Polityka CSR ﬁrmy Enerpor

Polityka CSR ( (Corportate Social Responsibility) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to
odpowiedzialność organizacji za jej wpływ na społeczeństwo (def. Komisji Europejskiej z 2011r.)
To inicjatywa, dzięki której ﬁrma w swoim działaniu uwzględnia interes społeczny i zachowanie
równowagi środowiskowej. Dzieje się to poprzez nawiązanie uczciwych relacji z pracownikami,
klientami, dostawcami, konkurencją, społecznością lokalną i innymi interesariuszami.
Filarami Polityki CSR ﬁrmy Enerpor są wartości:

BEZPIECZEŃSTWO

Enerpor dba o bezpieczne warunki pracy swoich pracowników. Na bieżąco modernizuje
park maszynowy i wprowadza usprawnienia, które czynią pracę lżejszą i bezpieczniejszą.
Firma produkuje bezpieczny dla ludzi i środowiska produkt, posiadający Świadectwo Deklaracji Środowiskowej II TYPU wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Gotowy produkt
składa się z powietrza i z polimeru. Otrzymuje się go w wyniku gwałtownego ogrzewania
parą wodną polistyrenu w formie granulek, wewnątrz których znajduje się niewielka ilość
czynnika spieniającego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, ﬁrma dokłada starań, aby produkowany przez nią styropian był najlepszej jakości i posiadał określone przepisami prawa, w tym
budowlanymi, parametry.
Przyjęte przez ﬁrmę wewnętrzne procedury zapewniają bezpieczną pracę i przebywanie na
terenie zakładu.

PRACOWNICY

Enerpor stawia na rozwój pracowników; wspiera ich w zdobywaniu nowych kompetencji.
Firma dba o komfort i odpowiednie warunki pracy swoich pracowników. Zaopatruje ich
w niezbędne środki i narzędzia, zapewnia dostęp do pomieszczeń umożliwiających odpoczynek i przygotowanie posiłku podczas planowych przerw w pracy.
Firma sprawiedliwie traktuje wszystkich swoich pracowników bez względu na płeć, wiek,
wyznanie.
Firma jest przyjazna rodzicom; oferuje elastyczne formy zatrudnienia i wykazuje zrozumienie dla sytuacji losowych swoich pracowników.
Firma dba o dobrą atmosferę pracy i zadowolenie pracowników; działa na rzecz integracji
zespołu.

ŚRODOWISKO
Enerpor posiada certyﬁkat poświadczający, iż produkcja styropianu prowadzona jest zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001:2015 (międzynarodowa norma zarządzania środowiskowego).
Firma produkuje czysty produkt - styropian EPS, który nie emituje formaldehydu, podlega
recyklingowi a dzięki swoim właściwościom wpływa na redukcję zużycia energii i emisję
CO2.
Działając na rzecz bioróżnorodności, ﬁrma obsadziła teren zakładu różnymi gatunkami
drzew: brzozą, lipą, sosną i modrzewiem, będącymi cennym źródłem pożywienia i schronieniem dla owadów.
Ze względu na proces produkcji (intensywne ogrzewanie parą wodną polistyrenu), zakład
nie produkuje szkodliwych emisji ani nie jest w żaden sposób uciążliwy dla środowiska.
Firma prowadzi swoją działalność z troską o ochronę zasobów naturalnych i stan środowiska:
pozyskuje energię z odnawialnych źródeł energii; dzięki zainstalowanym panelom fotowoltaicznym produkuje energię i magazynuje nadwyżki na potrzeby funkcjonowania
zakładu,
segreguje odpady i przekazuje je wyspecjalizowanym ﬁrmom, które je zagospodarowują,
wykorzystuje resztki z produkcji styropianu, które są gromadzone i ponownie traﬁają do
produkcji,
zainstalowała rekuperatory pary wodnej, które zawracają parę procesową i pozwalają na
ponowne jej wykorzystanie,
do transportu swoich produktów używa wózków widłowych z napędem hybrydowym
oraz nowoczesnej, niskoemisyjnej ﬂoty pojazdów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ﬁrma regularnie raportuje dane środowiskowe do odpowiednich organów kontrolnych.

PRODUKT I JEGO JAKOŚĆ

Enerpor oferuje szeroką gamę produktów. Jego płyty styropianowe EPS posiadają różnorodne parametry, dostosowane do oczekiwań klienta oraz do różnych zastosowań i warunków.
Firma dba o najwyższą jakość produkowanych materiałów termoizolacyjnych. Stawia
ogromny nacisk na to, by produkowany styropian był najlepszej jakości i spełniał wszystkie
parametry.

ZADOWOLENIE KLIENTA

Enerpor posiada rozbudowaną sieć biur sprzedaży i transportu, umożliwiającą dostępność
towaru na terenie całej Polski.
Dzięki organizacji pracy i zaangażowaniu pracowników będących fachowcami w swojej
branży, ﬁrma towarzyszy klientowi od momentu wyboru i zamówienia produktu aż po jego
odbiór.
Firma dostosowuje się do indywidualnych wymagań klienta, gwarantuje elastyczność i szybkość działania.

ROZWÓJ

Enerpor inwestuje w kapitał ludzki mając na celu ciągły rozwój ﬁrmy. Przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.
Firma stale unowocześnia i powiększa park maszynowy chcąc sprostać nowym celom biznesowym.
Od początku swojego istnienia ﬁrma należy do Polskiego Stowarzyszenia Producentów
Styropianu (PSPS), które współtworzy normy techniczne i przepisy dotyczące produkcji
i zastosowań styropianu, współdziałając z instytucjami naukowo-technicznymi i organami
administracji na rzecz rozwoju branży. PSPS reprezentuje polską branżę producentów styropianu w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów EPS (EUMEPS).

