
Elektrociepłownia Zdu ńska Wola otwarta na potrzeby innych. 
 

Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. należy, poprzez spółkę 
macierzystą SFW Energia, do operującego na skalę światową 
koncernu Evonik Industries AG. W koncernie obowiązuje i jest znany 
wszystkim pracownikom „Kodeks zachowania dla pracowników 
koncernu Evonik”. Podstawową zasadą działalności firmy jest 
zgodność obyczajów handlowych spółki z wszelkimi wytycznymi 
i wyobrażeniami o wartościach reprezentowanych przez spółkę oraz 
moralnością i etyką. Zakres obowiązywania kodeksu zachowania 
obejmuje również datki występujące w postaci finansowej i rzeczowej 

w celu wsparcia celów kulturowych, socjalnych, religijnych, gospodarczych, politycznych jak 
i użyteczności publicznej. Datki w imieniu Evonik wymagają - w zależności od ich wysokości 
- zgody odpowiednich gremiów decyzyjnych.  
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i instytucji działających w Zduńskiej Woli, 
a równocześnie dysponując określonym budżetem na darowizny, Zarząd Elektrociepłowni 
udzielił w roku 2010 dwukrotnego wsparcia rzeczowego w postaci miału węglowego dla 
schroniska dla bezdomnych w Henrykowie. Była to szybka reakcja na artykuł, jaki ukazał się 
w gazecie .„Dziennik Łódzki” opisujący tragiczną sytuację placówki. Przekazano również 
wsparcie pieniężne na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz 
dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych przy ul. Zielonej. W ten sposób 
wyrażamy nadzieję, iż nasze działania umożliwią dzieciom niepełnosprawnym akceptację 
przez środowisko i pomoże im to w dążeniu do życia w naszym społeczeństwie. Pomoc 
finansową w zorganizowaniu wyjazdu wakacyjnego dla niesłyszących dostało 
Duszpasterstwo Niesłyszących, Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, Księża 
Orioniści. Datek pieniężny na utrzymanie strzelnicy, dostał Szkolny Klub Strzelectwa 
Sportowego „Sokół”, zrzeszający młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich 
oraz członków dorosłych z terenu miasta i gminy Zduńska Wola. Jak co roku Rzymsko-
Katolicka Parafia Wniebowzięcia N.M.P. dostała wsparcie dla 20-tej Pieszej Pielgrzymki 
Zduńskowolskiej na Jasną Górę, w której uczestniczy około 400 mieszkańców naszego 
miasta.  

Ukłonem w stronę miasta było 
przekazanie określonej kwoty 
pieniężnej dla Biblioteki Pedagogicznej  
umożliwiającej zakup ok. 80 książek, 
które mogą w większym stopniu 
zaspokoić potrzeby edukacyjne  
i czytelnicze dokształcających  
i doskonalących się mieszkańców 
Zduńskiej Woli. 
Elektrociepłownia Zduńska Wola 
w miarę swoich możliwości 
dofinansowuje również działalność 
sportową i rekreacyjną naszej 
młodzieży prowadzoną przez Miejskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej. Wsparcie dostała Fundacja 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami”, która poprzez włączenie w proces rehabilitacji 
psów terapeutów (tzw. dogoterapia), rozsławia fundację i nasze miasto w środowisku 
lokalnym i ogólnopolskim. 
Elektrociepłownia Zduńska Wola poparła też inicjatywę, z jaką wyszła Szkoła Podstawowa 
nr 11. Jej uczniowie przy wsparciu nauczycieli, zorganizowali koncert charytatywny z którego 
dochód był całkowicie przeznaczony na leczenie bardzo chorej uczennicy. 
Wszystkie tego typu inicjatywy i przedsięwzięcia, jakie są podejmowane na dzień dzisiejszy 
przez Zarząd Elektrociepłowni Zduńska Wola, zmierzają do integracji z lokalnym 
środowiskiem. 
Więcej o naszej firmie na stronie internetowej www.ec-zdwola.pl 
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