Projekt współfinasowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej

Informacja prasowa
Zakończenie projektu w przedsiębiorstwie ZAKŁAD KÓŁ ZĘBATYCH S.C.
Uprzejmie informujemy, iż Zakład Kół Zębatych s.c. Czesław Borkowski, Anna Borkowska, Andrzej Olszacki,
Monika Olszacka zakończył realizację projektu pod tytułem: „Zmniejszenie negatywnego wpływu na
środowisko naturalne, zapewnienie pozytywnych relacji z interesariuszami, a także wsparcie
rozwoju kompetencji pracowników w Zakładzie Kół Zębatych s.c.” współfinansowanego w ramach
Szwajcarsko – Polskiego programu Współpracy. Umowa o udzielenie wsparcia nr 17 / SPPW/ DPP/ 2014
została podpisana 30 maja 2014 roku.
Okres realizacji projektu 01.07.2014r. – 28.02.2014r.
Kwota wsparcia 95 736,20 PLN (tj. 28 300,04 CHF)
Głównym celem projektu było zaimplementowanie w firmie działań zmierzających do ograniczenia
negatywnego wpływu na środowisko, utrzymania pozytywnych relacji z interesariuszami oraz podniesienia
kwalifikacji personelu. Realizacja projektu pozwoliła na: opracowanie i wdrożenie strategii CSR; wdrożenie
zrównoważonej karty wyników (BSC), która pozwoliła na przedstawienie strategii firmy w postaci
mierzalnych i realnych do osiągnięcia celów, przeprowadzenie audytu oprogramowania w zakresie jego
legalności oraz zwiększenia bezpieczeństwa danych wewnętrznych firmy i jej klientów; opracowanie
programu szkoleń wewnętrznych dla pracowników firmy, w celu podniesienia ich kompetencji oraz
motywacji
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W ramach projektu przedsiębiorstwo zrealizowało następujące działania:
Działanie 1. Stworzenie strategii CSR przedsiębiorstwa
Działanie 2. Zapewnienie pozytywnych relacji z interesariuszami
Działanie 3. Wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników
Działanie 4. Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
Działanie 5. Wdrożenie normy/standardu ISO 26000
Więcej informacji na temat zrealizowanego projektu znajdą Państwo na http://www.zkz.net.pl/pl/csr oraz
pod adresem zkz@zkz.net.pl.
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