
 

 

Polityka CSR 
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana w działalność Firmy Ekoenergetyka Polska S.A. 

od momentu jej powstania. Naszym głównym celem jest rozwój elektromobilności w Polsce i na 

świecie, przez co działalność naszej Firmy bezpośrednio łączymy z poprawą jakości życia 

społeczeństwa, zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.  

Nieodłącznym elementem rozwoju naszej Firmy są założenia zrównoważonego rozwoju oraz 

koncepcji CSR, które przejawiają się na wielu płaszczyznach naszych działań. Zależy nam, aby nasi 

Pracownicy, Klienci i Partnerzy biznesowi postępowali zgodnie z założeniami naszej Firmy oraz 

podzielali nasze przekonania.  

Pracownicy 

Wiemy, że na sukcesy naszej Firmy składa się ciężka praca i umiejętności naszych pracowników. 

Doceniamy ich wkład w rozwój Ekoenergetyki i chcemy, aby wszyscy nasi pracownicy mieli 

zapewnione jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju. W naszej firmie nie ma miejsca na 

dyskryminację - dajemy wszystkim równe szanse na zatrudnienie i rozwój.  

Zależy nam, aby każdy pracownik czuł wsparcie ze strony Firmy. Ważne jest dla nas, aby rozwijał 

swoje pasje i umiejętności. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia w możliwie jak najszerszym 

kontekście. Udzielamy wsparcia naszym pracownikom m.in. przez utworzony i wciąż poszerzany 

program etyczny.   

Istotna jest dla nas atmosfera w firmie oraz dobre samopoczucie. Nie tolerujemy działań o 

charakterze mobbingu. Zależy nam na współpracy i dobrych relacjach pomiędzy wszystkimi 

pracownikami z każdego szczebla stanowiskowego.  

Klienci 

Relacje z naszymi Klientami opierają się na zaufaniu i przejrzystej komunikacji. Zależy nam, aby 

oferowane przez nas produkty spełniały stawiane im oczekiwania. Nasza Firma preferuje 

indywidualne podejście do klienta  - słuchamy ich potrzeb i dostosowujemy do nich nasze produkty. 

Produkujemy oraz dostarczamy wysokiej jakości stacje ładowania, które powstają z uwzględnieniem 

każdego, ściśle określonego wymogu.  

Społeczeństwo 

Nasze zaangażowanie społeczne rośnie wraz z rozwojem naszej Firmy. Liczne działania 

filantropijne znajdują się w obszarze naszych działań od momentu jej powstania.  Każdego roku nasza 

firma angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Nasze działania obejmują wspieranie 

organizacji zewnętrznych jak i organizowanie firmowych akcji charytatywnych. Chcemy, aby 

pomaganie stanowiło nieodłączny element naszej działalności, w związku z tym utworzyliśmy 

Fundację Ekoenergetyka, której celem jest niesienie pomocy dzieciom. W zakres działań wchodzi m.in. 

pomoc w realizowaniu pasji i talentów podopiecznych fundacji.  

Nasza Firma stanowi przede wszystkim centrum badawczo-rozwojowe, przez co działania 

służące kształtowaniu postaw społecznych i edukacji leżą u podstaw naszej działalności. Powołaliśmy 

również organizację pozarządową PIRE - Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności, która zrzesza 



 

 

podmioty z branży e-mobility i służy m.in. edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej z zakresu 

elektromobilności. 

Środowisko 

Nasza działalność jest ściśle powiązana z kwestiami ekologii i ochrony środowiska. Naszym 

zadaniem jest nie tylko produkcja stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ale również edukacja i 

promowanie elektromobilności na świecie. Zależy nam na produkowaniu oraz rozwijaniu urządzeń, 

które będą w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne. Dążymy do wyparcia 

pojazdów spalinowych i zastąpienia ich pojazdami elektrycznymi, co w przyszłości pozwoli na znaczne 

zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych przez środki transportu oraz redukcję śladu 

węglowego.  

Konsekwentnie wdrażamy działania z zakresu ochrony środowiska i dokładamy wszelkich starań, 

aby nasza firma była przyjazna dla środowiska naturalnego. Nasze budynki są zasilane energią 

pochodzącą z paneli fotowoltaicznych dostarczanych przez naszą spółkę Ekoenergetyka PV Sp. z o.o.. 

Nie korzystamy również z żadnych maszyn i narzędzi spalinowych.  

Zależy nam, aby rozwój naszej Firmy szedł w parze z rozwojem naszego otoczenia. Za cel 

postawiliśmy ciągłą współpracę z interesariuszami oraz wspólne dążenie do neutralności klimatycznej 

w regionie.  

 

Prezes Zarządu  
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