PIERWSZE: SZANUJ!

E – ENVIRONMENT

model biznesowy
Respect Energy to polska firma energetyczna, której model biznesowy zorientowany jest na troskę
o środowisko i walkę ze zmianami klimatu.

Jako jedyny sprzedawca energii elektrycznej
w Polsce, firma oferuje swoim klientom w 100%
zielony mix energetyczny pochodzący z odnawialnych źródeł takich jak: słońce, wiatr, woda
i biogaz.
Respect Energy prowadzi obecnie działalność związaną
z handlem energią na 23 rynkach. Na rynku krajowym firma współpracuje z grupą ponad 600 wytwórców energii dystrybuując następnie zieloną energię do ponad 15
tysięcy punktów poboru u małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw. Firma Respect Energy inwestuje także
w infrastrukturę służącą do wytwarzania zielonej energii,

głównie w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, poszerzając
w ten sposób swoje portfolio i rozbudowując ofertę dla
klientów. Organizacja CICERO Shades of Green przyznała inwestycjom Respect Energy najwyższą notę CICERO
Dark Green.
Na działalność Respect Energy składa się:
•

Zakup energii elektrycznej od producentów
energii odnawialnej.

•

Obrót energią elektryczną na rynkach hurtowych

•

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom
końcowym.

•

Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE).

•

Obrót prawami majątkowymi ze świadectw
pochodzenia i gwarancji pochodzenia.

PRODUKCJA (MWh)

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH
ŹRÓDEŁ W PORTFELU

ELEKTROWNIA WIATROWA (EW)

342 209,63

46,41%

ELEKTROWNIA SŁONECZNA (PV) + PROS PV

183 476,42

24,89%

ELEKTROWNIA WODNA (MEW)

158 069,26

21,44%

53 554,71

7,26%

TYP WYTWÓRCY

ELEKTROWNIA BIOGAZOWA (EBG)

CAŁKOWITA
PRODUKCJA
W PORTFELU
(MWH)

737 310,01

Tabela 1: Mix energetyczny w 2021 roku pozyskany od wytwórców

Respect Energy od ponad 5 lat działa głównie w Polsce,
a także w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym m.in. w Niemczech, Austrii,
Włoszech, Francji oraz na Węgrzech.

Energia elektryczna jest kupowana w ramach dwóch rodzajów umów: umowa PPA o stałej lub zmiennej cenie
oraz umowa PPA na transzę (z określoną metodą wyceny dla każdej transzy energii elektrycznej wytworzonej
przez wytwórcę energii odnawialnej).
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nowe inwestycje
W czerwcu 2021 roku Respect Energy, we współpracy
z niemieckim koncernem Goldbeck Solar, rozpoczęła
pracę nad budową farmy fotowoltaicznej w pomorskim
Zwartowie – największej elektrowni PV w Europie Środkowo-Wschodniej. Farma o docelowej mocy 290 MWg
będzie w stanie wygenerować energię wystarczającą do
zasilenia 153 tys. gospodarstw domowych.

Na początku 2022 r. farma wiatrowa, zlokalizowana
w nadmorskiej gminie Wicko, stała się własnością Respect Energy, poszerzając w ten sposób portfolio odnawialnych źródeł energii firmy.
Kompleks farm wiatrowych Jędrzychowice i Zgorzelec –
dodany do portfolio spółki w drugiej połowie 2022 roku
składa się z istniejącej farmy wiatrowej o mocy 50 MW.

Jej pierwszy etap o mocy 204 MWg ukończony został
we wrześniu 2022 roku. Dzięki generacji energii z paneli
w Zwartowie do atmosfery rocznie trafiać będzie ok 200
tys. ton CO2 mniej.

Respect Energy - ESG Fact Sheet 2022

3

E – ENVIRONMENT

Opinia CICERO – w 2021 oraz w 2022 roku
Dotychczasowe działania Respect Energy w zakresie
wytwarzania, sprzedaży oraz promocji zielonej energii
zostały docenione dwa lata z rzędu w 2021 i 2022 roku
przez organizację CICERO Shades of Green, zajmującą
się opiniowaniem proekologicznych inicjatyw na całym świecie. Projekty realizowane przez firmę Respect
Energy wyróżnione zostały najwyższą kategorią – „Dark
Green”.

zielone obligacje
Na początku 2022 roku Respect Energy z wyemitowanych Zielonych Obligacji (Green Bonds) pozyskała
60 mln zł na inwestycję w przejęcie farmy wiatrowej
w gminie Wicko.
Emisje Zielonych Obligacji zorganizował Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, a całość papierów objął
Bank Ochrony Środowiska.
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Ochrona terenów inwestycji oraz bioróżnorodność
Teren inwestycji w Zwartowie znajduje się poza znaczącymi i zwartymi kompleksami leśnymi, terenami podmokłymi, terenami uznanymi za cenne z naukowego
punktu widzenia. W ramach przygotowania do realizacji inwestycji nie stwierdzono negatywnych skutków
środowiskowych oraz związanych z hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym czy odpływem wód
deszczowych, do których mogłoby dochodzić podczas
eksploatacji farmy.

Ze względu na bardzo szybkie zasiedlanie stanowisk na
terenie farmy fotowoltaicznej w Zwartowie przez ptaki
m.in. błotniaka łąkowego czy skowronki wprowadzono ograniczenia czasowe i obszarowe koszenia. Zespół
przygotował także plan rozmieszenia uli z pszczołami.
Pierwsza część pasieki ustawiona została w 2021 roku.
Po zakończeniu prac instalacyjnych obszar zostanie
zasiedlony stadem owiec wrzosówek, które wspomagać będą proces usuwania roślinności spod stołów
fotowoltaicznych.

W ramach prac nad nowymi inwestycjami

W ramach działań związanych z inwestycją ustanowiono także nadzór dendrologiczny Respect Energy.
Podczas prac związanych z konserwacją i przycinaniem
drzew firma wykorzystuje mało inwazyjne metody
alpinistyczne, natomiast do usuwania krzewów roboty samobieżne, które mielą wycięte krzewy. Biomasa
pozostawiona jest w celu zwiększenia żyzności gleby.
Dodatkowo nadzór przyrodniczy odpowiada za wytyczne do wycinki i konserwacji drzew i krzewów w czasie
przygotowania inwestycji oraz podczas jej realizacji
i eksploatacji.

Respect Energy, powołano zespoły zajmujące
się nadzorem przyrodniczym, dendrologicznym
oraz archeologicznym.
Zespół nadzoru przyrodniczego odpowiada za bieżące nadzorowanie procesu budowy oraz dopuszczenie
do prac budowlanych w okresach aktywności zwierząt.
Ponadto nadzór przyrodniczy opracowuje technologię
uprawy w czasie inwestycji i przygotowuje powierzchnię na czas eksploatacji oraz przekazuje wytyczne dla
prac agrotechnicznych. Dodatkowo zespół opracowuje
zasady gospodarki agro w czasie eksploatacji w tym hodowlę owiec, pszczół i dobór roślin.
W celu ochrony a także rozwoju bioróżnorodności na
terenie farmy fotowoltaicznej w Zwartowie, oraz w celu
umożliwienia prowadzenia prac związanych z montażem stołów i paneli, zespół nadzoru przyrodniczego
przygotował szczegółowy program upraw wraz z doborem gatunków runi pastwiskowo – łąkowej i opracowaniem technologii uprawy. W ramach prac dobrano skład
łąki na czas budowy – zwracając uwagę na bardzo szybkie zadarnienie się oraz skład wsiewek łąkowych który
jest wykonywany po zakończeniu prac i który wprowadzi do runi gatunki miododajne, wolno rosnące.

W ramach zadań powołano także zespół archeologiczny. Respect Energy odpowiada za wszystkie procedury
związane z ochroną zabytków, w tym w szczególności
z ochroną stanowisk archeologicznych znajdujących
się w obszarze inwestycji. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie całej procedury administracyjnej z Konserwatorem Zabytków, wyznaczenie planu prac archeologicznych wraz z ich nadzorem i doprowadzenie do
zwolnienia terenu z ochrony konserwatorskiej.

Nadzór przyrodniczy przygotował także wytyczne dla
prac uprawowych – rekultywacyjnych w międzyrzędziach (pomiędzy panelami) oraz opracowany został
plan koszenia łąk, który jest na bieżąco monitorowany.
Respect Energy - ESG Fact Sheet 2022

5

E – ENVIRONMENT

siedziba główna i oddziały firmy
Oprócz siedziby głównej firmy Respect Energy, zlokalizowanej w Warszawie, posiada ona także biura w kilku miejscach w Polsce, w tym we Wrocławiu
i Grudziądzu. Aby zmniejszyć swój bezpośredni
wpływ środowiskowy, na budynku oddziału w Grudziądzu firma zainstalowała panele fotowoltaiczne
o łącznej mocy 28,8 kV. Dzięki instalacji, Respect Energy tylko w maju 2022 roku wyprodukowała prawie 900
KWh energii.
Siedziba Respect Energy w Warszawie

Oddział Respect Energy w Grudziądzu

flota samochodowa
Dodatkowo firma Respect Energy rozpoczęła wymianę floty samochodowej ze spalinowej na elektryczną.
Obecnie zamówionych jest 50 samochodów zeroemisyjnych a do połowy 2023 roku samochody te będą
stanowić 50% floty. Auta elektryczne w Respect Energy
zastąpią 100% floty spalinowej do końca 2024 roku.

Zeroemisyjne auto Respect Energy
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Dla Respect Energy pracownicy stanowią najistotniejszy
element prawidłowo funkcjonującej organizacji. Firma
cały czas się rozwija, jednak w centrum pozostają pracownicy, ich kompetencje i wiedza.
W Respect Energy obowiązuje Regulamin Pracy, którego podstawę prawną stanowią przepisy Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych. Dokument ten ustala

organizację i porządek pracy a także określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Przepisy Regulaminu
mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych bez względu na rodzaj wykonywanej pracy,
zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy. W firmie
funkcjonują także Zasady wykonywania pracy zdalnej
zaakceptowane przez Zarząd Respect Energy.

liczba pracowników
W Respect Energy w czerwcu 2022 roku zatrudnionych
było 148 osób, z czego 53% stanowiły kobiety.
Kobieta

Mężczyzna

Zarząd

0

3

Head of

0

2

Dyrektor Biura

5

8

Kierownik Działu

3

0

Ekspert

7

5

Starszy Specjalista

18

19

Specjalista

39

36

Młodszy Specjalista

12

10

Stażysta

3

3

Tabela 2: Liczba pracowników w podziale na kategorię zaszeregowania oraz płeć w 06.2022 roku

Umowa na cały etat

Umowa o pracę na czas określony

Kobiety

78

Kobiety

36

Mężczyźni

66

Mężczyźni

38

Suma

144

Suma

74

Umowa na 1/2 etatu

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Kobiety

0

Kobiety

41

Mężczyźni

1

Mężczyźni

32

Suma

1

Suma

74

Inny wymiar etatu
Kobiety

0

Mężczyźni

3

Suma

3

Tabela 3: Liczba pracowników ze względu na rodzaj zatrudnienia
w 06.2022 roku

Tabela 4: Liczba pracowników ze względu na formę zatrudnienia
w 06.2022 roku
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wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe
Dokumentem określającym zasady wynagradzania jest
regulamin wynagradzania i realizacji innych świadczeń
na rzecz pracowników. Zgodnie z tym dokumentem
pracownicy uprawnieni są do korzystania z prywatnej
opieki medycznej. Respect Energy raz na dwa lata refunduje także część kosztów okularów korekcyjnych
w związku z pracą wykonywaną przed monitorem
komputera.

Dodatkowo od 2022 roku w Respect Energy
funkcjonują uaktualnione zasady premii rocznej. Spółka wprowadziła platformę benefitową,
na której każdy Pracownik może sam zdecydować na co wykorzysta swój roczny budżet.
Pracownicy będą mogli w systemie online wybierać
z szerokiej gamy produktów jak np. bilety do kina, kursy
i warsztaty rozwijające kompetencje, bony do sklepów
sportowych czy księgarni.

W Respect Energy funkcjonuje program poleceń. Celem
programu jest wsparcie działań rekrutacyjnych, polegających na polecaniu, zatrudnianiu i utrzymaniu najlepszych kandydatów, którzy są zainteresowani pracą oraz
rozwojem w firmie. Pracownik, który polecił do pracy
kandydata oraz jednocześnie po spełnieniu odpowiednich warunków znajdujących się w regulaminie programu, otrzymuje jednorazowy dodatek do pensji.
Biuro

%

Dyrektor Biura

109%

Kierownik Działu

100%

Ekspert

115%

Starszy Specjalista

100%

Specjalista

88%

Młodszy Specjalista

92%

Tabela 5: Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 06.2022 roku w podziale na kategorię zaszeregowania

urlopy rodzicielskie
Całkowita liczba pracowników uprawnionych do urlopu
rodzicielskiego w raportowanym okresie
Kobiety

3

Mężczyźni

2

Całkowita liczba osób, które skorzystały z urlopu rodzicielskiego
Kobiety

3

Mężczyźni

2

Wskaźnik powrotu do pracy pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego
Kobiety

100%

Mężczyźni

100%

Tabela 6: Całkowita liczba pracowników uprawnionych do urlopu rodzicielskiego w 2021 roku

Respect Energy - ESG Fact Sheet 2022

8

S – SOCIAL

rozwój pracowników
Respect Energy jako organizacja przywiązuje szczególną wagę do rozwoju pracowników. Dlatego firma oferuje szereg szkoleń, w celu podnoszenia kompetencji
oraz wiedzy merytorycznej. Pracownicy mogą otrzymać
również m.in. dofinansowanie do studiów, nauki języka
angielskiego oraz specjalistycznych kursów.
Został wprowadzony ustandaryzowany proces szkoleniowy dla zespołu sprzedaży. W 2021 roku średnia liczba
godzin szkoleniowych, które odbyli pracownicy działu
sprzedaży wynosiła 32 godziny na pracownika.
Wszyscy pracownicy podlegają regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom kariery. Działanie to ma na celu
omówienie zrealizowanych zadań, otrzymanie informacji zwrotnej ale także omówienie planów i celów na kolejny rok. Firmie zależy, aby pracownicy czuli się dobrze
oraz czuli satysfakcję z wykonywania swojej pracy.

30 h

32 h

32 h

PROCENT PRACOWNIKÓW
PODLEGAJĄCYCH REGULARNYM
OCENOM JAKOŚCI PRACY
I PRZEGLĄDOM ROZWOJU KARIERY
ZAWODOWEJ WEDŁUG KATEGORII
ZATRUDNIENIA W 2021 ROKU

20 h

100%

10 h

Kobiety

Mężczyźni

Średnia liczba godzin szkoleniowych, które odbyli pracownicy
działu sprzedaży, w podziale na płeć w 2021 roku
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przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
Respect Energy nie toleruje zachowań dyskryminacyjnych oraz mobbingowych. W organizacji funkcjonuje
Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
która jest uzupełnieniem Regulaminu pracy oraz Kodeksu Etyki. Polityka zawiera m.in. informacje na temat
zachowań noszących znamiona mobbingu lub dyksryminacji. W przypadku wystąpienia incydentów noszących znamiona mobbingu lub dyskryminacji Zarząd
Spółki zleca Pełnomocnikowi właściwemu ds. kontroli
wewnętrznej i audytu przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego.

Sposób postępowania określa Polityka Kontroli Wewnętrznej i Audytu. Oprócz działań zapobiegających
mobbingowi i dyksryminacji, zgodnie z Polityką Dział
Kadr raz w roku przeprowadza anonimową ankietę
satysfakcji pracowników, której celem jest również
wykrycie postaw niepożądanych oraz wszelkich nadużyć w stosunkach pracowniczych. Dodatkowo w celu
udzielenia pomocy potencjalnym ofiarom mobbingu
i dyskryminacji firma zapewnia objęcie tych pracowników bezpłatną opieką psychologiczną.

CAŁKOWITA LICZBA
PRZYPADKÓW
DYSKRYMINACJI
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Podstawą skutecznego zarządzania organizacją jest odpowiedzialny ład korporacyjny. W związku z rodzajem działalności
prowadzonej przez Respect Energy, firma posiada szereg polityk oraz procedur pozwalających na prowadzenie aktywności biznesowej zgodnie z prawem oraz najlepszymi praktykami rynkowymi.

zarząd
Skład Zarządu Respect Energy:

Sebastian Jabłoński
Prezes Zarządu

Dariusz Bliźniak
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Zadroga
CEO

Grzegorz Bruski
Członek Zarządu
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kodeks etyki
Firma Respect Energy dużą wagę przywiązuje do etycznego postępowania pracowników. Dlatego w organizacji funkcjonuje Kodeks Etyki. Dokument ma na celu
określenie rodzajów lub typów postaw nieakceptowanych przez firmę oraz ustalenia standardów zachowania
w sytuacjach, w których dana decyzja może budzić dylematy etyczne. Kodeks zawiera wskazówki dotyczące

prowadzenia codziennej współpracy międzyludzkiej
oraz współpracy z innymi podmiotami. Zasady Kodeksu
obowiązują wszystkich pracowników w sposób równy,
niezależnie od zajmowanych stanowisk i realizowanych
umów. Dokument zawiera także procedury dotyczące
zgłoszeń naruszeń i nieprawidłowości.

przeciwdziałanie korupcji
Respect Energy nie toleruje korupcji w jakiejkolwiek formie. Zasada ta odnosi się do wszystkich pracowników,
współpracowników, dostawców i partnerów biznesowych Spółki, niezależnie od pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska. Reguluje to Polityka antykorupcyjna,
której celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom
jasnego i zrozumiałego zestawu zasad, które muszą być
przestrzegane we wszystkich działaniach biznesowych
oraz wskazanie zabronionych zachowań, które mogą
stanowić przypadku korupcji lub płatnej protekcji.

Polityka ta jest częścią Kodeksu Etyki. Oprócz definicji
korupcji, polityka zawiera również szczegółowe zasady
przyjmowania i wręczania prezentów.

Respect Energy dba, aby polityka antykorupcyjna była komunikowana wśród pracowników,
w celu podnoszenia ich świadomości oraz zapobiegania działań niedozwolonych.

Procent członków organu zarządzającego, którym zostały zakomunikowane
obowiązujące w organizacji polityki i procedury antykorupcyjne

100%

Procent pracowników, którym zostały zakomunikowane obowiązujące w organizacji polityki
i procedury antykorupcyjne

100%

Tabela 7 Komunikacja obowiązujących w organizacji polityk i procedur antykorupcyjnych w 2021 roku

CAŁKOWITA LICZBA
POTWIERDZONYCH
PRZYPADKÓW
KORUPCJI
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bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
W Respect Energy obowiązuje Polityka bezpieczeństwa
informacji. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
danych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, niezależnie od ich formy, nośników,
miejsca przetwarzania oraz uczestników tych procesów
poprzez określenie reguł, zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz kompleksowego i spójnego podejścia
do zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto
polityka ma na celu ochronę aktywów Spółki oraz podniesienie świadomości oraz wzrost zaangażowania pracowników w procesy zapewnienia bezpieczeństwa aktywów Spółki oraz przetwarzanych informacji. Polityka
ma zastosowanie do wszystkich pracowników Respect
Energy.
Polityka ustala reguły i zasady bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki
w zakresie:
•

Klasyfikowania informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Spółki

•

Organizacji ochrony informacji

•

Nadawania pracownikom uprawnień do przetwarzania przedmiotowych informacji

•

Stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

•

Zapewnienia bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Spółki.

W Spółce funkcjonuje także Polityka ochrony
danych osobowych, której celem jest zapewnienie przetwarzania danych osób fizycznych przez
Spółkę, jako administratora oraz podmioty przetwarzające te dane w imieniu i na rzecz Spółki.
Polityka obejmuje wszystkich pracowników Spółki oraz
czynności przetwarzania danych osobowych osób fizycznych niezależnie od kraju ich pochodzenia, w tym
ich przekazywanie poza Spółkę oraz poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Skargi otrzymane od instytucji
zewnętrznych i uznane przez
organizację

0

Skargi otrzymane od regulatora

0

Tabela 8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia
prywatności klienta w 2021 roku

CAŁKOWITA LICZBA
ZIDENTYFIKOWANYCH
WYCIEKÓW, KRADZIEŻY
BĄDŹ UTRATY DANYCH
KLIENTÓW
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