Mission Statement
of the FUCHS Group
Misja koncernu
FUCHS PETROLUB

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.
FUCHS PETROLUB is a global Group based in Germany which

produces and distributes lubricants and related specialties around
the world. The Group, which was founded in 1931, with its
headquarters in Mannheim, ranks number one among the world’s
independent lubricant providers.
We have successful operations worldwide. To help our employees
around the globe grow even more closely together, FUCHS has
developed a mission statement as the basis for a uniform corporate
culture. The FUCHS mission statement consists of the three
pillars of LUBRICANTS . TECHNOLOGY . PEOPLE . and is based on
five elementary values. It serves as the foundation and guideline
for our day-to-day actions. The model strengthens the Group‘s
corporate identity, allowing employees understand what the
company stands for.

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.
FUCHS PETROLUB to działający globalnie koncern z siedzibą

w Niemczech wytwarzający i dystrybuujący w skali światowej środki
smarne i pokrewne produkty specjalistyczne. Przedsiębiorstwo,
które zostało założone w 1931 r., z siedzibą w Mannheim, zajmuje
pierwsze miejsce na światowej liście niezależnych oferentów.
Działamy i odnosimy sukcesy na całym świecie. Aby pracownicy
na całym globie mogli się rozwijać w jeszcze większej wspólnocie,
FUCHS opracował wzorzec jako podstawę jednolitej kultury

przedsiębiorstwa. Wzorzec FUCHS składa się z trzech filarów
L UBRICANTS . TECHNOLOGY . PEOPLE . i opiera się na pięciu elemen
tarnych wartościach. Służy jako fundament i drogowskaz codzien
nych działań. Wzorzec wzmacnia tożsamość Grupy, pozwalając pra
cownikom na zrozumienie postawy przedsiębiorstwa.

LUBRICANTS.
FUCHS focuses on lubricants and offers solutions for all issues

and fields of application in the world of lubricants.

TECHNOLOGY.
FUCHS claims technological leadership in strategically import-

ant fields of application and is acknowledged as the number
one technology partner by its customers. Not only does FUCHS
focus on its own lubricants, it also takes a holistic approach,
paying close attention to the processes in place at its customers.

PEOPLE.
FUCHS ’ dedicated corporate culture, coupled with its loyal

and motivated workforce, is the strategic key to its success.
Our employees form the basis for this success.

LUBRICANTS.
FUCHS skupia się na środkach smarnych i dysponuje

rozwiązaniami dla wszystkich zadań i zakresów zastosowań
w świecie środków smarnych.

TECHNOLOGY.
FUCHS dąży do pozycji lidera technologicznego w ważnych

strategicznie obszarach zastosowań i jest uznawany przez
swoich klientów jako n
 ajlepszy partner technologiczny. FUCHS
nie tylko skupia się na własnych środkach smarnych, ale
także podejmuje kompleksowe działania, z
 wracając szcze
gólną uwagę na procesy występujące u klientów.

PEOPLE.
Strategiczny element składowy sukcesu FUCHS stanowi własna
kultura firmy oraz lojalny i wysoko zmotywowany zespół
pracowników. Nasi pracownicy są podstawą tego sukcesu.

THE FUCHS CORE VALUES

Trust
 Creating value
Respect
  Reliability
Integrity

WARTOŚCI FUCHS

Zaufanie
Tworzenie
wartości
Szacunek
Niezawodność
Integralność

TRUST
ZAUFANIE

Trust is the basis of our
self-understanding
Mutual trust forms the basis of our cooperation within the organization and with our customers, suppliers and investors. Working on
the basis of mutual trust, we develop specific solutions together with
our customers. We engage in trusting collaboration with our business partners to secure the performance and quality of products, as
well as reliability of delivery. Cooperation between our employees
is characterized by openness and fairness, as well as mutual trust and
respect. We are open and transparent in our communication with
our investors.

Zaufanie to podstawa
sposobu, w jaki postrze
gamy samych siebie
Wzajemne zaufanie stanowi podstawę naszej współpracy wewnątrz
przedsiębiorstwa, jak również w kontakcie z klientami, dostaw
cami i inwestorami. Na podstawie wzajemnego zaufania wspólnie
z naszymi klientami opracowujemy wyspecjalizowane rozwiązania.
Z partnerami handlowymi pracujemy w atmosferze zaufania nad
wydajnością i jakością produktów oraz niezawodnością dostaw.
Współpraca naszych p
 racowników charakteryzuje się otwartością
i uczciwością oraz wzajemnym zaufaniem i szacunkiem. Również
w stosunku do inwestorów jesteśmy otwarci i transparentni.

CREATING VALUE
TWORZENIE WARTOŚCI

We deliver leading
technology and first class
service to our customers
We offer our customers technically future-oriented products that
generate added value. Scientific and technological progress represents both a challenge and a benchmark for our product development. Our customers appreciate us as a partner in research and
development. Our committed employees provide knowledgeable
advice and support and analyze the specific processes of our customers to find the optimal solution. The technical performance and
reliability of our products is complemented by the highest service
quality.

Identify and create
FUCHS Value Added
We also generate profitable growth by seizing opportunities and
handling risks. Our processes are efficient. We create value for
our customers, employees and shareholders. Our employees participate appropriately in this added value.

Zapewniamy naszym
klientom wiodącą techno
logię i najlepszy serwis
Oferujemy naszym klientom technologicznie zorientowane na
przyszłość produkty generujące wartość dodaną. Postęp naukowo
-techniczny stanowi jednocześnie wyzwanie i miernik rozwoju
naszych produktów. Nasi klienci cenią nas jako partnerów do spraw
rozwoju. Nasi zaangażowani pracownicy są profesjonalnymi do
radcami i opiekunami, mierzącymi się ze specyficznymi procesami
u klientów w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania pro
blemu. Wydajność techniczną i niezawodność naszych produktów
uzupełnia najwyższa jakość serwisu.

Identyfikujemy i
tworzymy wartość dodaną
(FUCHS Value Added)
Generujemy zyskowny wzrost poprzez wykorzystywanie szans
i kontrolę ryzyka. Nasze procedury są efektywne i wydajne. Tworzy
my wartości dla naszych klientów, pracowników i udziałowców.
Nasi pracownicy odpowiednio uczestniczą w zwiększaniu wartości.

Provide space for
innovation to explore
new paths
We provide a platform for new ways of thinking and support unconventional ideas. We love research and finding new approaches
for solving problems. We give our research and development staff
the freedom to move away from familiar paths and implement
unconventional solutions. We shape technological progress with our
knowledge and the experience of a globally operating company.

Act with an entrepreneurial spirit
We are entrepreneurs within our own company, focusing on the
essentials, acting fast and consistently, as well as taking decisions.
We know our customers and our markets. We improve processes
and are not happy until we have delivered first class performance.

Tworzymy przestrzeń dla
innowacji i nowych dróg
Tworzymy wolne przestrzenie dla nowych wizji i wspieramy nie
standardowe pomysły. Uwielbiamy badać i wyszukiwać nowe drogi
w celu rozwiązywania problemów . Nasi badacze i projektanci
dysponują wolnością w wyborze niekonwencjonalnych rozwiązań.
Z naszą wiedzą i doświadczeniem kształtujemy postęp technolo
giczny przedsiębiorstwa aktywnego na całym świecie.

Działamy w duchu
przedsiębiorczości
Jesteśmy przedsiębiorcami we własnym przedsiębiorstwie, skupiamy
się na tym co najważniejsze, działamy szybko, konsekwentnie
i mamy odwagę podejmować decyzje. Znamy naszych klientów
i nasze rynki. Optymalizujemy procesy i osiągamy zadowolenie
tylko wówczas, gdy uzyskamy najwyższy wynik.

Empower employees
with responsibility and
accountability
We delegate responsibility to our employees and set both motivating
and transparent targets. We place great emphasis on personal
and professional competence. We include our employees in decisionmaking processes, ask questions and listen. Our actions are honest,
accountable and transparent. We make success measurable.

Przekazujemy naszym
pracownikom odpo
wiedzialność i trzymamy
ich za słowo
Delegujemy na naszych pracowników odpowiedzialność i wyzna
czamy im motywujące, przejrzyste cele. Cenimy osobistą i fachową
kompetencję. Włączamy swoich pracowników do procedur decy
zyjnych, zadajemy im pytania i słuchamy ich odpowiedzi. Nasz sposób
działania jest uczciwy, odpowiedzialny i przejrzysty. Dzięki nam
sukces jest wymierny.

RESPECT
SZACUNEK

We acknowledge our
responsibility towards
our stakeholders, society
and environment
We stand by our responsibility towards the company, its employees
and the environment. In addition to this, we accept our social
responsibility. We carefully steward the resources entrusted to us.
By creating sustainable products and services, we make a positive
contribution to preserving our environment.

Show appreciation and
recognition
Our cooperation is characterized by respectful and trusting interaction with one another. We do not engage in any kind of discrim
ination. We respect the rights and values of every individual. We show
recognition and appreciation for the work of our employees and
partners. We respect the cultures of all regions and countries.

Ponosimy odpowiedzial
ność wobec naszych
partnerów, społeczeństwa
i środowiska
Traktujemy poważnie odpowiedzialność za przedsiębiorstwo,
pracowników i środowisko. Ponadto angażujemy się w odpowie
dzialność społeczną. Odpowiedzialnie zarządzamy powierzonymi
nam zasobami. Dzięki wytwarzaniu zrównoważonych produktów
i usług wnosimy pozytywny wkład w utrzymywanie naszego
środowiska naturalnego.

Cenimy szacunek i uznanie
Nasza współpraca opiera się wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Nikogo nie dyskryminujemy. Szanujemy godność jednostki. Pracow
nikom i partnerom okazujemy uznanie i szacunek za wykonaną
pracę. Przestrzegamy zasad kultury wszystkich regionów i krajów.

Act with fairness towards our partners and
employees
We treat our employees and partners both fairly and honestly. We do
not pursue our personal interests. Our actions serve the interests
of our customers, employees and shareholders. We require of others
only what we are prepared to do ourselves.

Foster an open minded
discussion culture
We always seek open discussion and let the best argument win.
We communicate openly, clearly and factually. We honor and
respect ideas and arguments irrespective of hierarchical levels. We
live out change as a natural and welcome part of our success.

Jesteśmy uczciwi
wobec naszych partnerów
i pracowników
Traktujemy pracowników i partnerów szczerze i uczciwie. Nie
skupiamy się na interesach osobistych. Nasze działanie służy
interesom klientów, pracowników i akcjonariuszy. Domagamy
się tylko tego, co sami dajemy.

Wspieramy kulturę
prowadzenia otwartych
dyskusji
Życzymy sobie otwartych dyskusji, chcemy aby wygrał najlepszy
argument. Komunikujemy się w otwarty, przejrzysty i rzeczowy
sposób. D
 oceniamy pomysły i argumenty niezależnie od poziomów
hierarchii. Uznajemy zmiany za oczywisty element naszego sukcesu.

RELIABILITY
NIEZAWODNOŚĆ

We walk the talk
We are a role model and live out our corporate values. We show
personal commitment and passion for our field of expertise.
We set examples regarding motivation, commitment and excellent performance.

Committed to technical
leadership
We work on securing technological leadership in our core business.
We develop, produce and market technically sophisticated products.
Future-oriented products bring our customers added value, help
save energy and protect the environment.

Dotrzymujemy
danego słowa
Jesteśmy przykładem i przestrzegamy zasad, w które wierzymy.
Przekonujemy osobistym zaangażowaniem i pasją dla branży,
w której się specjalizujemy. Motywujemy i dajemy z siebie wszystko.

Dążymy do pełnienia roli
lidera technologii
Pracujemy nad tym, by móc pełnić wiodącą technologicznie rolę
w ważnych dla nas dziedzinach. Opracowujemy, wytwarzamy
i dystrybuujemy produkty atrakcyjne technicznie. Zorientowane na
przyszłość produkty zapewniają naszym klientom wartość dodaną,
pomagają oszczędzać energię i chronić środowisko.

Maintain a consistent track
record of performance
We are proud of our success story, which is based on performance,
innovative products and exceptional customer service. Our employees
are motivated to continue this success story.

Act in a responsive and
transparent way
We win our orders in transparent and fair competition. We believe
in the quality and performance of our products. We work as a
team. In our decentralized organization, the primary focus is always
on the company as a whole.

Chcemy kontynuować
nasz sukces
Jesteśmy dumni z naszej drogi do sukcesu opartej na osiągnię
ciach, innowacyjnych produktach i doskonałej obsłudze klienta. Nasi
pracownicy są zmotywowani do kontynuowania tej drogi.

Działamy w zdecydowany
i przejrzysty sposób
Pozyskujemy nasze zlecenia w drodze przejrzystej i uczciwej konku
rencji. Stawiamy na klasę i jakość naszych produktów. Pracujemy
zespołowo. W centrum uwagi naszej zdecentralizowanej organizacji
znajduje się zawsze całe przedsiębiorstwo.

INTEGRITY
INTEGRALNOŚĆ

We believe in a high
level of ethics and adhere
to our Code of Conduct
We consistently honor and respect the laws and rules of all countries in which we operate. We respect their customs and habits.
Discrimination due to race, gender, religion or any other personal
characteristics is not tolerated. Our Code of Conduct is the
guideline for our actions and decisions. We firmly believe that success can only be achieved when our words and values are in
line with our actions.

Wierzymy w wartości
moralne i przestrzegamy
własnego Kodeksu
Postępowania
Konsekwentnie przestrzegamy praw i zasad wszystkich krajów,
w k tórych jesteśmy aktywni. Szanujemy panujące w nich zwyczaje.
Nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na narodowość, płeć,
wyznanie oraz inne cechy osobiste. Nasz Kodeks Postępowania jest
wytyczną dla naszych działań i decyzji. Jesteśmy przekonani, że
sukces ma rację bytu tylko wówczas, gdy nasze słowa i wartości
pokrywają się z naszym działaniem.

FUCHS Group
www.fuchs.com/group

