PARTNERSTWO
ROZWÓJ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
WSPÓLNY MIANOWNIK
DZIAŁANIA SPÓŁEK GK PGE
I PARTNERÓW BIZNESOWYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE
Priorytetem jest dla nas przejrzystość relacji
biznesowych, budowanie współpracy opartej
na partnerstwie, szacunku i zaufaniu.
Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych
Spółek GK PGE określa nasze zasady i minimalne
wymagania wobec Partnerów Biznesowych
Spółek GK PGE.

ZAANGAŻOWANIE I ZGODNOŚĆ POSTĘPOWANIA
Z KODEKSEM DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE

W trosce o zachowanie najwyższych standardów prowadzenia działalności chcemy współpracować
z Partnerami Biznesowymi, którzy przestrzegają prawa, podzielają nasze zasady i stosują je w codziennej
praktyce biznesowej, także w stosunku do swoich wykonawców, podwykonawców i dostawców
w zakresie obejmującym usługi oraz dostawy, świadczone na rzecz Spółek GK PGE.

PRAWA CZŁOWIEKA I STANDARDY PRACY
Spółki GK PGE oczekują od Partnerów Biznesowych przestrzegania praw człowieka, zarówno w kontekście warunków pracy
swoich pracowników, jak i w działalności biznesowej. Wszyscy
pracownicy Partnera Biznesowego i inne osoby świadczące
pracę na jego rzecz są traktowani uczciwie, z szacunkiem
i zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy, płacy, BHP i wolności
zrzeszania się.

POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Spółki GK PGE oczekują od Partnerów Biznesowych prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, zapobiegania
ryzykom środowiskowym oraz ograniczania negatywnego
wpływu ich działalności na stan środowiska naturalnego.
Partnerzy Biznesowi powinni używać w sposób efektywny
takich zasobów jak woda czy energia.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I NADUŻYCIOM
Partnerzy Biznesowi Spółek GK PGE nie mogą w żaden sposób
być zaangażowani w korupcję, nadużycia, łapownictwo,
wymuszenia, malwersacje, defraudacje lub inne tego typu
zachowania. Partnerzy Biznesowi nie mogą bezpośrednio lub
pośrednio oferować ani przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści lub ich obietnicy w zamian za określone działanie
lub jego zaniechanie.

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA KODEKSU
POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH SPÓŁEK GK PGE
Spółki GK PGE przykładają wagę do dobrej współpracy z Partnerami Biznesowymi. Dlatego w przypadku naruszeń niniejszego
Kodeksu Postępowania, dopuszcza się możliwość wdrożenia odpowiednich działań naprawczych w rozsądnym terminie,
o ile Partner Biznesowy wykazuje wolę usunięcia naruszenia.
W przypadku poważnych naruszeń Spółki GK PGE zastrzegają sobie prawo wprowadzenia odpowiednich sankcji wobec
danego Partnera Biznesowego, włącznie z możliwością zakończenia współpracy z Partnerem Biznesowym, który dopuścił się
nieakceptowalnych praktyk.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.gkpge.pl/compliance

