych działaniach.

Bierzemy udział w akcji
Szlachetna Paczka
To pierwszy raz, gdy z inicjatywy pracowniczej,
podjęliśmy wyzwanie #SzlachetnaPaczka
w zespole Apowców, ale już wiemy, że nie
ostatni! Zaangażowanie zespołu zaowocowało
kompletem 20 paczek dla jednej z lokalnych
rodzin, które zostały wręczone w tak zwany
Weekend Cudów. Mamy nadzieję, że paczki
z prezentami sprawią, że codzienne życie
obdarowanej rodziny będzie choć trochę
łatwiejsze.
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YOUR TECHNOLOGY. REINVENTED.
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