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PSE w gronie liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2018!
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zdobyły 3. miejsce w kategorii PALIWA, ENERGETYKA,
WYDOBYCIE oraz 7. w klasyfikacji generalnej w XII Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF)
zorganizowanym w tym roku przez Koźmiński Business Hub.
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes są kluczowymi elementami wizji i misji Polskich Sieci
Elektroenergetycznych oraz wytyczają kierunki i cele we wdrożonej, realizowanej i doskonalonej
strategii biznesowej.
PSE prowadzą strategiczny CSR, który przejawia w bezpośrednim uwzględnieniu koncepcji
zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej, wypracowanym modelu tworzenia wartości spółki,
przyjętych strukturach do wdrażania i zarządzania procesami w organizacji, a także sukcesywnie
doskonalonym systemie raportowania z uwzględnieniem mierzenia wpływu.
Bardzo cieszymy się z tak wysokiej lokaty w tym prestiżowym rankingu, zwłaszcza że pierwszy raz
wzięliśmy w nim udział – podkreśla Ada Konczalska, Dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.
Zdobyte wyróżnienie jest wyrazem uznania dla naszego modelowego podejścia do CSR i potwierdza
pozycję Operatora Systemu Przesyłowego w elitarnym gronie liderów zrównoważonego rozwoju
w Polsce – dodaje Małgorzata Jachimowska-Noworyta, Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego
Rozwoju.
Rozstrzygnięcie Rankingu Odpowiedzialnych Firm miało miejsce 15 czerwca br. Ocenianych było
70
największych organizacji podejmujących i realizujących odpowiedzialne działania
wg najwyższych standardów.
Wśród kategorii podlegających ocenie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm znalazły się:
odpowiedzialne prowadzenie biznesu, polityka zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym
wpływem oraz wybrane wskaźniki odpowiedzialności. Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu
Odpowiedzialnych Firm była ankieta, którą firmy wypełniły zgodnie z zasadami należytej staranności
i etyki zawodowej. Rankingowi towarzyszą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze
ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym
informacje o firmach, które zajmują czołowe miejsca w Rankingu, bądź w inny sposób wyróżnią się
osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

***
Od 2018 roku organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub. Partnerami merytorycznymi są
Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Za weryfikację
odpowiedzialne było Deloitte, zaś partnerem medialnym pozostaje Dziennik Gazeta Prawna.
Autorami zestawienia są prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego
Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, dziennikarz.
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***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP)
w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej
odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie
systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.
Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE są właścicielem 14 195 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
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