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Szanowni Pa stwo,

Nasze Þ rmowe warto ci: odpowiedzialno , 
zaanga owanie, profesjonalizm, praca 
zespo owa i szacunek wyznaczaj  sposób 
dzia ania i podejmowania decyzji w Spó ce. 

Ka dego dnia, zawsze wtedy, kiedy realizjemy 
ambitne plany i wyzwania, ale tak e kiedy 
zastanawiamy si , co jest wa ne dla Þ rmy i dla 
ka dego z nas, powinni my odwo ywa  si  do 
zespo u warto ci podstawowych podzielanych 
przez nas wszystkich. 

Warto ci oraz okre lone przez nie standardy 
zachowa  stanowi  baz , na której mo emy 
budowa  kultur  organizacyjn  i siln  mark  
naszej Þ rmy.  

Z powa aniem

Jan Chadam
Prezes Zarz du
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Odpowiedzialno
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W naszych dzia aniach kierujemy si
odpowiedzialno ci  wobec interesariuszy 
i otoczenia, w którym funkcjonujemy. 

Wywi zujemy si  z naszych zobowi za  
zapewniaj c naszym klientom bezpiecze stwo 
energetyczne poprzez stabilny przesy  gazu, 
przy zachowaniu najwy szych standardów 
wiadczonych us ug.

Dla naszych pracowników tworzymy warunki 
umo liwiaj ce stabilno  zatrudnienia, rozwój 
zawodowy, dost p do wa nych dla nich informacji, 
godne warunki i bezpiecze stwo pracy. 

Czujemy si  odpowiedzialni za prowadzenie naszej 
dzia alno ci w sposób niezagra aj cy rodowisku 
naturalnemu i lokalnym spo eczno ciom 
w s siedztwie, których dzia amy. 

W dzia aniach na rzecz naszych interesariuszy  
zawsze wykazujemy si  determinacj  i odwag  
w podejmowaniu najtrudniejszych wyzwa .
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Jeste my w pe ni zaanga owani w nasz  
dzia alno  – cenimy udzia  ka dego pracownika 
w naszych obecnych i przysz ych sukcesach.

Dzia amy w sposób aktywny i kreatywny 
dla podniesienia efektywno ci Spó ki.

Wspólnie tworzymy w Spó ce otoczenie 
s u ce budowaniu zaanga owania ka dego 
pracownika, cz c nasze indywidualne mocne 
strony i umiej tno  pracy zespo owej.

Zaanga owanie
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Stawiamy na profesjonalizm pracowników 
– chcemy realizowa  cele przede wszystkim 
dzi ki sta emu rozwijaniu wiedzy i umiej tno ci 
pracowników.

Ka dy z nas stale doskonali swoje dzia ania, 
podnosi swoje umiej tno ci i aktywnie poszukuje 
wiedzy. 

Rzetelnie i terminowo wykonujemy zobowi zania 
wzgl dem naszych interesariuszy.

Profesjonalizm
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Wierzymy, e wspó dzia anie, pozwoli nam 
wiadczy  us ugi najwy szej jako ci, dlatego 

w naszej Spó ce promujemy prac  zespo ow . 
Wymaga ona od nas otwarto ci na innych 
i ich pomys y. 

W relacjach z interesariuszami budujemy 
klimat zaufania. Dzi ki temu mo emy wszyscy 
uczestniczy  i korzysta  z wymiany wiedzy 
i do wiadcze .

Praca zespo owa
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Naszych interesariuszy traktujemy z najwy szym 
poszanowaniem. 

Staramy si  rozumie  naszych interesariuszy, 
prowadzimy przejrzysty i konstruktywny dialog, 
dzi ki czemu jeste my zawsze gotowi podj  
dzia ania na ich rzecz. 

Zawsze wymagamy od siebie uczciwo ci.

Szacunek
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Misja GAZ-SYSTEM S.A.
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GAZ-SYSTEM, system, który czy

Zapewniamy bezpieczny transport gazu
ziemnego w Polsce i aktywnie tworzymy
zintegrowany system przesy owy w Europie.

W codziennej dzia alno ci dbamy
o rodowisko naturalne i kierujemy si
zasadami zrównowa onego rozwoju.



Operator Gazoci gów Przesy owych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4 | 02-337 Warszawa

tel. 22 220 18 00 | faks 22 220 16 06

www.gaz-system.pl


