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„Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych PSE S.A.” (dalej: Kodeks) jest zbiorem
podstawowych zasad, którymi w swojej działalności gospodarczej kieruje się PSE S.A.,
i których przestrzegania oczekuje od partnerów biznesowych (dalej: Partnerzy).
Prawa człowieka
Działania podejmowane przez PSE S.A. (dalej: PSE), poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego, służą dobru wspólnemu rozumianemu jako
dobro każdej jednostki. Dlatego w centrum naszych działań stawiamy
człowieka, zabezpieczenie jego potrzeb i ochronę jego praw. Oczekujemy, że
również nasi Partnerzy będą prowadzić działalność gospodarczą z poszanowaniem praw
człowieka, a w szczególności będą:





przeciwdziałać wyzyskowi i nie tolerować żadnej formy wyzysku, w tym m.in.
w zakresie pochodzenia dostaw
szanować swoich pracowników i respektować przysługujące im prawa,
w szczególności w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, warunków pracy,
bezpieczeństwa i higieny pracy, wolności zrzeszania się, prywatności i ochrony danych
osobowych.
przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na
rasę, narodowość, wyznanie, płeć, wiek i orientację seksualną,

Ochrona środowiska
Jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed społeczeństwem jest
ochrona klimatu i środowiska naturalnego. Uważamy, że działania każdego
człowieka mają wpływ na to, jaką ziemię pozostawimy przyszłym pokoleniom.
Szczególna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na podmiotach
prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego też PSE promuje i wspiera działania
związane z ochroną klimatu oraz naturalnego krajobrazu, a prowadząc działalność
gospodarczą przestrzega przepisów dotyczących ochrony środowiska. Tego samego
oczekujemy od naszych Partnerów. W związku z tym nasi Partnerzy powinni:





posiadać zezwolenia, pozwolenia i licencje wymagane przepisami regulującymi sprawy
z zakresu ochrony środowiska;
spełniać inne określone ww. przepisami wymagania;,
działać zapewniając ochronę środowiska naturalnego;
wspierać działania proklimatyczne.

Prowadzenie działalności gospodarczej
Uważamy, że działalność gospodarczą należy prowadzić uczciwie,
z poszanowaniem obowiązujących przepisów. Chcemy współpracować
z Partnerami rozumiejącymi i podzielającymi to przekonanie. Oczekujemy, że
nasi Partnerzy będą:



działali uczciwie, szanowali swoich kontrahentów, wykonawców i podwykonawców,
a w szczególności rzetelnie i terminowo wypłacali należne im wynagrodzenie;
szanowali zasady uczciwej konkurencji;
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respektowali przepisy zakazujące prania pieniędzy oraz finansowania celów
nielegalnych i niezgodnych z prawem;
przeciwdziałali korupcji oraz nie podejmowali żadnych działań związanych
z wręczaniem oraz przyjmowaniem jakichkolwiek nienależnych korzyści, w tym
finansowych, majątkowych i osobistych;
przestrzegali nałożonych sankcji i stosowali się do embarg nakładanych przez UE;
rzetelnie prowadzili dokumentację finansową, z całkowitym poszanowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i standardów.

Wartości
Niezawodność, wiarygodność i odpowiedzialność to kluczowe wartości, na
których opieramy swoją działalność i przestrzegania tych wartości oczekujemy
od Partnerów.
Niezawodność – czyli możemy na siebie liczyć. PSE chce być niezawodnym
Partnerem i zapewniać ciągłość dostaw energii, informować z wyprzedzeniem o zmianach
regulacyjnych i standardów. Od Partnerów oczekujemy też niezawodności czyli dostarczania
ustalonych produktów/usług na czas i w przyzwoitej jakości.
Wiarygodność – czyli chcemy trwałych relacji z naszymi Partnerami. Aby tą trwałość osiągnąć
oczekujemy i dajemy kompetencje ludzi, troskę o przestrzeganie zarówno przepisów prawa
jak i etyki i dobrych obyczajów.
Odpowiedzialność – czyli bierzmy sprawy we własne ręce. Bierzmy odpowiedzialność
za to kim jesteśmy, jak się zachowujemy, jak się czujemy w pracy, jakie mamy umiejętności,
jakie mamy relacje z innymi ludźmi. Za to czy dokonaliśmy wszystkich czynności,
by zadanie/usługę wykonać na czas i terminowo.
Kultura bezpieczeństwa i informowanie
Oczekujemy, że nasi Partnerzy będą nam zgłaszać wszelkie stwierdzone
podczas współpracy przypadki postępowania niezgodnego z niniejszym
Kodeksem, przepisami prawa oraz obowiązującymi normami. Celem tych
działań ma być naprawa i zapewnienie zgodności, a korzyści z szybkiej poprawy
niezgodności ponoszą obie strony, zarówno materialne jak i wizerunkowe.
Gwarantujemy poufność osobie zgłaszającej w dobrej wierze nieprawidłowości.
Zgłoszeń można dokonywać:




na adres e-mail: zgodnosc@pse.pl,
bezpośrednio do Pełnomocnika ds. Compliance, tel.: +48 22 242 17 64,
na adres e-mail: hseq@pse.pl, jeśli naruszenia dotyczą bezpieczeństwa pracy.
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