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Katowice, dnia 28 listopada 2014 r. 

 

Szanowni Państwo, 

To już cztery lata od kiedy ELEKTROBUDOWA 

SA przystąpiła do Inicjatywy Sekretarza 

Generalnego ONZ Global Compact. Rok 2013 

był rokiem szczególnym. Jubileusz 60-lecia 

naszej firmy świętowaliśmy w gronie  właścicieli, 

klientów, kadry menedżerskiej, pracowników oraz emerytów i rencistów.  

Od czasu publikacji pierwszego w historii ELEKTROBUDOWY SA Raportu Global 

Compact Spółka nie tylko deklaruje poszanowanie przyjętych  zasad,  ale prowadząc 

codzienną działalność wdraża je  w życie. Działania prowadzone w obszarze 

społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko zwiększają wiarygodność Spółki, ale 

służą budowaniu trwałych i przejrzystych relacji z otoczeniem zewnętrznym. 

O naszym odpowiedzialnym podejściu do biznesu może świadczyć również to, że po 

raz kolejny znaleźliśmy się w elitarnym gronie nielicznych spółek giełdowych 

notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych SA w RESPECT 

INDEX. 

Ze względu na dekoniunkturę w światowej gospodarce, w tym w branży energetycznej  

bez wątpienia 2013 rok był rokiem trudnym dla większości firm. Niemniej to właśnie 

takie trudne czasy są najlepszym testem szczerości, jak i racjonalności strategii 

zrównoważonego rozwoju. Ci, których działania mają charakter pozorny, przegrywają.  

Mając świadomość zobowiązań do uszanowania i pogodzenia różnorodnych 

oczekiwań ze strony akcjonariuszy, społeczności lokalnych, pracowników oraz 

partnerów biznesowych przestrzegamy wszystkich zasad związanych 

z poszanowaniem praw człowieka. Dialog z partnerami społecznymi, cykliczne 

spotkania informacyjne oraz partycypacja związków zawodowych w zarządzaniu 

Spółką od wielu lat jest dla nas normą. Od kilkunastu lat określamy cele środowiskowe 

zakładające ograniczenie emisji szkodliwych substancji oraz ograniczenie zużycia 

wody i energii oraz paliw stałych. Nieustannie  monitorujemy i analizujemy to zużycie. 

W trosce o środowisko naturalne zorganizowaliśmy szereg inicjatyw wpływających na 

postawy zatrudnionych pracowników i zwiększających wrażliwość środowiskową.  
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Kluczowym elementem funkcjonowania i rozwoju ELEKTROBUDOWY SA są ludzie 

pracujący w Spółce. To dzięki ich wiedzy , pracy zespołowej oraz wysokim 

kompetencjom możliwy jest ciągły rozwój organizacji, stawiania nowych wyzwań  

i aktywny wpływ na rozwój rynku energetycznego w Polsce i na świecie.  

Przekazując Państwu  kolejny- już trzeci - raport odpowiedzialnego biznesu 

zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby w dalszym ciągu promować Inicjatywę 

Global Compact oraz doskonalić naszą działalność, nie tylko w wymiarze 

ekonomicznym, ale również etycznym, procentującym dla dobra ogółu społeczeństwa.  

      

Z poważaniem, 

      

 

             Prezes Zarządu 
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RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU  

ELEKTROBUDOWY SA 

GLOBAL COMPACT – RAPORT 

 

Historia i profil działalności ELEKTROBUDOWY SA 

Historia firmy sięga 1953 roku, odkąd, jako przedsiębiorstwo pod nazwą: 

Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA uzyskało 

pełną samodzielność prawną i gospodarczą. W 1992 roku zostało 

przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Podejmowane 

były różne ścieżki prywatyzacji Spółki, ostatecznie zdecydowano  

o prywatyzacji ELEKTROBUDOWY w drodze publicznej 

oferty sprzedaży akcji. Postępowanie przed Komisją 

Papierów Wartościowych oraz prace nad prospektem 

emisyjnym zakończone zostały zgodą na wprowadzenie, 

na przełomie 1995 i 1996 roku, do publicznego obrotu 

4.498.750 akcji Spółki serii A i B po cenie emisyjnej 9,00 zł 

za akcję. Pierwsze notowanie akcji ELEKTROBUDOWY SA na rynku podstawowym Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpiło podczas sesji 9 lutego 1996 roku. 

 

 Przedmiotem działalności ELEKTROBUDOWY SA 

jest produkcja urządzeń elektro-energetycznych i ich 

sprzedaż oraz kompleksowa 

realizacja usług w zakresie 

projektowania instalacji  

i układów elektrycznych, 

kompletacji dostaw, nadzoru, 

pomiarów elektrycznych, kontrolnych i gwarancyjnych, rozruchu oraz 

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i automatyki, napraw 

serwisowych, organizacji i prowadzenia specjalistycznych szkoleń. 
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 Produkujemy m.in: 

 

 

 

rozdzielnice niskich i średnich napięć, 

 

 

 

 

 

 kontenerowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 

 

 

 

 

 

 rozdzielnica wysokiego napięcia OPTIMA 145 

 

   

 

 

elektroenergetyczne przewody wielkoprądowe 
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Jubileusz 60-lecia ELEKTEROBUDOWY SA 

 

 

 

 

 

  

  

Właściciele 

• Obchody Główne 60 –lecia ELEKTROBUDOWY SA dla kluczowych interesariuszy  
( VIP) oraz kluczowych klientów 

• Monografia ELEKTROBUDOWY SA. 
• Raport  Global Compact . 

Klienci 

• Obchody Główne 60 –lecia ELEKTROBUDOWY SA dla kluczowych interesariuszy  
( VIP) oraz kluczowych klientów 

• Monografia ELEKTROBUDOWY SA. 
• Raport  Global Compact . 
• Okolicznościowy film promocyjny o ELEKTROBUDOWIE SA. 
• Stoisko na ENERGETABIE poświęcone 60 –leciu ELEKTROBUDOWY SA. 

Kadra  
menedżersk a 

• Seminarium dla kadry menedżerskiej ELEKTROBUDOWY SA z okazji 60 –lecia  
Spółki poświęcone działalności rozwojowej i integracji kadry menedżerskiej  
najwyższego i średniego szczebla.  

• Wielki Piknik Rodzinny z okazji 60 –lecia ELEKTROBUDOWY SA. 
• Uroczyste Spotkanie koła SEP z okazji 60 –lecia ELEKTROBUDOWY SA. 
• Okolicznościowy numeru ELEKSU. 

Pracownicy 

• X Jubileuszowy Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA z okazji  
60  -lecia ELEKTROBUDOWY. 

• Wielki Piknik Rodzinny z okazji 60 –lecia ELEKTROBUDOWY SA. 
• Uroczyste Spotkanie koła SEP z okazji 60 –lecia ELEKTROBUDOWY SA 
• Okolicznościowy numeru ELEKSU. 

Emeryci          
i Renciści 

• Uroczyste spotkanie z okazji 60 -lecia ELEKTROBUDOWY SA dla emerytów i  
rencistów byłych pracowników ELEKTROBUDOWY SA. 

• Okolicznościowy numeru ELEKSU. 



 

 

7 Global Compact – Raport 

ELEKTROBUDOWA SA                                                               28 listopada 2014 

 

 

 

Struktura operacyjna organizacji 

ELEKTROBUDOWA SA posiada liczne lokalizacje na terenie całej Polski. Siedziba znajduję 

się w Katowicach. Spółka prowadzi swoją działalność poprzez dwa zakłady produkcyjne 

znajdujące się w Koninie oraz w Tychach. Pozostałe dywizje pełnią funkcję operacyjne 

świadcząc usługi w zakresie budownictwa oraz prac elektromontażowych na terenie całej 

Polski oraz w Finlandii, Niemczech, Holandii i Luksemburgu, jak również w Kazachstanie. 

 

Struktura Akcjonariuszy (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.) 

 

 

Aviva OFE Aviva 
BZ WBK SA 

13,17%

ING OFE 
9,95%

OFE PZU Złota 
Jesień  
9,57%

AXA OFE 
9,41%

PKO Bankowy OFE  
7,64%

Amplico OFE 
6,10%

Generali OFE 
5,09%

Pozostali
39,07%
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Grupa Kapitałowa ELEKTROBUDOWA SA   

 

 

Podstawowe dane ekonomiczne (mln zł) 

1. Zamówienia 
 

 

287,6 226,2
328,4 376,1
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2. Portfel zamówień 

 

 
 

 

3. Przychody ze sprzedaży 
 

 

 

133,7 128,6 177,1 229,4
345,7

455,8
539,1 591,5 618,8

852,4 803,5

1754,3
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4. Export 
 

 

 

CZĘŚĆ I 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

Kluczowym elementem strategii ELEKTOBUDOWY SA jest zrównoważony rozwój.  

W 2011 roku został wdrożony formalny dokument określający główne obszary wpływu 

działalności Spółki na jej otoczenie. W dokumencie tym podkreślono, iż podstawową wartością 

Spółki jest prowadzenie działalności skierowanej na budowanie trwałych i pozytywnych relacji 

z klientami oraz wszystkimi stronami zainteresowanymi jej działalnością. W dokumencie 

podkreślono także, iż ELEKTROBUDOWA SA przystąpiła do inicjatywy ORGANIZACJI 

NARODÓW ZJEDNOCZONYCH - UN GLOBAL COMPACT oraz stosuje się do wymogów 

„Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW”, jak również opracowała Kodeks etyczny, który 

stanowi zbiór wartości, jakimi kieruje się Spółka oraz zatrudnieni w niej pracownicy.  

Zaangażowanie ELEKTROBUDOWY SA w kwestie 

środowiskowe, społeczne, etyczne 

oraz te dotyczące przestrzegania 

zasad ładu korporacyjnego 

pozwoliły w 2013 roku po raz 

kolejny znaleźć się w elitarnym 

gronie nielicznych spółek 

10,5 7,9
21,9 23,5

35,8 42,4

71,6
86,0

123,7

158,8

212,1
223,2
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giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w RESPECT 

INDEX.  

Mając świadomość wpływu działalności Spółki na otoczenie, ELEKTROBUDOWA SA oceniła 

ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wpływy jej działalności na otoczenie lokalne. Zarząd 

Spółki powołał Pełnomocnika do reprezentowania i koordynowania działalności  

w szeroko pojętej dziedzinie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). 

Do zadań Pełnomocnika należy: 

1. Ocena ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wpływów 

działalności Spółki na otoczenie. 

2. Opracowywanie strategii oraz programów CSR oraz określenie mierników 

skuteczności działań CSR. 

3. Podejmowanie decyzji i działań  w zakresie CSR oraz odpowiedzialność za te decyzje  

i działania. 

4. Budowanie zaangażowania kadry menedżerskiej i pracowników w działania CSR. 

5. Konsultowanie z lokalnymi społecznościami oraz interesariuszami Spółki skuteczności  

i kompleksowości działań CSR. 

6. Opracowywanie raportów CSR oraz komunikowanie działań CSR interesariuszom Spółki. 

ELEKTROBUDOWA SA stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-

EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-EN ISO 3834-2:2007, OHSAS 18001:2007  

i PN-N 18001:2004 oraz standardy jakościowe określone w AQAP 2110. 

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju ELEKTROBUDOWA SA kładzie szczególny 

nacisk na: 

1. Aspekty środowiskowe 

Głównym celem w zakresie aspektów środowiskowych jest zapobieganie zanieczyszczeniom 

środowiska poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, 

racjonalna gospodarka odpadami, nadzór nad emisjami i ściekami oraz ograniczenie zużycia 

zasobów naturalnych (takich jak: woda, energia, papier). ELEKTROBUDOWA SA stosuje 

system pozwalający na monitorowanie jej wpływu na środowisko naturalne, w szczególności 

zużycie zasobów naturalnych. ELEKTROBUDOWA SA opracowała program szkoleniowy 

mający na celu wsparcie pracowników w zakresie wdrażania polityki dotyczącej ochrony 

środowiska oraz na bieżąco szkoli pracowników z tego zakresu. 
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2. Politykę pracy 

Głównym celem w zakresie polityki pracy jest stosowanie 

standardów przewidzianych w Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka. ELEKTROBUDOWA SA nie wykorzystuje 

pracy przymusowej, nie zatrudnia dzieci, przeciwdziała 

wszelakim formom dyskryminacji w odniesieniu do 

zatrudnienia i rodzaju wykonywanej pracy. 

ELEKTROBUDOWA SA uznaje, że pracownicy mają prawo zrzeszania się oraz prowadzenia 

negocjacji zbiorowych. ELEKTROBUDOWA SA rzetelnie 

współpracuje z partnerami społecznymi, podejmuje działania 

zapobiegawcze w zakresie BHP, przeciwdziała utracie pracy, ustala 

uczciwe zasady wynagradzania oraz stosuje świadczenia 

wykraczające poza przywileje wynikające z regulacji prawnych, jak 

również stosuje procedury rozpatrywania skarg i zażaleń oraz 

postępowania dyscyplinarnego. Istotnym elementem polityki 

ELEKTROBUDOWY SA jest organizacja praktyk dla uczniów szkół 

średnich i studentów oraz pomoc absolwentom w wejściu na rynek 

pracy poprzez ich zatrudnianie.  

3. Zaangażowanie społeczne 

Głównym celem w zakresie zaangażowania społecznego jest zaangażowanie interesariuszy 

oraz integracja ze społecznościami lokalnymi. ELEKTROBUDOWA SA prowadzi politykę 

otwartej komunikacji za społecznościami lokalnymi w zakresie prowadzenia konsultacji przed 

nabyciem lub rozpoczęciem działalności oraz niezwłocznie powiadamia lokalne społeczności 

o potencjalnych zagrożeniach. Spółka dokłada również starań, aby realizowane 

przedsięwzięcia były w pełni rozumiane i akceptowane przez społeczność lokalną oraz 

stwarzały szansę dla regionu będącego beneficjentem wdrażanych projektów. Inwestycje 

realizowane przez Spółkę są również źródłem wiedzy dla uczniów m.in. szkół o profilu 

technicznym. Aktywnie wspierając inicjatywy z zakresu edukacji Spółka na prośbę szkół 

umożliwia zwiedzanie nowoczesnych zakładów produkcyjnych, którymi dysponuje. W związku 

z realizowaną inwestycją w 2013 roku na zaproszenie ELEKTROBUDOWY SA uczniowie 

szkoły wysłuchali wykładu dotyczącego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,  

a następnie zwiedzili Elektrownię Jaworzno III i stację elektroenergetyczną Byczyna. 
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„Lekcja fizyki w terenie” została zorganizowana dla uczniów realizujących kierunek nauczania 

technik elektryk. Zagadnienia związane z elektroenergetyką nie są zatem im obce. 

 Z zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat historii polskiej elektroenergetyki,  

jej dzisiejszej sytuacji i perspektyw rozwoju. Prowadzący wykład dr Marek Szuba  

z Politechniki Wrocławskiej omówił także znaczenie uwarunkować środowiskowych i społecz-

nych przy realizacji nowych inwestycji.  

Podczas wizyty w elektrowni oraz na stacji 

elektroenergetycznej uczniowie mieli moż-

liwość z bliska przyjrzeć się zastosowanej 

technologii, aparaturze i maszynom. Prze-

wodnicy szczegółowo wyjaśnili w jaki spo-

sób wytwarzana jest energia elektryczna,  

a następnie jak odbywa się jej transforma-

cja i przesyłu liniami najwyższych napięć 

do innych stacji elektroenergetycznych. 

ELEKTROBUDOWA SA świadomie prowadzi politykę wspierania działalności społecznej  

w zakresie działalności charytatywnej, polityki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, 

działania na rzecz mniejszości narodowych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji  

i organizacji wolontariatu. Wspieranie działalności społecznej odbywa się poprzez 

przekazywanie darowizn w formie finansowej lub rzeczowej na rzecz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego lub innych podmiotów prowadzących 

działalność w sferze zadań publicznych.  

 

Pracownicy Spółki co roku uczestniczą w akcji 

„Szlachetna paczka”, która poprzez zbiórkę 

niezbędnych rzeczy wspiera rodziny, które znalazły 

się trudnej sytuacji finansowej.  
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Pracownicy Spółki uczestniczyli również  

w ogólnopolskiej imprezie – Poland Business Run – 

jednocześnie odbywającej się w różnych miastach Polski. 

Celem inicjatywy jest 

pomoc podopiecznym 

Fundacji Jaśka Meli 

„Poza Horyzonty”, 

wspierającej osoby, które w wyniku różnych zdarzeń losu 

zostały poddane amputacji.  

 

4. Środowisko biznesowe 

Głównym celem w zakresie środowiska biznesowego jest transparentność działalności 

ELEKTROBUDOWY SA, bieżące informowania akcjonariuszy o prowadzonej działalności 

biznesowej oraz sytuacji ekonomiczno – finansowej. ELEKTROBUDOWA SA przestrzega 

zasad określonych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”. ELEKTROBUDOWA 

SA stosuje procedury przeciwdziałania praktykom łapówkarskim i korupcyjnym oraz prowadzi 

szkolenia dla pracowników w zakresie etycznego łańcucha dostaw 

oraz praktyk antyłapówkarskich i antykorupcyjnych. 

ELEKTROBUDOWA SA opracowała Kodeks etyczny, z którym 

zapoznawany jest każdy pracownik. Ponadto dążąc do 

wyeliminowania możliwości wystąpienia ewentualnych nadużyć, 

Spółka rozpoczęła prace nad opracowaniem Polityki przeciwdziałania 

nadużyciom. Ponadto funkcjonujące w Spółce procedury przetargowe 

prowadzone są w sposób jasny i przejrzysty zgodnie z wymaganiami 

stanowionymi przez prawo. ELEKTROBUDOWA SA dokonuje oceny kluczowych dostawców 

i kontrahentów pod względem zasobów ludzkich, przepisów BHP oraz zapobiegania korupcji. 

ELEKTROBUDOWA SA oczekuje od swoich kluczowych dostawców i kontrahentów 

respektowania wartości zawartych we wdrożonej w 2011 roku strategii zrównoważonego 

rozwoju.  

CZĘŚĆ II 

10 ZASAD GLOBAL COMPACT 

W tej części zostaną zaprezentowane działania ELEKTROBUDOWY SA podjęte lub 

zainicjowane na przestrzeni ostatniego roku. Postęp Spółki we wdrażaniu zasad Global 

Compact w wielu punktach wyjaśniony został za pomocą wskaźników Global Reporting 
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Initiative (GRI), odwołujących się bezpośrednio do zasad inicjatywy, w szczególności  

w obszarze działalności prośrodowiskowej oraz pracowniczej.  

Zasada 1. 

Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność 
międzynarodową. 

ELEKTROBUDOWA SA podchodzi poważnie do swoich 

zobowiązań wobec ludzi. Przestrzega wszelkich ustanowionych 

przez ustawodawstwa krajów na terenie których prowadzi 

działalność przepisów prawa dotyczących poszanowania praw 

człowieka. Terminowo i godnie wynagradza swoich pracowników i 

dzieli się wypracowanymi zyskami. Pracowników Spółki dobiera się 

pod kątem cenionych przez Spółkę wartości i postaw takich jak: 

współpraca, szacunek dla innych, odpowiedzialność i kompetencja. 

ELEKTROBUDOWA SA zapewnia zatrudnionym w firmie pracownikom prywatną opiekę 

medyczna oraz atrakcyjne rozwiązania socjalne. Rozbudowany system szkoleń sprawia,  

że pracownicy ciągle poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności. Dzięki temu 

zespół tworzą profesjonaliści, od których można się wiele nauczyć.  

ELEKTROBUDOWA SA szanuje ludzi i oczekuje, żeby szanowali siebie nawzajem. 

Wypracowane przez lata podejście sprzyja budowaniu dobrych relacji i, tym samym wpływa 

pozytywnie na atmosferę pracy w Spółce. ELEKTROBUDOWA SA zdaje sobie sprawę,  

że każdy z pracowników jest wyjątkowy i wnosi do Spółki coś unikalnego, dlatego słucha 

pracowników, bo wierzy, że tylko w ten sposób można zapewnić firmie dalszy rozwój i tym 

samym stanie się jeszcze lepszym pracodawcą. Spółka wychodząc ponad prawo ustanowiła 

wewnętrzne regulacje podnoszące standardy pracownicze. Spółka umożliwia również 

wsparcie finansowe swoim pracownikom oparte na pomocy finansowej w formie zapomóg  

w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych oraz udziela pomocy finansowej na cele 

mieszkaniowe.  

Zatrudnienie 

W 2013 roku przeciętne miesięczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 1923 etatów  

i było o ok. 4,5 % niższe niż w całym 2012 roku. Stan zatrudnienia ogółem na koniec grudnia 

2013 roku wyniósł 1906 pracowników i był niższy niż na koniec grudnia 2012 roku o 111 osób.  
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Ze względu na profil prowadzonej działalności w ogólnej liczbie zatrudnionych 1 096 

pracowników jest zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, natomiast 827 pracowników 

na stanowiskach nierobotniczych. W grupie pracowników na stanowiskach robotniczych stan 

zatrudnienia zmniejszył się w stosunku do roku 2012 o ok. 8,4 %. Tendencję wzrostową 

natomiast wykazywało zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych. W tej grupie 

pracowników w 2013 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o ok. 1,1 % w stosunku do roku 

2012. Ma to związek ze stałym zwiększaniem zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry 

inżynieryjno - technicznej. 

Ogółem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zatrudniono 222 nowych 

pracowników w różnych grupach zawodowych, począwszy od pracowników wykonawczych, 

poprzez różnego rodzaju specjalistów, a skończywszy na stanowiskach menedżerskich. 

Rozwiązanie umów z przyczyn dotyczących pracodawcy miały bardzo sporadyczny charakter. 

W trybie art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania  

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,  

w 2013 roku rozwiązano umowy z 31 pracownikami. 

ELEKTROBUDOWA SA wyrzeka się wszelkich form zatrudniania dzieci. Jednakże stawiając 

na przyszłość młodych ludzi, Spółka zawarła liczne porozumienia ze szkołami oraz uczelniami 

organizując młodym i ambitnym osobom możliwość zdobycia cennego doświadczenia.  

Jednocześnie Spółka bardzo ceni sobie długoletnią współpracę z wykwalifikowanymi i 

doświadczonymi pracownikami o dużym stażu pracy w branży, w której prowadzi swoją 

działalność.  
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Poniżej przedstawiono strukturę zatrudnienia według wykształcenia, wieku i płci według stanu 

na dzień 31 grudnia 2013 roku. 
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ELEKTROBUDOWA SA może poszczycić się troską o pracowników, którzy odeszli na 

emeryturę. Szanując ich pracę oraz wkład w kształtowanie organizacji Spółka dąży do tego, 

aby mimo ustania stosunku pracy mogli nadal czuć się częścią ELEKROBUDOWY SA poprzez 

uczestnictwo w jej życiu. Spółka organizuje specjalne uroczystości dla emerytów oraz 

umożliwia im korzystanie z funduszu socjalnego. Emeryci mają również dostęp do biuletynu 

wydawanego przez Spółkę, w którym opisuje się najważniejsze wydarzenia z jej działalności. 

Profilaktyka prozdrowotna 

Zdrowie to wartość najwyższa w życiu człowieka. Spółka zdając sobie z tego sprawę od wielu 

lat zapewnia swoim pracownikom ponadstandardową opiekę medyczną. Opieka świadczona 

jest na najwyższym poziomie. Pracownicy mają dostęp do nielimitowanych konsultacji 

specjalistycznych, różnorodnych badań i zabiegów diagnostycznych. Nie spoczywając na 

laurach, Spółka ponadto oferuje swoim pracownikom akcje profilaktyczne. W minionych latach 

przeprowadzono akcje w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, badania 

mammograficzne dla kobiet, PSA dla mężczyzn, USG jamy brzusznej dla pracowników 

powyżej 50 roku życia, a także screening stanu zdrowia. W 2012 roku przeprowadzono akcję 
profilaktyczną pod hasłem: „Wczesne wykrycie i leczenie pomaga pokonać czerniaka - 

groźnego raka skóry”  w badaniach wzięło udział 67 osób, w tym: 50 mężczyzn i 17 kobiet. 
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Zdiagnozowano 13 zmian barwnikowych do obserwacji. Zmiany do usunięcia zdiagnozowano 

u 11 osób. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu Videodermatoskopu. Badania 

przeprowadził lekarz onkolog Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Ponadto w 

ramach tej akcji przeprowadzono również akcję informacyjno-uświadamiającą nt. innych 

chorób nowotworowych. Pracownicy otrzymali materiały informacyjne w postaci broszur i 

ulotek, takie jak: „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, „Kodeks zdrowego życia”. Akcję 

przeprowadzono we współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka. 

W latach 2012 - 2013 roku Spółka zorganizowała akcję profilaktyczną wczesnego wykrywania 

raka płuc. Badania były prowadzone we współpracy z BESKIDZKĄ Fundacją Rozwoju 

Terakochirurgii. Badaniem została objęta grupa kilkudziesięciu pracowników.  

Ponadto Spółka corocznie przeprowadza profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie. 

Działania te mają na celu zmniejszenie absencji chorobowej. ELEKTROBUDOWA SA 

zapewnia i czuwa nad właściwym przebiegiem akcji profilaktycznych, ale nie zmusza 

pracowników do wzięcia w nich udziału. Pomimo tego akcje profilaktyczne cieszą się 

olbrzymim zainteresowanie wśród pracowników.  

Wdrożenie ponadstandardowej opieki medycznej oraz programu ochrony zdrowia, mimo 

kosztów stanowi wartość dodaną dla Spółki, gdyż wiąże się bezpośrednio z ograniczeniem 

kosztów fluktuacji kadry z przyczyn zdrowotnych. Ponadto Spółka rozszerzyła ofertę prywatnej 

opieki medycznej również na najbliższą rodzinę pracownika. 

Wspieranie zainteresowań pracownika 

Pozytywne relacje między pracownikami przyczyniają się do zwiększenia efektywności pracy. 

ELEKTROBUDOWA SA zdaje sobie sprawę, iż każdy pracownik ma jakieś zainteresowania, 

dlatego stara się im sprostać umożliwiając swoim pracownikom realizację pasji, rozwój 

zainteresowań czy też udział w środowisku kulturalnym, co przekłada się bezpośrednio na 

wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy. Spółka już od wielu lat oferuje swoim pracownikom 

wiele możliwości rozwoju zainteresowań. Dużym zainteresowaniem wśród pracowników 

cieszą się karty MULTISPORT, dające nieograniczony dostęp do obiektów sportowych 

będących w programie. W 2013 roku nastąpił wzrost uczestników programu MULTISPORT  

o ok. 22% w stosunku do roku 2012. Ponadto Spółka swoim pracownikom oferuje również 

dostęp do kultury, poprzez abonamenty do teatru, filharmonii itp. Szanując indywidualność 

każdego pracownika Spółka oferuje również wszelkie kursy związane z zainteresowaniami.  
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ELEKTROBUDOWA SA przyjazna rodzicom   

                         

Pojawienie się potomstwa jest jednym z najważniejszych 

wydarzeń w życiu człowieka, które diametralnie je zmienia 

dlatego ELEKTROBUDOWA SA prowadzi świadomą 

politykę ułatwiającą pracownikom pogodzenie życia 

osobistego z pracą (work-life balance). Nasi pracownicy 

bez obaw mogą korzystać z uprawnień związanych z 

rodzicielstwem dzięki wsparciu i pełnemu zrozumieniu ze 

strony firmy.  

Od stycznia 2010 roku funkcjonuje program – ELEKTROBUDOWA Przyjazna Rodzicom. 

Celem tego programu jest wsparcie rodziców i ułatwienie im pogodzenia pracy z życiem 

prywatnym w momencie pojawienia się dziecka. W ramach programu pracownik 

spodziewający się dziecka otrzymuje ulotkę z szczegółowym opisem uprawnień rodzicielskich 

wynikających z prawa oraz dodatkowych przywilejów przysługujących pracownikom 

ELEKTROBUDOWY.  

Mama wracająca do pracy po urlopie macierzyńskim ma prawo przez 2 miesiące do skrócenia 

czasu pracy o godzinę dziennie (niezależnie od przerwy na karmienie) z zachowaniem prawa 

do wynagrodzenia. Młodzi rodzice mogą do ukończenia przez dziecko 2 lat ustalić w 

porozumieniu z przełożonym indywidualny system pracy. Każdy rodzic (niezależnie od płci) 

otrzymuje dla swojego nowonarodzonego dziecka kartkę gratulacyjną podpisaną przez 

Prezesa Zarządu oraz praktyczny upominek. 

Młode mamy mają duże poczucie bezpieczeństwa o swoje miejsce pracy, mogą liczyć na 

zrozumienie ze strony przełożonych i szereg udogodnień takich jak elastyczne godziny pracy, 

możliwość pracy w systemie home-office.  

Poniżej w tabelach przedstawiono statystyczne zestawienie ilości osób uprawnionych w latach 

2010 – 2013 do urlopu rodzicielskiego, jak również statystyczne zestawienie osób, które z tego 

przywileju skorzystały i powróciły do pracy oraz kontynuowały zatrudnienie przez okres 12 

miesięcy po powrocie. 
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Ilość osób upraw-
nionych do urlopu 

rodzicielskiego 

Ilość osób, które 
skorzystały z urlopu 

rodzicielskiego 

Ilość osób, które 
skorzystały z urlopu 
rodzicielskiego i po-

wróciły do pracy 

Ilość osób, które 
skorzystały z urlopu 
rodzicielskiego i po 
powrocie były dalej 
zatrudnione przez 

12 miesięcy 

Ilość osób, które 
skorzystały z urlopu 
rodzicielskiego i z 
którymi stosunek 

pracy uległ rozwią-
zaniu w ciągu 12 

miesięcy 

rok kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 
2010 12 88 12 76 11 76 8 70 3 6 
2011 14 88 11 39 11 39 8 33 3 6 
2012 9 63 9 62 9 62 8 55 1 7 
2013 14 105 10 70 10 69 7 54 3 16 

 

Zaangażowanie w sferę prorodzinną zostało zauważone na rynku pracy oraz niejednokrotnie 

docenione m.in. w ogólnopolskim konkursie „Mama w pracy”.  

Integracja buduje zaangażowanie 

Zdając sobie sprawę, jak ważne są poprawne relację między pracownikami Spółka stara się 

integrować pracowników poprzez organizację licznych wyjazdów krajowych i zagranicznych, 

które pozwalają pracownikom na spędzenie ze sobą kilku dni w swoim gronie. Wyjazdy te 

łączą w sobie elementy zwiedzania oraz spędzenia czasu na wspólnej zabawie. Ze względu 

na rozproszenie Spółki związane z charakterem oraz prowadzoną działalnością na terenie 

całej Polski, wyjazdy te umożliwiają pracownikom integrację, co owocuje lepszą współpracą i 

tworzą efektywniejsze zespoły.  

Promując sport, tradycją firmy stały się m.in. turnieje 

siatkarskie organizowane, co roku, w którym biorą udział 

drużyny wyłonione z poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Spółki. Okres poprzedzający turniej to 

okres męczących przygotowań i treningów. Aby umożliwić 

jak najlepsze przygotowanie się zawodników Spółka zdecydowała się na wynajem hal 

sportowych.  

Kolejnym ważnym wydarzeniem są coroczne pikniki. 

Impreza, w której nie tylko uczestniczą pracownicy, ale także 

członkowie ich rodzin. 

Spółka dla najmłodszych 

zapewnia rozrywkę w 

postaci gier i zabaw, dla 

pracowników widowiska estradowe m.in. koncerty znanych 

na polskim rynku fonograficznym zespołów muzycznych. 
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Pikniki cieszą się dużym zainteresowanie, o czym świadczy frekwencja w wysokości ok. 2000 

uczestników.  

Nie zapominając o najmłodszych uczestnikach życia 

ELEKTROBUDOWY SA, Spółka okazjonalnie organizuje 

spotkania z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom maluchów, których wymaganiom 

czasami trudno sprostać, 

staramy się, aby każde Święto pozostało w ich pamięci. 

Organizowane są wyjścia dla dzieci i pracowników do centrów 

rozrywki,  teatrów oraz na inne wydarzenia kulturalno – 

oświatowe.  Jest to również okazja do tego aby zacieśniać 

kontakty między rodzicami – pracownikami.   

Inwestycja w rozwój pracowników 

Spółka przykłada ogromną wagę do rozwoju swoich pracowników i traktuje wydatki na 

szkolenia jak inwestycje.  Regularnie ustala się wraz z pracownikami plany szkoleń oraz 

buduje się ich indywidualne ścieżki kariery, jednocześnie zachęcając pracowników do udziału 

w szkoleniach. ELEKTROBUDOWA SA w oparciu o procedurę „Szkolenia i rozwój zawodowy 

pracowników”, stanowiącą część obowiązującego w spółce systemu ISO 9001, w sposób 

planowy realizuję politykę szkoleniową. Mając zidentyfikowane stałe potrzeby szkoleniowe 

regularnie szkolimy pracowników z przepisów Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa 

Budowlanego, a także organizujemy dla naszych pracowników kursy dotyczące wdrażania 

nowych technologii w sektorze energetycznym. 

Inwestycje w szkolenia dotyczyły w szczególności polityki systematycznego budowania kultury 

organizacyjnej zorientowanej na zarządzanie projektami (Project Management), zagadnień 

zwiększających profesjonalizm działania poszczególnych zespołów pracowniczych,  

w szczególności umiejętności menedżerskich. Spółka oferuje swoim pracownikom możliwość 

nauki języków obcych zarówno w siedzibie firmy, jak i w zewnętrznych szkołach językowych, 

pozostawiając wybór pracownikom. 

Wielu pracowników kształci się również na uczelniach wyższych. Finansowaniu podlegają nie 

tylko studia pierwszego, drugiego stopnia oraz studia podyplomowe, ale również studia MBA.   

W 2013 roku spółka zainwestowała w szkolenia pracownicze 1,1 mln złotych, co stanowi 

przeciętnie 608 złotych na jednego pracownika. Udział kosztów szkoleń w funduszu 

wynagrodzeń za 2013 rok wyniósł 0,7%. 

Poniżej przedstawiono graficznie średnią liczbę godzin szkoleniowych przypadających na 

jednego zatrudnionego według płci oraz według poziomu stanowiska w latach 2010 – 2013, 
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jak również wskaźnik inwestycji w szkolenia obrazujący wydatki na szkolenia na jednego 

zatrudnionego w tym samym okresie. 
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Realizowane programy rozwoju nie tylko przyczyniają się do wzrostu profesjonalizmu działania 

i rozwoju zawodowego pracowników, ale także uzupełniają stosowane systemy i programy 

motywacyjne. 

Pozwalamy naszym pracownikom rozwijać się w zgodzie z własnymi aspiracjami i planami 

życiowymi. Ułatwiamy im, przeniesienie pomiędzy 

stanowiskami a nawet w ramach Grupy Kapitałowej 

ELEKTROBUDOWA SA.  

Naszym pracownikom dajemy dużą samodzielność poprzez 

delegowanie uprawnień. Każdy pracownik bez względu na 

zajmowane stanowisko ma wpływ na sposób funkcjonowania 

swojego działu jak i całej firmy, Rozumiemy, że każdy ma prawo do błędu, zwłaszcza, jeśli jest 

to źródłem cennej nauki dla pracownika i Spółki. 

Motywacja 

Indywidualna Ocena Okresowa pracownika jest ważnym elementem polityki zarządzania 

efektywnością i motywacją pracowników w ELEKTROBUDOWIE.  W latach 2010-2013 ocenie 

okresowej podlegali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach menedżerskich. Proces oceny 

okresowej opiera się na rozliczeniu wymiernych celów biznesowych ustalanych rok wcześniej 

w formie karty celów a także ocenie kluczowych kompetencji. Proces ten służy również 

określeniu potrzeb rozwojowych oraz ustaleniu celów biznesowych i rozwojowych na kolejny 

rok. 
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W 2013 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 5 430 PLN 

i było niższe niż w roku 2012 o ok. 3,7 %. Obniżenie przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia ma przede wszystkim związek z ograniczeniem zatrudnienia na kontraktach 

zagranicznych, na których Spółka zachowuje poziom gwarantowanych wynagrodzeń, jaki 

wynika z przepisów lokalnych układów zbiorowych pracy.  

Spółka konsekwentnie stosuje system motywacyjny zorientowany na wzrost marży i wyniku 

finansowego oraz poszerza programy motywacji pozapłacowej dla pracowników, które mają 

na celu wspomaganie procesu zatrzymywania i pozyskiwania pracowników oraz zwiększenia 

poziomu motywacji i efektywności działania.  

Zarządzanie BHP 

W ELEKTROBUDOWIE SA od 2010 roku funkcjonuje 

certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem 

zgodny z wymaganiami zawartymi w normach PN-N 18001 

oraz OHSAS 18001. W 2011 roku system zarządzania 

bezpieczeństwem został uzupełniony o wymagania SHE 

Checklist Contractors, SCC**2008/5.1 obowiązujący w całej Europie z wyłączeniem Finlandii. 

Certyfikację tych systemów przeprowadziła DET NORSKE VERITAS (DNV).  

Systemy te swoim zakresem obejmują procesy projektowania produkcji, montażu i serwisu 

instalacji elektroenergetycznych oraz systemów automatyki i zarządzania przedsięwzięciami 

inwestycyjnymi w budownictwie.  

System zarządzania bezpieczeństwem pracy, zgodnie z procedurą certyfikacyjną firmy DET 

NORSKE VERITAS (DNV), co roku jest audytowany w ramach audytów kontrolnych a co trzy 

lata recertyfikowany. 

W 2014 roku przeprowadzony został audit kontrolny na zgodność systemu zarządzania 

bezpieczeństwem z ww. wymaganiami norm systemowych oraz audit recertyfikujący systemu 

SCC, wyniki auditów pozytywne. 

W 2012 roku odnotowano jedną chorobę zawodową - uszkodzenie słuchu. 

Poziom wypadków zwiększył się z 12 w 2012 roku do 15 w 2013 roku. Poniżej przedstawiono 

podstawowe wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Wskaźniki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Kategoria Liczba wypadków  
w 2011 roku 

Liczba wypadków  
w 2012 roku 

Liczba wypadków  
w 2013 roku 

Ilość wypadków przy pracy 8 12 15 
Ilość osób poszkodowanych 8 12 15 
Absencja powypadkowa  466 540 909 
Choroby zawodowe 1 1 0 
Wypadki śmiertelne 0 0 0 
Wskaźnik częstości wypadków 4 5,95 7,87 

 

Zasada 2 

Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę 

ELEKTROBUDOWA SA przestrzega norm prawnych zawartych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, przede wszystkim Kodeksie pracy. Ponadto wypełnia 

podstawowe postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku z zakresu 

prawa do wolności myśli, sumienia, wyznania, opinii i swobody jej wyrażania, prawa do 

odpowiednich i zadowalających warunków pracy. Tym samy stosuje się do zakazu 

niewolnictwa, traktowania w sposób poniżający, nieludzki, okrutny i poniżający. Wychodząc 

poza granice podstawowych, ogólnie realizowanych praw człowieka Spółka wdrożyła Kodeks 

etyczny, który stanowi podstawową przesłankę do eliminacji wszelkich przypadków łamania 

prawa człowieka przez Spółkę.  

Zasada 3. 

Poszanowanie wolności zrzeszania się 

Spółka podobnie jak w latach ubiegłych wspierała oraz respektowała powszechnie przyjęte 

prawa człowieka, jak też przestrzegała standardów pracowniczych w zakresie prawa do 

zrzeszania się i rokowań zbiorowych. 

Pracownicy Spółki mają prawo do swobodnego zrzeszania się, a także zakładania związków 

zawodowych i przystępowania do nich. Aktualnie w ELEKTROBUDOWIE SA działają trzy 

zakładowe organizacje związkowe, które zrzeszają łącznie około 35% pracowników. Każda  

z tych organizacji jest samorządna i zachowuje niezależność od pracodawcy. 

ELEKTROBUDOWA SA zawarła ze związkami zawodowymi Porozumienie o współpracy 

mające na celu określenie zasad współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a zakładowymi 

organizacjami związkowymi. Związki zawodowe aktywnie uczestniczą w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem oraz kształtowaniu polityki personalnej, czego dowodem są cykliczne 

spotkania związkowców z przedstawicielami Zarządu Spółki.  
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W 2013 roku współpraca z działającymi w spółce zakładowymi organizacjami związkowymi 

układała się wzorowo. Spółka nie pozostawała także w sporze zbiorowym z tymi 

organizacjami.  

Zasada 4. 

Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej 

Przepisy obowiązującego w Polsce prawa opierają się o fundamentalne zasady i akty przyjęte 

przez społeczność międzynarodową. Spółka wychodzi z założenia, że przestrzeganie 

przepisów dotyczących praw człowieka i relacji z pracownikami to niezbędny warunek 

funkcjonowania każdej firmy rynkowej i swoiste minimum. 

ELEKTROBUDOWA SA przestrzega wszelkich postanowień wynikających z obowiązujących 

przepisów, przestrzega wszelkich praw pracowniczych, obejmujących m. in. zakaz pracy 

przymusowej, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, respektuje prawo do godziwych warunków 

pracy, godziwego wynagrodzenia oraz równego wynagrodzenia za pracę równej wartości,  

a także prawo do organizowania się i prawo do strajku. ELEKTROBUDOWA SA przestrzega 

w pełni prawa pracowników do ochrony socjalnej oraz prawa do ochrony zdrowia.  

Spółka przestrzega norm prawnych stanowiących wyraźnie wskazujących, że do nawiązania 

stosunku pracy wymagana jest zgoda pracownika oraz pracodawcy. Umowy o pracę 

zawierane są w warunkach uczciwych i nie pod przymusem. Dokument jest przejrzysty i nie 

zawiera żadnych niezrozumiałych dla stron postanowień. Charakter „dobrowolności” przejawia 

się również w możliwości rozwiązania przez pracownika umowy w każdej chwili  

z zastosowaniem przepisów Kodeksu pracy.  

Zasada 5.  

Zniesienie pracy dzieci 

Deklaracja praw człowieka oraz inne przepisy bezwzględnie zabraniają zatrudniania dzieci. 

ELEKTROBUDOWA SA przestrzega wszelkich przepisów w tej materii prawa. Wychodząc 

poza szereg Spółka postanowiła wspierać młode, zdolne pokolenie i objęła patronat nad jedną 

z klas szkoły zawodowej w Koninie, gdzie mieści się jeden z zakładów produkcyjnych Spółki. 

Uczniowie tej klasy mają możliwość pozyskania wiedzy opartej na praktyce. Spółka również 

organizuje wiele szkoleń dla uczniów tej klasy. Polskie ustawodawstwo umożliwia zatrudnianie 

młodocianych. Warunki świadczenia pracy przez młodocianych określają ściśle przepisy 

Kodeksu pracy, których Spółka bezwzględnie przestrzega.  
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Zasada 6. 

Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia 

Równe traktowanie w zatrudnieniu 

Zasady równego traktowania w zatrudnieniu, które Spółka wdrożyła w 2009 roku stanowią 

dokument, który stanowi, iż wszyscy pracownicy bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,  a także bez względu na 

zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze 

czasu są równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, 

warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

Obowiązujące w Spółce dokumenty wewnątrzorganizacyjne, w szczególności Zakładowy 

Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, Regulamin Gospodarowania Zakładowym 

Funduszem Świadczeń Socjalnych, tworzone są z poszanowaniem zasady równego 

traktowania w zatrudnieniu.  

Pracownicy Spółki otrzymują jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę lub za pracę  

o jednakowej wartości. 

W ELEKTROBUDOWIE SA wdrożono również zasady przeciwdziałania molestowaniu  

i molestowaniu seksualnemu. Dokument ten stanowi, że w Spółce niedopuszczalne są 

zachowania, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie 

wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. 

Ponadto niedopuszczalne są również zachowania o charakterze seksualnym lub odnoszącym 

się do płci pracownika, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika,  

w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej 

lub uwłaczającej atmosfery: na zachowania te mogą składać się fizyczne, werbalne lub 

pozawerbalne elementy. 

Procedura zgłaszania przypadków naruszenia zasad równego traktowania określona została 

w sposób jasny i zrozumiały. Wszyscy pracownicy wobec których została złamana zasada 

równego traktowania w zatrudnieniu mogą zgłosić ten fakt. Zgłoszenie naruszenia stanowi 

podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.  

W Spółce obowiązuje również Kodeks etyki, które również zawiera unormowania dotyczących 

przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu.  
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Zasady przeciwdziałania mobbingowi 

Dążąc do zapewnienia pracownikom godnych warunków pracy Spółka postanowiła wdrożyć 

w 2009 roku zasady przeciwdziałania mobbingowi, Dokument ten wyraźnie określa jakie 
zachowania postrzega się za przejaw mobbingu, są nimi: „działania lub zachowania dotyczące 

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym  

i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 

przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie 

pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Spółka 

bezwzględnie nie toleruje takich zachowań. Zasady te stanowią również o procedurze 

zgłaszania takich przypadków. Pracownicy, którzy doświadczyli przejawów mobbingu mają 

prawo i obowiązek zgłoszenia tego faktu. Na osobach, które są świadkami naruszenia tej 

zasady również ciąży obowiązek poinformowania o tym fakcie.  

Wprowadzone zasady przeciwdziałania mobbingowi owocują tym, iż do dnia dzisiejszego nie 

odnotowano żadnych przypadków stosowania mobbingu w Spółce, jak również nie zapadł 

żaden wyrok sądowy o stosowaniu w Spółce praktyk mobbingowych względem pracowników. 

Zasada 7 

Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego  

ELEKTROBUDOWA SA podejmuje niezbędne działania mające na celu zapobieganie  

i minimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Zidentyfikowaliśmy 

obszary naszej działalności i wdrożyliśmy procedury, które pozwalają nam minimalizować 

negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Przed przystąpieniem do realizacji 

nowych projektów każdorazowo identyfikujemy aspekty środowiskowe oraz ich wpływ na 

środowisko. Ponadto każdorazowo przy przeglądach systemu zarządzania i auditach 

wewnętrznych analizujemy czy nasze działania są zgodne z obowiązującymi wymaganiami 
prawnymi oraz naszymi procedurami systemu zarządzania środowiskowego. 

Dzięki takim działaniom skutecznie planujemy cały proces realizacji projektu, aby jak najmniej 

oddziaływać na środowisko naturalne.  

ELEKTROBUDOWA SA wpływa na środowisko pośrednio i bezpośrednio – poprzez proces 

produkcyjny oraz świadczenie usług ogólnobudowlanych. Nasza firma w swojej działalności 

przestrzega wymogów związanych z ochroną środowiska. Prowadzimy ciągły dialog na tematy 

związane, z jakością i ochroną środowiska z użytkownikami naszych produktów oraz innymi 

grupami społecznymi związanymi z naszym przedsiębiorstwem.  

Na podstawie analizy zidentyfikowano obszary naszej działalności na, wskutek których wpły-

wamy na środowisko naturalne. Głównymi źródłami oddziaływania na środowisko są: 
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1. Proces nanoszenia farb w malarni proszkowej.  

2. Procesy spawania. 

3. Spalanie surowców w instalacjach energetycznych. 

4. Spalanie paliw w silnikach pojazdów.  

5. Procesy malowania i suszenia w malarniach do malowania farbami ciekłymi. 

6. Odpady powstające w toku produkcji i realizacji usług. 

7. Emisja niezorganizowana gazów i pyłów do powietrza w procesach malowania i spawania 

podczas świadczenia usług. 

ELEKTROBUDOWA SA zwraca ogromną uwagę na aspekty związane z ochroną środowiska 

naturalnego przy produkcji swoich urządzeń.  

Obciążenie dla środowiska naturalnego na wszystkich etapach użytkowania naszych wyro-

bów, od dostawy i instalacji do momentu zakończenia cyklu życia wyrobu jest niewielkie. Pod-

czas procesu rozwoju i wytwarzania swoich produktów nasza firma dąży do wdrażania rozwią-

zań przyjaznych środowisku.  

Ujemny wpływ na środowisko związany z transportem naszych wyrobów jest zmniejszany do 

minimum dzięki efektywnemu planowaniu dostaw. 

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy do  produkcji naszych wyrobów nie używane są żadne 

surowce, które w znaczący sposób oddziaływają na środowisko. 

Dlatego recykling wyrobów ELEKTROBUDOWY jako odpadów po zakończeniu eksploatacji 

nie powoduje żadnych problemów.  

Materiały, z których produkowane są obudowy naszych rozdzielnic nadają się do ponownego 

wykorzystania.  

Po zakończeniu eksploatacji rozdzielnicy, specjalistyczne firmy są w stanie ją rozłożyć na czę-

ści składowe.  

Wszystkie materiały nadają się do recyklingu. 

Spółka cały czas wdraża nowe technologie i procedury, zwiększające czystość produkcji oraz 

inwestuje w polepszenie jakości produktów, aby ich użytkowanie wiązało się z jak najmniej-

szym obciążeniem dla środowiska.  

W naszych zakładach stosujemy najlepsze dostępne technologie, umożliwiające zachowanie 

czystości produkcji, czyli systematyczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ograniczania 

surowców, energii i wody, oczyszczanie ścieków oraz zapobieganie awariom.   
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ELEKTROBUDOWA SA wymaga od swoich podwykonawców, aby także dbali o środowisko 

naturalne. Co roku w Spółce opracowywany jest Program Zarządzania Środowiskowego. Pro-

gramy te są corocznie oceniane z stopnia zrealizowania założonych celów. 

Zasada 8  

Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialno-
ści ekologicznej 

Okres od publikacji ostatniego Raportu był kolejnym okresem wzmożonych działań związa-

nych z realizacją założeń mających na celu budowanie świadomości ekologicznej naszych 

pracowników. Realizujemy cykliczne szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, 

promujemy zdrowy tryb życia, organizujemy wycieczki w rejony, gdzie można podziwiać dobra, 

które nam dało środowisko naturalne, dostępne są materiały edukacyjnych na temat jak można 

dbać o środowisko w codziennym życiu. W maju tego roku, po raz kolejny w Spółce został 

zorganizowany dzień pod hasłem „Daj odpadom drugą szansę” - dzień bez śmiecenia.  

W ramach akcji w firmie został zorganizowany konkurs – pracownicy firmy wraz z rodzinami 

zostali zachęceni do zrobienia rachunku sumienia ze swoich „ekodziałań”. Najciekawsze prace 

zostały nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami nawiązującymi swoją formą do tematyki ochrony 

środowiska. W ramach konkursu uczestnicy mieli za zadanie opisać swoje: ekosukcesy, eko-

grzechy i ekoplany na najbliższy rok. Akcja była zorganizowana przy współudziale firmy recy-

klingowej oraz Narodowym Funduszem Ministerstwa Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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Pracownicy mogli przekonać się, że recykling to nie fanaberia ekologów, ale sposób na 

znaczne oszczędności energii, surowców naturalnych, ograniczenie zanieczyszczeń i zmniej-

szenie odpadów na składowiskach. Akcja nie była przeznaczona tylko dla pracowników, ale 

także dla ich rodzin. Dla dzieci rozdawano kolorowe gadżety o tematyce ekologicznej.  

Dzień ten miał na celu uświadomienie pracownikom, jaki mają wpływ na środowisko.   
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Zasada 9  

Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii 

Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego wdrożyliśmy system zarządzania środo-

wiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005 co wymusza na naszej organizacji ciągłe do-

skonalenie w działalności związaną z ochroną środowiska.  
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Otrzymujemy również wyróżnienia świadczące o naszym zaangażowaniu w ochronę środowi-

ska. 

 

 Nasza firma podczas planowania przedsięwzięć bierze pod uwagę:  

 Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

 Efektywne wykorzystywanie energii 

 Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 

 Stosowanie technologii bezodpadowych lub małoodpadowych oraz możliwości odzysku 

powstających odpadów, 

 Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 
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 Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastoso-

wane w skali przemysłowej, 

 Postęp naukowo-techniczny 

 Wpływ na środowisko naszych podwykonawców i partnerów biznesowych 

Na podstawie zidentyfikowanych źródeł zanieczyszczeń, które powstają w toku naszej działal-

ności, podjęliśmy szereg kroków mających na względzie wyeliminowanie lub minimalizowanie 

negatywnego wpływu na środowisko. W naszych malarniach używamy farby proszkowych 

które są wyrobami ekologicznymi, które nie zawierają związków lotnych, podczas ich nano-

szenia nie uwalniają (wg producentów) się żadne substancje.  

Emisje gazów do powietrza z procesów spawania ręcznego i automatycznego w zakładzie 

produkcyjnym w Tychach zminimalizowano poprzez zainstalowanie nowoczesnych urządzeń 

filtrowentylacyjnych. Skuteczność filtracji zanieczyszczeń wynosi aż 99,5% co stanowi 
ewenement przy tego typu rodzajach prac i emisją pomijalną.  

Zainstalowano także gazowe promienniki ceramiczne do ogrzewania hali produkcyjnej. Pro-

mieniowane podczerwone, emitowane przez promienniki, przemienia się w ciepło w kontakcie 

z materią. Ogrzewa w sposób naturalny posadzkę, maszyny oraz osoby znajdujące się  

w ogrzewanym pomieszczeniu, natomiast nie powoduje nagrzewania się elementów w gór-

nych częściach budynku. Ogrzewają powierzchnie a nie kubaturę budynku. 

Na bieżąco monitorujemy emisję gazów i pyłów po przez zużycie nośników energii: 
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Zasada 10  

Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapów-
karstwu 

Pracownicy ELEKTROBUDOWY SA przestrzegają prawa obowiązującego w kraju prowadze-

nia działalności przez Spółkę. Tym samym postępowania przetargowe prowadzone  

w ELEKTROBUDOWIE SA są przejrzyste i zgodne z obowiązującą Ustawą o Zamówieniach 

Publicznych. Kwestie dotyczące przyjmowania i oferowania korzyści majątkowych zostały 

unormowane w Kodeksie etycznym Spółki. Stanowi on bezwzględny zakaz dostarczania nie-

dozwolonych korzyści kontrahentom, ich pracownikom oraz pełnomocnikom lub innym osobą 

trzecim. Tym samym zabrania ich przyjmowania. W Spółce dopuszcza się przyjmowanie upo-

minków reklamowych, firmowych, wręczanych oficjalnie, które nie mają wpływu na wykony-

wane zadania oraz podejmowane decyzje. Jednocześnie zabrania się wręczania korzyści ma-

terialnych partnerom biznesowym, za wyjątkiem upominków o znikomej wartości materialnej, 

głównie korporacyjnych. W ELEKROBUDOWIE SA funkcjonuje stanowisko Audytora We-

wnętrznego, który odpowiedzialny jest za przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Spółce. 

Dodatkowo w ramach przestrzegania zasady transparentności, Spółka dobrowolnie poddaje 

się audytom, przeprowadzanym przez niezależne, zewnętrzne instytucje, które mają na celu 

wykazanie wszelkich nieprawidłowości oraz pomoc przy usprawnieniu obowiązujących proce-

dur i praktyk. W 2013 roku Spółka podjęła również prace nad wdrożeniem Polityki przeciw-

działania nadużyciom. 
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CZĘŚĆ III 

ZAKOŃCZENIE 

Celem niniejszego Raportu, było przedstawienie działalności ELEKTROBUDOWY SA  

w obszarach stanowiących przedmiot zainteresowania Inicjatywy Sekretarza Generalnego 

ONZ Global Compact, związanych z poszanowanie dziesięciu zasad z zakresu przestrzegania 

praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania 

korupcji oraz wypełnienie obowiązku wynikającego z uczestnictwa w tej cennej, 

ogólnoświatowej inicjatywie korporacyjnej promującej etyczną stronę biznesu. Udział w tej 

inicjatywie stanowi dla ELEKTROBUDOWY istotny wkład w budowę społecznej 

odpowiedzialności biznesu i pozwala na ciągłe doskonalenie obszarów stanowiących 

przedmiot potrzeb naszych interesariuszy, zarówno w znaczeniu biznesowych, jak również 

znaczeniu społecznym. 
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Zdjęcia zamieszczone w niniejszym raporcie pochodzą z archiwum ELEKTROBUDOWY SA. 

 


