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SPIS TREŚCI 3

Według badania IBR, firmy rodzinne wytwarzają 18%  PKB  
(źródło: http://www.ibrpolska.pl/raporty/statystyka_firm_rodzinnych)
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Naszą firmę odziedziczyliśmy po ojcu, podobnie jak pasję do technologii. 
Wychowywano nas w duchu przedsiębiorczości i w kulcie pracy. Już jako 
dzieci przychodziliśmy do firmy, by pomagać ojcu w wyznaczonych przez 
niego zadaniach. Nasiąkaliśmy atmosferą firmy, którą dziś zarządzamy. 
Rodzinność naszego biznesu jest wyzwaniem, ponieważ za działania i produkty 
świadczymy własnym nazwiskiem – marką, na którą pracował nasz ojciec. 

Nasza praca jest naszą pasją. Z przyjemnością, ale i odpowiedzialnością 
rozwijamy produkty i usługi, wierząc, że przyczyniamy się tym samym 
do budowania przewagi konkurencyjnej naszych klientów – ich sukcesu. 
Tylko zadowolenie klientów, będące wynikiem zaangażowania właścicieli 
i pracowników naszej firmy, jest gwarancją powodzenia. Doskonale 
wiemy, co znaczy być konkurencyjnym, a wypracowanie dobrej opinii 
i bezpiecznej pozycji oparte jest przede wszystkim na dobrych relacjach osób 
zarządzających i ich zaangażowaniu.

Inwestujemy w nowe technologie i sprzęt, by zwiększać wydajność 
i minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dbamy o rozwój 
pracowników, wdrażając światowe rozwiązania w produkcji naszych wyrobów. 
Nowoczesne technologie oznaczają też większe bezpieczeństwo – pragniemy, 
by nasi pracownicy każdego dnia wracali zdrowi do swoich rodzin. Wreszcie 
– działamy na rzecz społeczności lokalnej, z której się wywodzimy i która nas 
ukształtowała. To nasza odpowiedzialność.

Z dumą oddajemy w Państwa ręce nasz pierwszy raport społeczny za 2016 
rok, wierząc, że znajdą w nim Państwo istotne dla siebie informacje. W jego 
tworzenie zaangażowaliśmy kluczowych interesariuszy, m.in. klientów, których 
zapytaliśmy o dane, jakie ich zdaniem powinny znaleźć się w tym opracowaniu. 
Raport jest więc wynikiem dialogu prowadzonego z otoczeniem. Jesteśmy 
pewni, że to jeden z wyróżników, ale i obowiązków firm, których marka  
i renoma opierają się na nazwisku właścicieli.

LIST PREZES ZARZĄDU

P R A C A .  P A S J A .  W R A Ż L I W O Ś Ć .

”

”

Priorytety firmy rodzinnej wiążą się bardzo ściśle z jej rolą 
społeczną. Skoro firma rodzinna ma trwać i służyć kolejnym 
pokoleniom interesariuszy, to gospodarka finansowa 
takiej firmy musi być przede wszystkim bezpieczna 
i odpowiedzialna. W firmach rodzinnych przedkłada się 
więc długoterminową pewność zysku nad jego chwilową 
wysokość. 

Andrzej Blikle
Prezes Zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

(źródło: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1525867,1,o-przewadze-firm-rodzinnych.read)

[G4-1, G4-28]

36%  firm rodzinnych ma zasięg lokalny,  

24%  regionalny, 26%  krajowy, 12%  europejski
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H I S T O R I A ,  C Z Y L I  J A K  D Z I E C I 
S P E Ł N I Ł Y  M A R Z E N I E  
Z A Ł O Ż Y C I E L A

Firma została założona w 1997 roku w Margoninie pod nazwą  
P.P.U.H. Wyrobów Metalowych „Margostal”, a w 2000 roku zmieniła nazwę 
na Margostal – Rewolińscy Sp.J. W 2005 roku, po śmierci ojca, stery 
przedsiębiorstwa przejęły dzieci założyciela – Mirka, Kuba oraz Paweł Rewolińscy. 
Założyciel firmy kupił ziemię i nosił się z zamiarem postawienia nowej hali 
produkcyjnej. Gdy potomkowie zaczęli zarządzać firmą, postanowili spełnić 
marzenie ojca i doprowadzić plan inwestycji do końca.

W roku 2011 powstała hala produkcyjna o powierzchni 1200 m2 
z profesjonalnym parkiem maszynowym. Kolejna, o takiej samej powierzchni, 
została wybudowana w roku 2015. Dziś firma Margostal – Rewolińscy 
jest jednym z największych przedsiębiorstw w regionie. Produkty i usługi 
świadczone przez firmę stanowią wsparcie dla przedsiębiorstw zarówno z branży 
produkcyjnej, motoryzacyjnej, budowlanej, jak i odpadowej.

Rozpoczęta blisko 20 lat temu działalność od początku koncentrowała się na świadczeniu usług 
w zakresie obróbki skrawaniem. Nieustannie rozwijając firmę, poszerzamy zakres usług, wierni 
zasadzie sprzed dwóch dekad, że nasze działania mają pozytywnie wpływać na budowanie 
przewagi konkurencyjnej naszych klientów. Oferta usług obejmuje dziś:

•  tradycyjną obróbkę skrawaniem i frezowanie,

•  cięcie i wiercenie kształtowników stalowych,

•  gięcie rur i profili,

•  wypalanie plazmowe,

•  gięcie na prasie krawędziowej CNC,

•  malowanie proszkowe.

6 O FIRMIE 

Usługi

Zajmujemy się kompleksową produkcją wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych na podstawie 
dokumentacji klienta lub własnej. Doradzamy na każdym etapie produkcji. Wśród naszych 
produktów znajdują się:

•  konstrukcje stalowe,

•  kontenery metalowe,

•  urządzenia do suszenia papieru,

•  przenośniki i transportery,

•  stalowe komponenty według dokumentacji klienta,

•  wanny przemysłowe,

•  konstrukcje scenografii,

•  transport wewnętrzny,

•  urządzenia dedykowane do transportu materiałów sypkich,

•  usługi ślusarskie w pełnym zakresie. 

Produkty

36%  wszystkich firm w Polsce to przedsiębiorstwa rodzinne

[G4-3, G4-5, G4-6, G4-7]

[G4-4]

[G4-4]

Według Fundacji Firmy Rodzinne, ponad 43%  ankietowanych byłoby 

skłonnych płacić za produkty firm rodzinnych nawet 20%  więcej



98 O RAPORCIESTRATEGIA CSR

W  Z G O D Z I E  Z E  Ś W I A T E M , 
C Z Y L I  O  O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I

Nasze priorytety społecznej odpowiedzialności biznesu skoncentrowane są na 
realizacji zrównoważonych celów UN: 

1.  Jesteśmy przyjaznym napędem dla przemysłu, innowacyjności i infrastruktury.
2.  Koncentrujemy się na odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji.
3.  Troszczymy się o środowisko naturalne.
4.  Dbamy o godną pracę i wzrost ekonomiczny.
5.  Utrzymujemy wysoki standard bezpiecznych warunków pracy.

Misja: Tworzymy produkty wspierające biznes naszych klientów, odpowiedzialnie 
i efektywnie wykorzystując surowce i materiały.

Wizja: Jesteśmy odpowiedzialnym dostawcą w zrównoważonym łańcuchu 
wartości naszych klientów, wspierając ich sukces.

”
”

Odpowiedzialność biznesu nie polega wyłącznie 
na spełnianiu wymogów formalnych i prawnych. 
Odpowiedzialne przedsiębiorstwo buduje swoją strategię, 
uwzględniając interesy społeczne, ochronę środowiska 
i dialog z różnymi grupami interesariuszy.

Jesteśmy firmą rodzinną, która wyrosła na lokalnym gruncie, czerpie z jego 
zasobów, zatrudnia przedstawicieli lokalnej społeczności. Zależy nam na opinii 
naszych interesariuszy, to z nimi chcemy dzielić się wiedzą o naszym działaniu. 
Dlatego powstawanie raportu było oparte na dialogu. Zapytaliśmy naszych 
klientów, dostawców, partnerów biznesowych oraz lokalnych liderów opinii, jakie 
informacje powinniśmy zamieścić w raporcie, by publikacja odpowiadała na ich 
oczekiwania. Kluczowe okazały się dla nich obszary dotyczące wyników badania 
satysfakcji klienta, wpływu na środowisko naturalne i lokalną społeczność, 
bezpieczeństwa i rozwoju pracowników. Wszystkie te informacje znajdują się 
w naszym raporcie. Jeśli jednak pominęliśmy istotne dla czytelników aspekty, 
prosimy o sygnał.

Osoba do kontaktu: Anna Kamińska, e-mail: a.kaminska@margostal.pl

67%
33%

interesariuszy chciało dowiedzieć się z naszego raportu  
o efektywności wykorzystanych surowców

interesariuszy chciało przeczytać w naszym raporcie  
o bezpiecznych warunkach pracy

[G4-27, G4-24]

[G4-31]

[G4-1]
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Chcemy, by nasza firma kojarzona była z jakością. Jest to dla nas ważne, gdyż 
nasza marka to nasze nazwisko. Krótkookresowe zyski, których efektem może 
być spadek jakości, są dla nas nieakceptowalne. Jako właściciele ręczymy za 
nasze produkty i usługi. Na co dzień jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami, 
pytając ich o potrzeby i oczekiwania. Przeprowadzamy badania oceniające 
satysfakcję ze współpracy z nami. Wiemy, że kiedyś przekażemy firmę naszym 
dzieciom i chcemy, by kojarzyła się wtedy z silną i stabilną marką, a przede 
wszystkim z wysoką jakością.

KLIENCI 

100%
67%

klientów odpowiedziało, że firma Margostal - Rewolińscy 
działa profesjonalnie

klientów wystawia firmie ocenę bardzo dobrą za jakość usług, 
33% – dobrą

Wyniki badania satysfakcji klientów firmy Margostal - Rewolińscy  

”

”

Od 35 lat wyznaczamy standardy polskiej logistyki 
wewnętrznej, łącząc bogate doświadczenie 
z nowoczesnością stosowanych rozwiązań.  
Firma Margostal - Rewolińscy pomaga nam osiągać 
nasze cele poprzez prezentowaną we współpracy z nami 
elastyczność oraz terminowość. Nasza kooperacja 
trwa od wielu lat, dzięki zbudowanemu w tym czasie 
zaufaniu, wiarygodności i  profesjonalizmowi firmy 
Margostal - Rewolińscy.

Dawid Gronowski, Promag

10 11ŚRODOWISKO

Odpowiedzialnie korzystamy ze środowiska, znając wagę i mając świadomość 
konieczności ponownego wykorzystania surowców. Inwestujemy w nowe 
technologie, modernizujemy obiekty, by zmniejszać zużycie energii. Dbamy 
o wysoki wskaźnik recyklingu, by ślad, który pozostawiamy po sobie był 
pozytywny. 

Z odpadów pochodzących z Margostalu powstaje paliwo alternatywne.  

Firma Margostal - Rewolińscy dąży do maksymalnego wykorzystania surowców, aby chronić 
naturalne zasoby. Na początku współpracy zostaliśmy zobligowani, jako firma zajmująca się 
odbiorem i recyklingiem odpadów, do maksymalnego wykorzystania przekazywanych nam 
surowców. Odpowiedzialność jest nie tylko po naszej stronie, dlatego kooperację zaczęliśmy od 
przygotowania cyklu warsztatów z selektywnej zbiórki dla pracowników firmy. Dziś wspólnie 
bierzemy udział również w akcjach edukacyjnych o charakterze ekologicznym, za sprawą 
których zwiększamy świadomość lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska. 

Wraz z lokalnymi szkołami, firmami, partnerami biznesowymi oraz stowarzyszeniem 
Humanations, przeprowadziliśmy cykl warsztatów z zakresu selektywnej zbiórki 
odpadów. Przedstawiciele najlepszych placówek oświatowych mogli w ramach 
nagrody wziąć udział w warsztatach z graffiti.

100%
0%

ponownego wykorzystania surowców/recyklingu/odzysku

odpadów, które trafiły na wysypisko

Prawie co szósty Polak – 15,7%  – chciałby podjąć następną pracę 
właśnie w przedsiębiorstwie rodzinnym (źródło: Badanie EY 2016)

[G4-PR5]

”
”Dominik Pąpka, Prezes LS+

[G4-EN23]



Praca, którą wykonuję daje mi dużo satysfakcji. Gdybym miał drugi raz stanąć przed wyborem 
zawodu, wybrałbym ten sam. Chciałbym jak najwięcej rozwijać się w tym kierunku i doskonalić swoje 
umiejętności, a firma Margostal - Rewolińscy umożliwia mi to każdego dnia.

12 PRACOWNICY

Praca w firmie rodzinnej daje pracownikom gwarancję stabilności i spokoju. 
Właściciele firm rodzinnych zawsze są blisko pracowników, często osobiście pomagają 
im rozwiązywać problemy. Pracownicy codziennie mają bezpośredni kontakt 
z właścicielami, co ułatwia współpracę. Osoby zatrudnione w firmie  
Margostal - Rewolińscy wywodzą się zwykle z tego samego środowiska,  
nierzadko pracują ze sobą od wielu lat. Są nawet tacy, którzy znają obecnych 
właścicieli z czasów, gdy ci przychodzili do firmy pomagać ojcu. W takich warunkach 
łatwiej o zaufanie i zaangażowanie.

Właściciele kładą nacisk na bezpieczeństwo pracy – wypadek przy pracy osoby znanej 
nie tylko z przestrzeni zawodowej wpływa negatywnie zarówno na funkcjonowanie firmy, 
jak i na opinię społeczności, w której żyjemy. Więzi rodzinne osób zarządzających i ich 
wzajemne stosunki przekładają się na relacje z pracownikami i zawsze będą cieplejsze, 
bardziej ludzkie niż w korporacjach, w których właściciele lub prezesi są często anonimowi, 
a pracownicy nie mają okazji nawet zobaczyć zarządcy firmy. Właściciele firm rodzinnych 
nie tylko angażują się bezpośrednio w sprawy firmy, ale i te pracownicze – są zawsze blisko 
pracownika i jego problemów. Marka firmy to nie wszystko. Firma rodzinna sama w sobie 
jest rodziną, a wszyscy pracują na jedno nazwisko.

400
678

godzin poświęciliśmy na szkolenia poprawiające 
bezpieczeństwo pracy

W 2016 roku nasi pracownicy spędzili godzin na podnoszeniu 
swoich kwalifikacji

Zatrudniamy                  osoby42

13SPOŁECZEŃSTWO

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie. Nasza działalność 
ma duże znaczenie dla lokalnego rynku. Mamy też świadomość naszego 
wpływu na społeczeństwo. Nasza firma nieustannie się rozwija. Modyfikujemy 
procesy i systemy, inwestujemy w nowoczesny sprzęt, by minimalizować nasz 
potencjalnie negatywny wpływ na otoczenie. Jako członkowie społeczności, 
w której funkcjonujemy na co dzień nie tylko zawodowo, wspieramy lokalne 
inicjatywy. Wiemy, ile znaczą one dla mieszkańców. Każdego dnia wspólnie 
budujemy lokalny ekosystem.

”” ”

”

”

Firma Margostal - Rewolińscy stanowi ważny punkt na gospodarczej mapie 
gminy, przyczyniając się do silnych i trwałych fundamentów miejscowego 
samorządu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy już 
od 20 lat, a w swojej strategii nie tylko kieruje się biznesowym wymiarem 
swoich działań, ale również wychodzi naprzeciw społecznemu oczekiwaniu 
budowy trwałych więzi z otaczającą spółkę wspólnotą samorządową 
tworzoną przez jej mieszkańców. Spółka stanowi dla samorządu 
wiarygodnego i sprawdzonego partnera, który chętnie współpracuje  
z gminą przy realizacji rozmaitych projektów, wspomagając ją, inspirując 
i kształtując świadomość współistnienia w danym środowisku. 

Janusz Piechocki 
Burmistrz Miasta Margonin

”
”

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem pracy strażaków. Wspierając wiele naszych działań, 
firma Margostal - Rewolińscy przyczynia się do znaczącej jego poprawy. Wierzę, że ta pomoc 
ma duże znaczenie zarówno dla naszej jednostki, jak i dla lokalnej społeczności, której dzięki 
znaczącemu wsparciu możemy służyć jeszcze efektywniej i skuteczniej.

Bartosz Burzyński
 Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Margoninie

”
”

Działania społeczne firmy Margostal - Rewolińscy  są widoczne także dla uczniów szkół.  
Dzięki wsparciu firmy dzieci i młodzież uczą się w komfortowych warunkach, pracując na 
ergonomicznych ławkach. Margostal inwestuje tym samym zarówno w przyszłość moich uczniów, 
jak i w lokalny kapitał społeczny, a może się okazać, że również w swoje przyszłe kadry.

Rafał Gimzicki
Dyrektor Zespołu Szkół w Margoninie

” Warunki pracy z dziećmi mają znaczenie nie tylko dla 
mnie, ale głównie dla moich podopiecznych. Wsparcie 
firmy Margostal - Rewolińscy pozwala nam na pracę 
i edukację w komfortowych i bezpiecznych warunkach. 
Wierzę, że wspieranie edukacji najmłodszych przez 
firmę Margostal - Rewolińscy stanowi dobry przykład 
dla innych lokalnych firm, a także dzieci, które dzięki 
temu odkrywają „przyjazną stronę biznesu”. 

Małgorzata Janicka-Tomczak 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Margoninie

[G4-10]

[G4-LA9]

[G4-EC7, G4-SO02]

Sławomir Rusiewicz
Operator maszyny tnąco-wiercącej Kaltenbach



29% polskich firm rodzinnych działa na rynku 
między 10 a 20 lat

G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju 
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G4-4 Obszary działalności s. 6, 7
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organizacji, również poprzez ich raportowanie s. 9

G4-28 Okres raportowania s. 5
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i struktury zatrudnienia s. 12

G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadami s. 11

G4-EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania 
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Margostal - Rewolińscy 
Spółka Jawna

ul. Cmentarna 38
64-830 Margonin
www.margostal.pl


