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POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FŁT- KRAŚNIK S.A. 

 

Jako Zarząd i Pracownicy Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. głęboko wierzymy, że 

zrównoważony rozwój stanowi inwestycję w nasz rozwój, dlatego kwestie te uwzględniamy we wszystkich 

naszych decyzjach biznesowych. 

 Wypełniając powyższe zobowiązanie FŁT - Kraśnik S.A. zobowiązuje się do kontunuowania troski 

o następujące kluczowe obszary działania: 

Edukacja: 

• Corocznie będziemy zwiększali wydatki na szkolenia naszych pracowników, 

• We współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami będziemy umożliwiali uczniom i studentom 

odbywanie praktyk zawodowych w naszej firmie, 

• Spółka będzie dalej finansowała naukę języka chińskiego dla młodzieży szkolnej. 

Odpowiedzialność w dziedzinie klimatu: 

• Nowe łożyska, nad powstaniem których pracujemy w tworzonym przy dofinansowaniu 

Ministerstwa Rozwoju Centrum B+R, poprzez mniejsze opory toczenia, większą cichobieżność  

i mniejsza wagę jednostkową, pozwolą na zmniejszenie zużycia paliw i energii elektrycznej przez 

wyroby naszych klientów, w których zostaną zamontowane, 

• racjonalne wykorzystanie wód podziemnych pobieranych z zakładowego ujęcia poprzez 

podnoszenie świadomości pracowników i doskonalenie procesów technologicznych oraz dbałość  

o stan jakość wód powierzchniowych poprzez ciągłą poprawę jakość odprowadzanych ścieków  

z terenów utwardzonych Spółki, 

• optymalizacja wykorzystania czynników energetycznych poprzez modernizację i wprowadzanie 

nowych maszyn i urządzeń oraz termomodernizację budynków. Celem naszym jest stałe 

ograniczenie zużycia energii elektrycznej na jednostkę wyrobu, 

• ulepszanie procesów technologicznych w celu eliminowania substancji i mieszanin chemicznych 

stwarzających zagrożenie dla człowieka i środowiska w tym  rozpuszczalników 

chlorowcopochodnych, chłodziw zawierających kwas borowy i jego sole oraz donory formaldehydu. 

Pracownicy: 

• poprawa warunków BHP istniejących miejsc pracy ludzi poprzez redukcję zanieczyszczeń 

emitowanych przez maszyny i urządzenia, ograniczenie szkodliwego działania hałasu oraz 

promowanie wzorców bezpiecznej pracy, 

• ograniczenie ilości wypadków i ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 

 Jako największy pracodawca w powiecie kraśnickim będziemy kontynuowali współpracę  

z samorządami gminnymi i powiatowym przy organizacji imprez o charakterze kulturalnych i sportowym. 

Jednocześnie pragniemy zakomunikować wszystkim naszym Partnerom Biznesowym, a także 

wszystkim zainteresowanym Stronom, że w dniu 5 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju 

wiceminister Jerzy Kwieciński oraz przedstawiciele 51 podmiotów gospodarczych, w tym FŁT-Kraśnik 

S.A. podpisali Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.  Wśród sygnatariuszy tego 

porozumienia, obok FŁT-Kraśnik S.A. znalazły się m.in. PKN Orlen, Polpharma, Veolia, Cemex, Coca-

Cola czy Inter Cars.  

Partnerstwo ma na celu współpracę na rzecz wdrażania w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, 

wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego 

rozwoju. 

Jednocześnie FŁT - Kraśnik S.A. wdrożyła i stosuje wewnętrzny Kodeks etyki  

i postępowania w biznesie FŁT-Kraśnik S.A. do zapoznania z którym zapraszamy Państwa. 
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