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Raport Zrównoważonego Rozwoju HANDEN, 
niezależnego  sprzedawcy gazu oraz energii elektrycznej. 
Podsumowanie wyników w kluczowych obszarach 
działalności  pozafinansowej. 
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Szanowni Państwo, 
 
jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu raport Firmy 
HANDEN, w którym przedstawiamy zagadnienia społeczno-
środowiskowe za rok 2019. 
Jesteśmy świadomi, że naszym najcenniejszym zasobem są ludzie, 
dlatego staramy się, by praca w HANDEN była satysfakcjonująca  
i dawała wiele możliwości rozwoju. Doceniamy naszych 
pracowników ich profesjonalizm i zaangażowanie. Wspieramy  
w podnoszeniu kwalifikacji, a przede wszystkim szkolimy  
w ważnych tematach. 
W 2019 wprowadziliśmy Politykę Środowiska oraz CRS, by z jednej 
strony pracownicy mogli realizować własne pomysły, ale również 
mieli wpływ na naszą działalności oraz na naszych dostawców 
oraz środowisko. 
 

W 2019 wprowadziliśmy Politykę Środowiska 
oraz CRS by z jednej strony pracownicy mogli 
realizować własne pomysły ale również mieli 
wpływ na naszą działalności oraz na naszych 
dostawców oraz środowisko. 
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Sytuacja w energetyce oraz gazownictwie jest dynamiczna  
i zależy od wielu czynników, lecz mogę zapewnić,  
że w kolejnych latach będziemy kontynuować  kierunek 
rozwoju który obraliśmy, oparty o bezpieczeństwo, 
innowacyjność oraz zrównoważony rozwój naszej Firmy. 
Nasza Firma jest aktywnym uczestnikiem życia społeczności 
lokalnych, poprzez wspieranie Fundacji, Projektów 
Społecznych oraz Uczelni Wyższych. Pomagamy 
potrzebującym, wspieramy zdrowy tryb życia oraz inicjatywy 
naukowe. Chcemy w ten sposób pomagać oraz świadomie 
wpływać na nasze otocznie.  
Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie nam nowe 
wyzwania oraz będzie tak samo motywował jak ten 2019 
szczególnie w zakresie odpowiedzialności społecznej  
oraz środowiskowej.  
 
Falko Thormeier  – Prezes Zarządu 
 
 



Szanowni Państwo, 
 
z ogromną przyjemnością i dumą przekazuję Państwu  
Raport Zrównoważonego Rozwoju Firmy HANDEN za rok 2019,  
który podsumowuje osiągnięte wyniki w kluczowych obszarach 
naszej działalności pozafinansowej. Skupiając się  na realizacji 
celów finansowych, nie ograniczyliśmy swojej  działalności 
w pozostałych obszarach. Ten rok był czasem  poświęconym 
na budowanie realnej wartości dla naszego  otoczenia, w której 
funkcjonujemy i wytężonej działalności  społecznej. HANDEN 
wspiera idee, które pomagają w budowaniu zrównoważonego 
biznesu.  
W tym roku, po raz pierwszy chcieliśmy podzielić się  
z Państwem tym, w jaki sposób  przyczyniliśmy się  
do realizacji naszych celów: odpowiedzialności w miejscu pracy, 
dobrych praktyk biznesowych oraz  odpowiedzialności wobec 
środowiska. 
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Realizujemy założenia rozwoju organizacji i naszych 
pracowników, relacji w miejscu pracy oraz projektów 
społecznych i sponsoringowych. Istotnym zagadnieniem 
było dla  nas przyczynienie się do odpowiedzialności 
środowiskowej  naszych pracowników, które chcielibyśmy 
propagować w innych aspektach życia, nie tylko naszej 
firmy. Prezentowane  w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 
firmy HANDEN za  rok 2019 treści obejmują najważniejsze 
dla nas obszary zaangażowania w działalność 
pozafinansową. Mam nadzieję, że prezentowany Raport 
będzie dla Państwa okazją do bliższego poznania naszej 
organizacji, ciekawą lekturą, a może  nawet inspiracją 
do podejmowania działań dotyczących  zrównoważonego 
rozwoju. 
 
Jacek Kwiatkowski – Członek Zarządu 

Ten rok był czasem poświęconym  
na budowanie realnej wartości   
dla naszego otoczenia, w której  
funkcjonujemy i wytężonej  
działalności społecznej. 



1. Jesteśmy niezależnym sprzedawcą  
gazu ziemnego w Polsce. 

2. Korzystamy z ponad 25-letniego  
doświadczenia G.EN. GAZ ENERGIA  
Sp. z o.o. i wsparcia koncernów VNG  
Handel & Vertrieb GmbH oraz enBW. 

3. Posiadamy wszelkie niezbędne  
zezwolenia i koncesje. 

4. Realizujemy pewne i konkurencyjne 
dostawy, zatrudniając najlepszych  
specjalistów na rynku. 

5. Mamy dostęp do światowych giełd oraz platform 
obrotu, dzięki czemu jesteśmy w stanie pozyskać  
produkty w korzystnych cenach. 

O nas 
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Historia HANDEN 

2007 
założyliśmy Spółkę HANDEN i jako pierwszy niezależny tani sprzedawca i dostawca 
w Polsce sprowadziliśmy gaz z zagranicy siecią gazociągów przemysłowych 

2010 
uruchomiliśmy dostawy gazu przez nowe 
połączenie gazowe między Polską a Czechami 

2013 
dokonaliśmy pierwszej transakcji na rynku 
OTC i na Towarowej Giełdzie Energii 

2016 
połączyliśmy HANDEN Sp. z o.o. z VNG Polska Sp. z o.o. 

2012 
rozpoczęliśmy magazynowanie gazu 
w Podziemnym Magazynie Gazu  
w Wierzchowicach 

2014 
jako grupa kapitałowa uzyskaliśmy największy udział 
w rynku gazu wśród niezależnych sprzedawców 
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Nagrody i wyróżnienia 2019 

Diamenty FORBESA 2019 
 

Uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu w rankingu  
Diamenty Forbesa 2019 w województwie mazowieckim. 
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Kultura organizacyjna 

współpraca przedsiębiorczość wspieranie 
zmian 

wizja zaufanie 
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Zarządzanie obszarem zatrudnienia 

Odpowiedzialność w miejscu pracy rozumiemy 
jako działania prowadzące do tworzenia 
środowiska wspierającego rozwój zawodowy  
i zaangażowanie pracowników. 
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Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne zarządzanie obszarem pracowniczym jest  
kluczowe dla osiągnięcia sukcesu biznesowego. 
 
Dlatego stosujemy najlepsze praktyki rynkowe i postępujemy zgodnie z zasadami  
oraz wysokimi standardami. 
 
Naszą ambicją jest kreowanie miejsca pracy przyjaznego i efektywnego – takiego,  
w którym pracownicy mają możliwość rozwijania się oraz czerpania satysfakcji  
z realizowanych zadań, w którym respektowane są szacunek, tolerancja i zaufanie,  
a także w którym informacje zwrotne, współpraca i relacje są cenione. 
 
Chcemy osiągnąć wysoką pozycję wśród najbardziej pożądanych pracodawców  
w sektorze energetycznym w Polsce. Dbamy o naszych pracowników, inwestując  
w rozwój ich karier. 

Szacunek 
Tolerancja 

Zaufanie 



2019  w liczbach 

pracowników korzysta z kart 
Multisport w naszej  
organizacji 

pracowników, uczy się  
języka obcego w naszej  
firmie 

pracowników wzięło  
udział w sesjach  
szkoleniowych 
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Rozwój organizacji i szkolenia pracowników 

diagnoza potencjału zawodowego 

projektowanie ścieżek kariery 

analiza potrzeb 

rozwój kompetencji 
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W naszej organizacji funkcjonuje kompleksowy system rozwoju 
zawodowego obejmujący projektowanie ścieżek kariery 
opartych na diagnozie potencjału zawodowego, analizę potrzeb 
rozwojowych pracowników oraz zarządzanie rozwojem 
kompetencji. 

Inwestowanie w rozwój  
zawodowy pracowników oraz ich  
zaangażowanie służy tworzeniu  
dobrego środowiska pracy. 

Jesteśmy przekonani, że doskonalenie wiedzy i rozwój 
zawodowy pracowników są warunkami sukcesu zarówno 
naszych pracowników, jak i nas samych. Inwestowanie  
w rozwój zawodowy  pracowników oraz ich zaangażowanie 
służy tworzeniu dobrego  środowiska pracy. Dlatego naszym 
pracownikom oferujemy wiele możliwości rozwoju; od awansów 
pionowych, poprzez szansę rozwoju w innym obszarze  
po szeroki wachlarz szkoleń oraz  programów rozwojowych 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb. 

awans  
pionowy szkolenia 

pracę 
w różnych  
obszarach 

programy  
rozwojowe 



Pracownicy HANDEN mają możliwość udziału w szkoleniach: 

wewnętrznych i zewnętrznych 

indywidualnych i grupowych 

edukacji na uczelniach wyższych 

oraz edukacji językowej. 

W firmie realizowane są również projekty coachingowe i mentoringowe. 

Rozwój organizacji i szkolenia pracowników 
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System oceny pracowniczej 

W naszej organizacji stosowany jest system rocznej oceny  
pracowniczej. Ocena roczna jest jedną z ważniejszych form 
komunikacji menedżera i pracownika oraz kluczowym 
narzędziem pozwalającym na ocenę poziomu wykonania 
powierzonych zadań,  przekazanie informacji zwrotnej  
o efektach oraz określenie kierunków rozwoju. 
 
Proces Oceny Rocznej dla pracowników składa się z: 

Proces Oceny Rocznej za 2019 rok ma charakter uproszczony, przełożony dokonuje oceny pracownika. 

Wstępnej oceny  
przełożonego 

Walidacji ocen Zapoznanie się 
Pracownika z oceną 

Przekazanie ostatecznej  
oceny przez przełożonego 
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Szczególna troska o relacje w miejscu  
pracy 

Jako firma pragniemy stworzyć środowisko  
pracy, które cechują dobre i powszechnie  
uznane zasady postępowania, wzajemny  
szacunek i uczciwość oraz konstruktywną  
współpracę. 

 
Szanujemy prawa osobiste kolegów, HANDEN i jej pracownicy  
są  zobowiązani do zaniechania jakiejkolwiek dyskryminacji  
z uwagi na pochodzenie, płeć, wiek, orientację seksualną, 
niepełnosprawność, religię lub światopogląd. 

 
Nie tolerujemy mobbingu, czyli werbalnej obrazy  
lub szykanującego zachowania podsycającego agresję  
czy wrogość w miejscu  pracy i zmierzającego do obrazy  
lub skrzywdzenia innych pracowników. 
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Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu  
pracy zajmują wysoką pozycję w hierarchii wartości  
HANDEN i traktowane są jako fundamentalna  
odpowiedzialność społeczna firmy. 
 

Propagujemy szeroką świadomość w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia w miejscu pracy, oczekując jej również od naszych  
pracowników. 

 
Każdy pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
i ochronę zdrowia. Pracownik ma więc obowiązek przestrzegać  
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, przepisów w zakresie 
ochrony zdrowia. 

 
Pracownicy mogą przyczynić się do ciągłego zwiększania  
efektywności procesów w firmie, proponując ulepszenia w ramach  
zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem 
i ochroną zdrowia. 
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Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 

W 2019 przeprowadzono w HANDEN szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.  
Zamieszczono materiały dotyczące postępowania w przypadku  wypadków 
w biurze oraz obserwowania zachowania zagrażającego bezpieczeństwu  
i zdrowiu. 

Wszystkie lokalizacje HANDEN zostały wyposażone  
w profesjonalne apteczki oraz zestawy ratownicze,  
które są na bieżąco sprawdzane. 
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Brak tolerancji dla korupcji 

HANDEN  przywiązuje ogromną wagę do dobrych relacji  
z klientami i dostawcami, gdyż transakcje zawierane są  
przez ludzi i tylko dobre kontakty międzyludzkie budują 
zaufanie i zapewniają długotrwałe kontakty handlowe. 
Niezależnie od tego, czy partnerami handlowymi są osoby  
prywatne, czy podmioty pełniące funkcje publiczne, HANDEN 
zabrania wszystkim występującym w imieniu Spółki 
jakiegokolwiek  uczestnictwa w korupcji czy jej tolerowania 
w kontaktach handlowych. Występujący w imieniu HANDEN 
pracownik, dostawca,  partner czy inna strona trzecia nie ma 
prawa żądać, obiecywać  ani przyjmować w relacjach 
handlowych żadnej korzyści dla siebie lub osoby trzeciej 
(np. przyjaciół lub krewnych), która mogłaby wywrzeć wpływ 
na jego swobodę podejmowania decyzji. 

W 2019 roku pracownicy zostali przeszkoleni  
z zakresu unikania zachowań korupcyjnych  
oraz postępowania w przypadku  
zaobserwowania lub doświadczenia takich  
zachowań. 
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Projekty społeczne  i sponsoring 

HANDEN angażuje się w cele społeczne i służące dobru 
powszechnemu.  W roku 2019 Firma HANDEN przeprowadziła akcje: 

 
Wspiera fundację Dr Clown w akcji Pacynki  
dla  Małych Pacjentów. Fundacja Dr Clown leczy 
uśmiechem chore dzieci. HANDEN zaangażował 
się w projekt produkcji pacynek – tzw. Filipów,  
które są  przydatne przy prowadzeniu terapii  
dla ciężko chorych dzieci, osób niepełnosprawnych 
oraz seniorów. 

 
Każdy fundacyjny oddział otrzymał od HANDEN 
50 pacynek z tego 45 zostało rozdane małym 
pacjentom. 5 pozostało w rękach wolontariuszy - 
“doktorów clownów”. Akcja została 
przeprowadzona  w 10 oddziałach Fundacji. 

 

Wspiera Hospicjum dla Dziecka w Łupkowej 
zakupując respirator do oddychania  
dla podopiecznych hospicjum. 
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Projekty społeczne i sponsoring 

Andrespolia 
Aby żyć aktywnie i dbać o zdrowie należy zaszczepiać  
tę myśl w ludziach już od najmłodszych lat. HANDEN 
już podjął decyzję, wspieramy marzenia oraz talenty 
dzieci na drodze do ich sportowej kariery. Dlatego 
pragnąc wspierać młode talenty i rozwijać ducha 
uczciwej rywalizacji wśród najmłodszego pokolenia. 
HANDEN postanowił wesprzeć  Akademię Piłkarską 
Andrespolia. Podopieczni tej akademii piłkarskiej biorą 
udział w ogólnopolskich rozgrywkach i turniejach! 

Aby żyć aktywnie i dbać o zdrowie  
należy  zaszczepiać tę myśl w ludziach  
już od  najmłodszych lat. 
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Projekty społeczne i sponsoring 

W roku 2019 pracownicy HANDEN przeprowadzili akcje: 
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Akcja Zostań Super Zakrętakiem - zbierania zakrętek, które zostają 
poddane procesowi recyklingu, a fundusze z tego uzyskane 
przekazujemy na cele wewnętrzne Hospicjum. 
 
 
Zakup prezentów dla podopiecznych hospicjum. 
 
 
Projekt Działaj Aktywnie. Konkurs realizowany  wewnętrznie 
dla pracowników HANDEN. Umożliwiający cykliczne zgłaszanie 
pomysłów i inicjatyw dotyczących projektów społecznych.  



Szczególna troska o ochronę środowiska  
naturalnego 

Firma HANDEN pragnie stworzyć środowisko pracy, ograniczające 
wpływ naszych procesów na środowisko, co przyczyni się do  jego 
poprawy. 

Szanujemy środowisko - HANDEN i jej  pracownicy 
są zobowiązani do wykonywania  regularnie 
zaplanowanych prac konserwacyjnych  
i minimalizowania negatywnego wpływu  
na środowisko  związanego z eksploatacją 
pojazdów, maszyn i urządzeń. 
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W roku 2019 wprowadzone zostało: 

Nasza flota samochodowa spełnia najnowsze nomy emisji CO2  
(normy Euro 6). 

 
Pracownicy zobowiązani są do dbania o estetykę budynków 
i szaty roślinnej w użytkowanych obiektach oraz do oszczędzania  
zasobów - wody, energii elektrycznej w biurach HANDEN. 

 
Wprowadzenie naklejek przypominające o wyłączaniu  
oświetlenia w biurze. 

 
Nie drukujemy maili bez potrzeby. Ograniczanie drukarek 
w lokalizacjach HANDEN. 

 
Pracownicy zobowiązani są do konsekwentnego sortowania 
odpadów na terenie całego biura. 

 
 
Stawiamy na innowacje, przyczyniające się  
do  zwiększenia ochrony środowiska. 
Wprowadzamy  produkty, które wspierają 
ochronę środowiska i minimalizują zużycie 
energii. 
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Kontakt 

HANDEN Sp. z o.o. 
Domaniewska 37 
02-672 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego, pod nr 0000332014 
Kapitał zakładowy 247 151 000 PLN 
NIP 7811839409 

tel: +48 801 403 500 
 

fax: +48 22 305 88 04 
 

e-mail: ebok@handen.pl 
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