Efekty stosowania przyjętych
w Grupie PGE wartości i zasad to:

skuteczna realizacja celów strategicznych

Najważniejsze informacje
o Kodeksie etyki
Kodeks etyki to zbiór wartości i zasad postępowania,
dzięki którym jesteśmy liderami zielonej zmiany.

bezpieczny i zrównoważony rozwój
dobre relacje i zaufanie interesariuszy
efektywna współpraca
bezpieczne środowisko pracy
przyjazna atmosfera pracy

Ich przestrzeganie jest niezwykle ważne, dlatego w sytuacjach, w których
zauważymy działanie mogące zaszkodzić organizacji lub innym pracownikom,
zawsze reagujmy. Można to zrobić* pod numerem: +48 22 340 12 02
i pod adresem e-mail: uczciwybiznespge@gkpge.pl.
*przyjmowane są także zgłoszenia anonimowe.

Zespół Compliance.

Zespół Compliance wspiera Was w ich rozwijaniu i stosowaniu w praktyce.
Dostarczamy niezbędne narzędzia i służymy pomocą.
Skontaktuj się z nami poprzez zakładkę „Compliance” na IPK
lub e-mail: OpiniaCompliance.pgesa@gkpge.pl

Wartości to wsparcie realizacji
naszej strategii i wizji rozwoju

Zasady postępowania – drogowskaz
do realizacji naszych celów

PARTNERSTWO - utożsamiamy się z Grupa PGE, efektywnie i twórczo współpracujemy
w każdym obszarze działania: na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów
biznesowych; budujemy relacje oparte na szacunku.
Stosujmy tę wartość w praktyce:

•
•
•
•

identyfikujmy się z celami organizacji i naszą codzienną pracą wspierajmy ich realizację
szanujmy swoich współpracowników, zakładając ich dobre intencje
wspierajmy innych i pomagajmy im w działaniu
angażujmy siebie i zespół do realizacji zadań, zapewniając efektywność biznesową

ROZWÓJ – ciągle doskonalimy organizację, procesy i technologię; szukamy innowacji
i odważnie wprowadzamy zmiany.

Nasza firma:

Uczciwe relacje zewnętrzne:

Jesteśmy tu dla naszych klientów

Dbamy o relacje z partnerami biznesowymi

Dbamy o środowisko naturalne

Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi

Dbamy o zrównoważony, bezpieczny
rozwój Grupy PGE

Budujemy zaufanie, rzetelnie informując
o naszej działalności

Stosujmy tę wartość w praktyce:

•
•
•
•

aktywnie poszukujmy nowych rozwiązań i miejmy odwagę zgłaszać propozycje zmian
doceniajmy wszystkie pomysły współpracowników, przełożonych i podwładnych
dzielmy się swoją wiedzą i doświadczeniem
stale się rozwijajmy, by być jeszcze lepszym wsparciem dla firmy i ludzi,
z którymi pracujemy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju i rozwój polskiej
gospodarki, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy,
działamy uczciwie.
Stosujmy tę wartość w praktyce:

•
•
•
•

odpowiedzialnie podchodźmy do realizacji naszych zadań
dbajmy o wspólne bezpieczeństwo, zgłaszajmy sytuacje niebezpieczne i naruszenia
dbajmy o reputację organizacji, jesteśmy jej ambasadorami
utrzymujmy przejrzyste relacje oparte o uczciwość i wzajemne zaufanie

Ludzie w naszej firmie:

Uczciwość w naszej firmie:

Dbamy o przyjazne warunki pracy

Konkurujemy uczciwie

Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni,
wykazujemy inicjatywę

Nie tolerujemy korupcji
ani nieuczciwych zachowań

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
są naszym priorytetem

Odpowiedzialnie obchodzimy się
z informacjami firmowym

