Informacja Prasowa

PSE laureatem Złotego Listka CSR POLITYKI 2020!
Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz trzeci sięgnęły po najwyższe laury w obszarze
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. 9 czerwca br. kapituła konkursu Listki
CSR, złożona z przedstawicieli redakcji tygodnika „Polityka”, firmy doradczej Deloitte
oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyznała PSE Złoty Listek CSR.
To już dziewiąta edycja zestawienia tygodnika „Polityka”. W tym roku w konkursie udział wzięło 96
przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych Listkami CSR „Polityki” znalazło się 68 firm. 14 przedsiębiorstw
otrzymało Złoty Listek, 16 Srebrny Listek, a 38 Biały Listek.
Kapituła doceniła realizację strategii biznesowej PSE, strategii zrównoważonego rozwoju, a także
wieloletniego planu rozwoju systemu przesyłowego, które przyczyniają się do osiągnięcia Celów
Zrównoważonego Rozwoju ONZ (z ang. Sustainable Development Goals - SDG). Dokumenty te są
odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, technologiczne oraz regulacyjne, przed którymi stoi system
elektroenergetyczny.
– To dla nas zaszczyt i wielka radość, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz trzeci znalazły się w
gronie laureatów Złotego Listka CSR „Polityki”. To dowód na to, że odpowiedzialnie zarządzamy oraz
mamy realny, pozytywny wpływ na otoczenie. Doskonalimy naszą strategię biznesową, wewnętrzne
procesy oraz korzystamy z najlepszych standardów i sami je tworzymy - aby być liderem społecznej
odpowiedzialności w kolejnych latach – podkreślała Ada Konczalska, dyrektor Departamentu
Komunikacji PSE.
W 2019 roku PSE opublikowały swój drugi raport wpływu, w którym zmierzono wpływ spółki na
krajową gospodarkę oraz śladu węglowy. To pierwsze takie opracowanie wśród polskich spółek
energetycznych. Raport jest dostępny pod adresem http://raport.pse.pl.
– PSE utrzymują także pozycję lidera w polskiej branży energetycznej w dziedzinie raportowania wpływu.
Raport spółki pod hasłem „Napełniamy Polskę mocą” jest najbardziej zaawansowaną formą
sprawozdawczości. Ukazuje dużą aktywność PSE we wszystkich obszarach odpowiedzialnego biznesu,
która nie jest krótkotrwałą inicjatywą czy działaniem ale długofalowym przedsięwzięciem – dodała
Małgorzata Jachimowska-Noworyta, Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju PSE.
Dojrzałe rozwiązania zarządcze
Firmy, które znalazły się w zestawieniu, zostały ocenione w siedmiu obszarach: ład korporacyjny, prawa
człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość
biznesowa i zaangażowanie społeczne. Szczegółowe pytania dotyczyły m.in. przygotowania raportów
zintegrowanych, które są podstawą informowania o działaniach firmy. Weryfikacja odbyła się w
oparciu o międzynarodową normę społecznej odpowiedzialności ISO 26000.
Według autorów rankingu tegoroczna analiza działalności firm odpowiedzialnych społecznie
pokazała, że rośnie dojrzałość rozwiązań zarządczych, które stanowiły podstawę zestawienia. Kapituła
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Konkursu zapowiedziała, że od przeszłego roku w ankietach osobno będą oceniane działania na rzecz
ochrony klimatu, analiza wpływu działań organizacji na otoczenie czy też zarządzanie ryzykiem
pozafinansowym.
Złotym Listkiem CSR Polityki, oprócz PSE, wyróżniono spółki: Adamed Pharma SA, Bank Millennium
SA, Budimex SA, Grupa Raben, ING Bank Śląski SA, Orange Polska SA, Polpharma SA, PKN ORLEN SA,
Provident Polska SA, Santander Bank Polska SA, Schenker Sp. z o.o., TAURON Polska Energia SA oraz
T-Mobile Polska SA.
Ranking Listków CSR: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualności/ix-zestawienie-listkow-csrpolityki/.

***
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (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 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
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