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1. Przedmiot i cel  

Firma Ekoenergetyka-Polska S.A. oczekuje od dostawców, by spełniali minimalne wymogi bezpieczeństwa i 

higieny pracy, praw człowieka, etyki i standardów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zachęcając tym 

samym dostawców do współpracy w zakresie identyfikacji i stałego poszukiwania usprawnień w programie 

odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów. 

2. Zakres stosowania 

Polityka Odpowiedzialnego Pozyskiwania Zasobów  obowiązuje wszystkich dostawców i wykonawców Firmy 

Ekoenergetyka - Polska S.A. oraz ich podmioty powiązane w zakresie wszelkich produktów i usług nabywanych przez 

Ekoenergetyka - Polska S.A.  

Od dostawców oczekujemy współdziałania z Firmą Ekoenergetyka - Polska S.A. w celu identyfikacji dodatkowych 

możliwości udoskonalenia praktyk biznesowych w obszarach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa 

człowieka, etyka i troska o środowisko naturalne na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Z przekonaniem 

zachęcamy naszych dostawców do wdrażania wymogów niniejszej Polityki w ich własnym łańcuchu dostaw oraz 

zamierzamy wyróżniać tych, którzy to uczynią. 

3. Misja  

Firma Ekoenergetyka - Polska S.A. pragnie produkować infrastrukturę ładowania dla pojazdów elektrycznych w 

sposób bezpieczny i przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Dla realizacji tego celu pragniemy 

współpracować z dostawcami, dążąc do: 

• uzyskania optymalnego łańcucha dostaw wspierającego przyjętą przez nas Politykę Odpowiedzialnego 

Pozyskiwania Zasobów, 

• wypracowania rozwiązań w zakresie dostaw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych 

klientów, organów regulacyjnych oraz otoczenia naszej Firmy, 

• budowania długoterminowej wartości dodanej przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka dla naszej 

działalności, dostawców i otoczenia naszej Firmy. 

Powyższe założenia cele pragniemy osiągnąć wprowadzając standardy w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania 

zasobów, podejmując innowacyjne przedsięwzięcia oraz współpracując z naszymi dostawcami na rzecz promowania 

odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów w naszych procesach biznesowych. 

4. Wprowadzenie 

Polityka Odpowiedzialnego Pozyskiwania Zasobów Ekoenergetyka - Polska S.A. (“Polityka”) wskazuje, w jaki 

sposób powinniśmy prowadzić współpracę z dostawcami oraz wymaga od dostawców przestrzegania określonych 

poniżej minimalnych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki oraz standardów 

dotyczących środowiska naturalnego. Zachęcamy dostawców do współpracy w celu bieżącej identyfikacji i realizacji 

kroków zmierzających do identyfikacji zagadnień oraz usprawnienia naszego programu odpowiedzialnego 

pozyskiwania zasobów.  
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Mamy nadzieję, że niniejszy Polityka przyczyni się do promowania zrównoważonych praktyk biznesowych u naszych 

dostawców.  

Ekoenergetyka - Polska S.A. definiuje swój łańcuch dostaw jako towary i usługi nabywane na potrzeby działalności 

operacyjnej i wykorzystywane w jej ramach. Obejmuje on materiały wsadowe, takie jak ruda żelaza, paliwa stałe, 

materiały metaliczne, stopy, metale nieszlachetne, a także usługi i produkty budowlane, nakłady inwestycyjne, usługi 

i produkty przemysłowe oraz specjalistyczne, usługi transportowe i logistyczne. Odpowiedzialne zakupy to kluczowa 

zasada zaopatrzenia obowiązująca w Ekoenergetyka - Polska S.A., uwzględniana konsekwentnie obok takich 

czynników jak ceny czy jakość. 

5. Nasze zobowiązania względem dostawców 

Wdrożenie Polityki będzie obejmować następujące działania ze strony Ekoenergetyka - Polska S.A.: 

• Współpracę: pracę z dostawcami na rzecz podnoszenia standardów socjalnych (w tym w zakresie BHP oraz 

poszanowania praw człowieka), środowiskowych i etycznych. Współpraca będzie obejmować między innymi 

wspólne analizy, np. w ramach wizyt w zakładach, służące ocenie realizacji celów Polityki. 

• Wsparcie: pomoc dostawcom w identyfikacji obszarów niezgodnych z wymogami Polityki oraz w staraniach na 

rzecz szybkiej poprawy istniejącej sytuacji. 

• Ustalanie priorytetów: koncentrowanie uwagi na tych częściach łańcucha dostaw, w których ryzyko 

niespełnienia wymagań Polityki jest najwyższe i w których można osiągnąć największą poprawę sytuacji. 

• Szacunek: prowadzenie współpracy gospodarczej z dostawcami w sposób uczciwy, obiektywny, przejrzysty oraz 

profesjonalny. Szczególne znaczenie ma dla nas szacunek i godność należne każdemu człowiekowi, 

nieakceptowanie wszelkich rodzajów dyskryminacji i nietolerancji oraz na równe traktowanie każdego Pracownika 

naszych dostawców. 

• Promowanie: występowanie w charakterze adwokata działającego na rzecz wdrożenia odpowiedzialnych 

praktyk i zasad postępowania w łańcuchu dostaw w naszej branży. 

• Informowanie i szkolenia: zapewnienie znajomości zapisów Polityki przez wszystkich naszych pracowników oraz 

odpowiedniego przeszkolenia pracowników odpowiadających za zakupy. 

• Usprawnianie: regularne przeglądy obowiązującego programu i praktyk w celu zagwarantowania ich jak 

największego wkładu w realizację wizji odpowiedzialnych zakupów. 

6. Nasze oczekiwania względem dostawców 

Ekoenergetyka – Polska S.A. wymaga od swych dostawców wdrożenia i egzekwowania polityki firmowej 

zobowiązującej do przestrzegania etycznych praktyk gospodarczych oraz przyjęcia zasad Polityki oraz Kodeksu etyki 

biznesu Ekoenergetyka - Polska S.A oraz Wytycznych antykorupcyjnych Ekoenergetyka - Polska S.A. 

Ekoenergetyka - Polska S.A. z determinacją stosuje w swej działalności rzetelne, etyczne i przejrzyste praktyki 

gospodarcze. Ekoenergetyka - Polska S.A zobowiązuje się do korzystania z surowców pochodzących z legalnych 

źródeł i wytworzonych w sposób zrównoważony oraz nie pozyskuje minerałów z rejonów objętych konfliktem 

zbrojnym, co przyczyniałoby się do finansowania tychże konfliktów oraz łamania praw człowieka. Aby w pełni 

przestrzegać tego zobowiązania Ekoenergetyka - Polska S.A. zachowuje należytą staranność w swoich działaniach i 

oczekuje pełnego wsparcia ze strony swych dostawców. 
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Zdecydowanie zachęcamy dostawców do współpracy z Ekoenergetyka - Polska S.A. w celu identyfikacji dalszych 

możliwości udoskonalania odpowiedzialnych praktyk biznesowych w ramach łańcucha dostaw w takich obszarach jak 

bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa człowieka, etyka oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne. 

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Ekoenergetyka - Polska S.A. dąży do celu, jakim jest całkowita eliminacja wypadków i urazów, a także 

zapewnienie dobrych warunków zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.  

Cel ten znajduje potwierdzenie w polityce i procedurach bezpieczeństwa, promujących nasza filozofię produkowania 

infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych w sposób bezpieczny i zrównoważony. 

Ekoenergetyka - Polska S.A. wymaga od dostawców wyeliminowania wszelkich wypadków związanych z pracą, 

dotyczących pracowników jak i społeczności oraz dostosowania się do standardów określonych w Polityce 

Ekoenergetyka - Polska S.A. 

8. Prawa człowieka 

Ekoenergetyka - Polska S.A. szanuje wszystkie prawa człowieka, tj. prawa pracowników oraz społeczności 

lokalnych, a także w sposób zdecydowany promuje stosowne regulacje wśród dostawców zgodnie z zapisami 

niniejszej Polityki.  

Ekoenergetyka - Polska S.A. wymaga od dostawców przygotowania i wdrożenia regulaminów oraz procedur w 

celu zagwarantowania poszanowania praw człowieka w prowadzonej przez nich działalności, jak również u ich 

poddostawców. 

Dostawca ma obowiązek zawsze przestrzegać najbardziej rygorystycznych z wymogów zawartych w 

odpowiednich przepisach prawa, lub niniejszej Polityce. Jeżeli przepisy prawa lokalnego uniemożliwiają dostawcy 

przestrzeganie określonych zapisów Polityki, dostawca powinien wówczas dostosować się do przepisów prawa 

lokalnego przy jednoczesnym dążeniu do poszanowania praw człowieka. 

9.  Społeczeństwo i lokalne społeczności 

Aby przyczynić się do skutecznej realizacji niniejszej Polityki, Ekoenergetyka – Polska S.A. jest zaangażowana w 

poprawę warunków gospodarczych, środowiskowych i społecznych oraz kreuje pozytywny wpływ na społeczności 

lokalne, w których działa. Darowizny charytatywne, aktywne zaangażowanie w rozwój wykwalifikowanej kadry i 

wysoka jakość zatrudnienia są kluczowe w relacjach Ekoenergetyka – Polska S.A. z lokalnymi społecznościami. 

Ekoenergetyka – Polsk S.A. prowadzi stały dialog z interesariuszami i uczestniczy w różnorodnych działaniach na 

rzecz zaangażowania społeczności w działania pro-ekologiczne. 

10.  Odpowiedzialność za środowisko naturalne  

Ekoenergetyka - Polska S.A. czyni starania, by uczynić produkcję infrastruktury ładowania dla pojazdów 

elektrycznych bardziej zrównoważoną.  
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W tym celu Ekoenergetyka - Polska S.A korzysta ze swej praktyki i doświadczenia w dziedzinie produkcji 

infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz działalności na potrzeby rozwijania czystszych procesów i 

minimalizacji wpływu na środowisko.  

Dążymy do współpracy z dostawcami, którym przyświecają te same cele i którzy przestrzegają najlepszych 

praktyk w zakresie zarządzania środowiskiem, w tym między innymi zapewnienia efektywności wykorzystania energii 

i zasobów, zarządzania różnorodnością biologiczną, redukcji odpadów i recyklingu. 

Ekoenergetyka - Polska S.A. wymaga od swych dostawców wdrożenia efektywnych regulacji, procesów i 

procedur zarządzania wpływem na środowisko oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sposób zgodny ze 

standardami niniejszej Polityki Ekoenergetyka - Polska S.A. 

11.  Minerały konfliktowe  

Określenie „Minerały Konfliktowe” dotyczy niektórych minerałów, takich jak miedź, cyna, tantal, wolfram i złoto 

(3TG) i ich pochodnych wydobywanych we wschodniej prowincji Demokratycznej Republiki Konga („DRK”) i w krajach 

ościennych jak Kongo, Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy, Rwanda, Uganda, Zambia, Angola, 

Burundi i Tanzania. („Region DRK”), w przypadku których przychody ze sprzedaży mogą być bezpośrednio lub 

pośrednio przeznaczane na finansowanie uzbrojonych grup zaangażowanych w wojnę domową, co skutkuje 

poważnymi nadużyciami społecznymi i środowiskowymi. 

Ustawa Dodda‐Franka (Dodd‐Frank Wall Street Reform and Customer Protection Act),  Sekcja 1502  oraz 

przepisy SEC wymagają ujawnienia przypadków stosowania 3TG oraz przejrzystości łańcucha dostaw. Ma to na celu 

zakończenie konfliktów zbrojnych i dostosowanie się do prawa międzynarodowego. 

Zgodnie z wymaganiami Ustawy Dodda‐Franka Firma Ekoenergetyka – Polska S.A. jest świadoma swojej 

odpowiedzialności i na różnych poziomach przyczynia się do zapewnienia trwałej ochrony praw człowieka. Firma 

Ekoenergetyka – Polska S.A. jest oddana zagwarantowaniu zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony osób, od których 

pozyskiwane są produkty i usługi. Naszym zadaniem jest ponadto wymaganie wysokich norm w zakresie społecznym,  

środowiskowym oraz przestrzeganie praw człowieka także w kręgu naszych dostawców. Chociaż Ustawa Dodda‐

Franka nie dotyczy firmy Ekoenergetyka – Polska S.A. bezpośrednio, zgodność z jej wymaganiami w odniesieniu do 

minerałów konfliktowych stanowi część polityki Firmy. 

Firma Ekoenergetyka – Polska S.A. stale pracuje nad zwiększeniem przejrzystości łańcucha dostaw oraz 

zagwarantowaniem bezkonfliktowego wydobycia 3TG, używanych w naszych produktach i podjęła następujące 

działania:  

 Opracowaliśmy politykę określającą nasze zasady i zobowiązanie do stosowania minerałów spoza rejonów 

ogarniętych konfliktami zbrojnymi 

 Aktualnie wdrażamy proces dochodzenia w sprawie pochodzenia minerałów (Reasonable Country of Origin 

Inquiry, RCOI), aby zidentyfikować obecność w naszym łańcuchu dostaw minerałów 3TG (tantal, cyna, wolfram i 

złoto) oraz ustalić kraje pochodzenia tych metali. Działania te mają na celu zidentyfikowanie w naszym łańcuchu 

dostaw tych hut, które są w stanie wdrożyć system dochowania należytej staranności i ułatwić nam pozyskiwanie 

surowców spoza obszaru konfliktu w Demokratycznej Republice Konga. 
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Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, 

Kapitał zakładowy: 148.800,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. 

 

 

 

 Wprowadzamy zasady polityki dotyczącej minerałów konfliktu do naszej polityki zakupowej i we 

współpracy z dostawcami realizujemy działania zmierzające do zwiększenia przejrzystości naszego łańcucha 

dostaw. Informujemy naszych dostawców o tych zasadach i wspieramy stosowne inicjatywy branżowe mające na 

celu zatrzymanie ewentualnego pozyskiwania minerałów konfliktu do wytwarzania naszych produktów. 

12.  Dokumentacja i monitorowanie 

Na stosowny wniosek wymagamy od naszych dostawców: 

• wypełnienia kwestionariusza samooceny opartego na zapisach niniejszego Polityki, 

• przekazania Ekoenergetyka - Polska S.A. lub jej przedstawicielom kopii wszelkich istotnych informacji, 

współpracy oraz podjęcia uzasadnionych wysiłków na rzecz zapewnienia, że ich podwykonawcy uczynią to samo, 

• wykazania jakie starania są podejmowane w celu spełnienia wymogów Polityki.  Polityka stanowi integralną 

część procesu zarządzania dostawcami i ich oceny. Ekoenergetyka - Polska S.A. ocenia przestrzeganie przez 

dostawców wymogów niniejszego Kodeksu w zależności od poziomu ryzyka. Monitoring może przybierać formę 

kwestionariuszy samooceny, wizyt w zakładach oraz weryfikacji wdrożenia planów naprawczych. 

Ekoenergetyka - Polska S.A. współpracuje z dostawcami w celu usunięcia zidentyfikowanych odchyleń. 

Ekoenergetyka - Polska S.A. zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze współpracy z dostawcami, którzy nie spełniają 

wymagań niniejszej  Polityki lub którzy nie są w stanie przedstawić lub zobowiązać się do realizacji planu 

usprawnień. 

13.  Przegląd 

Ekoenergetyka - Polska S.A. zamierza regularnie dokonywać przeglądu niniejszej Polityki oraz programu wdrożenia 

pod kątem ich przydatności i efektywności. 

14. Dokumenty powiązane  

- zał. EKO-PRO-004 Kodeks etyczny 

- zał. EKO-PRO-010 Kodeks Postępowania Dostawców Ekoenergetyka S.A. 

15. Historia Zmian 

Lp. Wersja Data Opis zmian / Przyczyna Autor 

1 1 01-09-2020 Proces startowy Ireneusz Lechniak 

2 2 14.08.2020 Zmiana nazwy spółki  Aneta Łabuz 

 

 

 


