
OPERATORA  
GAZOCIĄGÓW  
PRZESYŁOWYCH  

GAZ-SYSTEM S.A.



 



1

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
Nasze zobowiązania i wartości ………………………………… 2
Cele Kodeksu ……………………………………………………… 3
Zakres Kodeksu …………………………………………………… 3
Stosowanie Kodeksu ……………………………………………… 4
Zgodność z wymaganiami Kodeksu ………………………… 4
Współpraca z dostawcami  …………………………………… 5

OCZEKIWANE STANDARDY POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW
Bezpieczeństwo pracy, ochrona zdrowia,  
ochrona przeciwpożarowa …………………………………… 6
Prawa człowieka i prawo pracy ……………………………… 8
Społeczności lokalne ……………………………………………10
Ochrona środowiska ………………………………………………12
Etyka w działalności biznesowej ………………………………14

OPERATORA  
GAZOCIĄGÓW  
PRZESYŁOWYCH  

GAZ-SYSTEM S.A.



2

WPROWADZENIE ▼

NASZE ZOBOWIĄZANIA 
I WARTOŚCI ▼
Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. („GAZ-SYSTEM S.A.”) 
jako spółka strategiczna rozwija sys-
tem przesyłu gazu ziemnego, łącząc 
oczekiwania klientów z rozwojem fir-
my oraz rynku gazu w Polsce. Misją 
GAZ-SYSTEM S.A. jest zapewnienie 
bezpiecznego przesyłu gazu ziemne-
go w Polsce i aktywne tworzenie zin-
tegrowanego systemu przesyłowego 
w Europie oraz dbanie w codziennej 
działalności o środowisko naturalne 
i kierowanie się zasadami zrównowa-
żonego rozwoju.

GAZ-SYSTEM S.A. jest sygnatariuszem 
i członkiem Inicjatywy ONZ Global 
Compact. Deklarując poszanowanie 
dziesięciu zasad z zakresu przestrzega-
nia praw człowieka, stosunków pracy, 
ochrony środowiska oraz przeciwdzia-
łania korupcji, spółka dokłada starań, 
aby prowadzić działalność zgodnie 
z zasadami biznesu społecznie od-
powiedzialnego, co znajduje pełne 
odzwierciadlenie w Strategii GAZ-
-SYSTEM S.A. jako V Kierunek strategicz-
ny – „Zarządzanie spółką z perspekty-
wy zrównoważonego rozwoju”. 

Realizacja koncepcji odpowiedzial-
nego biznesu w GAZ-SYSTEM S.A. przy-
czynia się do budowy wiarygodności, 
transparentności działania spółki oraz 
budowania trwałych i przejrzystych rela-
cji z zainteresowanymi stronami. W swo-
jej praktyce biznesowej GAZ-SYSTEM S.A. 
działa w zgodzie z kluczowymi warto-
ściami zawartymi w Kodeksie Etycznym 
spółki, wyznaczającymi oczekiwane 
postawy i zachowania tj.: odpowiedzial-
nością, zaangażowaniem, profesjona-
lizmem, pracą zespołową i szacunkiem.

GAZ-SYSTEM S.A. ma świadomość, że 
w sposób istotny wpływa na rynek za-
mówień i ma wpływ na kształtowanie 
najwyższych standardów biznesowych 
w swoim otoczeniu. Kierując się dbało-
ścią o jakość relacji biznesowych, pro-
mocję dobrych praktyk rynkowych oraz 
wywieranie pozytywnego wpływu na 
społeczeństwo i środowisko naturalne, 
spółka podjęła decyzję o opracowaniu 
niniejszego Kodeksu Postępowania dla 
Dostawców.

Kodeks składa się z dwóch głównych 
części: (1) Wprowadzenie oraz (2) 
Oczekiwane standardy postępowania 
Dostawców.
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CELE KODEKSU  ▼
Kodeks Postępowania dla Dostawców 
Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. („Kodeks”) opisuje mi-
nimalne wymagania GAZ-SYSTEM S.A. 
wobec Dostawców w zakresie postę-
powania zgodnego z wartościami oraz 
zasadami odpowiedzialności społecz-
nej i zrównoważonego rozwoju. 

Niniejszy Kodeks ma na celu: 
 ►  ujednolicenie standardów 

postępowania Dostawców,
 ►  wskazanie dobrych praktyk 

postępowania Dostawców,
 ►  podnoszenie jakości dostarczonych 

produktów i świadczonych usług,
 ►  zmniejszenie prawdopodobieństwa 

wystąpienia ryzyka etycznego, 
społecznego i środowiskowego, 
związanych z działalnością 
biznesową Dostawców,

 ►  wdrożenie zasad społecznej 
odpowiedzialności  
GAZ-SYSTEM S.A. w całym 
łańcuchu dostaw.

ZAKRES KODEKSU
Poniższy Kodeks został przygotowany 
w oparciu o przepisy prawa polskiego 
i międzynarodowego, standardy mię-
dzynarodowe (w tym między innymi 
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wytyczne Global Compact oraz ISO 26 
0001), wymagania Zintegrowanego Sys-
temu Zarządzania GAZ-SYSTEM S.A. oraz 
najlepsze praktyki biznesowe.

Dostawcą GAZ-SYSTEM S.A jest osoba 
fizyczna, osoba prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobo-
wości prawnej, która ubiega się o udzie-
lenie Zamówienia, złożyła ofertę, zawar-
ła umowę lub umowę ramową. 

Wszyscy Dostawcy GAZ-SYSTEM S.A., 
w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, 
zobowiązane są do przestrzegania 
prawa, zasad i regulacji powszechnie 
obowiązujących w kraju, w którym 
działają – niezależnie od zapisów ni-
niejszego Kodeksu. Warunkiem współ-
pracy Dostawcy z GAZ-SYSTEM S.A. jest 
stosowanie się w swojej działalności do 
zapisów Kodeksu – zasada ta dotyczy 
zarówno pracowników Dostawcy, jak 
i jego podwykonawców, czy poddo-
stawców biorących udział w realizacji 
zamówień na rzecz GAZ-SYSTEM S.A.

STOSOWANIE KODEKSU  ▼
GAZ-SYSTEM S.A. oczekuje, że wszyscy 
Dostawcy zapoznają się z niniejszym 
Kodeksem i będą wdrażali jego zapisy. 

W przypadku wyboru Dostawcy, Ko-
deks stanowił będzie integralną część 
umowy pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A.  
a  Dostawcą. Podpisanie umowy jest 

równoznaczne ze zobowiązaniem się 
Dostawcy do realizacji przedmiotu 
umowy w zgodzie z postanowieniami 
Kodeksu. Szczegółowe zapisy doty-
czące wymagań i zasad współpracy 
z Dostawcami są każdorazowo okre-
ślone w zapisach zawartej umowy.

Od swoich Dostawców  
GAZ-SYSTEM S.A. oczekuje:

 ►  wdrożenia zasad i zapisów 
zawartych w Kodeksie 
we własną działalność 
biznesową oraz w działalność 
swoich poddostawców, 

 ►  identyfikacji i zarządzania 
ryzykiem biznesowym, 
etycznym, społecznym 
i środowiskowym wynikającym 
z prowadzonej działalności,

 ►  ciągłego doskonalenia się poprzez 
wdrażanie działań naprawczych,

 ►  bezzwłocznego zgłoszenia  
GAZ-SYSTEM S.A. zdarzeń  
powodujących naruszenie Kodeksu.

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI 
KODEKSU  ▼
GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega sobie pra-
wo do oceny stosowania Kodeksu 
przez Dostawców oraz kontroli zgod-
ności realizacji przedmiotu umowy 
z wymaganiami kontraktu (według 
ISO 9001), jak również w zakresie speł-
nienia wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony środowi-

1  ISO 26 000 to norma dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu. 
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ska, w szczególności przepisów prawa 
i norm OHSAS 18001, ISO 14001. 

Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. mogą au-
dytować Dostawców. GAZ-SYSTEM S.A. 
może posługiwać się osobami trzecimi 
w celu przeprowadzenia audytu. 

W przypadku naruszenia zasad Ko-
deksu, GAZ-SYSTEM S.A. oczekuje od 
Dostawcy zaplanowania i wdrożenia 
działań naprawczych. W uzasadnio-
nych przypadkach, GAZ-SYSTEM S.A. 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania 
działania Dostawcy do czasu usunię-
cia niezgodności. 

GAZ-SYSTEM S.A. zastrzega sobie prawo 
do rozwiązania umowy, na zasadach 
i w trybie określonym w zawartej umo-
wie, jeśli Dostawca uzna, że stosowanie 
się do zapisów Kodeksu jest niemożliwe.

WSPÓŁPRACA 
Z DOSTAWCAMI ▼
GAZ-SYSTEM S.A wierzy, że budowanie 
długofalowych relacji z Dostawcami 
w oparciu o zasady odpowiedzialności 
społecznej jest kluczowe dla rozwoju 
firmy. GAZ-SYSTEM S.A. wdraża Kodeks 
w oparciu o dialog i partnerskie relacje 
z Dostawcami. Spółka chce aktywnie 
uczestniczyć w podnoszeniu świado-
mości Dostawców w zakresie zasad 
Kodeksu. Docelowo, GAZ-SYSTEM S.A. 
zależy na tym, by Dostawcy sformu-
łowali własną politykę odpowiedzial-
ności społecznej i wdrożyli ją poprzez 
szkolenie swoich pracowników z za-
sad odpowiedzialności społecznej. 
W związku z tym spółka oczekuje od 
Dostawców otwartości i współpracy 
z GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie przestrze-
gania zasad zawartych w niniejszym 
Kodeksie.



6

OCZEKIWANE STANDARDY 
POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW  ▼

GAZ-SYSTEM S.A. OCZEKUJE OD DOSTAWCÓW 
PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, 
W SZCZEGÓLNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZASAD OKREŚLONYCH PONIŻEJ.

 BEZPIECZEŃSTWO PRACY, 
OCHRONA ZDROWIA, OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA  ▼
Spółce GAZ-SYSTEM S.A. zależy na prowa-
dzeniu działalności biznesowej z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpieczeństwa 
pracy, ochrony zdrowia oraz ochrony prze-
ciwpożarowej. Głównym celem jest ochro-
na życia i zdrowia poprzez dążenie do cał-
kowitej eliminacji występowania zdarzeń 
wypadkowych i chorób zawodowych przy 
realizacji zamówień zlecanych przez GAZ-
-SYSTEM S.A. oraz ochrona mienia przed po-
żarem i innymi miejscowymi zagrożeniami. 
Cel ten znajduje potwierdzenie w polityce, 
procedurach bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, instrukcjach oraz wytycznych obejmu-
jących Zintegrowany System Zarządzania 
funkcjonujący w GAZ-SYSTEM S.A. Dlate-
go, od Dostawców oczekuje się zapewnie-
nia bezpiecznego i zdrowego środowiska 
pracy oraz działania w sposób odpowie-
dzialny, według najwyższych standardów 
bezpieczeństwa pracy, tak by unikać ry-
zyka wystąpienia zdarzeń wypadkowych 
związanych z pracą wykonywaną na rzecz  
GAZ-SYSTEM S.A. 
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W związku z powyższym wszyscy Dostawcy GAZ-SYSTEM S.A. powinni:

 ►  zapewniać wszystkim pracownikom bezpieczne 
warunki pracy, spełniające lub przewyższające 
standardy bezpieczeństwa pracy, ochrony  
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej  
GAZ-SYSTEM S.A., zgodne z wymogami prawa 
i obowiązującymi normami z odpowiednim 
wykorzystaniem osiągnięć nauki i techniki,

 ►  organizować pracę w sposób zapewniający 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
pracowników oraz bezpieczeństwo osób trzecich,

 ►  reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz  
dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu  
ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się  
warunki wykonywania pracy,

 ►  zapewniać bezpieczne narzędzia, maszyny i urządzenia niezbędne 
do wykonania pracy oraz materiały i środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 ►  zapewniać, aby wszystkie produkty i usługi dostarczane przez Dostawcę spełniały 
wszelkie wynikające z obowiązującego prawa standardy jakości i bezpieczeństwa.

 ►  posiadać własne polityki, standardy pracy 
i jakości usług odpowiadające wymogom 
bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz 
ochrony przeciwpożarowej GAZ-SYSTEM S.A.,

 ►  zapewniać odpowiednią certyfikację 
posiadanych umiejętności i kwalifikacji swoich 
pracowników pod kątem bezpieczeństwa  
pracy,

 ►  cyklicznie szkolić swoich pracowników, zapoznawać podwykonawców 
i poddostawców z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, w tym 
sposobami przeciwdziałania występowaniu zagrożeń w miejscu realizacji prac,

 ►  kontrolować i należycie dokumentować znajomość przez 
wszystkich pracowników i podwykonawców procedur związanych 
z wystąpieniem sytuacji awaryjnych i zdarzeń wypadkowych 

SPEŁNIAĆ 
WYMAGANIA 

BEZPIECZEŃSTWA 
PRACY, OCHRONY 

ZDROWIA, OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ

BYĆ 
PRZYGOTOWANYM 

NA WYPADKOWE 
I AWARYJNE 

SYTUACJE 
ALARMOWE



8 I. WPROWADZENIE

 podczas realizacji prac na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. 
oraz bezzwłocznie informować GAZ-SYSTEM S.A. 
o sytuacjach wystąpienia: 
•   wypadku przy pracy, zdarzenia 

potencjalnie wypadkowego, bądź 
zdiagnozowania choroby zawodowej, 

•  pożaru, klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia,

 ►  przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego uwzględniającą zagrożenia 
występujące podczas realizacji prac na rzecz GAZ-SYSTEM S.A.,

 ►  współpracować z GAZ-SYSTEM S.A. na rzecz zwiększenia poziomu 
umiejętności i wiedzy pracowników w zakresie bezpieczeństwa 
pracy, ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej, 

 ►  przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonej 
działalności oraz w czasie realizacji zamówień dla GAZ-SYSTEM S.A.

PRAWA CZŁOWIEKA  
I PRAWO PRACY ▼ 
GAZ-SYSTEM S.A. będąc firmą odpowiedzialną spo-
łecznie, w sposób transparentny komunikuje swoje 
wymagania w stosunku do poszanowania praw czło-
wieka i prawa pracy. 

Od Dostawców GAZ-SYSTEM S.A. oczekuje się po-
szanowania obowiązujących przepisów prawa 
krajowego i międzynarodowego, w szczególności:  
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu Pracy, 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dostawcy 
powinni podejmować działania na rzecz zagwaran-
towania poszanowania ww. praw w prowadzonej 
przez nich działalności, jak również działalności ich 
kontrahentów, także podczas realizacji zamówień 
dla innych podmiotów. 

BYĆ 
PRZYGOTOWANYM 

NA WYPADKOWE  
I AWARYJNE 

SYTUACJE 
ALARMOWE
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W związku z powyższym Dostawcy GAZ-SYSTEM S.A. powinni:

 ►  spełniać wymagania w zakresie 
poszanowania Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka w stosunku do wszystkich 
swoich pracowników i podwykonawców,

 ►  eliminować wszelkie przypadki łamania praw 
człowieka przez Dostawcę i jego podwykonawców.

 ►  przestrzegać przepisów o czasie 
pracy i prawidłowości w prowadzeniu 
ewidencji czasu pracy,

 ►  formalnie regulować stosunki pracy 
z pracownikami i podwykonawcami,

 ►  dbać o formę zatrudnienia lub nawiązania 
współpracy z osobą fizyczną zgodnie 
z obowiązującym prawem,

 ►  zapewniać terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę lub 
innych świadczeń należnych pracownikowi i podwykonawcom,

 ►  dopełniać obowiązków związanych z dbaniem o równe traktowanie 
pracowników, niedyskryminowaniem pracowników,

 ►  przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji pracowników ze 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, 
wyznanie, orientację seksualną, a także zatrudnienie na czas określony lub 
nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 ►  nie stosować wobec pracowników kar innych niż przewidziane 
w przepisach o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

 ►  przestrzegać zakazu pracy dzieci, pracy przymusowej oraz innych form  
wyzyskiwania pracowników, 

 ►  spełniać wymagania dotyczące poszanowania wolności pracowników  
do zrzeszania się. 

PRZESTRZEGAĆ 
PRAW CZŁOWIEKA

PRZESTRZEGAĆ 
PRAWA PRACY 
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SPOŁECZNOŚCI LOKALNE ▼
Jedną z głównych wartości GAZ-
-SYSTEM S.A. jest szacunek wobec in-
teresariuszy, przejawiający się w kon-
struktywnym dialogu i działalności na 
rzecz otoczenia. Zgodnie ze Strategią 
GAZ-SYSTEM S.A., spółce zależy na 
zyskaniu pozycji zaufanego partne-
ra na poziomie lokalnym. Budowanie 
dobrych relacji ze społecznościami lo-

kalnymi jest kluczowe dla powodzenia 
projektów inwestycyjnych oraz dobre-
go wizerunku GAZ-SYSTEM S.A. 

GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie ze swoimi 
Dostawcami współpracuje z przed-
stawicielami społeczności lokalnych 
w oparciu o dialog i wzajemny sza-
cunek. 
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Dostawcy GAZ-SYSTEM S.A. we współpracy ze społecznościami lokalnymi powinni:

 ►  brać pod uwagę i rozumieć konsekwencje 
wpływu prowadzonej działalności na 
społeczność lokalną, 

 ►  działać bezpiecznie i odpowiedzialnie, 
mając na uwadze dobro społeczności 
lokalnych oraz ich członków,

 ►  nie działać na szkodę społeczności 
lokalnych oraz ich członków,

 ►  o ile to możliwe, ograniczać uciążliwość prowadzonej działalności 
dla społeczności lokalnych oraz ich poszczególnych członków,

 ►  dbać o minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie, w przypadku 
zaistniałych zmian dbać o przywrócenie jego pierwotnego stanu,

 ►  unikać sytuacji związanych z negatywnym oddziaływaniem na społeczność 
lokalną, które mogą wpłynąć negatywnie na reputację Dostawcy oraz  
GAZ-SYSTEM S.A.,

 ►  zachować wysoki poziom kultury osobistej w relacjach ze społecznościami.

SZANOWAĆ PRAWA 
SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH ORAZ 
ICH CZŁONKÓW

WSPÓŁPRACOWAĆ 
Z INTERESARIUSZAMI 

 ►  nawiązywać bieżącą współpracę w trakcie 
realizacji inwestycji z przedstawicielami lokalnej 
władzy i organizacjami społecznymi,

 ►  prowadzić rzetelną komunikację oraz dialog 
z przedstawicielami lokalnych organów 
władzy i społeczności lokalnych, zgodnie 
z wartościami GAZ-SYSTEM S.A.,

 ►  podnosić kompetencje wewnętrzne w zakresie 
zasad i umiejętności prowadzenia dialogu z interesariuszami. 

GAZ-SYSTEM S.A. zachęca swoich Do-
stawców do współpracy w zakresie 
zwiększania kompetencji dotyczących 

komunikacji społecznej i budowania 
relacji ze społecznościami lokalnymi.
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OCHRONA ŚRODOWISKA ▼
Jednym z głównych celów GAZ-
-SYSTEM S.A. jest prowadzenie działal-
ności biznesowej przy jednoczesnym 
ograniczaniu negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne. W związku 
z tym Dostawcy GAZ-SYSTEM S.A. zobo-
wiązani są do minimalizowania wpływu 

swojej działalności na środowisko natu-
ralne. Od Dostawców oczekuje się, aby 
w związku z realizacją umowy stosowali 
się do przepisów ochrony środowiska, 
wdrażali najlepsze praktyki w tym za-
kresie oraz monitorowali swoje oddzia-
ływanie na środowisko naturalne. 

W zawiązku z powyższym wszyscy Dostawcy produktów, usług 
i robót budowlanych na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. powinni:

 ►  posiadać aktualne pozwolenia, zezwolenia, 
zgłoszenia, deklaracje, umowy i decyzje 
obowiązujące w zakresie ochrony 
środowiska w związku z prowadzoną przez 
Dostawcę działalnością oraz przestrzegać 
wynikających z nich wymagań.

 ►  przy realizacji umowy postępować zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie 
ochrony środowiska, decyzjami administracyjnymi, 
własnymi oraz nałożonymi na GAZ-SYSTEM S.A.  
w związku z  realizacją ww. umowy,

 ►  podejmować działania zmierzające 
do minimalizacji negatywnego wpływu 
na środowisko prac prowadzonych w związku  
z realizacją umowy,

 ►  stosować systemy i procedury pozwalające na ograniczanie negatywnego  
wpływu na środowisko i zabezpieczające przed wystąpieniem  
szkody w środowisku.

POSIADAĆ 
 WSZYSTKIE NIEZBĘDNE 
DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Z OCHRONĄ 
ŚRODOWISKA

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI PRAWA 
W ZAKRESIE OCHRONY 

ŚRODOWISKA 
I MINIMALIZOWAĆ 

NEGATYWNY WPŁYW 
NA ŚRODOWISKO
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 ►  ponieść konsekwencje prawne i finansowe za 
nieprzestrzeganie wymagań obowiązujących 
w zakresie ochrony środowiska w związku 
z realizacją przedmiotu umowy.

 

GAZ-SYSTEM S.A. zachęca Dostawców 
do wdrożenia norm ISO 14001, EMAS 
lub innych ekwiwalentnych świad-

czących o zgodności z wymogami 
GAZ-SYSTEM S.A.

BYĆ PRZYGOTOWANYM 
NA WYPADEK 

WYSTĄPIENIA SYTUACJI 
NIEBEZPIECZNEJ 

DLA ŚRODOWISKA 
I PONOSIĆ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA WŁASNE DZIAŁANIA
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W związku z powyższym wszyscy Dostawcy GAZ-SYSTEM S.A. powinni:

 ►  nie uczestniczyć w jakiejkolwiek formie korupcji czy przekupstwa, 
w szczególności związanej z jakąkolwiek zapłatą lub inną formą 
korzyści, udzielaną jakiemukolwiek przedstawicielowi innego podmiotu, 
w celu wpłynięcia na jego decyzję z naruszeniem prawa,

 ►  nie oferować ani nie przekazywać pracownikom GAZ-SYSTEM S.A. 
prezentów pieniężnych w jakiejkolwiek formie i sumie, korzyści materialnych 
i niematerialnych (za wyjątkiem artykułów, których użycie zwyczajowo 
przyjęte jest w celach wizerunkowych), korzyści bądź obietnicy korzyści, 
której propozycja może być interpretowana jako próba wpłynięcia 
na decyzję GAZ-SYSTEM S.A. dotyczącą wyboru Dostawcy,

 ►  informować odpowiednich przedstawicieli 
GAZ-SYSTEM S.A. o zaobserwowanych 
nieprawidłowościach, naruszeniach 
obowiązujących zasad i polityk, bądź 
przypadkach korupcji oraz przekupstwa,

 ►  stworzyć system umożliwiający pracownikom 
zgłaszanie przypadków łamania zasad 
etycznych oraz umożliwiający szybkie 
reagowanie i eliminowanie naruszeń.

 ►  unikać konfliktów interesu, a w przypadku  
wystąpienia stosować adekwatne środki 
zapobiegawcze i prowadzić swoją 
działalność zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji oraz wszelkimi obowiązującymi 
przepisami antymonopolowymi,

 ►  stosować uczciwe warunki handlowe  
i cenowe,

 ►  zapewnić terminowe płacenie należności i innych zobowiązań 
finansowych względem współpracujących osób/stron trzecich,

 ►  unikać wszelkich sytuacji konfliktu interesów, które mogą wpływać 
na poziom transparentności i uczciwości współpracy, a także mieć 
negatywny wpływ na wizerunek i reputację Dostawcy, oddziałując 
tym samym negatywnie na postrzeganie GAZ-SYSTEM S.A.

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE 
Z ZASADAMI UCZCIWEJ 

KONKURENCJI

ETYKA W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ▼

GAZ-SYSTEM S.A. oczekuje również od Dostawców zapewnienia 
wysokich standardów etycznego prowadzenia działalności biznesowej. 

Pięć podstawowych 
wartości 
GAZ-SYSTEM S.A. 
podkreślonych 
w wewnętrznym 
kodeksie zasad 
etycznego 
postępowania 
spółki to:

wobec otoczenia, 
w którym funkcjonuje 

spółka, a także 
wobec pracowników 

i środowiska naturalnego

kreatywne działania 
i wysiłek pracowników 
w celu podniesienia 
efektywności spółki

współdziałanie pozwalające 
na świadczenie usług 
najwyższej jakości

rzetelne wykonywanie zobowiązań
wobec interesariuszy oraz

wysokie kwalifikacje pracowników

wobec interesariuszy,
przejawiający się

w konstruktywnym
dialogu i działalności

na rzecz otoczenia
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W związku z powyższym wszyscy Dostawcy GAZ-SYSTEM S.A. powinni:
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w celu wpłynięcia na jego decyzję z naruszeniem prawa,

 ►  nie oferować ani nie przekazywać pracownikom GAZ-SYSTEM S.A. 
prezentów pieniężnych w jakiejkolwiek formie i sumie, korzyści materialnych 
i niematerialnych (za wyjątkiem artykułów, których użycie zwyczajowo 
przyjęte jest w celach wizerunkowych), korzyści bądź obietnicy korzyści, 
której propozycja może być interpretowana jako próba wpłynięcia 
na decyzję GAZ-SYSTEM S.A. dotyczącą wyboru Dostawcy,

 ►  informować odpowiednich przedstawicieli 
GAZ-SYSTEM S.A. o zaobserwowanych 
nieprawidłowościach, naruszeniach 
obowiązujących zasad i polityk, bądź 
przypadkach korupcji oraz przekupstwa,

 ►  stworzyć system umożliwiający pracownikom 
zgłaszanie przypadków łamania zasad 
etycznych oraz umożliwiający szybkie 
reagowanie i eliminowanie naruszeń.

 ►  unikać konfliktów interesu, a w przypadku  
wystąpienia stosować adekwatne środki 
zapobiegawcze i prowadzić swoją 
działalność zgodnie z zasadami uczciwej 
konkurencji oraz wszelkimi obowiązującymi 
przepisami antymonopolowymi,

 ►  stosować uczciwe warunki handlowe  
i cenowe,

 ►  zapewnić terminowe płacenie należności i innych zobowiązań 
finansowych względem współpracujących osób/stron trzecich,

 ►  unikać wszelkich sytuacji konfliktu interesów, które mogą wpływać 
na poziom transparentności i uczciwości współpracy, a także mieć 
negatywny wpływ na wizerunek i reputację Dostawcy, oddziałując 
tym samym negatywnie na postrzeganie GAZ-SYSTEM S.A.

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE 
Z ZASADAMI UCZCIWEJ 

KONKURENCJI

POSTĘPOWAĆ 
ZGODNIE 

Z ZASADAMI 
UCZCIWEJ 

KONKURENCJI

ZAPOBIEGAĆ 
KORUPCJI 

I PRZEKUPSTWU  
(W TYM WRĘCZANIU 

PREZENTÓW)
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 ►  zabezpieczać informacje poufne i wykorzystywać 
je wyłącznie w odpowiedni sposób, a także 
zapewnić zabezpieczenie danych na wszelkich 
dostępnych nośnikach wykorzystywanych 
przez swoich podwykonawców zgodnie 
z obowiązującym prawem i zobowiązaniem 
do zachowania poufności określonym przez 
wewnętrzne przepisy GAZ-SYSTEM S.A. oraz 
zawarte w umowach z dostawcami,

 ►  podpisać Zobowiązanie/Umowę o zachowaniu poufności przed  
rozpoczęciem współpracy z GAZ-SYSTEM S.A. i przestrzegać jego/jej zapisów,

 ►  zobowiązać się do ochrony, właściwego zabezpieczenia narzędzi 
oraz innych zasobów, w tym dóbr technologicznych oraz własności 
intelektualnej, udostępnionych Dostawcy w związku ze świadczonymi 
usługami/dostarczanymi towarami na rzecz GAZ-SYSTEM S.A.,

 ►  nie nadużywać wszelkiej własności materialnej i niematerialnej 
udostępnionej Dostawcy w związku ze świadczonymi usługami/
dostarczanymi towarami na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. oraz wykorzystywać 
ją tylko i wyłącznie w celu realizacji określonego zlecenia 
zarówno przez Dostawcę, jak i podwykonawcę Dostawcy.

ZAPEWNIĆ 
BEZPIECZEŃSTWO 

I WŁAŚCIWE 
KORZYSTANIE  
Z WŁASNOŚCI

GAZ-SYSTEM S.A.
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W RAZIE PYTAŃ 
ZWIĄZANYCH 

KODEKSEM PROSIMY 
O KONTAKT Z:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Pion Zakupów – tel. 22 220 18 09

e-mail: kodeks.dostawcow@gaz-system.pl

www.gaz-system.pl
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